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SALUTACIÓ

Em plau presentar-vos la Memòria d’Activitats del 2020 de la Fundació on fem visibles les nostra
tasca realitzada durant el 2020.
Aquest any ha estat un any difícil donada la situació epidemiològica derivada de la pandèmia, des de
la Fundació ens hem adaptat per donar de manera continuada l’atenció a les persones ateses i a les
seves famílies i en especial a totes aquelles persones que per la situació de la pandèmia han viscut
situacions de vulnerabilitat econòmica. La Fundació aquest any ha fet un esforç especial per estar al
costat de les persones, les seves famílies i dotar de recursos econòmiques per pal·liar els efectes de
la Covid.
Vull agrair a totes les persones, entitats i administracions que amb al seva col·laboració econòmica
han fet possible que la Fundació pugui donar el suport a les persones amb discapacitat.
Vull agrair a l’esforç i dedicació de tot l’equip de la Fundació en especial als professionals i persones
voluntàries que han estat aquets any complicat donant suport i atenció constant a les persones de la
Fundació, també un agraïment a tot les persones que formen el patronat per la seva dedicació i
entusiasme.
Per finalitzar vull fer un agraïment especial a totes les persones amb discapacitat que ens han
ensenyat durant aquets any la seva capitat de superació, adaptació i resiliència a una situació nova
desconeguda per tots.

Lourdes abril
Presidenta
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2 MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE L’ENTITAT
MISSIÓ
Acompanyem persones amb necessitats de suport per risc d’exclusió social, treballem per a
potenciar i desenvolupar les seves capacitats per a què cadascuna d’elles pugui prendre les
seves pròpies decisions i traçar el seu projecte de vida, oferint un servei de tutela i atenció
integral.

4
VISIÓ
Ser una institució referent compromesa i responsable amb les persones, amb atenció
personalitzada, que impulsa i promou la creació́ de programes, recursos i equipaments
socials que millorin les condicions de vida, la defensa del seus drets i la inclusió social de les
persones amb necessitats de suport.

ELS NOSTRES VALORS:
•

Transparència, tant en la gestió dels recursos com
en les nostres actuacions.

•

Compromís amb les persones, les seves famílies i
amb el col·lectiu en general.

•

Cooperació amb la resta d’institucions i recursos
amb la missió d’aconseguir un canvi cap a una
societat més integradora i justa.

•

Ètica professional en totes les nostra actuacions
amb les persones ateses.

•

Dignitat, fomentem la dignitat de les persones amb
trastorn del desenvolupament intel·lectual i/o
trastorn mental.

•

Responsabilitat social treballem per donar
visibilitat als drets socials i per exigir la
responsabilitat pública i de la societat.

•

Atenció personalitzada, amb suport i
acompanyament.

•

Respecte en la diversitat de les persones.
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3 LA NOSTRA FUNDACIÓ
QUI SOM ?
La Fundació Privada Jeroni de Moragas és una entitat sense ànim de lucre, que neix el 1993
per iniciativa del Taller Jeroni de Moragas i amb el suport de l’escola Moragas. Té com a
missió acompanyar persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental i en risc
d’exclusió social, oferint un servei de tutela i atenció integral
QUE FEM?
➢ Exercim les funcions de tutela de les persones amb discapacitat intel·lectual, defensant els
drets i vetllant pels seus interessos.
➢ Realitzem tot tipus d'activitats, tallers i serveis de promoció i defensa dels drets de les
persones amb discapacitat intel·lectual.
➢ Fomentem l’accés a l'habitatge, la participació en activitats d'oci, l'esport i la inclusió social
de les persones amb discapacitat intel·lectual.
➢ Promovem l’atenció, el suport i el desenvolupament personal, la relació amb la família i
l’entorn social.
➢ Fem accions de sensibilització social en l’àmbit dels drets, la diversitat i l’atenció a les
persones especialment vulnerables.
La Fundació ofereix:
➢ Servei de tutela i de protecció de les persones amb discapacitat intel·lectual que tenen
modificada la seva capacitat d’obrar.
➢ Assessorament social i jurídic a les famílies i als professionals.
➢ Servei de pretuteles.
➢ Promoció de l’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. La
Fundació té 5 habitatges gestionats pels servei de Llars-Residència del Taller Jeroni de
Moragas.
➢ Projectes per promocionar l’accés al treball de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Actualment cedeix l’ús d’un local al Taller Jeroni de Moragas per a la gestió d’un projecte
d’inserció laboral relacionat amb l’activitat de bugaderia i el servei de costura..
➢ Facilitem a les empreses complir amb les Mesures Alternatives de la Llei General de
Discapacitat en col·laboració amb el Taller Jeroni de Moragas
➢ Col·laborem amb l’Escola Jeroni de Moragas per afavorir l’accés a l’educació en l’Escola de
persones amb dificultats econòmiques
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EL NOSTRE EQUIP
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: : Jordi Lobo ( representant de l’ escola Jeroni de Moragas SCCL)

