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1. CARTA DEL PRESIDENT 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alfonso Navarro,  
President  de Fundació Lar 
 

 
 
 
Un any més us presentem la nostra memòria d’activitats,  un recull de les accions 
que la Fundació Lar ha dut a terme aquest 2007. 
 
La nostra feina i les nostres fites estan sempre orientades a aconseguir la millora de 
la qualitat de vida de les persones afectades per una malaltia mental. Continuem amb 
la mateixa il·lusió i tenacitat que ens va portar a engegar el projecte de la Fundació 
ara ja fa set anys i treballem dia a dia per assolir els nostres objectius. 
 
La professionalitat i l’entusiasme del nostre equip tècnic, juntament amb els Patrons 
de l’entitat, han fet que es vagin consolidant nous objectius, això ens ha creat la 
necessitat d’un nou espai per poder treballar, espai que va  inaugurar el passat mes 
d’abril, a Llinars del Vallès, la consellera del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, la Hble. Sra. Carme Capdevila i Palau. 
 
Cada dia se’ns presenten nous reptes. En el món laboral, la necessitat de crear llocs 
de treball per a les persones amb malaltia mental ens ha conduit a participar en la 
posada en marxa de la cooperativa RAL, amb un centre especial de treball dedicat a 
la integració socio-laboral de persones amb discapacitat derivada de la malaltia 
mental. 
 
Pel que fa a l’habitatge, amb la inauguració d’un nou pis  amb suport per a homes, a 
Granollers,  hem contribuït a augmentar la minsa oferta que en aquest sentit hi ha a 
Catalunya. Pensem que és molt important incrementar-la i per al proper any ja 
estem treballant en un projecte innovador: un pis per a parelles.  
 
Només em resta expressar el més sincer agraïment a les empreses, entitats, 
professionals, amics..., i a tots els qui fan possible aquests objectius assolits,  els 
nous projectes i desafiaments pels quals seguim lluitant cada dia. 
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2.- PRESENTACIÓ 
 
Fundació Lar neix l’any 2001, per iniciativa d’uns familiars, com a entitat tutelar de 
persones afectades per una malaltia mental.                   
Som una fundació sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de 
les persones amb trastorn mental i la dels seus familiars. 
 

Fundació Lar, sorgeix emparant-se en l’article 242 del Codi Civil, on es reconeixen 
les fundacions tutelars com a òrgans de recolzament i informació a pares i tutors, 
així com als possibles òrgans de fiscalització designats pels pares en testament, 
document públic o notarial, com a complement del control judicial legalment 
establert. 
 

Des del 2001 hem anat treballant i assolint noves fites i projectes que ens han 
portat a allò que som ara: una fundació que ofereix múltiples serveis dins l’àmbit 
de la salut mental. Fundació LAR és una entitat col·laboradora i prestadora de 
serveis de la Generalitat de Catalunya des del 2003.  

 

Tipus d’entitat  :   Social, sense afany de lucre. 
Registrada:    Departament de Justícia, nº1.620- Expedient 14.735-2001.  
    Registre d’ Entitats, Serveis i Establiments Socials en la secció de 
    Serveis de Suport amb el nºS05253. 
CIF:     G-62716535 
 

President :    Alfonso Navarro Alfaro 
Adreça :    C/Camèlies, 3 - local 
Telèfon :    93 – 842.70.46 
FAX :     93 - 842.70.49 
Municipi :    Llinars del Vallès 
Codi Postal :    08450 
Comarca :    VALLÈS ORIENTAL 
Correu electrònic :   lar@fundaciolar.com 
Pàgina Web :    http://www.fundaciolar.com 
 

Formem part de la Coordinadora Catalana de Fundacions  i de la Taula de Salut 
Mental del Vallès Oriental; estem a la Junta Directiva de l’associació ENCAIX (entitat 
que agrupa les diferents fundacions tutelars de persones amb malaltia mental de 
Catalunya). 

Col·laborem amb la Federació Catalana de Voluntariat, amb Daruma (Associació de 
Familiars de Malalts Mentals del Vallès Oriental) i amb la Plataforma d’informació 
laboral i econòmica del Vallès Oriental (PILEVO).  

