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1. Presentació 
 
1.1 Història 

 
a Fundació Jeroni de Moragas (FdJM) és una entitat sense afany de lucre, que té 
com a objectiu atendre a les persones amb discapacitat.   
 
L’exercici de la tutela és la principal activitat de la Fundació.  

 
Els orígens de la Fundació es remunten al INSTITUT DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA  
JERONI DE MORAGAS, centre d’educació especial fundat pel Dr. Jeroni 
de Moragas l’any 1940. Va ser un dels primers centres d’educació 
especial creats a l’Estat.  
 
El Dr. Moragas, juntament amb el Dr. Mira-Lopez i  Dr. Staruss, va  ser 
pioner en l’atenció mèdica, desprès psicològica i finalment docent 
d’alumnes amb discapacitat intel·lectual. 
 
La seva visió humanista els va portar a creure fermament amb el dret a ser escolaritzats 
i en les condiciones més normalitzades possibles. 
 
El Dr. Moragas va ser durant molts anys referent a tot l’estat i arreu del món  (el recull 
de nombroses cartes intercanviades amb persones dels cinc continents així ho avalen). 
Va ser prolífic en la publicació d’articles relacionats amb el sector, va donar xerrades i 
conferències i va  publicar més de 40 llibres que es poden trobar a la Biblioteca Nacional 
de Catalunya. Els originals són propietat de la Fundació Privada Jeroni de Moragas,  
després del llegat rebut per part dels seus fills/es. 
 
 
Continuant amb la visió del Dr. Moragas i amb l’objectiu de facilitar una vida plena a les 
persones amb discapacitat intel·lectual, l’any 1972 es va crear el Taller Jeroni de 
Moragas.  L’objectiu d’aquest nou projecte era integrar en el món laboral a les persones 
un cop finalitzaven l’etapa escolar.  El Taller va començar a les instal·lacions de l’escola i 

L 
 Tutelar és guiar, donar suports i ajudes a la persona que té dificultats 
per desenvolupar-se amb l’objectiu de garantir els seus drets i el seu 

benestar físic, emocional i material, i facilitar-li així la inclusió social. 
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en 1974 es va traslladar al carrer Tizià de Barcelona, finalment al 1980 a les nostres 
instal·lacions actuals a Sant Cugat del Vallès.  
 
 
El 1993, la Cooperativa Taller Jeroni de Moragas va promoure la creació de la Fundació 
Privada Jeroni de Moragas.  La creació de la Fundació tenia una finalitat molt clara,  
donar resposta a les preocupacions de futur que moltes famílies ens traslladaven, 
comunicant-nos el temor relacionat amb l’ esdevenir dels seus fills i filles quan ells ja no 
hi fossin.   
 

1.2 Patronat 
 
El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, a la qual administra i representa, 

d’acord amb la Llei i els Estatuts, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per 

a la consecució dels fins fundacionals. 

El patronat està format: 

 Presidència: Lourdes Abril (taller Jeroni de Moragas SCCL)  

 Sots presidència: Montse Lamarca  (representant de les famílies ) 

 Secretaria: Mary Cabañas  (taller Jeroni de Moragas SCCL) 

 Tresorer: Julià Cufi (representant de les famílies ) 

 Vocal: Ricardo Soria (representant de les famílies cooperativa Estel ) 

 Vocal: Jordi Lobo ( representant de l’ escola Jeroni de Moragas SCCL) 

 Vocal: Lluis Vallès (taller Jeroni de Moragas SCCL) 

 Vocal: Noelia Sánchez (taller Jeroni de Moragas SCCL) 
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La Fundació  compta amb una direcció técnica i una  treballadora social que coordinen 

totes les atencions  de les persones tutelades i voluntaris que dediquen part del seu 

temps a acompanyar a persones tutelades en diversos moments tal com activitats de 

lleure, vetlles hospitalàries o convalescències, estades en família en dies assenyalats o 

vacances, etc... 

 

 

 

Els professionals de la 

Fundació treballem per 

millorar la qualitat de vida i 

el grau d’autonomia dels 

tutelats, mitjançant un 

acompanyament ajustat a les 

necessitats de cada cas. 

