MEMORIA ACTIVITATS 2018
Denominació : FUNDACIO TUTELAR FADESIA
Domicili social: Rutlla, 20-22
Municipi: GIRONA
Códi Postal: 17002
Provincia: GIRONA
Teléfon:972 212406 Fax: 972 981677
E-mail: fadesia@fadesia.cat
Facebook. https://www.facebook.com/fadesia.associacio
Twitter: https://twitter.com/Fadesia
detectar
NIF: G17378426
Orígens i trajectòria:
FADESIA neix al detectar el pes emocional i les responsabilitats que es deriven
del rol del cuidador/a. Ens vàrem constituir com a associació sense ànim de
lucre l’any 1992 amb vocació de treballar a favor de les persones afectades de
la malaltia d’Alzheimer i d’altres demències i les seves famílies. Des de
l’Associació realitzem accions preventives de sensibilització de la realitat de
l’Alzheimer i accions d’intervenció dirigides als afectats, a través de tallers
d’estimulació cognitiva i als familiars, mitjançant grups de suport al cuidador.
Ja des dels seus inicis, l’Associació FADESIA també es constituí com a entitat
tutelar. En el nostre àmbit territorial d’actuació, les comarques gironines,
detectàrem persones afectades de demència en situacions d’alta fragilitat
(desemparament familiar, econòmic i jurídic). L’activitat tutelar defineix el seu
màxim objectiu en l’atenció integral a la persona judicialment incapacitada.
S’actua en quatre àrees bàsiques: àrea social o de suport directe a la persona
tutelada, àrea econòmica, àrea jurídica i àrea de gestió del patrimoni.
En la commemoració del 20è aniversari, l’any 2012, l’entitat es reconverteix en
fundació, la Fundació Tutelar Fadesia, per donar continuïtat als propòsits
inicials i emmarcar-los en una plataforma que asseguri la vigència i projecció de
futur de la tasca.
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RAO DE SER O MISSIO: Contribuir a la millora de la vida de les persones de
les quals tenim encomanada la seva protecció mitjançant alguna figura tutelar i
ampliar el benestar del cuidador o cuidadora de persones amb malaltia
d’Alzheimer o altres demencies.
VISIO: Amb el desenvolupament de la seva activitat i mitjançant un creixement
sostingut, Fadesia vol aconseguir convertir-se en l’entitat de referència a les
comarques de Girona, tant pel que fa a l’activitat tutelar com en relació amb la
cura del cuidador i a la persona malalta d’Alzheimer.
Per tant, la capacitat de creixement vindrà en tot cas condicionada per la
capacitat de preservar la qualitat en l’atenció.

VALORS
Valors orientats cap a les persones:
 la dignitat humana i la preservació de l’autonomia de la voluntat fins allà
on ho permeti la protecció de la persona
 la defensa dels drets presents i futurs
 la professionalitat
Valors centrats en l’organització:
 l’orientació a l’usuari. Fadesia és una entitat sense ànim de lucre i ha
d’encarar la seva acció a la millora de la qualitat de vida i al benestar
dels seus usuaris
 la transparència
 l’eficiència
 la millora contínua
Valors orientats cap a la societat:
 Sensibilització social de la situació que envolta la demencia i la
modificació de la capacitat de les persones
Òrgans de govern
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Patronat:
Mª Carme Folch Camps, presidenta
Mercè Badosa Queirós , vicepresidenta
Mercè Gonzalez Casademont, vocal
Pau Llobet Poal, secretari
Equip Directiu:
Mª Carme Folch
Pau Llobet Poal
Marta Roura Teixidor
Equip Tècnic:
Pau Llobet Poal (Area económica)
Marta Roura Teixidor (Area Social)
Elena Aguado Caballero (Area Social)
Jennifer Fabrique Aguado (Area Social)
Ana Cimpean(Terapeuta)
Membres de l’organització
 Personal contractat assalariat: 4 treballadores i 1 treballador
 Persones voluntàries: 3
 88 Amics de la Fundació (persones que col·laboren anualment
mitjançant aportació económica)
PROGRAMES DE FADESIA
PROGRAMA DE TUTELES Fadesia, com a entitat tutelar, vol que cada
persona tutelada per l’Associació gaudeixi de seguiment individualitzat que
permeti atendre les necessitats integrals i oferiment d’afecte, mentre vetlla
perquè es respectin els drets personals i defensa del seu patrimoni. El perfil de
les persones tutelades per Fadesia és el de persones amb greu afectació
psíquica –malalties neurodegeneratives- i amb falta de suport
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familiar.incapacitades judicialment. El treball de tuteles es subdivideix en Area
Social, Area Juridica i Area Economica
Durant el 2018 Fadesia ha acceptat 15 nous carrecs tutelars (15 defenses
judicials i 4 adminstracions patrimonials) i s’ha produit 10 baixes (8 defuncions i
2 assumpcions familiars)
En la següent graella es mostra l’estadística global segons càrrec aceptat,
ciutat, comarca de procedència i diagnòstic del tutelat a 31 de desembre de
2017
CARREC
TUTELES
DEFENSES
CURATELES
ADMIN. PATRIMONIAL
CIUTAT
ARBUCIES
GIRONA
BANYOLES
BEGUR
BESALÚ
BESCANO
CALDES MALAVELLA
CALONGE
CASSA SELVA
CORNELLA TERRI
ESPONELLA
FONTCOBERTA
LA BISBAL
MAÇANET
PALAFRUGELL
PLATJA D’ARO
SANT FELIU GUIXOLS
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1 1.92
SANT GREGORI
2 3.85
STA COLOMA FARNERS
1 1.92
SILS
3 5.77
TORROELLA
COMARCA
Nº %
18 34.61
GIRONES
13 25.00
PLA ESTANY
12 23.08
BAIX EMPORDA
8 7.84
SELVA
1 1.92
GARROTXA
DIAGNOSTIC
Nº %
38 73.08
DETERIORAMENT COGNITIU
9 17.31
TRANSTORN MENTAL
DISCAPACITAT
5 9.61
INTE·LECTUAL
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II) PROGRAMA DE PSICOESTIMULACIO A DOMICILI: Programa
d'intervenció directa amb persones afectades de demència en etapes
primerenques o mitjanes per tal de crear un entorn ric en estímuls, estimular i
mantenir les capacitats mentals residuals i afavorir el manteniment funcional i la
xarxa de relacions socials
Al 2018 s’han atès 10 famílies, el que suposa atenció directa a 10 malalts
diagnosticats d’Alzheimer. Amb claredat s’observa disminució de l’ansietat i
confusió i potenciació de l’autostima.
Beneficiaris directes: 10
Beneficiaris indirectes: 20
Creiem que existeix un benefici a llarg termini derivat d’aquesta intervenció.
S’observa un manteniment de la funció cognitiva, la no progressió del
deteriorament. També s’observa com com en l’àmbit familiar es produeix millota
en el sentit que es senten menys estrès i comprenen millor l’enfermetat
III) GRUPS DE SUPORT AL CUIDADOR : Espai de trobada on els familiars de
persones amb demència senil i Alzheimer poden obtenir informació sobre la
malaltia, aprendre i compartir estratègies per afrontar els trastorns de
conductes
Beneficiaris directes: 12
Beneficiaris indirectes: 24

