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Presentació
Teniu a mans la memòria de la Fundació Germà Tomàs Canet de l’any 2008, que hem preparat per tal de fer més coneguda
la tasca que desenvolupem com a Fundació de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu dedicada a la tutela i curatela de
persones incapacitades per raó de la malaltia mental que pateixen.
Durant aquest any hem assumit la responsabilitat de noves tuteles, traspassant la xifra que tant de respecte ens imposava
de 250 persones. Molts d’aquests nous casos no estan ingressats en un dispositiu assistencial de salut mental perquè no
els cal, i comporten la dificultat afegida de necessitar una atenció directa molt més acurada, intensa i adequada a la seva
realitat des d’un vessant integral: social, econòmic, familiar i relacional. També, malauradament, hem patit un elevat nombre
de defuncions, explicable per l’avançada edat de moltes de les persones.
L’àrea social ha crescut fins arribar a la xifra de 15 professionals, entre treballadors socials i auxiliars de tuteles, que treballen
amb aquest objectiu i compromís, des de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i des d’Almacelles (Lleida).
Sens dubte, el suport del personal de les àrees econòmica i administrativa són imprescindibles
per tal de garantir el bon funcionament de tots els programes que depenen de la Fundació: Tuteles, Gestió Bancària de Pacients, Projecte Mosaic de Manresa i Centre Cultural Floridablanca
de Barcelona.
El compromís i la professionalitat de tots ells han estat fonamentals a l’hora d’atendre i vetllar per
les necessitats de les persones que atenem en els diferents programes, tenint sempre presents
els valors de l’hospitalitat i l’acollida en les nostres actuacions, com a senyal identitari de la Fundació.
Esperem que us agradi,
Anna M. Prats Malras
Directora

PATRONAT

Gmà. Pascual Piles Ferrando
Gmà. Joaquim Erra Mas
Gmà. Juan Bautista Carbó Vázquez
Gmà. Felipe Romanos Mesa
Gmà. Rafael Martínez Martínez
Miquel Sancho Forrellad
Isabel Grimal Melendo
José Galvete Arellano
Miquel Àngel Marina Fontanellas
Manuel Lecha Legua
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Àrea Social
15
Administració
6
Projecte Mosaic 4
Directius
1
Total plantilla 26

Àrea social
La incapacitació és una figura legal, que només pot ser adoptada per decisió judicial, mitjançant sentència, i que està regulada al Codi Civil i al Codi de família.
Aquesta figura té per objectiu tractar de garantir els drets de les persones que, a causa d’una malaltia greu de caràcter persistent, no poden tenir cura de si mateixes ni exercir responsablement la seva ciutadania (els impedeix autogovernar-se).
Té diferents graus, que han d’especificar-se a la sentència, i pot adoptar la forma de tutela o de curatela. Mitjançant la tutela,
que pot ser total (abastar tots els àmbits de la vida de la persona) o parcial (aspectes personals, patrimonials, de cura de la
salut ...), el tutor substitueix la capacitat de la persona declarada incapaç, n’és el seu representant legal i decideix per ella.
En la curatela, el curador no substitueix la capacitat de la persona curatelada. No hi ha representació legal, sinó un complement a la capacitat.
Distribució de tutelats/curatelats per edats

Total casos: 254
Sant Boi

Tuteles
Curateles
Defensa judicial

190
166
23
1

Almacelles

Tuteles
Curateles

64
43
21

Sant Boi

18-29
30-39
40-59
> 60

190
4
26
94
66

Almacelles

18-29
30-39
40-59
> 60

64
2
12
36
14

Casos acceptats: 31
Sant Boi

Tuteles
Curateles
Defensa judicial

21
18
2
1

Almacelles

Tuteles
Curateles

10
6
4

Defuncions: 15
Sant Boi

Sant Boi

Homes
Dones

190
158
32

Almacelles

Homes
Dones

64
50
14

Casos estudiats: 29
13

Almacelles

2

Remoció de càrrec de tutor: 1
Sant Boi

Distribució de tutelats/curatelats per sexes

1

Almacelles

Sant Boi

20

Almacelles

9

Casos excusats: 12
0

Sant Boi

Pretutela altra Fundació
Administració medicament
No localitzable
No diagnòstic SM

6
1
1
1
3

Almacelles

No diagnòstic SM
Distància
Difunt
No sector

6
3
1
1
1

Centre Penitenciari
Quatre Camins

Sant Antoni
de Vilamajor

Oliana

Tornabous
Balaguer

Sidamon
Almacelles

Cerdanyola
Ripollet
Barcelona ciutat*
Esplugues

Lleida

Cornellà

147
Residències
49
SJD, SSM / Sociosanitari 91
Centre Penitenciari
2
Pisos tutelats
1
Mille Sagrat Cor
2
Altres
2

El Prat

Vilanova
i la Geltrú

Viladecans
Gavà

Centre Penitenciari
Brians
Villablanca

Castelldefels
Sant Vicenç dels Horts

Martorell

* Ciutat Vella, Sants, Montjuïc, Sant Antoni, Sant Andreu, Sant Martí,
Eixample (Centre Penitenciari Model), Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi, El Carmel, Horta-Guinardó

Assistència directa

Assistència concertada
Sant Boi

Sant Boi

Igualada

L’àrea social està integrada per una
coordinadora, sis treballadors socials i vuit auxiliars de tutela, constituïts en subequips formats per un
treballador social i un auxiliar de
tutela, els quals realitzen un seguiment proper i acurat de l’evolució
de les persones tutelades/curatelades per tal de garantir el seu desenvolupament biopsicosocial.