 

 

 
 
 
 

Organigrama  
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L'Àrea social 

 Estudia les necessitats de la persona per elaborar un Pla de Treball 
Individualitzat per cada cas. 

 Valora i gestiona les ajudes econòmiques a les que pugui tenir dret la persona. 

 Valora i estudia els serveis més adequats per cada situació. 

 Es coordina amb els serveis que intervenen en el cas per tal de garantir una 
atenció integral. 

 Elabora informes que siguin requerits per les instàncies pertinents. 

 Realitza visites periòdiques per fer el seguiment de la persona i detectar noves 
necessitats. 

 Realitza entrevistes i coordinacions amb els familiars quan la persona hi estigui 
vinculada. 

 Realitza o gestiona acompanyaments a les persones que ho necessiten per 
compres quotidianes, visites mèdiques, ingressos hospitalaris, realitzar tràmits i 
sortides de caràcter lúdic.. 

L'Àrea econòmica 
 

 Confecciona l’inventari de béns. 

 Controla els ingressos i les despeses de que disposa el tutelat  

 Gestiona  el patrimoni del tutelat. 

 Elabora la rendicions de comptes patrimonial tant anual com final. 

L'Àrea jurídica 
 

 Intervé en l’assumpció dels càrrecs tutelars davant el jutjat. 

 Presenta davant el jutjat l’inventari de bens, rendicions de comptes anuals o 
finals, prepara informes i diferents escrits per atendre qualsevol requeriment 
judicial derivat del control de la tutela.-  

 Orienta i assessora al tutelat en aquelles qüestions jurídiques que es puguin 
plantejar. 

 Insta accions judicials o administratives que calguin o bé coordina i dona suport 
a d’altres professionals de l’àmbit jurídic que estiguin intervenint en el cas. 
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2. Missió de la Fundació. 

2.1 Missió i valors de la fundació. 

Actualment tenim 9 persones tutelades, acollides en diferents programes gestionats pel 

Taller Jeroni de Moragas i la Cooperativa Estel, i un altre es troba a la residéncia Más 

Auró gestionada per la Fundació Vellaterra.  A aquests casos s’ha d’afegir els casos de 

tres persones  en règim de pre-tutela, i la alta probabilitat de què en un futur no llunyà 

l’augment dels casos de tutela sigui una realitat. 

La Fundació assigna professionals per a l’atenció individualitzada a cadascuna d’elles, de 

manera que aquests es converteixen en la referència i el principal vincle de la persona 

amb la Fundació. A més, es coordina amb els tècnics que atenen a la persona tutelada 

des dels serveis on estan acollides amb un seguiment individualitzat, i gestiona els seus 

recursos sanitaris, laborals, econòmics, d`habitatge i de lleure. En el seguiment de la 

seva situació personal, s’estudia els aspectes econòmics, mèdics, d’esbarjo, ocupació 

laboral, residència, relacions personals i evolució personal.  

Des de l’activitat de la Tutela es vetlla pel benestar en totes les àrees de la persona, per 

aquesta raó és important fer un seguiment acurat i proper de cada de tutelat, això ho 

aconseguim mitjançant la coordinació dels tècnics i patrons amb els serveis diürns i 

 MISSIÓ DE LA FUNDACIÓ 
 

- L’atenció, assistència i promoció personal, familiar i 
social de les persones amb trastorn del 
desenvolupament intel·lectual i malaltia mental. 

- Promoció i foment de l’habitatge, com de les 
activitats i la seva integració social. 

- Exercir les funcions de tutor, curador, òrgan 
fiscalitzador de la tutela (o formar-ne part si aquest 
òrgan fos pluripersonal), d’administrador de béns o 
qualsevol altre figura prevista o permesa al codi 
civil, sigui per designació paterna, materna o 
judicial. 

- Portar a terme una tasca de sensibilització social de 
l’opinió i de l’administració públiques. 

- Promoure programes de recerca que tinguin com a 
objectiu aportar noves tècniques i procediments en 
les atencions integrals al col·lectiu. 
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residencials i amb els acompanyaments per part dels nostres voluntaris.  També 

assignem un professional de referència per cada tutelat.   