L’activitat de la Fundació s’adreça a tot el territori de Catalunya.  
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3. OBJECTIUS     
     
Objectius estatutaris 
 

1. L’exercici de les funcions tutelars de la persona incapacitada derivada de la 
malaltia mental. 

 
2. Obeir les mesures de control que estableixin el pare o la mare de la persona 

incapacitada. 
 
3. Promoure l’assoliment i la disposició dels mitjans suficients per al 

desenvolupament adequat de la tutela. 
 
4. Conèixer i oferir els recursos adreçats als incapacitats derivats de malaltia 

mental. 
 
5. Assolir una activitat organitzada que s’orienti a prevenir l’exclusió social. 

 
6. Vetllar pel tutelat, educant-lo, procurant-li aliments i una formació integral. 
 
7. Vetllar per què es prestin els serveis amb la deguda diligència i 

professionalitat. 
 
8. Oferir un servei d’atenció especialitzada, per tal de constituir un nivell 

d’actuació específica al tractament, suport i rehabilitació. 
 
9. Exercir la defensa judicial de qui està afectat d’incapacitació derivada de 

malaltia mental. 
 
10. Administrar els béns del tutelat, de conformitat amb el que disposi l’autoritat    

judicial. 
 

11. Facilitar l’accés a les activitats d’assistència, prevenció,  rehabilitació, 
reinserció i integració socio-laboral. 

 
12. Promoure la realització de programes que facilitin el  desenvolupament social 
 de les persones incapacitades amb malaltia mental. 
 

Objectius principals 
 

* vetllar per les persones que tutelem. 
* aconseguir el desenvolupament biopsicosocial de les persones afectades per   
   malaltia mental.  
* normalitzar la vida quotidiana de totes elles. 
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4. PATRONAT I EQUIP TÈCNIC 
 
 
Patrons 
 
El Patronat de la Fundació està constituït per familiars de persones amb malaltia 
mental, els seus components són: 
 
President:     Alfonso Navarro Alfaro 
Vicepresidenta:    Mercedes Montoy Salas 
Secretari:              Serviliano Martín Sanjuán 
Vocal:              Esther Trobo Remacha  
Vocal:     Pere Canal  Baliu 
 
El Patronat de la Fundació ha mantingut durant aquest any 5 reunions. 
 
 
Equip tècnic 
 
La Fundació està dotada d’un equip professional que depèn dels Patrons. Té 
capacitat per dur a terme les tasques programades per l’entitat amb eficàcia i rigor. 
 
Esta format per: 
 

1 coordinadora 
1 director de recursos 
2 psicòlegs    
2 treballadores socials  
5 insertores socials 
1 terapeuta ocupacional 
2 educadores socials 
1 responsable de comunicació      
3 administratives     
1 informàtic  
1 advocada 
1 filòloga 
 
Durant l’any, tots els professionals de la Fundació es reuneixen periòdicament. 
Aquest 2007 hem mantingut: 
 

19 reunions d’equip de treball,  24 reunions de coordinació amb les treballadores 
socials i les psicòlogues, 22 reunions de la coordinadora amb les figures auxiliars de 
tutela i les figures tutelars. 
També hem fet reunions externes amb els professionals de referència, 269 aquest 
any, i 25 reunions amb les famílies. 



                
MEMÒRIA 2006 

  

5. ORGANIGRAMA 
 
 
 

5
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6. ACCIONS DE GESTIÓ DE L’ENTITAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Contactes, convenis i visites 

*Contactes amb els jutjats de Barcelona, Mataró, Granollers, Arenys de Mar,
Rubí, Mollet, Vic i Sant Boi de Llobregat.   
*Contactes amb la Secretaria de la Comissió de Tuteles de la Generalitat  de
Catalunya. 

 

*Conveni plurianual (2006,2007,2008) de manteniment i establiment de
serveis socials relacionats amb la fundació tutelar, conveni del Dept. d’ Acció
Social i Ciutadania de la Generalitat . 

 

* Conveni amb l’associació DARUMA de Granollers per tal de  gestionar els 
recursos actuals i els nous que ben aviat es crearan (club social). 