Almacelles

Residències
CASJD
Centre Penitenciari
Pisos tutelats

53
5
43
1
4

Assitència concertada: l’assistència al tutelat/curatelat la realitza
una entitat prestadora de serveis, on resideix, i que dóna resposta
a les seves necessitats d’atenció.

Sant Boi

Domicili
Pensions/Hotels
Sense sostre
Rodamóns
F. Mambré
Pis compartit

43
32
4
1
2
1
3

Almacelles

Domicili
Pensions

11
10
1

Assitència directa: les necessitats d’atenció dels tutelats i curatelats s’atenen directament amb els recursos humans de la FGTC
i/o derivacions necessàries (mèdiques, etc.).

Gestió Bancària de Pacients (GBP)
Aquest és un servei que la Fundació facilita per a totes aquelles
persones que resideixen o fan ús dels serveis de Sant Joan de
Déu-Serveis de Salut Mental (Sant Boi de Llobregat), del Centre Assistencial Sant Joan de Déu (Almacelles) i de Sant Joan
de Déu-Serveis Sociosanitaris (Esplugues de Llobregat), a través del qual la Fundació abona directament als proveïdors les
despeses que generen quan volen participar en les activitats
d’oci i lleure i les no cobertes per l’hospital o residència (roba,
excursions, perruqueria, teràpia ocupacional, calçat, etc.).
La Fundació anticipa el finançament, que recupera en carregar-lo al compte bancari que cada usuari ha obert a aquest
efecte. També lliura diàriament als pacients ingressats diners
en efectiu per a les seves despeses de butxaca, d’acord amb el pla terapèutic establert pels professionals que els atenen,
per treballar aspectes i hàbits que els apropen a la realitat social existent més enllà dels hospitals on es troben.
Moviments generats 2008
Moviments bancaris totals GBP
Mitjana de moviments diaris
Imports efectius
Imports no efectius
Total

Dades 2007
89.259
358

Imports efectius
Imports no efectiu
Total

1.101.500 €
318.089 €
1.419.589 €

Formació i activitat docent
2 Postgraus
10 Cursos
12 Jornades
1 Congrés
1 Seminari

Hem participat en l’elaboració i la difusió del protocol
per a l’aplicació de criteris de cribatge abans d’iniciar
un procés d’incapacitació publicat per l’ICASS (Departament d’Acció Social i Ciutadania).

950.000 €
224.000 €
1.174.000 €

Projecte Mosaic
El Projecte MOSAIC és un programa que té com a objectius donar resposta a les necessitats d’oci, temps lliure, socials i
laborals de les persones amb problemes de salut mental i addiccions, així com també atenció a les seves famílies. Va dirigit
a persones que es troben dins l’àrea d’influència de la Divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia.
El configuren cinc entitats: Germanes Dominiques de Santa Clara,
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, Ajuntament de Manresa,
Fundació Althaia i Fundació Germà Tomàs Canet.
Principals activitats durant el 2008
▪ CLUB SOCIAL: Nombre d’usuaris, 53
31 activitats diferents: taller de cuina, l’art de la música, català,
anglès, futbol, bàsquet, informàtica, activitats lúdiques (jocs de
taula, diana, petanca, billar...), cinema municipal, sortides externes (Montserrat, Imax, Cosmo Caixa, Mines de Cardona...)
▪ La inserció laboral, a través d’un conveni de col·laboració amb Moltacte Outlets. Aquest any s’han inserit laboralment 8 persones.

Centre Cultural Floridablanca
La cultura és una eina de desenvolupament personal i social que
es treballa per promoure l’autonomia i la integració social de les
persones amb dificultats per a accedir a equipaments per raó de
la seva discapacitat, de carències econòmiques o aïllament social,
mitjançant la participació en activitats culturals de baix cost en un
espai normalitzat, obert a tots els sectors de la població.
Principals activitats durant el 2008
▪ Tallers (dibuix i pintura, conta contes, tai-txí, expressió corporal,
grup de teatre...), activitats lúdiques (cinefòrum, agenda del soci,
sortides culturals, festes i celebracions...), cursos (Cultura’s, iniciació a la informàtica i internet, balls llatins...)
▪ Nombre de socis, 126, procedents de:
– Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental: 43%
– Veïnat: 40%
– Altres serveis assistencials: 17%