 

2.1 Àrees i procediments de seguiment de la tutela.                           

En l’aspecte econòmic la Fundació gestiona els patrimonis en el moment de l’assumpció 

de la tutela i durant el seu exercici, per garantir-ne la major rendibilitat. Això implica 

controlar els seus ingressos i despeses, liquidar impostos i rendir comptes anualment als 

jutjats. A més, la Fundació estudia les diferents ajudes econòmiques per tal de que el 

seus tutelats se’n puguin beneficiar. 

Des de l’àrea de la salut es controla que les persones rebin totes les atencions 

necessàries per assegurar el màxim benestar físic i psico-emocional.  Cada any els 

tutelats passen una revisió general, a banda, i segons les seves necessitats realitzen 

totes les visites a especialistes i controls derivats.  Donades les característiques dels 

nostres tutelats les seves necessitats son molt amplis i a vegades requereixen 

d’atencions molt especialitzades i constants que difícilment es poden cobrir amb els 

recursos públics.  A vegades la persona no pot fer front a les despeses derivades 

d’aquestes atencions i per tant realitzar activitats que generin donacions és una línia 

molt important en el nostre dia a dia.  També des de l’àrea de salut destacar que davant 

ingressos hospitalaris procurem un acompanyament 24 hores als tutelats, considerem 

vital davant d’aquestes situacions l’acompanyant sigui una persona coneguda i que 

tingui un cert vincle emocional amb el tutelat.  Gràcies al programa de voluntariat 

podem aconseguir aquesta fita. 

L’àrea del temps lliure i oci és on invertim més temps d’atenció directe i contacte amb el 

tutelat.  Algunes de les persones a les que atenem no conten amb una xarxa socio-

familiar, això pot comportar sentiments d’abandonament i per tant oferir aquests 

espais és molt important pel seu benestar emocional.  Des de la Fundació realitzem una 

sortida grupal setmanal oberta a tots els tutelats, les persones acompanyants 

normalment son voluntàries.  Per altre banda realitzem sortides en petits grups o 

individuals per donar resposta a demandes o necessitats més específiques de cada 

persona.  La treballadora social és la persona que coordina tota aquesta àrea.  Durant el 

2015 ens vàrem adherir al programa “Apropa Cultura”, aquest programa ens permet fer 

algunes activitats a preus més econòmics i això fa que tots els nostres tutelats puguin 

participar amb independència de la seva situació econòmica particular.  Durant el 2017 

els tutelats han anat a veure molts concerts i obres de teatre a l’Auditori de Sant Cugat. 

Per altre banda també fomentem la participació dels tutelats en els recursos d’oci del 

municipi, durant el 2017 han participat en activitats d’ASDI, de Windown, Sarau entre 

altres.   Fem seguiment  de la seva  participació i satisfacció amb aquestes activitats, i 

fem recerca d’altres davant de les seves demandes i preferències. 
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Per últim també fomentem la seva participació en vacances organitzades, al menys una 

vegada a l’any o segons l’economia de cada persona. Encara que a vegades les despeses 

són complicades d’assumir pel propi tutelat considerem que l’accés a unes vacances 

anuals  formen part de la vida plena que volem per a ells. 

En quant a l’àrea d’ocupació, cada tutelat està vinculat al programa d’atenció diürna 

més adient a les seves necessitats i orientació, d’aquesta forma set persones son ateses 

per centres ocupacionals, un per un servei residencial i un és treballador del centre 

especial de Moragas.  Com a tutors mantenim la comunicació amb els seus recursos 

diürns per tal de fer un seguiment sobre la seva evolució i coordinar qualsevol canvi 

d’orientació.  

En l’aspecte d’habitatge durant el 2017 tots els tutelats han estat atesos per serveis 

residencials, 8 d’ells resideixen en llars residències i 1 en un centre 24 hores.  

Per últim en l’àrea de benestar emocional i personal la Fundació incideix en tots els 

aspectes que determinen que la persona pugui gaudir del màxim nivell de satisfacció 

amb la seva pròpia vida. Això treballem de forma intrínseca des de totes les àrees i en 

les nostres intervencions diàries, però forma més especifica incidim en les relacions 

socials i familiars dels tutelats i en recercar recursos terapèutics quan son necessaris.  . 