•

Secretària: Mary Cabañas (taller Jeroni de Moragas SCCL)

•

Tresorer: Julià Cufi (representant de les famílies )

•

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

•

Vocal: Montse Lamarca (representant de les famílies )

•

Vocal: Lluis Vallès (taller Jeroni de Moragas SCCL)

•

Vocal: Noelia Sánchez (taller Jeroni de Moragas SCCL)

•

Vocal : Isabel Ruiz (representant de l’ escola Jeroni de Moragas SCCL)

•

Vocal: Diana Bayona (taller Jeroni de Moragas SCCL)

Els membres del patronat d’honor son
• Mercè Conesa
• Carmela Fortuny
• Salvador Strino
• Berna Ferrero
• Carme Simó
• Ferrant Sant
• Antonia Temporal
• Manel Andrés
• Lluis Arderiu
• Elvira de Moragas.
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La Fundació compta amb una direcció tècnica i una treballadora social que coordinen totes les
atencions de les persones tutelades i persones voluntàries que dediquen part del seu temps a
acompanyar 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.
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COM ENS FINANCEM
Com a entitat subvencionada per l’administració la major part de l’activitat tutelar està finançada
per la Direcció general de Protecció Social (DGPS) organisme dependent del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i per altres organismes públics, a més rebem subvencions de l’ajuntament de
Sant Cugat i de la Diputació de Barcelona.
Comptem amb donacions d’empreses, particulars i entitats tots els ingressos es destinen a complir
amb la missió i estatuts de la Fundació.

Avda Villadelprat 79
Telf. 93 674 50 48
08197 Sant Cugat del Vallès
fundacio@jmoragas.org
NIF: G-60458148 Inscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el nº 749

8

FUNDACIÓ PRIVADA JERONI DE MORAGAS

4 ELS NOSTRES SERVEIS
SUPORT A L’EXERCICI DE LA CAPACITAT JURIDICA
El servei de suport a l’exercici de la capacitat jurídica és l’activitat principal de la Fundació, des del
servei es treballa en 3 àrees d’intervenció, coordinades amb els professionals d’atenció directa a la
persona, direcció i patronat.
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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PERSONES ATESES
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Actualment tenim 11 persones tutelades: 9 persones acollides en diferents programes gestionats pel
Taller Jeroni de Moragas i la Cooperativa Estel, una persona que es troba a la residència Más Sauró
de Baixador de Vallvidrera gestionada per la Fundació Vella Terra i un altra que viu en el seu domicili.
A aquests casos s’han d’afegir quatre persones en règim de pre-tutela, quatre casos més en estudi, 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
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coordinació dels tècnics i patrons amb els serveis diürns i residencials i amb els acompanyaments
per part dels nostres voluntaris. També assignem un professional de referència per cada tutelat.
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, en aquestes
sortides acompanya sempre el referent de
tutela, alguna persona contractada per un servei
extern i voluntaris. 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. A més, quan és l’aniversari d’alguna de les
persones tutelades organitzem un sopar al que
assisteixen tots els tutelats i pretutelats que
volen, els voluntaris i professionals
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Estem adherits 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.
Amb la declaració de l’estat d’alarma pel Covid a partir del mes de març de 2020, les
activitats d’oci dels nostres tutelats han estat adaptades per tal de complir amb els protocols
establerts per la Generalitat en cada moment. Per tant no hem pogut organitzar activitats conjuntes
amb els nostres tutelats. En aquest sentit, la majoria d’activitats que han fet durant l’any 2020 han
estat les organitzades per el propi recurs en el que es troben i la majoria d’elles en l’interior. Si bé
hem fet alguna sortida amb els nostres tutelats al exterior, s’han fet amb grups bombolla i
respectant les mesures establertes en cada moment.
Durant el 2020 hem continuant comptant amb persones voluntàries. Aquestes han fet alguna visita i
sortida amb grups petits quan la situació epidemiològica ho ha permès.
Respecte a la participació dels nostres tutelats en els recursos d’oci del municipi, durant el 2020 han
participat en activitats de l’Ateneu de Sant Cugat, gimnàs municipal, l’Escola de Música, entre
d’altres fins al mes de març que amb la declaració de l’estat d’alarma van quedar suspeses.
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. Aquest any no hem pogut organitzar vacances.
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
vuit persones son ateses per centres ocupacionals,
un per un servei residencial i dos són treballadors 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. Aquest any
durant els mesos de l’estat d’alarma els nostres
tutelats s’han quedat en les seves llars, tot i que han continuat fent activitats adaptades al moment.