* Ajuntaments:  ajuts per millorar la normalització socio-laboral de les
persones amb malaltia mental. 
* Entitats i empreses privades: vincles de col·laboració i suport econòmic
a la Fundació. 

 

* Entrevistes a l’ICASS, amb Acció Social i Ciutadania i Salut de la Generalitat
de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a la Fiscalia Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. 

 

* Entrevistes amb regidors de Sanitat i Serveis Socials, alcaldes dels
Ajuntaments del Vallès Oriental i Maresme així com alguns del Vallès
Occidental, Osona i Barcelonès. 

 

* Visites a Centres de Salut Mental d’ adults, Serveis Socials i a unitats de 
psiquiatria dels Hospitals. 

 
 

* Visites de presentació de l’entitat a empreses publiques i privades:
(ajuntaments, entitats bancàries) per establir col·laboracions.  
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 Entrevistes per a la millora de la gestió de la Fundació 
 
 
 
 
ICASS: amb el director general; ICASS: Sra.Carmen Millan; ICASS: Sra. Montse 
Erredor; ICASS: diferents entrevistes amb la responsable de la Secretaria de la 
Comissió de tuteles d’Acció Social i Ciutadania, la Sra. Mª Àngels Betriu; ICASS: Sr. 
Àngel Gil, subdirector general de Programació i Avaluació. 
 
 
GENERALITAT: Acció Social i Ciutadania: amb consellera Hble. Sra. Carme 
Capdevila; GENERALITAT – Salut:  amb la consellera Hble. Sra. Marina Geli; 
GENERALITAT: amb la directora del Pla de Salut Mental, Sra. Cristina Molina; 
GENERALITAT: amb la directora de Sectors Sanitaris del Vallès Oriental, Sra. 
Aurora Dueñas; GENERALITAT – Justícia: amb la consellera Hble. Sra. Montserrat 
Tura. 
 
 
DIPUTACIÓ  DE BARCELONA: Sra. Mª Dolors Pujol, cap de la Unitat de 
Disminució. 
 
FISCALIA: Sra. Remei Soriano, fiscal coordinadora del Servei d’Incapacitats  i   
Internaments, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
JUTJATS: 1ª Instància núm. 40: Sra. Sílvia Ventura Mas, magistrada. 
 
Entrevistes amb el Dr. Joan Orrit, director gerent de Germanes Hospitalàries / 
Fundació Benito Menni.  
Entrevistes amb els alcaldes de Llinars del Vallès, Granollers, Cardedeu, Sant 
Celoni i Santa Maria de Palautordera. 
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  Activitats de formació continuada per als professionals  
 

Els professionals de la fundació participem a cursos, seminaris, jornades, 
conferències, etc. per tal de millorar la nostra formació i adequar constantment els 
coneixements a la nostra tasca professional.  
 
PARTICIPACIÓ A CURSOS / JORNADES: 
 

Presentació del Pla d' acció internacional 2007. Cambra de Comerç de Barcelona 

Jornada: Presentació de dos estudis en relació amb les persones en 
situació de dependència. 

PRODEP 

Introducció als aspectes bioètics de la funció tutelar 
Generalitat de Catalunya Departament d' Acció 
Social i Ciutadania 

Acte de presentació de la publicació Estudi Socioeconòmic de la 
Comarca del Vallès Oriental 2006 

Cambra de Comerç de Barcelona Delegació del 
Vallès Oriental 

V Jornada de Treball: Itineraris Terapèutics i Integració de Serveis Fòrum Salut Mental 

La Protecció de les persones amb discapacitat 
Fundación Aequita - Corrd. Catalana d'Entitats 
Tutelars - Col·legi Notarial de Catalunya 

Processos productius; mètodes de qualitat i externalització de 
serveis 

Ajuntament de Montornès del Vallès 

La Llei de Dependència i les Necessitats del Trastorn Mental Sever 
(TMS) 

Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de 
Jesús Benito Menni 

I Fòrum de Serveis Socials Municipals Diputació de Barcelona Xarxa de Municipi 

Seminari Sobre El Nou Reglament General de Subvencions Coordinadora Catalana de Fundacions 

XV Jornadas Congreso FEAFES "Calidad de Vida: Afianzar, crecer y 
fortalecer nuestro movimiento" 

FEAFES 

Comunicar-me amb els clients? … Però si ja els hi envio les 
factures! 