La Fundació té cura de potenciar al màxim les relacions amb els seus familiars i també 

amb d’altres persones, on s’obté un alt grau d’integració social. Per això el professionals 

de la Fundació mantenen entrevistes periòdiques amb els familiars dels tutelats i amb 

les persones implicades. A més, per tal de garantir el seu benestar emocional, el 

professionals de la Fundació visiten periòdicament als seus tutelats. La Fundació també 

té cura d’acompanyar a les persones tutelades en les compres quotidianes o en la 

realització de tràmits administratius i en les visites mèdiques o en ingressos hospitalaris.   
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Per donar cobertura al benestar de totes les dimensions que configuren la vida d’una 

persona és imprescindible gaudir d’un bon estat de salut mental que permeti 

desenvolupar el treball individualitzat amb cadascuna de les persones ateses. En els 

darrers tres anys l’equip de psicòlegs del Taller Jeroni de Moragas ha posat de manifest 

les necessitats psicoterapèutiques de algunes de les persones ateses per la Fundació.  

Durant aquest temps s’ha treballat per vincular a aquestes persones als serveis públics 

d’atenció sanitària.  S’han fet ús de tots els recursos i mecanismes per tal de que les 

persones puguin ser ateses de forma integral per aquests serveis.  Aquesta exploració 

ens ha permès obtenir de forma esporàdica sessions psiquiàtriques aconseguint 

estabilitzar a la persona farmacològicament en moments crítics  però no hem pogut, 

mitjançant els serveis públics, donar resposta a les necessitats psicoterapèutiques.  

Davant d’aquesta situació hem tingut que explorar els recursos privats, serveis que són 

molt costosos i als que alguns dels tutelats tenen molta dificultat per poder fer front.  

L’accés a aquests recursos el considerem de vital importància per poder garantir el 

benestar de les persones a les que atenem però l’afectació econòmica tant a nivell 

individual com a nivell de la Fundació en general ha estat important i ens ha obligat a 

recercar noves formes d’aconseguir fons. 

Durant el 2017 2 dels tutelats han estat atesos per aquests serveis, donant-se d’alta a 2 

durant el transcurs de l’any.  Degut al seu trastorn, la previsió és que un dels tutelats 

requereixi de forma crònica un seguiment psiquiàtric i psicològic i per altre banda 

donada la tipologia de les persones a les que atenem hem de preveure la necessitat 

d’altres serveis especialitzats que poden suposar més despesa en el futur.  Per aquesta 

raó es prioritari que la Fundació estigui sempre treballant noves formes d’aconseguir 

donatius o altres formes d’ingressos per tal de poder garantir el benestar dels tutelats. 

 

3. Memòria 2017 

3.1 Valoració dels objectius del 2017. 

Un dels principals objectius que vàrem establir pel 2017 era el de continuar enfortint els 

recursos de la Fundació, tant els humans com els econòmics.  Durant aquest any s’ha 

consolidat l’equip de persones del patronat, professionals i voluntaris, treballant de 

forma coordinada i cohesionada.  Això ha ajudat a seguir dotant a la Fundació d’una 

estructura econòmica cada vegada més sòlida, però tenint present tots els factors 

socioeconòmics actuals i les necessitats cada vegada més canviants dels tutelats, no 

podem deixar de cercar noves formes  d’aconseguir fons. 
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Per altre banda ens hem havíem plantejat la creació d’un programa de voluntariat amb 

l’objectiu de adaptar-nos a la llei de voluntariat.  Aquest procés està iniciat i esperem 

acabar-ho durant el 2018. 

Per últim ens havien plantejat la venda de la peça creada per l’artista Santi Moix en 

col·laboració amb els tutelats al juny del 2016.  

 

 

 Al desembre vàrem rebre la primera noticia de que la Diputació de Barcelona estava 

interessada en adquirir-la, esperem a principis del 2018 formalitzar la venda. 

