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1.- PRESENTACIÓ:
Fundació Privada LAR per a Malalts Mentals inicia la seva activitat en data 8 de
Gener del 2001 a iniciativa d’uns pares preocupats pel futur de llurs fills malalts,
futur incert quan els cuidadors actuals (els pares o família directa) no estiguessin
presents per poder ocupar-se d’aquests quedant a mercè d’ells mateixos.
Amb data 12 de febrer del 2002 el Conseller de Justícia va donar el vist- i- plau a la
seva inscripció en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya,
expedient 145.735-2001, número 1620. També figura inscrita en el Registre
d’Entitats, Serveis i Establiments Socials en la Secció de Serveis de Suport amb el
número S05253.
Fundació Privada LAR , està dirigida i orientada a totes les persones que tenen un
familiar malalt mental i que en un futur, quan la família ho consideri oportú o bé quan
no estiguin presents, la Fundació pugui assumir la tutela o curatela d’aquestes
persones amb malaltia mental, posant tots els mitjans necessaris i els controls
oportuns perquè la persona recuperi i millori la seva autonomia i integració sociolaboral.

2.- OBJECTIUS:
L’òrgan de govern de la Fundació Privada LAR per a malalts mentals i la
representació es confien al Patronat que està subjecte al que disposen els Estatuts.
3.- ÒRGANS
El Patronat està composat pels següents membres:
· President:
· Vice-presidenta:
· Secretari:
· Vocal:
· Vocal:

Alfonso Navarro i Alfaro
Mercedes Montoy i Salas
Serviliano Martín i Sanjuan
Esther Trobo i Remacha
Pere Canal i Baliu
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4.- ACTIVITATS:

Cursets de formació:
Membres del Patronat han assistit a cursets de formació, impartits per l’Ajuntament
de Barcelona i .....

Estructuració:
Creació i elaboració dels Estatuts de la Fundació Privada LAR per a malalts mentals,
elaboració de la Carta Fundacional, designació dels càrrecs dels patrons.
Presentació de l’expedient d’aprovació al Departament de Justícia de la Generalitat
per la seva aprovació.

Difusió:
Els patrons fundadors, han mantingut varies entrevistes amb Associacions de
Familiars de Malalts Mentals per donar a conèixer el projecte, per així conèixer de
més a prop les inquietuds dels familiars quan ells no puguin seguir sent cuidadors.

Activitats dels Voluntaris
Realitzar un inventari dels recursos existents a part d’un anàlisis d’aquests, que
abasti el fet psicològic, social, personal i familiar que representa el malalt mental.
Proposar els criteris i les mesures essencials per tal d’oferir una atenció i
assistència integrada a les persones amb malaltia mental.
Cercar tota aquella documentació de les polítiques sanitàries en matèria
d’assistència en salut mental.
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Donar a conèixer àmpliament l’entitat i els seus fins, a un gran públic, per tal
d’obtenir més suport.
Assistència a jornades, conferències i congressos.
Durant l’any 2001 els Patrons van assistir a diverses jornades sobre la malaltia
mental.
En el mes de novembre vàrem ser presents en la lª jornada del PSI.

5.- RECURSOS HUMANS:
L’any 2001 els recursos humans de la Fundació LAR estan constituïts per personal
voluntari:
Rosa Fonollosa:
Alfonso Navarro:
Mercedes Montoy:
Ursula Reales:
Hector Villarino:

Dedicació mitjana de 2 hores setmanals.
Dedicació mitjana de 14 hores setmanals.
Dedicació mitjana de 10 hores setmanals.
Dedicació mitjana de 6 hores setmanals.
Dedicació mitjana de 4 hores setmanals.

6.- RECURSOS MATERIALS:
Durant l’any 2001 un dels Patrons fundadors cedeix part del seu domicili per poder
fer una estructuració de treball per constituir la Fundació LAR.
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