Cambra de Comerç de Barcelona 

Quatre anys del SESMDI Costa de Ponent Sant Joan de deu Serveis de Salut Mental 

1er Congres del Tercer Sector Social de Catalunya Taula d' entitats del tercer sector de Catalunya 

La Praxis de la tutela Secretaria de la jornada estatal sobre tutela 

La Praxis de la tutela Secretaria de la jornada estatal sobre tutela 

Apropant la recerca en salut mental a la societat 
Familiars malats mentals/ Fundació Sant Joan 
de Déu 

Congres EUFAMI IV EUFAMI - Polònia 

La Responsabilidad Global de las Empresas: Claves para la Dirección 
Fundación Centro de Investigación de 
Economía y Sociedad 

Tercera Jornada la Xarxa a Debat: La salut Mental, una utopia 
necessària 

AEN -Catalunya Fundació Congrés Català de 
Salut Mental (FCCSM) 

Les Mesures Alternatives a la Contractació de persones amb 
Discapacitat 

Generalitat de Catalunya Departament de 
Treball 

Programa d' atenció a persones amb discapacitat i autonomia reduïda SIRIUS 

La Formació a l' Empresa:La Bonificació del Cost de la Formació Cambra de Comerç de Barcelona 

Prospecció laboral i suport a la inserció per a treballadors i 
treballadores amb discapacitat 

FEDERACIÓ ECOM 

Curs Bàsic d'Acces  Fundació Pere Tarrés 
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  Servei de gestió dels càrrecs tutelars   
 
L’entitat tutelar realitza l’exercici dels càrrecs tutelars i ofereix el servei  per 
garantir la major seguretat i continuïtat en l’exercici dels càrrecs esmentats en les 
persones que la fundació tutela.  
Les entitats tutelars són les responsables de protegir les persones incapacitades 
judicialment o en procés d’incapacitació.  
 

Durant l’any 2007 la Fundació ha realitzat 23 estudis de persones incapacitades amb 
necessitat de tutor. 
 
 A data 31 de desembre del 2007 tenim assumides 51 tuteles. 
 

 
GRÀFIC TUTELATS / COMARCA 

 
 
  Vallès Oriental 10 21% 
  Maresme 11 23% 
  Osona 4 8% 
  Barcelonès 10 20% 
  Vallès Occidental 4 8% 
  Baix Llobregat 7 14% 
  Garraf 3 6% 

TOTAL 49 
    

100% 
 
 
 
 
 
 
  Servei d’assessorament  
 
La Fundació realitza un servei d’assessorament sobre processos d’incapacitació i 
tutela. Aquest servei està destinat tant a famílies de persones amb malaltia mental 
com a professionals dels serveis socials i sanitaris i també a persones de la població 
en general que puguin estar-hi interessades. El servei d’assessorament pretén 
informar sobre la forma d’iniciar un procés d’incapacitació, quines gestions i tràmits 
s’han de dur a terme, què és una tutela, quins recursos tutelars existeixen i quines 
són les seves funcions a més de tots aquells aspectes tècnics i legals sobre aquests 
processos.  
 
Durant tot l’any 2007 hem atès 64 persones, un 35% de les quals consultaven algun 
tema relacionat amb un familiar seu. 
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  Servei d’atenció a la pròpia llar  (SALL) 
 
 

 
És un servei que s’inclou dins del Programa de suport a 
l’autonomia a la pròpia llar de l’ICASS, en què la Fundació LAR 
participa com a entitat gestora i col·laboradora amb el 
Departament de Acció Social i Ciutadania 
des de l’any 2003.  
 
El SALL dóna cobertura a les necessitats 
que presenten les persones amb disminució 
derivada de malaltia mental, en referència 

al correcte desenvolupament de la seva vida diària i autonomia 
al seu propi domicili, i dóna el suport necessari per treballar les 
activitats de la vida diària (AVD) i les activitats a la comunitat. 
 