En l’aspecte d’habitatge durant el 2020 tots els tutelats han estat atesos per serveis residencials, 9
d’ells resideixen en llars residències i 1 en un centre 24 hores, i 1 en el seu domicili.
Per últim en l’àrea de benestar emocional 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
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terapèutics quan son necessaris. La Fundació té cura de potenciar al màxim les relacions amb els
seus familiars i també amb 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. Les persones voluntàries també col·laboren molt
activament en aquesta tasca. En general els nostres voluntaris estan molt implicats i acaben
establint amb els tutelats vincles molt estrets.
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 2020 alguns dels tutelats han estat atesos per aquests serveis. 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.
Dins d’aquest àrea també defensem i promovent l’exercici saludable de la sexualitat i afectivitat de
les persones tutelades. En aquest sentit, escoltem a les persones i contemplem els seus desitjos,
interessos i preferències en allò que fa referència a la seva afectivitat i sexualitat. Per treballar
aquest àrea, ens coordinem amb tots els professionals i persones significatives en la vida de la
persona i oferim l’espai a la persona perquè pugui expressar els seus desitjos. A partir d’aquí
elaborem un pla d’actuació individualitzat.
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SERVEI DE PRETUTELA
L’augment de l’esperança de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i el canvi de model
social en el que disminueixen el nombre de germans, fa que quan els progenitors moren o es fan
grans no tenen a ningú dins de l’entorn familiar a qui confiar la tutela del seu fill, en aquest casos els
pares poden trobar aquest relleu en la nostra fundació mitjançant l’acord de pretutela. Aquest
constitueix un compromís que la fundació adquireix amb la persona amb discapacitat i la seva
família, de que quan els tutors legals faltin, la persona amb discapacitat no es trobarà desemparada
donat que la nostra fundació es compromet a assumir la representació legal.
Quan arriba una petició de pretutela a la nostra fundació, es fa un estudi acurat del cas, amb
entrevistes a la família, persona amb discapacitat i resta de persones implicades. Una vegada fet
l’estudi es presenta el cas al patronat de la fundació que es el que emetrà el certificat de pretutela. A
part, les famílies han de deixar constància de la seva voluntat futura en testament o acta notarial.
Els objectius del servei de pretutela són:

-

Disposar de la màxima informació i documentació de la persona. Es fa un estudi mèdic,
patrimonial, social i jurídic per facilitar la nostra intervenció futura de tutors.

-

Fer recolzament en els tràmits que la família i la persona amb discapacitat puguin
necessitar, així com posar a la seva disposició el nostres serveis jurídics.

-

Contacte periòdic amb la família i la persona amb discapacitat, per tal de garantir un vincle
de confiança i poder conèixer a la persona que en un futur tutelarem. En aquest sentit,
planificarem amb la família el futur de la persona amb discapacitat.

-

També procurem que la persona en règim de pretutela participi en algunes de les sortides
periòdiques que fem amb les persones tutelades, fet que permet que la persona comenci a
establir vincles amb els nostres professionals, voluntaris i amb la resta de tutelats i així el
relleu es fa progressivament i quan arriba el moment i els seus tutors es posen malalts o
moren, ja ens coneix, confia en nosaltres i se sent acompanyat.

Actualment tenim 4 persones amb servei de pretutela i 4 més en estudi
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SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENTS EN EL SUPORT A L’EXERCICI DE LA CAPACITAT
JURIDICA
La Fundació ofereix un servei d’informació i assessoraments gratuït a les famílies de persones amb
discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental que la seva capacitat ha estat modificada per resolució
judicial o es preveu modificar en matèria de modificació de la seva capacitat en les diferents figures
de protecció a la capacitat (tutela/curatela) i protecció jurídica i social de les persones i les entitats
tutelars.

15
Oferim assessorament a la persona discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental demandant
d'informació especifica en matèria de protecció jurídica i social.
Oferim assessorament a els professionals sobre les diferents figures de protecció.