3.1 Activitats del 2017. 

Hem continuat amb el projecte de Retrats Extraordinaris, projecte social que mitjançant 
l’art posa en contacte a dos col·lectius, alumnes de primària i secundària i usuaris del 
Taller Jeroni de Moragas amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.  És el segon 
any que realitzem aquesta activitat i va haver molta demanda per part de les escoles i 
instituts del municipi és van realitzar en total 9 sessions en 5 centres educatius 
diferents. 
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Aquest projecte a més de donar una oportunitat d’aprenentatge integra un servei de 
sensibilització social tant en les aules com desprès en la difusió mitjançant l’exposició 
del material artístic i audiovisual que és recull durant el procés. 
 
Mitjançant l’experiència artística es visualitza que les persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental poden tenir un paper actiu en la comunitat. Al mateix temps s’aborda 
l’estigma social que existeix al voltant de les persones amb discapacitat, compartint 
tècniques artístiques i experiències vivencials. 
 
Aquesta activitat compta amb una dotació econòmica per part de l’Ajuntament 
mitjançant el programa d’Aprenentatge i Servei, també s’ofereix de forma privada.   
 
Altre activitat a destacar durant el 2017 ha estat la col·laboració amb la Fundación 
Laureus.  Promogut des de l’escola Moragas la Fundació va ser la plataforma que va fer 
possible la visita de Jorge Lorenzo a les instal·lacions del Taller i la seva participació en 
diferents activitats esportives organitzades pels usuaris i treballadors. 
 
La fundación Laureus promou activitats i accions socials mitjançant l’esport.  
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3.2 Els nostres tutelats. 

P. 

Descripció i situació actual. Home de 47 anys amb un 66% de discapacitat i 

diagnòstic amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i síndrome de diògenes.  

Percep una pensió d’orfandat i una prestació per fill a càrrec. Atén el centre 

Ocupacional del Taller Jeroni de Moragas i resideix a les llars residències de la 

mateixa entitat.  És orfe de pare i mare.  Té moltes dificultats per mantenir hàbits de 

vida saludables, té sobrepès i és fumador, li costa acceptar les intervencions dels 

professionals en quant a la seva dieta i altres hàbits.  Actualment la Fundació està 

treballant en consonància amb els altres serveis que l’atenen per intentar millorar la 

seva salut.  Fins el 2016 estava essent atès per un servei extern de psicoteràpia però 

es va desmotivar i va deixar d’anar, es va intentar redirigir però es negava a anar.  La 

psicoteràpia anava encaminada a millorar les conductes no col·laboradores i a que 

prengués consciència de la seva salut.  Actualment es procura donar recolzament 

psicoterapèutic des de els serveis. 

Necessitats.  El P té acumulat un deute junt amb els seus germans en concepte 

d’impostos del pis que van deixar en herència els seus pares.  Amb els seus 

ingressos cobreix les despeses però té molt poca capacitat d’estalvi i a vegades té 

dificultats per fer front despeses puntuals com poden ser les vacances. Els seus 

ingressos i estalvis són totalment insuficients per fer front al pagament del deute. 

M. 

Descripció i situació actual. Dona de 50 anys. Amb una discapacitat del 70%.  

Diagnosticada d’encefalopatia connatal profunda i trastorn sever del 

desenvolupament intel·lectual.  Rep la prestació d’orfandat i una prestació per fill a 

càrrec.  Germana del P, es orfe de pare i mare.  Resideix a les llars del Taller Jeroni 

de Moragas i es atesa pel centre ocupacional de la mateixa entitat.   

Necessitats.  Encara que ella pot assumir les seves despeses amb els seus ingressos 

acumula un gran deute amb els seu germà al que no pot fer front. 

R. 

Descripció i situació actual.  Dona de 52 anys amb un 71% de discapacitat i 

diagnosticat de trastorn de la personalitat i trastorn del desenvolupament 

intel·lectual límit.  Rep una pensió d’orfandat i una prestació per fill a càrrec.  Atén el 

centre ocupacional del Taller Jeroni de Moragas i viu en una de les seves llars 

residencies.  Té una germana amb la que manté contacte de forma periòdica i amb 

la que Fundació comparteix la curatela de R.  A l’estiu del 2017 la seva mare va 
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morir desprès de patir una llarga malaltia.  El trastorn de personalitat que pateix 

provoca que a vegades tingui molta inestabilitat emocional i conductual, a vegades 

molt difícil de reconduir.  Presenta dificultats en les relacions socials i te molt poca 

tolerància a la frustració.  Per intentar treballar aquests aspectes és atesa des de fa 

dos anys per un servei extern de psicoteràpia.  Gaudeix molt fent activitats en el seu 

temps lliure. 