A 31 de desembre Fundació Lar dóna servei d’atenció al seu propi domicili a 8 
persones que tenen alguna malaltia mental. 
 
 
 
 
  Servei de Llars amb suport 
 
 
És un servei de l’ICASS inclòs dins del “Programa d’ajuts per a l’accés als habitatges 
amb serveis comuns per a persones amb disminució derivada de malaltia mental”, 
amb el qual la Fundació Lar participa com a entitat gestora i col·laboradora amb el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania des del 2006. 
 
Els Pisos amb Suport són un recurs residencial consistent en habitatges integrats a 
l’entorn social, on s’ofereix allotjament, supervisió i suport a persones amb trastorn 
mental sever. Actualment el servei està cobert en un 90%, amb dues llars, una per a 
dones i una segona per a homes, inaugurades aquest any. 
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  Projectes  
 
 
Durant l’any, l’equip de professionals de Lar ha anat desenvolupant nous estudis i 
projectes, tots ells relacionats amb les necessitats que tenen les persones amb 
malaltia mental de la zona del Vallès Oriental. Com a Fundació necessitem que 
aquests projectes siguin subvencionats per una o més entitats. 
 
 
 
 

Projectes  presentats 
 

 

Organisme 

Concurs “Felicitem  el Nadal” Ajuntament de Parets del Vallès 
Dia d’activitats d’estiu Ajuntament de Llinars del Vallès 
Nova Seu – Pla  de treball 2007-2010 Ajuntament de Llinars del Vallès 
Servei a domicili Diputació de Barcelona 
Tancat per vacances Ajuntament de Llinars del Vallès 
Servei  assessorament en processos d’incapacitació i tutela Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 
Sensibilització contra l’estigma de la malaltia mental Generalitat de Catalunya 
Manteniment d’entitats Generalitat de Catalunya 
Pis amb suport Corró Lavola 
Actuacions 2008 Revista del Vallès 
Assistència a domicili Caixa Sabadell 
Assistència a domicili Caixa Manlleu 
Pla ocupacional: La malaltia mental, què es pot fer Generalitat de Catalunya 
Ordinadors pels pisos amb suport Fundación Mª Francisca Roviralta 
Servei d’assessorament sobre processos d’incapacitació i  tutela Ajuntament de Sta. Maria Palautordera 
Flota de vehicles Fundación Antoni Serra Santamans 

 

Projectes  aprovats 
 

 

Organisme 

Concurs “Felicitem  el Nadal” Ajuntament de Parets del Vallès 
Dia d’activitats d’estiu Ajuntament de Llinars del Vallès 
Nova Seu – Pla  de Treball 2007-2010 Ajuntament de Llinars del Vallès 
Servei  assessorament en processos d’incapacitació i tutela Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 
Sensibilització contra l’estigma de la malaltia mental Generalitat de Catalunya 
Pla ocupacional: La malaltia mental, què es pot fer Generalitat de Catalunya 
Ordinadors pels Pisos amb Suport Fundación Mª Francisca Roviralta 
Servei d’assessorament sobre processos d’incapacitació i  tutela Ajuntament de Sta. Maria Palautordera 
Flota de vehicles Fundación Antoni Serra Santamans 
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  Realitats del 2007:  
 
 

 - Inauguració nova seu de Fundació LAR: 13 d’abril 2007 
 

La consellera del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya, la Hble. Sra. Carme Capdevila i Palau, va presidir l’acte d’inauguració de 
la nova seu d’oficines. En el decurs de l’acte es va signar l’acord de cessió d’uns 
terrenys per part de l’Ajuntament de Llinars del Vallès a la Fundació, per a la 
ubicació de la nova seu social i el centre especial de treball. 
Van signar l’alcalde Sr. Martí Pujol i el president Sr. Alfonso Navarro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Inici d’activitats del RAL (Centre especial de treball)  
 

 
Enguany també ha entrat en funcionament el RAL, per 
tal de donar sortida laboral i ser alhora un recurs 
integrador per a les persones amb discapacitat. El Centre, 
amb més d’un 70% de personal discapacitat, 
principalment per malaltia mental, però sense excloure’n 
cap altre, té com a serveis principals:  
 

• servei de transport de petites mercaderies, és a dir, portem documents o 
bé paquets de petites dimensions i pes allà on vulgueu. 

