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PROVEA es constitueix l’any 2003 i  comença a exercir 

càrrecs tutelars des de principis de l’exercici 2004.  

L’aprenentatge adquirit a mercè de la interacció constant amb 

institucions, entitats, administracions i persones particulars, 

ens ha permès adquirir suficient experiència per a construir 

una base sòlida sobre la que construir un servei de tuteles que 

desitgem que arribi a ser modèlic i innovador.  

Entre d’altres aspectes, s’ha dibuixat un organigrama que 

permet definir i estructurar les funcions de cadascun dels 

professionals de la Fundació; s’ha estructurat la seva activitat 

entorn a àrees de treball que permeten una especialització de 

cada professional, gaudint d’un major nombre de recursos per 

poder donar resposta de manera eficaç i eficient a les 

problemàtiques que van sorgint; s’ha generat una base de 

dades on figuren els diferents serveis que s’han utilitzat, així 

com diferents tràmits a realitzar comuns a totes les tuteles; 

s’ha fet una important inversió en difusió de l’activitat de la 

Fundació, etc. Cada dia de feina i cada càrrec tutelar exercit 

porta impreses les seves pròpies especificitats, 

característiques i necessitats particulars que dia a dia 

enriqueixen el saber de la Fundació i ens permeten oferir un 

servei de qualitat.  

S’han consolidat així les bases d’estructura, organització i 

funcionament de la tasca que desenvolupa PROVEA. Però, 

caminar per recorreguts vitals d’atenció integral a la gent gran 

proporciona cada cop una nova experiència i el camí inicial va 

dibuixant un número indeterminat de desviacions. PROVEA 

està sotmesa a un constant procés de definició i consolidació 

gràcies al saber que adquireix dia a dia amb la seva activitat. 

Durant l’any 2017 la tasca desenvolupada a terme per l’equip 

de la Fundació ha estat complexa, costosa i plena de reptes i 

s’ha realitzat amb un esperit de millora del benestar de les 

persones ateses. 
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Compromomesos  

amb l’atenció  

de la gent gran 
 

 

PROVEA s’ha forjat una sòlida identitat com a entitat tutelar que 

arrossega una experiència de 14 anys i  219 càrrecs tutelars. 

 

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats que es detecten en el moment actual, la 

Fundació es desenvolupa en un constant procés de reflexió per respondre i millorar el servei 

que ofereix sense perdre la qualitat dels serveis.  

 

Treballem sobre quatre línies d’actuació diferents que, des del nostre parer, donen resposta 

a aquelles necessitats no resoltes que presenten el col·lectiu de gent gran que atenem i el 

seu entorn: 

 

La prevenció 

 Disposar dels recursos per poder preveure possibles conflictes i problemes i anticipar-se 

a la seva aparició. Fer una recerca paral·lela de possibles solucions per tal que aquesta 

resposta pugui ser gairebé immediata. 

L’atenció 

Oferir una atenció integral i personalitzada als usuaris dels serveis que ofereix PROVEA,  

donant cobertura a totes les seves necessitats i posant èmfasi a les de caire afectiu i de 

supervisió de les persones tutelades.   

 

El suport 

Poder ajudar a aquelles persones que tenen al seu càrrec a persones grans en situació 

de dependència, facilitant la seva tasca de cuidadors amb suport en aspectes jurídics i 

administratius. 

L’assessorament 

Facilitar i promoure el coneixement de diferents aspectes vinculats a l’atenció de la gent 

gran, mitjançant la divulgació i la informació directa a totes aquelles persones que hi estiguin 

interessades.  
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Acompanyem i atenem a la gent gran 

incapacitada judicialment  
 

 

————————— 

Els programes d’actuació 

 

Programa de prevenció: l’autotutela.   

Exercici de mesures de prevenció de possibles situacions de risc, que faciliti els recursos 

suficients per donar una resposta ràpida a les necessitats. Els instruments jurídics inclosos 

en aquest programa són l’autotutela, l’administració patrimonial, les propostes de tutela de la 

Generalitat de Catalunya i de particulars o altres institucions. Hem gestionat 9 serveis.  

 

Programa de tuteles 

 Exercici de càrrecs tutelars a favor de persones grans que han estat incapacitades 

judicialment o que es troben en procés d’incapacitació. Un jutge decreta unes mesures 

cautelars i s’anomena un tutor. Per poder exercir aquest programa s’estructura el servei en 

tres àrees de treball: atenció personal, gestió econòmica i patrimonial i defensa jurídica.  