Necessitats. Durant molts anys ha tingut importants dificultats per cobrir les seves 

depeses, havent de sol·licitar beques pel menjador i les vacances. Actualment, i 

desprès de morir la seva mare, rep una pensió que li permet cobrir totes les seves 

necessitats i alhora fer estalvi. 

 

 I. 

Descripció i situació actual.  Home de 44 anys, amb un 56% de discapacitat, 

diagnosticat amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i trastorn paranoide de 

la personalitat. És orfe de mare i no hi ha una existència d’un reconeixement patern.  

Manté una relació esporàdica amb la seva germana i els seus nebots.  Treballa al 

Centre Especial de Treball del Taller Jeroni de Moragas.  El seu trastorn paranoide 

provoca molta suspicàcia això es tradueix en que en presència d’altres persones es 

senti vulnerable i percebi que la gent li vol fer mal.  Aquests tipus de pensaments 

poden derivar en greus problemes de conducta, per tal de que estigui estable 

requereix de molts suports.  A dia d’avui aquests suports són en forma d’un servei 

psiquiàtric i psicològic extern i el recolzament d’una professional d’atenció directe 

només per ell.  A banda d’aquests suports rep una atenció contínua per part del 

servei de llars i CET.  Hem vist notables millores en I en els darrer anys, va prenent 

consciència del seu trastorn i poc a poc es redueixen les incidències en espais 

compartits, però no hem de perdre de vista que les adaptacions en el seu entorn i 

els suports que rep són vitals per la seva estabilitat i per tant no hi ha previsió de 

retirar-los en un futur proper.  L’I percep un salari fruit de la seva feina i la prestació 

familiar per fill a càrrec. 

Necessitats.  I no pot cobrir les seves despeses amb els seus ingressos, fa temps que 

la Fundació es va càrrec d’una gran part d’aquestes.  El projecte de Pas Per Tu es 

gran part es va crear per atendre aquestes despeses, igualment la Fundació segueix 

buscant formules de finançament a llarg termini per atendre les necessitats 

d’aquest tutelat.  

J. 

Descripció i situació actual.  Home de 40 anys amb un 84% de discapacitat i 

diagnosticat amb trastorn del desenvolupament intel·lectual mig i trastorn de la 
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conducta.  Percep una prestació per fill a càrrec i una pensió d’orfenesa.  És orfe de 

pare i fill menor de tres germans.  Actualment manté una relació periòdica amb la 

seva mare.  Resideix en un servei residencial 24 hores especialitzat.  En el 2013 les 

conductes de fugides derivades del seu trastorn van precipitar a la Fundació a 

traslladar-ho a un recurs per malaltia mental privat, això va suposar un gran esforç 

econòmic ja que el tutelat no podia fer front amb els seus propis ingressos.  A dia 

d’avui està en un recurs més adient a les seves necessitats i amb una plaça 

subvencionada.  En els darrers dos anys la seva situació conductual s’ha estabilitzat 

al igual que la econòmica.  

Necessitats.  En l’actualitat J pot cobrir les seves despeses amb els seus ingressos i a 

més te capacitat d’estalvi.  Les seves necessitats són més socio-afectives i és per 

això que fa sortides tant grupals com individuals amb els voluntaris de la fundació. 

A. 