• servei de transport adaptat, on podeu contractar els nostres vehicles amb 
conductor per a desplaçar col·lectius de fins a 8 persones.  

• servei a empreses, on s’hi inclouen múltiples serveis com el de 
recolzament en tasques administratives, que consisteix en la preparació i 
execució dels vostres mailings, manipulats de correspondència, introducció 
de dades en bases de dades, etc.  

• serveis personalitzats segons les necessitats de cada empresa o entitat 
(neteja, manteniment, consergeria,etc.). 
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 - Pis amb suport per a homes  a Granollers   
 

 

Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, Fundació 
LAR va inaugurar a Granollers el segon pis amb suport per 
a persones amb malaltia mental (aquest per a homes).  
La inauguració la va presidir la directora general de l’ICASS, la 
Sra.Carolina Homar.  
 

 
 Aquest pis incrementa la minsa oferta 
d’habitatge amb suport per a les persones 
afectades de malaltia mental a Catalunya. El 
pis té capacitat per a 5 usuaris, i les 
educadores de la Fundació els visiten cada dia 
per a efectuar-ne el seguiment. 

 

  
7. DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL 
 
La Fundació ha tornat a organitzar, conjuntament amb 
l’associació DARUMA, l’Ajuntament de Granollers i la 
Fundació Viure i Conviure de l’obra social de la Caixa de 
Catalunya, els actes de celebració del Dia Mundial de  
Salut Mental a Granollers, el dia 10 d’octubre. 
 
Dins del programa d’actes destaquem la presentació, a 
la Porxada de la exposició “RECURSOS EN SALUT 
MENTAL AL VALLÈS ORIENTAL”, d’un recull dels 
serveis de salut mental existents a la comarca.               
 
L’exposició va ser presentada pel Dr. Rojo, psiquiatre; Mercedes Montoy, 
presidenta de Daruma; la regidora de Salut de l’Ajuntament de Granollers, Mª Mar 
Sánchez i l’alcalde de la ciutat, Josep Mayoral.  
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Aquesta exposició s’ha portat també als  municipis de 
Canovelles (teatre auditori de Can Palots) i Cardedeu (al 
Centre Cultural) coincidint amb la representació de l’obra de 
teatre “Unes veus” que tracta el tema de la malaltia mental. 
 
             Cartell de “UNES VEUS” 

 
 
 
Un dels projectes de Fundació LAR que ha aconseguit continuïtat és el del 
Concurs de Postals de Nadal, amb el patrocini i col·laboració de  l’ajuntament de 
Parets del Vallès (enguany hem arribat a la 4a edició). El concurs també s’inclou dins 
dels actes del Dia Mundial. Aquest dia es realitza l’entrega de premis i les postals 
queden exposades a la Biblioteca Can Pedrals de Granollers durant un mes.  
 

 
El concurs està ideat per què persones amb 
malaltia mental d’arreu de Catalunya hi participin, 
aportant el seu disseny de postal.  
El primer premi consisteix en un cap de 
setmana per dues persones a un balneari de 
Caldes, i el segon, en un dinar per a dues 
persones en un restaurant de  Granollers. 
 

 
A més la postal guanyadora es destina a ser la postal amb la 
qual la Fundació LAR felicita les festes.  
 
També es va portar l’exposició a Can Rajoler de Parets del Vallès, durant tot el mes 
de desembre i fins a mitjan gener. 
 
 
 
 
 
      
 
    
 
 

         
Actuació de “L’orquestra de la bona sort” a la tarda, a la Porxada,  

acte inclòs en la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental. 
 

 
També representants de la Fundació van ser presents als actes de celebració del Dia 
Mundial de la Salut Mental a Vic, el dia 6 d’octubre.  
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8. LLEURE 
 
  Setmana de vacances 

 
Fundació LAR, conjuntament amb el Club Social Portalet de 
Granollers i amb la coordinació de FEAFES,  organitzen cada any 
una setmana de vacances per als tutelats de la Fundació i els 
usuaris del Club. Enguany el viatge va ser a Gran Canària.  
 
