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1. Presentació de l’entitat  
  
FUNDACIÓ LAR                                        

 

Fundació Lar neix al 2001, per     
iniciativa d’uns familiars, com a 
entitat tutelar de persones 
afectades per una malaltia 
mental. 

 
Som una fundació sense ànim de lucre que treballa per millorar la 
qualitat de vida de les persones amb trastorn mental i la dels seus 
familiars. 
 

Des del 2001 hem anat treballant i assolint noves fites i projectes que 
ens han portat a allò que som ara: una fundació que ofereix 
múltiples serveis dins l’àmbit de la salut mental. Fundació Lar és una 
entitat col·laboradora i prestadora de serveis de la Generalitat de 
Catalunya des del 2003. 
 
Formem part de la Coordinadora Catalana de Fundacions, de la 
Cooperativa RAL i de la Taula de Salut Mental del Vallès Oriental; 
estem a la Junta Directiva de l’Associació ENCAIX (entitat que 
agrupa les diferents fundacions tutelars de persones amb malaltia 
mental de Catalunya) i enguany hem entrat a formar part de Fòrum 
Salut Mental. 
 
Col·laborem amb la Federació Catalana de Voluntariat, amb 
Daruma ( Associació de Familiars de Malalts Mentals del Vallès 
Oriental) i amb la Plataforma d’Informació Laboral i Econòmica del 
Vallès Oriental (PILEVO). 
 
L’activitat de la Fundació s’adreça a tot el territori de Catalunya. 
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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.  

 
 
3.  Patronat i equip tècnic  
 
Patronat  
 
El patronat de la Fundació està constituït per familiars de persones 
amb malaltia mental.   
Aquest 2009 hem incorporat a dos nous patrons.  
 
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. 
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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 
5 psicòlegs 
3 treballadores socials 
4 integradores socials 
1 terapeuta ocupacional 
5 educadores socials 

1 rble. 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. 

 
 
 

  
 



4. Organigrama. 

 



 
5. Formació dels professionals: Cursos-jornades 2009 

 

NOM DEL CURS /JORNADA / CONGRÉS ORGANITZADOR 
CURS: "Activitats rehabilitadores per a 
trastorns mentals severs." Fundació Pere Tarrés 

JORNADA: V Jornada de Rehabilitació 
Psicosocial "L'alternativa a l'habitatge: 
situació actual i programes complementaris 
de recolzament" 

Diputació de Barcelona 

CONGRÉS: 2on Congrés del Tercer Sector 
Social de Catalunya 

Taula d'entitats del tercer 
sector social de Catalunya 

JORNADA: " Imatges de les persones amb 
dependència i mitjans de comunicació" 

Fundació Pere Tarrés i Fundació 
Agrup.Mútua 

JORNADA: "Fira Construmat  Barcelona" Fira Barcelona 
JORNADA: "Presentació de la Xarxa 
LISMIVO" CTUG Granollers 

JORNADA: "Els Serveis Socials d'atenció 
primària: innovant?" 

Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

JORNADA:  "Primera jornada ENCAIX. 
Trobada d'entitats tutelars" 

Associació d’entitats tutelars 
ENCAIX  

JORNADA:  "Jornadas internacionales 
Baetulae:  La atención integral a las 
psicosis" 

Fundació Privada Llegat Roca i 
Pi  + Institut Català de la Salut – 
EAPPP (Equip de Prevenció en 
Salut Mental-Atenció als 
Pacients amb risc de Psicosi)  + 
Ajuntament de Badalona 

JORNADA:  "Estrategia en Salut Mental. Un 
compromiso de participación" FEAFES 

JORNADA:  "La igualtat efectiva per a 
l'aprofitament del capital humà a les 
empreses" 

Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya 

JORNADA:  "IVA i entitats no lucratives" Taula d'entitats del tercer 
sector social de Catalunya 

JORNADA:  "X Jornadas - Buscando el Ocio. 
Del Ocio Terapéutico al Ocio Normalizado. 
Personas con Enfermedad Mental Grave " 

Asociación Vasca de 
Rehabilitación Psicosocial  

JORNADA: TRENCANT MOTLLOS "Al tombar la 
crisi: ocupació, discapacitat i malaltia 
mental" 

Federació ACAPS, AMMFEINA, 
Fundació ECOM, Inserta, 
ACTAS, Fundació LA Caixa, 
Aj.St.Boi de Llobregat, 
Dept.Treball Generalitat 

JORNADA: TRENCANT MOTLLOS "Sessió de 
treball i debat per a professionals de 
programes i serveis de suport a la inserció 
laboral" 

 
 
 



MEMÒRIA 2009 – FUNDACIÓ LAR     MEMÒRIA 2009 – FUNDACIÓ LAR   MEMÒRIA 2009 – FUNDACIÓ LAR 

Memòria d’Activitats 2009 – Fundació Lar Página 8 

6. 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, regidories, 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 Lar s’ha reunit amb les següents entitats : 
 

• Associació de Familiars de malalts mentals de Vic. 
• ICASS – Sra. Carme Milian,  Cap del Servei de Gestió 

Territorial- Generalitat de Catalunya. 
• OTL de Granollers. 
• Alcalde de Llinars del Vallès. 
• Dr. Rojo del CSMA de Granollers. 
• Llar Residència Tres Pins – CPB de Llinars del Vallès. 