Descripció i situació actual.  Home de 55 anys.  Diagnosticat amb trastorn del 

desenvolupament intel·lectual i epilèpsia.  Té una discapacitat del 87%.  Viu a les 

llars residències de la Cooperativa Estel i atén el centre ocupacional del Taller Jeroni 

de Moragas. Percep pensió d’orfandat i la prestació per fill a càrrec.  És orfe de mare 

i pare.  Té tres germans casats i amb fills però fa molts anys que no té cap contacte 

amb ells encara que s’han fet varis intents d’apropaments.  A té una epilèpsia 

bastant complexa i afegida a altres alteracions fisiològiques ha passat per moments 

complicats per descompensació o intoxicació farmacològica.  Es fa un seguiment 

proper de les seves dificultats de salut però desprès de llargues temporades 

d’estabilitat sol  tenir moments d’inestabilitat. Al novembre 2017 va estar ingressat 

per una pseudobstrucción colónica, i per tant ara és important fer un seguiment 

acurat del funcionament del sistema digestiu i de la seva dieta.  

Necessitats.  A dia d’avui A pot cobrir les seves despeses amb els seus ingressos i pot 

estalviar i participar en activitats i vacances.  La seva edat ens fa preveure que en 

futur no molt llunyà necessitarà d’algunes atencions més especialitzades que poden 

augmentar el seu volum de despeses.  Actualment les seves necessitats són mes 

socio-afectives i per això rep moltes atencions per part de l’equip de voluntaris. 

M. 

Descripció i situació actual.  Dona de 58 anys.  Diagnosticada de Síndrome de Down.  

Té una discapacitat del 65%.  Viu a les llars residències de la Cooperativa Estel i atén 

el centre ocupacional del Taller Jeroni de Moragas.  Percep una pensió d’orfandat i 

la prestació per fill a càrrec.  És orfe de pare i mare.  Té una neboda que viu a Gales i 

amb la que manté una relació bastant propera, va fer estades amb ella i la seva 

família i també ve la neboda a visitar-la aquí.  Té alguns problemes d’intolerància a 

productes d’higiene i al gluten.  Al principi va tenir dificultats per acceptar aquestes 
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intoleràncies i feia servir els productes que li provocaven les reaccions d’amagades. 

Per aquestes conductes va estar un temps rebent el suport d’un servei de 

psicoteràpia extern, durant el 2016 va rebre l’alta per millora.  Durant el 2017 s’ha 

observat un deteriorament de les seves funcions cognitives i també de destreses 

motrius, tot fa pensar que està desenvolupant una demència i és per això que 

durant l’últim trimestre i en consens amb els recursos que l’atenen, s’han activitat 

visites d’especialistes.  Encara no tenim cap resultat.    

Necessitats.  A dia d’avui M cobreix les seves despeses amb els seus ingressos i pot 

fer estalvi i participar en activitats i vacances.  Amb el procés d’envelliment 

preveiem que en futur proper requerirà d’un recurs de 24 hores i possiblement 

alguna atenció més individualitzada i especialitzada.  

J. 

Descripció i situació actual.  Home de 57 anys amb un grau de discapacitat del 88%. 

Diagnosticat de trastorn del desenvolupament intel·lectual lleu, encefalopatia 

connatal, epilèpsia i trets psicòtics.  Rep una pensió per orfandat i la prestació 

familiar per fill a càrrec. Es orfe de pare i mare i no te germans.  Te alguns familiar 

llunyans amb els que manté un contacte telefònic de forma molt esporàdica. J, es va 

jubilar al 2016, fins aleshores havia estat treballador del Centre Especial de Treball 

del Taller Jeroni de Moragas i actualment és ates pel centre ocupacional de la 

mateixa entitat.  Resideix a les llars residències.   S’ha adaptat molt bé al canvi i es 

mostra satisfet amb les seves noves rutines.  Enguany li han diagnosticat síndrome 

parkinsoniano derivat de la medicació, això li provoca tremolors i dificultats en la 

marxa i en l’equilibri.  De forma coordinada amb les llars estem fent un seguiment 

mèdic molt acurat.  

Necessitats.  A dia d’avui ell pot cobrir les seves despeses però degut al seu procés 

d’envelliment podria de forma precipitada necessitar un canvi de recurs residencial 

o atencions individualitzades amb els que les seves despeses augmentarien de 

forma considerable. 

 

E. 

Descripció i situació actual.  Dona de 43 anys amb un grau de discapacitat del 75%.  

