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SALUTACIÓ
Us presentem la Memòria d'activitats del 2021 de la Fundació on fem visibles la nostra
tasca realitzada.
Aquest 2021 ha estat un any important per les entitats tutelars, una reforma legislativa
espanyola i catalana ha eliminat la incapacitació judicial per una figura més
respectuosa amb la persona com és la nova figura jurídica de l'assistència. 
 
Aquest canvi radical en l'atenció centrada en la persona ha impregnat la fundació des
de la ratificació de la convenció, les línies estratègiques de l'entitat han marcat els
objectius de treball en el suport a l'exercici de la capacitat jurídica a través de la
formació, l'apoderament i la participació activa de la persones ateses per la Fundació en
l'exercici de la seva capacitat jurídica. Des de la Fundació treballem al costat de les
persones per que puguin decidir i triar com volen viure la seva vida, oferint els suports
perquè gaudeixin dels seus drets.

Volem agrair l’esforç i dedicació de tot l’equip de la Fundació en especial als
professionals i persones voluntàries, patronat que han estat donant suport i atenció
constant a les persones,  i finalment també a totes les persones ateses per la Fundació.  

 
 



MISSIÓ 

Acompanyar 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 suport a la capacitat juridica i atenció integral.

VISIÓ 

Ser una institució referent compromesa i responsable amb les persones, amb atenció
personalitzada,  que impulsa i promou la creació 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

Presentations are
communication.

Presentations are
communication.

Presentations are
communication.

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.

ELS NOSTRES VALORS 

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 



Exercim les funcions de suport a la capacitat jurídica 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

QUE FEM?

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 suport a la capacitat
jurídica i atenció integral



Presidència: Lourdes Abril
Sots presidència: : Jordi Lobo 
Secretària: Diana Bayona 
Tresorer: Julià Cufi 
Vocal: Ricardo Soria 
Vocal: isabel Ruiz
Vocal: Lluis Vallès 
Vocal: Noelia Sánchez 
·Vocal : Eduardo Juarez

L'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:

La Fundació  compta amb una
direcció tècnica i una  treballadora
social que coordinen totes les
atencions  de les persones assistides i
persones voluntàries  que dediquen
part del seu temps a acompanyar 
 persones assistides 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 de les
persones assistides  mitjançant un
acompanyament ajustat a les
necessitats de cada cas.

LA NOSTRA FUNDACIÓ  



COM ENS
FINANCEN

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. 

donacions i col·laboracions
75%

subvencions
22%

altres 
3%

ajuts econòmics
57%

altres despeses de gestió
28%

amortitzacions 
9%

sous i salaris 
6%

INGRESSOS DESPESES 



ELS
NOSTRES
SERVEIS 



SUPORT A
L’EXERCICI DE
LA CAPACITAT
JURIDICA 

Defensem  els drets de les persones i donem suport en la
presa de decisions per l’exercici de la seva capacitat
jurídica a les persones que hagin estat designades per
l’autoritat judicial o qualsevol altre instrument jurídic a la
nostre Fundació  com a entitat de suport.

Les nostres actuacions es realitzen donant un suport
individualitzat, basat en el model d’atenció centrada en la
persona, promovent la seva inclusió social i defensa dels
seus drets, respectant les seves voluntats, desitjos i
preferències. Els suports es realitzen d’acord al codi ètic, el
pla de qualitat de la FPJM i de la Convenció dels Drets de
les Persones de la ONU.

Aquest suport a la presa de decisions fa referència als
suports, acords i relacions que juntament amb la persona
elaborem, perquè puguin prendre les seves decisions sobre
el seu projecte de vida.

$99.99

13  persones ateses al servei de
suport a l'exercici de la
capacitat juridica 





La Fundació disposa d’un Servei  de previsió de suport
futur, per gestionar les peticions de suport futur. Aquest
servei no rep finançament públic. I no estableix cap
tarifa.

