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1. Presentació de l’entitat 
 
  

Fundació Lar va iniciar la seva activitat l’any 
2001 com a entitat sense ànim de lucre  
dedicada a l’atenció a persones afectades de 
Trastorn Mental Sever. 
 
Amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació 
comunitària i normalització de les persones 
d’aquest col·lectiu,  l’entitat ha anat creant 
serveis per tal de donar cobertura a les 
necessitats en les àrees d’habitatge, laboral, 
oci i  tutela.  
 

L’any 2002 inicia la seva activitat amb el Servei de Tuteles per tal de 
cobrir les necessitats de persones afectades de malaltia mental 
incapacitades judicialment.  
 
L’any 2003, s’acredita com a entitat col·laboradora del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, amb la 
finalitat d’atendre les necessitats relacionades en l’àmbit de l’habitatge. 
Començant a prestar el mateix any el Servei de Suport a l’Autonomia a 
la Pròpia Llar per a persones amb problemàtica social derivada de 
malaltia mental.  
 
I l’any 2006 es posa en funcionament el Servei de Llar amb Suport per 
persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, que 
compta actualment amb tres Llars amb Suport al municipi de 
Granollers.  
 
En l’àrea de la rehabilitació en el lleure, Fundació Lar disposa de dos 
Clubs Socials,  el Club Social Portalet de Granollers, cogestionat amb  
l’Associació de Familiars de Malalts Mentals Daruma del Vallès Oriental 
des de l’any 2004 i el  Club Social Torrassa a la població de Llinars del 
Vallès des de 2009. 
 
L’any 2008 Fundació Lar comença la seva activitat en l’àmbit laboral  
formant part, com a soci fundador, de la Cooperativa Ral i del Centre 
Especial de Treball Ral. 
 
 
 
 
 
 



MEMÒRIA 2010    FUNDACIÓ LAR 
 

 Pàgina 4 

 

 
Fundació Lar forma part de diverses entitats socials: 
 

• Associació ENCAIX. 
• Coordinadora Catalana de Fundacions.  
• Cooperativa RAL.  
• Fòrum Salut Mental.  
• Taula de Salut Mental del Vallès Oriental.  

 
D’altra banda, l’entitat col·labora amb: 
 

• Federació Catalana de Voluntariat Social.  
• Daruma. Associació de Familiars de Malalts Mentals del Vallès 

Oriental. 
• PILEVO. Plataforma d’Informació Laboral i Econòmica del Vallès 

Oriental. 
 

 
 
 
 
2. Objectius  

 
Els nostres principals objectius són: 

 
1. Vetllar per les persones que tutelem. 

2. Aconseguir el desenvolupament psicosocial de les persones 
afectades per malaltia mental. 

3. Potenciar la rehabilitació comunitària mitjançant un model 
d’intervenció integral per tal que les persones amb malaltia 
mental i les seves famílies puguin millorar la seva qualitat de 
vida. 

4. Contribuir a la reducció de l’estigma que hi ha al voltant de 
la salut mental realitzant i participant en accions orientades 
a la sensibilització de la població general 

5. Participar en espais de reflexió i grups de treball en l’àmbit de 
la salut mental per tal d’unificar models d’actuació i 
polítiques socials.  
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3. Patronat i equip tècnic  
 

Patronat  
 
El patronat de la Fundació està constituït per familiars de persones 
amb malaltia mental.   
 
Els components són: 
 

President :    Alfonso Navarro i Alfaro 
Vicepresidenta:   Mercedes Montoy Salas 
Secretari:    Serviliano Martin Sanjuán 
Vocal:      Esther Trobo Remacha 
Vocal:     Pere Canal Baliu 
Vocal:     Josefa Cochran Maynou 
Vocal:     José Moya Fadurdo 
 
El Patronat de la Fundació ha mantingut durant aquest any 4 
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. Està format per: 

 
 
1 coordinadora 
1 director de recursos 
7 psicòlegs 
2 treballadores socials 
3 integradores socials 
2 terapeutes ocupacionals 
4 educadores socials 

1 responsable de                                      
comunicació 
3 administratives 
1 informàtic 
1 advocada 
1 filòloga 
 
 

 
 

 
 

Durant l’any, tots els professionals de la Fundació ens reunim 
periòdicament per millorar el funcionament i les tasques d’actuació, tant 
les de gestió de l’entitat com les de gestió dels serveis. També participem 
en jornades i cursos de formació per millorar i actualitzar els nostres 
coneixements. 
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3.1.Organigrama. 