Hem gestionat 88 càrrecs tutelars.  

 

Programa de suport i assessorament 

 Informació als agents socials que es trobin en una possible situació d’incapacitació o que 

la existència d’aquesta realitat generi dubtes o problemes. Es dirigeix a familiars i cuidadors i 

també a professionals i institucions vinculats a l’atenció de persones grans.  

 

Programa de voluntariat 

Les persones voluntàries complementen la tasca realitzada pels professionals que 

integren l’equip de treball de PROVEA, alhora que ofereixen suport en accions de 

comunicació i sensibilització.  
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51 tuteles, 8 curateles i 10 administracions patrimonials.   

Del total de càrrecs exercits durant l’any 2017, han causat baixa un total de 19 

persones. 

 

 

 

 

     

               

Compromesos amb la gent gran 
Hem treballat en equip: 

9 treballadores 

84 persones ateses 

20 persones voluntàries 

50 residències de gent gran i jutjats i fiscalies 
 

Un equip interdisciplinari dotat d’una gran riquesa professional i amb experiència amb la gent 

gran. Aquest intercanvi de coneixements entre les diferents disciplines i la pròpia experiència 

dels professionals, han portat a l’equip de la Fundació a donar un servei de gran qualitat.  

Àrea d’atenció 

personal 

Àrea de gestió 

econòmica i 

patrimonial 

 

Àrea jurídica, 

servei extern 
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El perfil de les persones tutelades continua sent molt semblant al d’exercicis anteriors, 

majoritàriament es tracta de persones amb edats compreses entre els 76 i els 95 anys, la majoria 

dones.  

 

  
 

31% 

homes 

59% 

dones 

Entre 76 i 85 

anys 

Entre 66 i 75 

anys 

6 i 95 anys 

Entre 86 i 95 

anys 

Més de 96 

anys 

Més de 65 

anys 



  
 

Fundació Pro Vellesa Autònoma – PROVEA. Carrer Balmes, 211, pral. 1a. 08006  Barcelona. Tel. 

93 518 05 64. Fax 93 218 34 44. CIF: G-63184527. Número de registre: 1834 

 

En relació al lloc de residència la majoria de persones viuen en centres geriàtrics (90%) perquè 

tenen una malaltia que els impossibilita una vida autònoma i els fa dependents de tercers.  

 

Sigui quina sigui la titularitat de l’establiment on es troben les persones tutelades, des de la 

Fundació es manté una relació d’estreta coordinació amb els professionals que s’encarreguen de 

l’atenció personal dels tutelats. Aquesta coordinació es transforma en un dels eixos fonamentals 

de la intervenció de la Fundació, ja que l’establiment residencial és el testimoni més directe de 

l’evolució de la persona tutelada, podent reunir molta informació sobre la seva situació. Es tracta 

del lloc on la persona tutelada passa les 24 hores del dia, fet que provoca que des de la 

Fundació es vigili estrictament que l’establiment compleixi amb totes les directrius legals vigents i 

que ofereixi una atenció de qualitat.  

 

Pel que fa a la població de residència de les persones que s’han beneficiat del projecte, 50 

estan distribuïdes a Barcelona ciutat, i les 38 restant de fora de Barcelona, entre aquestes  

Artés, Berga, Cardona, Capellades, Castellar, Castellcir, Cornellà, Esparreguera, Falset, Gavà, 

Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Moià, Mollet, Navàs, Puigreig, Premià de Mar, 

Sabadell, Sallent, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu, Sant Fost, Taradell, Terrassa, Valldoreix i 

Vallirana. 

 

 

Aquestes dades són importants, donat que en exercicis anteriors al 2012 gairebé totes les tuteles 

eren de Barcelona ciutat.  

43,2%  

província 

 

56,8% 

Barcelona 
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Un altre element important al perfil de les persones tutelades és el tipus de patologia que els  

afecta i que ha estat el motiu de la seva incapacitació. Aquesta característica ofereix molta 

informació sobre la situació de la persona tutelada i condiciona el tipus d’atenció que se li pot 

oferir.  

La majoria de tutelats estan afectats per patologies associades a l’edat: malaltia d’Alzheimer, 

demència senil, deteriorament cognitiu, malaltia de Parkinson. 