Avda Villadelprat 79
Telf. 93 674 50 48
08197 Sant Cugat del Vallès
fundacio@jmoragas.org
NIF: G-60458148 Inscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el nº 749

FUNDACIÓ PRIVADA JERONI DE MORAGAS

5 EN EL 2020 DESTAQUEM

.

Projecte “Transformant la Tutela”. La
Fundació aquest 2020 ha estat
beneficiaria d’una subvenció de la
Diputació de Barcelona favor
d'entitats sense finalitat de lucre per
a l'any 2020
Les activitats, objectius i indicadors
del projecte han tingut la finalitat de
capacitar a les persones amb DI i a les
seves famílies i als professionals en la
coneixença dels Drets i la convenció,
alhora establir pretuteles que
permetin donar els suports i les
necessitats i desitjos de les persones
adequats a les seves necessitats i
evitar figures jurídiques protectores.
La situació derivada de la pandèmia
ha fet que els molts dels
assessoraments han estat realitzats
telefònicament i de manera virtual
Reforma de la llar Celler
La Fundació és propietària de
diferents llars per a persones amb
discapacitat intel·lectual i /o malaltia
mental, una de les llars necessitava
d’una reforma integral, des del 2019
s’han iniciat diferents reformes com
la cuina i els banys, Aquest any 2020
hem continuat amb el canvi de
finestres per millorar l’aïllament de la
llar.
L’objectiu del projecte és oferir un
habitatge de qualitat per poder oferir
l'habitatge a persones amb
discapacitat intel·lectual i malaltia
mental beneficiàries del servei de
suport a l'autonomia a la pròpia llar.
Avda Villadelprat 79
Telf. 93 674 50 48
08197 Sant Cugat del Vallès
fundacio@jmoragas.org
NIF: G-60458148 Inscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el nº 749

16

FUNDACIÓ PRIVADA JERONI DE MORAGAS

Marxa solidària 2020

La Fundació ha organitzat la
III Marxa solidària Pas Per tu,
adaptada a la situació
epidemiològica derivada de la
Covid-19. La Marxa es podia
fer en format lliure, sol o
acompanyat i sumar km a
benefici de la Fundació.

Sota el lema “Posa’t la
samarreta i envia’ns una
foto!” la Marxa és va dur a
terme des del 19 d’octubre
fins el 3 de desembre del
2020.

L’edició d’aquest any ha estat
un èxit, ha comptat amb 285
participants i ha assolit el
repte de fer 1414 km
recorreguts, amb una
recaptació de 3000€.

Tots els beneficis de la Marxa
han anat destinats a donar
suports econòmics a persones
amb discapacitat en situació
de vulnerabilitat.

Tot el recull de fotos i vídeos
de la Marxa el podeu trobar a
la web www.jmoragas.org
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Campanya captació fons per epis

A l’inici de la pandèmia vàrem iniciar
una campanya de recaptació de fons
per fer front a la protecció dels
treballadors i professionals del
serveis del taller davant la situació
epidemiològica de la covid_19
Gràcies a la col·laboració de tots
vàrem assolir 11000 € de recaptació
que van ser destinats a la compra de
material de granotes de protecció,
guants, mascaretes FP2 i gel
hidroalcohòlic

Responsabilitat social corporativa
La Fundació és una entitat acollida a
la llei 49/2002 de 23 de desembre, de
règim fiscal d'entitats sense fins
lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge.
Amb col·laboració del taller Jeroni de
Moragas tenim en marxa iniciatives
perquè les empreses que vulguin
complir la RSC amb la nostre entitat
puguin escollir quina opció està mes
alineada amb les seves polítiques
socials.
Gràcies aquestes col·laboracions
tenim dos projectes de formació i
inserció que permeten millorar la
qualitat de vida de les persones amb
discapacitat.
Aquest 2020 hem dut a terme un
projecte de mesures alternatives amb
formació de noves tecnologies amb
impressores 3-D gestionat des del
taller Jeroni de Moragas amb
l’empresa Ivascular i un altre projecte
amb l’empresa Transdina.
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6 SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ
Al llarg del 2020 hem assistit i
participat a deferents accions de
sensibilització i difusió destaquem:
-Assistència a les Jornades sobre el
nou model de la Discapacitat:
Propostes i principis, la Convenció
dels drets de les persones amb
discapacitat .Gener 2020
-Assistència a la presentació de la
UAVDI unitat d’atenció a la víctima
amb discapacitat intel·lectual a
Catalunya de Catalònia al col·legi
d’advocats. Febrer 2020
-Assistència a l’assemblea anual de
la coordinadora catalana de
Fundacions. Assistència Virtual
A més treballem en xarxa amb altres
entitats del municipi participant de la
Taula de discapacitat en diferents
projectes municipals.
Participem en les taules de seguiment
de la Coordinadora d'entitats tutelars
de Catalunya i de Dincat en temes
jurídics, econòmics i socials
relacionats amb la Tutela. Treballem
en xarxa amb les entitats Taller Jeroni
de Moragas i Escola Moragas amb qui
compartim objectius i missió en
diferents projectes i programes per la
millora de qualitat de vida de les
persones amb discapacitat.
També col·laborem amb altres
entitats de voluntariat amb els
nostres tutelats.
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Estem associats a
−