  



MEMÒRIA 2010     FUNDACIÓ LAR 
 

 Pàgina 7 
 

 
4. Accions de gestió de l’entitat 

 
Durant l’any hem mantingut reunions externes amb professionals 
de referència per al manteniment dels serveis de l’entitat. 
També mantenim reunions amb jutjats, empreses, entitats 
bancàries, centres socio-sanitaris i altres fundacions tant per donar 
a conèixer la Fundació Lar com per a reforçar els vincles i els serveis 
existents o comuns. 
La coordinadora de l’entitat i el president s’han entrevistat amb 
representants de la Generalitat de Catalunya i dels Serveis 
Territorials per tractar assumptes d’interès per a la Fundació. 

 
El Director de Recursos de la Fundació ha visitat i ha tingut 
reunions  amb:  

 
Empreses........................... 64 
Ajuntaments...................... 33 
Entitats bancàries.............   2 
Altres fundacions..............   4 
Altres entitats.................... 24 

 
 

5. Projectes 2010 
 

 

Durant l’any, l’equip de professionals de Lar hem 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. 
 

5.1. Projecte de Conferències sobre la malaltia mental. 
A través d'aquest projecte de conferències 
volem sensibilitzar la societat de la 
problemàtica que moltes vegades 
s'associa a aquestes malalties; per això, 
ja fa un temps que hem iniciat una sèrie 
d'accions destinades a lluitar contra 
l'estigmatització que hi ha al voltant de 
les malalties mentals amb un seguit de 
conferències i xerrades adreçades a la 

població en general “LA MALALTIA MENTAL AVUI” i darrerament a 
la població més jove dels centres d'ensenyament de secundària “LA 
HISTÒRIA DE L'ERIC” amb la qual es pretén donar a conèixer les 
vivències de les persones amb malaltia mental, en aquest cas les d'un 
adolescent. La Fundació ha realitzat 12 conferències en Instituts 
d’Ensenyament de Secundària, com ara l’IES Marta Mata de 
Montornès del Vallès i a l’IES Vall de Tenes de Santa Eulàlia de 
Ronçana.  
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6. Àrees d’actuació de la Fundació 
 

6.1. Àrea de tuteles 
 

6.1.1. Servei de Tuteles 
 

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. Som els 
responsables de protegir les persones incapacitades judicialment o en 
procés d’incapacitació. 
Durant l’any 2010 a la Fundació hem realitzat 30 estudis de persones 
incapacitades amb necessitat de tutor.  
A 31 de desembre del 2010 tenim assumides 97 tuteles. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fundació Lar té en les comarques del Maresme, d’Osona i del 
Vallès Oriental la seva principal àrea d’actuació en quant a tuteles, 
però la Fundació abarca molts més territoris de Catalunya. 
 
6.1.1.1. Lleure i activitats. 

 

         6.1.1.1.1.  Setmana de Vacances 
Fundació Lar, conjuntament amb els Clubs 
Socials organitza cada any una  setmana de 
vacances per als tutelats de la Fundació, els 
usuaris de Clubs i els treballadors de RAL. 
Enguany el viatge va ser a la 
localitat de Maspalomas, a 

l’illa de Gran Canaria. Es va fer coincidint amb 
l'Europsy, el major festival de salut mental que 
es celebra a Europa.           
Hi van viatjar un total de 34 persones. 
 
 

         6.1.1.1.2. Diada d’estiu  
L’equip tècnic de LAR organitza cada any una diada d’estiu per als 
tutelats i tutelades. En aquesta ocasió vàrem 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. Enguany vam 
trobar-nos 55 persones entre tutelats/des i professionals de la 
fundació. 
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          6.1.1.1.3. Festa de Nadal  

Els professionals de Fundació LAR fem 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, unes 60 
persones,  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.  
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
6.1.2. Servei d’assessorament.  

 
6.1.2.1.  Assessorament jurídic. 
 
A la Fundació tenim un servei d’assessorament sobre processos 
d’incapacitació i tutela. Està adreçat tant a famílies de persones 
amb malaltia mental com a professionals dels serveis socials o 
sanitaris i també a persones que puguin estar-hi interessades. El 
servei 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 l’any 2010 hem atès 31 persones, totes elles consultaven 
algun tema relacionat amb un familiar seu. 
 
6.1.2.2.  Assessorament a famílies i a professionals. 
 
Aquests serveis estan destinats a informar, orientar i assessorar a 
qui ho necessiti, tant en l’àmbit familiar (consultes de tràmits, on 
acudir, etc,) com en l’àmbit professional (treballadors socials, 
regidors i tècnics de l’àmbit social i  sanitari que ho sol·licitin). 
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6.2. Àrea d’habitatge.  
 