 

Molt sovint a aquestes patologies es sumen problemes de salut com la osteoporosi, pèrdua 

auditiva o visual, diabetis mellitus,  mobilitat reduïda, obesitat, disminucions psíquiques; 

patologies que cada cop en més casos es veuen agreujades per malalties mentals i/o trastorns 

de conducta i trastorns per dependència a substàncies (sobretot alcohol). 

Les característiques de les persones tutelades per la Fundació fan que sigui molt difícil plantejar-

se un pla de treball dirigit a la recuperació de les habilitats o a la realització d’activitats 

d’estimulació, ja que en la majoria d’ocasions, tractem amb persones que presenten un important 

deteriorament cognitiu i físic.  És per aquests motius que resulta complicat marcar objectius 

concrets.  

El pla de treball a nivell d’atenció personal és molt individualitzat i més abstracte, és a dir, es 

centra  més en garantir una òptima qualitat de vida i evitar, en la mida que sigui possible, el 

patiment del tutelat; poder mantenir durant el major temps possible les habilitats que encara 

conserven i sobre tot, realitzar una important tasca a nivell afectiu que pugui donar cobertura a 

les carències emocionals que presenten. 

Un dels aspectes de la realitat de les persones tutelades en els que es poden dibuixar algunes 

línies d’actuació, és la coordinació amb els familiars i les persones del seu entorn més pròxim. 

En aquells casos en els quals es té coneixement de l’existència de familiars, des de la Fundació 

es promou la coordinació i interacció amb ells, una relació que no sempre és fàcil.  

En  moltes ocasions la comunicació i col·laboració amb els familiars, no és possible o bé perquè 

no els localitzen o bé per l’existència de conflictes familiars múltiples que fan impossible que es 

pugui establir cap tipus de relació, de coordinació i de respecte mutu.  

Finalment, pel que fa referència a la situació econòmica de les persones tutelades, en la 

majoria dels casos es tracta de persones que cobren una pensió mínima de jubilació, pensió 

de  viduïtat, SOVI o una PNC (pensió no contributiva). Els que es troben en domicili quan 

acceptem la tutela acostumen a viure en règim de lloguer i en condicions en la majoria dels 

casos, lamentables (ja que amb uns ingressos mínims sobreviure és gairebé impossible) i els 

que es troben a residència tenen tramitada la llei de dependència i cobren algun tipus de 

prestació residencial addicional. 

Algunes de les persones tutelades tenen un cert patrimoni i aquest consisteix en molts casos 

bàsicament en l’immoble on residien amb anterioritat al seu ingrés a establiment residencial.  
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El fet de disposar de patrimoni fa més complexa la tasca de la Fundació a nivell administratiu i 

jurídic, doncs a més de les gestions pel manteniment i supervisió dels immobles (obertura de 

l’immoble i neteja d’aquest, lectura comptadors, baixes de subministraments innecessaris etc) 

s’han originat situacions que han requerit d’una gran dedicació de temps i recursos per part de 

PROVEA. És el cas dels immobles amb titularitat que no estava degudament inscrit al registre de 

la propietat, immobles amb problemes de salubritat, immobles pels quals s’ha hagut de demanar 

autorització judicial per la seva venda (ja que el tutelat necessitava ingressos econòmics) i altres 

situacions que requereixen una gran implicació per part dels professionals.  

 

Sensibilitzem a la ciutadania  

sobre els problemes de l’envelliment  

i les malalties 

 
Durant l’any s’han organitzats actes, els beneficis dels quals s’han invertit en 

el desenvolupament dels projectes d’atenció a la gent gran: 
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 Març: Concert benèfic de jazz a l’Hotel Palace amb Lluís Coloma Quartet & Sax 

Gorodon, amb una assistència de 200 persones.  

 Agost: 9a Edició del Mercat d’oportunitats a Prats de Cerdanya. 

 

Els comptes clars 

Tot i que la font d’ingressos més important continuen sent les subvencions 

de la Generalitat de Catalunya, durant l’exercici 2017 PROVEA ha donat grans 

passos per evitar una dependència total. Des de la Fundació s’han presentat 

projectes, s’han creat sinèrgies amb empreses i s’han organitzat 

esdeveniments com a eina de sensibilització i captació de fons. 

 

 

 

Els fons públics inclouen el conveni signat amb la Unitat de Tuteles de la Generalitat de 

Catalunya, que ja suposen el 66% d’aquesta partida. 

 

 

8% propis 

17% 

privats 

75% 

públics 
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El projecte té la confiança i el suport d’institucions que comparteixen el nostre objectiu i 

compromís: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                             

 