Diagnosticada de trastorn del desenvolupament intel·lectual, trastorn d’ansietat 

generalitzada i trastorn de conducta. Percep la prestació familiar per fill a càrrec i 

rep ajut pel pagament de la residència i el servei de menjador per part d’Atam.   Els 

pares d’E son molt grans i la seva mare es troba en un procés de demència 

avançada, no te germans.  Realitza visites periòdiques als pares acompanyada d’un 

voluntari i manté una relació esporàdica amb els seus cosins.  Resideix a les llars de 
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la Cooperativa Estel i atén el centre ocupacional d’ASPASUR del Grup Catalonia.  E 

ha passat a ser tutelada per la nostre Fundació durant el 2016.  En el passat havia 

tingut greus problemes de conducta que s’accentuaven durant les visites als pares.  

Des de que està en la Fundació s’ha fet molta coordinació amb Estel per assegurar la 

cohesió en les intervencions, això de la mà de sessions de psicoteràpia i l’adequació 

de la medicació psiquiàtrica ha fet que estigui en una situació molt estable 

actualment.  El psicòleg del servei extern de psicoteràpia li va donar l’alta per millora 

a principis del 2017. 

Necessitats: L’E té moltes despeses donat que les seves ansietats fan necessari que 

faci activitats fora del centre i que visiti periòdicament als seus pares.  Per fer 

aquestes activitats necessita anar acompanyada per una persona que la conegui i 

pugui fer front als seus trastorns de conducta. L’acompanyament el realitza un 

voluntari de la Fundació amb el que manté un vincle molt proper i és remunerat.  Al 

començament de fer el canvi de tutela es va acordar amb els pares que farien una 

aportació econòmica mensual ja que E no pot assumir les seves despeses, al juny del 

2017 ho van aturar.  Actualment s’està treballant per recuperar aquest ingrés i de 

forma paral·lela es planteja com reduir les seves depeses sense impactar 

excessivament en la seva qualitat de vida.  

Actualment tenim a tres persones en fase de pretutela.  

 

4. Propostes d’acció i objectius 2018. 
 
Al 2018 la Fundació celebrarà els 25 anys des de la seva creació, aprofitarem aquest 
marc per a donar a conèixer l’entitat i la tasca que es realitza i per crear nous vincles 
amb possible col·laboradors.  
 
 Per altre banda continuarem ampliant els projectes i activitats socials, per donar 
resposta tant als nostres tutelats com als dels col·lectius de trastorn del 
desenvolupament intel·lectual i trastorn mental.  De la mateixa forma seguirem 
recolzant i promovent els projectes del Taller i Escola Moragas.  
 
Objectius específics.   

 Millorar l’estructura del nostre pla de voluntariat.  Dotar de procediments 
d’atenció als voluntaris i pla de formació.  Augmentar el número de persones 
voluntàries.  Adaptar el pla a la llei de voluntariat.  

 Presentar un projecte per la reforma d’un dels nostres habitatges. 
 Aconseguir un finançament permanent per atendre el cas de I. 

 
5. Formes de col·laborar. 
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VOLUNTARIAT  

Dedicar part del vostre temps a acompanyar a persones tutelades en diversos 

moments tal com activitats de lleure, vetlles hospitalàries o convalescències, estades 

en família en dies assenyalats o vacances, etc... 

COL·LABORACIÓ ECONÒMICA  

Aportacions econòmiques periòdiques o puntuals directament al pressupost 

d’alguna de les persones tutelades que tingui especials dificultats econòmiques per 

atendre les despeses bàsiques per una vida normalitzada segons les seves capacitats. 

DONACIONS O LLEGATS  
 
Donacions o llegats testamentaris en benefici de la Fundació per a que puguin ser 
destinades a aquells projectes o finalitats fundacionals que el donant o el Patronat 
de l’entitat estableixin. 
 
 
6. Contacte. 

 
 

Presidència: Sra. Lourdes Abril 

Telèfon: 93 674 50 48       

Mòbil : 629 76 84 60 

Adreça electrònica: fundacio@jmoragas.org 

 

Direcció tècnica: Catherine Cope 

Telèfon: 93 674 50 48 Ext. 204 

Adreça electrònica: direcciofundacio@jmoragas.org 
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