 

6.2.1. Programa de suport a l’autonomia a la 
pròpia llar (PSAPLL) 

 
 

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 
d’Acció Social i Ciutadania de l Generalitat de 
Catalunya des de l’any 2003.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El PSAPLL 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 de la comunitat. 
 
 

Al llarg del 2010 la Fundació Lar ha atès en 
el seu servei d’atenció al seu propi domicili a 
18 persones que tenen algun trastorn de 
salut mental.  
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6.2.2. Llars amb suport 
 

És un servei de l’ ICASS inclòs dins el 
“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. 

Les llars 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 100%, amb tres llars, una 
per a dones , una segona per a homes i una llar mixta, que va 
entrar en funcionament  al setembre. La nova llar amb suport 
Rossinyol te una cobertura de 6 places i és de tipus mixt, amb la 
possibilitat que hi puguin accedir parelles de persones afectades 
de malaltia mental.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3. Àrea laboral - Centre Especial de Treball RAL 
 

Fundació Lar és sòcia fundadora de la Cooperativa Ral SCCL des d’on 
es treballa per a la inserció laboral de persones amb discapacitat a 
través del Centre especial de treball Ral. La finalitat del CET és 
assegurar una feina remunerada i la prestació dels serveis 
d’ajustament laboral, personal i social que necessitin els 
treballadors/es amb discapacitat en el seu procés d’inserció laboral.  
L’activitat productiva del CET Ral consisteix a oferir serveis a 
empreses i administracions públiques, comptant en l’actualitat amb 
els següents serveis:  
• Servei d’auxiliars de producció. 
• Servei de construcció, manteniment i restauració d’edificis.  
• Servei de distribució de materials.  
• Servei de transport adaptat. 
• Servei administratiu.  
En data 31 de desembre de 2010 el CET Ral compta amb 13 
treballadors/es amb discapacitat. 
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6.4. Àrea d’oci. Clubs socials. 
 
Un Club social és un servei  social especialitzat i integrat en la xarxa 
comunitària que pretén augmentar la participació i la vinculació dels 
usuaris a la comunitat mitjançant l’ ocupació significativa del seu temps 
lliure, dins un marc de relacions socials, establint xarxes de suport i 
creació de vincles,  i a través d’ un ventall d’activitats lúdiques, en 
funció dels seus interessos i aficions.   
 

En l’actualitat la Fundació gestiona dos clubs, el Club Social Torrassa 
a Llinars del Vallès i el Club Social Portalet de Granollers amb el vist 
i plau de l’Associació Daruma a la qual pertany Portalet.  
 

Les activitats realitzades als clubs van des de tallers en grup, activitats 
setmanals, activitats de dissabtes(sortides que  es centren en conèixer 
els recursos d’oci existents, gaudir del temps de lleure, etc). També es 
fan les vacances del club, que es programen conjuntament amb les 
persones que hi participen decidint el temps de durada, lloc i activitats 
a fer. 

Gràfiques de creixement anual Club Social Torrassa i Club Social Portalet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Accions de sensibilització i difusió.  

 
7.1. Fira d’entitats a Llinars del Vallès  

El 6 de juny vam tenir un estand de Fundació Lar 
a la “Fira d’Entitats” de Llinars del Vallès, per tal 
de donar a conèixer la fundació i els nostres 
serveis a la població més propera.  
 

7.2. Jornades informatives i sessions de treball. 
 

Fundació Lar  va participar en la Jornada de 
Discapacitat i Salut Mental, que amb el títol “Cap 
a les oportunitats”, es va fer  al Centre Cultural de 
Bellavista. La jornada la va organitzar l’Àrea de 
Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat, amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona.  
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7.3. Dia Mundial de la Salut Mental 2010. 
 

Fundació Lar ha tornat a organitzar conjuntament amb l’associació 
DARUMA, l’Ajuntament de Granollers, amb la col·laboració de la 
Taula de Salut Mental del Vallès Oriental i l’ajut de l’Obra Social de 
Caixa Penedès , els actes de celebració del Dia Mundial de la Salut 
Mental a Granollers, el 8 d’octubre. 

 

El programa d’actes es va 
inaugurar el dia 7 amb la 
conferència “Comunicació i 
Benestar Emocional”, a càrrec 
del psicòleg i expert en PNL 
Xavier Guix .  