Hi van viatjar 20 persones d’ambdós serveis   i  
tres monitors. 
 
 
 

 
  Diada d’estiu 
 
L’equip tècnic de LAR organitza cada any una 
diada d’estiu per als tutelats i tutelades. En 
aquesta ocasió varem tenir una magnífica 
jornada amb piscina al matí (a les instal·lacions 
municipals de Llinars del Vallès) seguit d’un 
gran dinar al restaurant. Aquesta diada és una 
de les més esperades per tots ja que amb 
l’arribada de l’estiu tenim més ganes de sortir 
i relacionar-nos.  

 

Piscines municipals de Llinars del Vallès 
 i dinar de germanor dels tutelats i l’equip de Fundació LAR. 

 

 
  Festa de Nadal 
 
Els professionals de Fundació LAR organitzen anualment una trobada al desembre, 
amb motiu de les festes de Nadal. Tutelats i tutelades, els membres del Patronat i 
l’equip tècnic de l’entitat vam anar enguany a la Masia Can Ferrerons de Llinars del 
Vallès. Perquè tothom participés activament en la diada, organitzàrem un taller 
de cuina. Per grups, cadascun es va encarregar de preparar una cosa: les taules ben 
guarnides, l’aperitiu, les amanides i les postres. La carn -només faltaria- la vam fer a 
la brasa. Després de l’àpat: torrons i neules, i els regals de l’amic invisible.  
I per a fer-ho baixar tot: ball amb karaoke! Fou tot un èxit. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Imatges del Dia de Nadal  a la Masia Can Ferrerons de Llinars del Vallès 



 
  
FUNDACIÓ LAR                                                                                                                                  MEMÒRIA 2007 

 

  17

 

9. COMUNICACIÓ  
 

 
 Accions i eines de comunicació de la Fundació 

 

Amb la recent remodelació de continguts i estructures de la nostra web, aquest 
2007, hem posat al dia tota la informació de l’entitat. En la web es pot trobar 
informació sobre què és la Fundació, els seus objectius, els projectes consolidats, de 
les activitats que es fan i dels nous projectes a consolidar, de les entitats que 
col·laboren amb nosaltres i també s’hi poden trobar notícies a l’entorn de la Fundació 
o les malalties mentals. Al disposar d’apartats de contacte es facilita també que la 
gent arribi de manera directa a Fundació LAR. Així també atenem els dubtes, 
preguntes i altres comentaris que ens fan arribar, des de la web.  
 

Enguany hem elaborat un nou tríptic de l’entitat, adaptant així els canvis que la 
fundació ha  realitzat a les eines de 
comunicació de què disposa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A través del nostre correu electrònic obrim també un nou canal de comunicació 
amb totes les persones amb qui ens relacionem, a més del canal telefònic. 

 

Fundació LAR ha estat present a la Mostra d’Entitats de Sant Antoni de Vilamajor, 
amb un estand destinat a  informar la població de les activitats que duu a terme. 

 

En un catàleg local de Llinars del Vallès, s’ha col·laborat amb una inserció 
publicitària de Fundació Lar i el seu centre especial de treball RAL. 
 
 

 
  Mitjans de comunicació: premsa, ràdio, tv i Internet 
 
En premsa escrita, la Fundació ha estat present aquest any en els mitjans “El 9 
Nou” en la seva edició del Vallès Oriental i l’edició d’Osona, en la “Revista del 
Vallès”, en “L’Actualitat Baix Montseny”, en el setmanari “El Tot Granollers” 
i a la revista “La tria del Montnegre i el Corredor”. 
S’han fet reportatges en els informatius de Granollers TV i una entrevista a la 
web de “La Tria digital”. 
També hem estat presents en les webs dels ajuntaments de Canet de Mar, 
Canovelles, Cardedeu, Granollers, La Roca del Vallès, Lliçà d’Avall, Montornès del 
Vallès, Parets del Vallès, en la web del PSC- Granollers, web de l’Actualitat del Baix 
Montseny, web de l’associació AREP.  