Coordinadora d’entitats tutelars

−

Coordinadora catalana de fundacions

−

Federació de voluntariat

−

Dincat
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5. PROPOSTES D’ACCIÓ I OBJECTIUS 2021
Els objectius recollits en el pla estratègic 2019-2022 volen planificar i decidir les accions necessàries
per assolir la missió i visió de l’entitat en els propers anys.
Aquest Pla Estratègic 2019-2022, recull les següents línies estratègiques d’actuació d’acord amb
l’anàlisi de la reflexió del DAFO.
En aquest pla estratègic es recullen els objectius i accions a treballar recollides en 5 Línies
estratègiques
1.

Perspectiva de les persones

Objectiu
•

vetllar per millorar l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental
tutelades i les famílies

En aquest 2020 hem assolit la millora en l’atenció de les persones amb discapacitat amb el projecte
de assessorament i suport en el procés de modificació de la capacitat amb el projecte “Transformant
la tutela” amb assessorament jurídics a professionals, famílies i persones amb discapacitat. Projecte
subvencionat per la Diputació de Barcelona

2.

Perspectiva d’organització interna

Objectiu
•

Millorar l’organització interna i gestió de la Fundació, responsabilitats del patronat,
professionals i voluntaris

Aquest 2020 hem revisat i actualitzat el protocols, procediments i responsabilitats dels recursos
humans de l’entitat

3.

Perspectiva comunicació i difusió

Objectiu
•
4.

Donar a conèixer interna i externament l’entitat, missió, visió i valors
Perspectiva de sostenibilitat econòmica

Objectiu
•

Millorar els ingressos que facilitin una bona salut financera de la Fundació
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Telf. 93 674 50 48
08197 Sant Cugat del Vallès
fundacio@jmoragas.org
NIF: G-60458148 Inscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el nº 749

22

FUNDACIÓ PRIVADA JERONI DE MORAGAS

En aquest 2020 s’han iniciat captació de fons a través de la Marxa i campanya d’epis com a
conseqüència de la Covid-19 donacions particulars, empreses, presentació de projectes i diferents
subvencions amb els que hem pogut obtenir mes ingressos per la Fundació i millorar la qualitat de
les persones ateses.

5.

Perspectiva de projectes
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Objectiu
•

Projecte llar per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental

•

Nous projectes

Durant el 2020 hem continuïtat amb reformes de la llar.
En el 2021 volem continuar treballant per assolir els objectius marcats en aquet pla estratègic
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6. COL·LABORADORS
−

Departament de Treball, Afers socials i Família

−

Diputació de Barcelona

−

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

−

Empreses

−

Donatius empreses i particulars
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7 COM COL·LABORAR

VOLUNTARIAT
Si voleu col·laborar per recolzar la tasca tutelar de la fundació i dedicar part del vostre temps a
acompanyar persones tutelades en diversos moments tal com activitats de lleure, vetlles
hospitalàries o convalescències, estades en família en dies assenyalats o vacances, etc… contacteu
amb la Fundació.
Email: fundacio@jmoragas.org Telèfon: 629 768 460
Si sou empresa o entitat jurídica i voleu donar suport a mesures alternatives a la creació d’ocupació,
contacteu amb la Fundació i rebreu informació dels projectes i accions en curs per atendre les
necessitats d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.
Email: gerencia@jmoragas.org Telèfon: 628 559 268

DONACIONS O LLEGATS
Podeu fer 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.

COL·LABORACIÓ ECONÒMICA
Podeu fer 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.
Mitjançant una Transferència bancària: ES17 0182 8192 1102 0152 9964 (BBVA)
7. CONTACTE.
Presidència: Sra. Lourdes Abril
Telèfon: 93 674 50 48 ext : 205
Mòbil : 629 76 84 60
Adreça electrònica: fundacio@jmoragas.org
Segueix-nos
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