 

Altres activitats van ser: l’obra de teatre “El Gallo 
Dormilón”, per als escolars de Granollers. En ella 
es tracta el tema de la depressió i els actors 
pertanyen al Grup de Teatre Imagina del Centre 
de Dia de Santa Eulàlia- l’Hospitalet de Llobregat. 
                     

Al migdia es va inaugurar la tercera llar amb 
suport de la Fundació, en aquest cas es tracta 
d’una llar mixta. 
Va presidir l’acte el Sr. Josep González-
Cambray, director dels Serveis Territorials del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

A la tarda, es va fer el lliurament de premis del 
Concurs de Cartells per al Dia Mundial, de 
Daruma i del Concurs de Postals de Nadal que 
organitza per setè any consecutiu la Fundació 
Lar. Aquest concurs està destinat a tota la 
població de Catalunya que pateix un trastorn de salut mental. 
 

Seguidament el Grup La Isla Negra, va posar la nota 
festiva  i va animar la tarda amb cançons i ball per 
a tothom.  
A l’equipament juvenil GRA hi va 
haver el “Concert Jove” també amb 

l’actuació de diversos grups.  

 

El cinefòrum al Museu, el dia 28 d’octubre, va tancar amb la 
pel·lícula “K-Pax” la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental 
2010.    

       
 
 



MEMÒRIA 2010    FUNDACIÓ LAR 
 

 Pàgina 14 
 

 
 
     

7.4. I Jornada: “Fes Salut! per la salut mental.” 
 
A Llinars del Vallès, el 22 d’octubre es va celebrar la primera 
edició d’aquesta jornada que pretén mitjançant activitats lúdico-
esportives obertes a la participació de tothom, conscienciar sobre 
les malalties mentals i les dificultats que sovint tenen les 
persones amb un trastorn en salut mental. 
Es va organitzar tallers de txi-kung, ioga, balls tradicionals, 
bàsquet, futbol sala, ping-pong, etc.  
En la jornada hi va col.laborar l’Ajuntament de Llinars del Vallès i  
diverses entitats del municipi. 
 

       
 
 
 

7.5. Obres d’art solidàries. 
 
L’artista vallesà Esteban Vilar va fer una donació d’una bona 
part de les seves obres a la Fundació Lar. Els quadres van estar 
exposats des de desembre de 2009 fins al març de 2010 al 
Restaurant “El Bon Caliu” de Vilanova del Vallès.  
I al mes de juny, en col·laboració amb la Unió de Botiguers de 
Llinars del Vallès, es va portar a les botigues del municipi les 
obres amb l’exposició sota el títol “Obres d’art Solidàries”. Els 
ingressos recaptats amb la venda dels quadres es van destinar 
íntegrament a la Fundació, per continuar invertint en la millora 
de la qualitat de vida de les persones afectades per una malaltia 
mental. 
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8. Comunicació. 

 
8.1. Mitjans de comunicació:  
Premsa, ràdio, Tv i Internet.  
 
-   En premsa i mitjans escrits la Fundació ha estat present en 
els següents mitjans: 
                 

 “El 9 Nou” bi-setmanari, en la 
seva edició del Vallès Oriental. 

 “Revista del Vallès” revista 
setmanal. 

 “El Tot Granollers” setmanari. 
 Revista “Línia Vallès”, setmanal. 
 L’Actualitat Baix Montseny, 

setmanari. 
 Butlletí municipal de 

Granollers. 
 Revista Municipal de 

l’Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor. 

 Guia de Biblioteques de Llinars 
del Vallès. 

 Guia d’activitats de Llinars del 
Vallès. 

 
- En  mitjans i diaris digitals: 

 Notícies i notes de premsa a “ww.3cat24.cat” 
 Notícies i notes de premsa a “vallesoriental.com” 

 
- En butlletins: 

  “Coordinadora Catalana de Fundacions” 
  

- En mitjans de comunicació audiovisuals: 
 Informatius de Vallès Oriental Televisió:4 reportatges. 
 Entrevista a Radio 7 Vallès. 

 
- També hem estat presents en les webs de:  

 Generalitat de Catalunya: Sala de Premsa. 
 Ajuntament de Granollers 
 Ajuntament de Llinars del Vallès 
 IES Marta Mata de Montornès del Vallès.  
 Associació Passaltpas. 
 Coordinadora Catalana de Fundacions 
 Granollers resposta educativa. 
 Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
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Fundació Lar agraeix a totes les entitats, 

públiques i privades,   
a les empreses col·laboradores 

 i als socis i particulars,  
el suport que un any més ens han donat. 

 
A tots ells, 

 
MOLTES GRÀCIES! 

 

 