Aquest servei constitueix un compromís que la fundació
adquireix amb la persona amb discapacitat i la seva
família en el suport de l’exercici de la capacitat jurídica
en un futur si es donen les circumstàncies previstes en
les figures jurídiques del Codi Civil.

$99.99

SERVEI DE
SUPORT FUTUR 

4  persones ateses al
servei de suport futur



La Fundació ofereix un servei d’informació i assessoraments
a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i/o
trastorn mental de les diferents figures de protecció a la
capacitat i protecció jurídica i social de les persones i les
entitats de suports.
Oferim assessorament a la persona discapacitat
intel·lectual i/o trastorn mental demandant d'informació
especifica en matèria de protecció jurídica i social.
Oferim assessorament als professionals sobre les diferents
figures de protecció.
Organitzem i participem en diferents xerrades adreçades a
famílies, professionals i a la població en general per
informar i assessorar sobre el suport jurídic i social i la
Convenció de les Nacions Unides dels Drets de les persones
amb discapacitat.

 

SERVEI
D’INFORMACIÓ I
ASSESSORAMENTS
EN EL SUPORT A
L’EXERCICI DE LA
CAPACITAT
JURIDICA

10  persones ateses 



en el 2021 destaquem 

Projecte “Transformant la Tutela”. La
Fundació aquest 2021 ha estat
beneficiaria d’una subvenció de la
Diputació de Barcelona a favor d'entitats
sense finalitat de lucre per a l'any 2021
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 i dels
canvis legislatius en l'exercici de la
capacitat jurídica 



en el 2021 destaquem 

En el 2021 la Fundació ha
organitzat la V marxa
solidària PAS PER TU 

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

, 

http://www.jmoragas.org/


en el 2021 destaquem 

 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,
L' any 2020 es va fer el canvi de finestres per millorar l’aïllament de la  llar.  al
2021 es van acabar les obres amb un canvi de parquet i pintar tot el pis
gràcies a una subvenció d'herències intestades de la generalitat de
Catalunya. amb aquesta subvenció hem pogut adequar l'habitatge amb
l'objectiu d'oferir un habitatge de qualitat  a persones amb discapacitat
intel·lectual i malaltia  mental beneficiàries del servei de suport a l'autonomia
a la pròpia llar



 SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Estem associats a 
-Coordinadora d’entitats tutelars
-Coordinadora catalana de
fundacions
-Federació de voluntariat 
-Dincat 

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 el
servei de suport. 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.

assistència al curs I-decide,
juny 2021
assistència formació  LA
REFORMA DE LA LEGISLACIÓN
CIVIL EN MATERIA DE
DISCAPACIDAD octubre 2021 
assistència curs 
 Discapacitat i equiparació
de Drets, Fundació Grifols
novembre 2021  
assistència jornada
coordinadora tutelar C.I
sobre els drets de les
persones amb
discapacitat llei 8/2021 i
decret llei 19/2021

Destaquem



PROPOSTES D’ACCIÓ I OBJECTIUS 2022 

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

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

Donar a conèixer interna i externament l’entitat, missió, visió i valors

Millorar els ingressos que facilitin una bona salut financera de la
Fundació

Nous projectes i acreditació del servei de suport a la capacitat 

1. Perspectiva de  les persones

2. Perspectiva d’organització interna

3. Perspectiva comunicació i difusió

4.  Perspectiva de sostenibilitat econòmica

5.   Perspectiva de projectes



 COL·LABORADORS

-Departament de Treball, Afers socials i Família
-Diputació de Barcelona
-Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
-Empreses 
-Donatius empreses i particulars 



 COM COL·LABORAR

VOLUNTARIAT
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 lesnecessitats d’inserció sociolaboral de
persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental

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



CONTACTE.
Presidència: Sra. Lourdes Abril

Telèfon: 93 674 50 48  ext : 205    
Mòbil : 629 76 84 60

Adreça electrònica: fundacio@jmoragas.org
Segueix-nos

 