 
 
 

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

 
Empreses:.......................... 39 
Ajuntaments: .................... 38 
Entitats bancàries:............   3 
Altres fundacions: ............   4 
Altres entitats: ................... 18 
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7. Projectes 2009 

 

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. 

 

 Llistat de projectes presentats i projectes aprovats(*) al 2009 
 

ORGANISME DEPARTAMENT PROJECTES PRESENTATS 
(*)aprovats 

Caixa Tarragona Obra Social Club Social Torrassa 
Caixa Penedès Obra Social Pis amb suport mixte Rossinyol 
Ajuntament de Parets 

del Vallès    Can Rajoler Felicitem el Nadal’09 

Ajuntament d’ 
Aiguafreda  

Isabel Heredero- 
regidoria de 
Cultura 

Servei d’assessorament sobre 
processos d'incapacitació 

Caixa Sabadell Obra Social Club Social “La Torrassa” 
Caja de Ahorros del 

Mediterráneo CAM  Obra Social Empresa y LISMI 

Generalitat de 
Catalunya   

Departament 
de Salut 

Sensibilització contra l’estigma 
de la Malaltia Mental               

Ajuntament de Llinars 
del Vallès Mas Baga Dia d’activitats d’estiu 

Fundació Auris4   Transport adaptat pel Centre 
Especial de Treball RAL 

Generalitat de 
Catalunya   

Departament 
d'Acció 
Social i 
Ciutadania 

Club Social “La Torrassa” 

Generalitat de 
Catalunya  

Departament 
d'Acció 
Social i 
Ciutadania 

Servei d’Assessorament 

Fundació Mª Fca. 
Roviralta   Armaris CET 

Diputació de Barcelona 
Àrea de 

Benestar 
Social 

Servei Tuteles Fundació Lar 

Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor   Dia d’activitats Nadal’09 

Caixa Terrassa Obra Social Empresa i LISMI 
Generalitat de 

Catalunya 
Departament 

d’Interior Daruma som tots! 

Caixa Manlleu Obra Social Club Social “La Torrassa” 

Generalitat de 
Catalunya 

Governació  i 
Administraci
ons 
públiques 

Inversió en patrimoni             

Caixa Penedès Obra Social Dia Mundial de la Salut Mental 
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8. Àrees d’actuació de la fundació 
 
8.1. Àrea 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 2009 a la Fundació hem realitzat 21 estudis de 
persones incapacitades amb necessitat de tutor. A 31 de 
desembre del 2009 tenim assumides 74 tuteles. 
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Fundació Lar te en les comarques de Maresme, Osona i Vallès 
Oriental la seva principal àrea d’actuació en quant a tuteles però 
la realitat és que la fundació avarca molts més territoris de 
Catalunya, detallats en la següent gràfica: 
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Àrea d’habitatge.  

 
8.2.1. Suport a l’autonomia a la pròpia llar (SALL) 

 
 

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 SALL 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 2009 la Fundació Lar ha atès en el seu servei d’atenció 
al seu propi domicili a 13 persones que tenen alguna malaltia 
mental. 
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8.2.2. 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 dues llars, una 
per a dones i una segona per a homes. 
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8.3. Àrea d’assessorament.  
 

8.3.1. Assessorament jurídic. 
 

A la Fundació tenim un servei d’assessorament sobre processos 
d’incapacitació i tutela. Aquest 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 2009 hem atès 32 persones, un 99 % de les quals 
consultaven algun tema relacionat amb un familiar seu. 

 
8.3.2. Orientació 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). 

  
 

8.4. Centre Especial de Treball – RAL       

 
 

A la fundació disposem d’un centre per tal de donar sortida 
laboral i ser alhora un recurs integrador per a persones amb 
discapacitat. El centre, amb més d’un 70% de personal  
discapacitat, principalment per malaltia mental, però sense 
excloure’n cap altre, té com a serveis principals: 

- Servei de transport adaptat, on podeu contractar els 
nostres vehicles  amb conductor  per a desplaçar col·lectius 
fins a 8 persones. 
- Servei de transport de petites mercaderies, és a dir, portem 
documents o bé paquets de petites dimensions i pes allà on 
vulgueu. 
- Serveis a empreses, on s’hi inclouen múltiples serveis com 
ara el recolzament en tasques administratives, que consisteix 
en la preparació dels vostres mailings, manipulats de 
correspondència, introducció de dades en bases de dades, 
etc. 
- Serveis personalitzats segons les necessitats de cada 
empresa o entitat (neteja, manteniment, consergeria, etc.). 
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  Grau de disminució     Tipus de discapacitat 

Nº d’usuaris/es i  descripció:  Amb data 31 de desembre de 2009 el CET Ral 
compta amb 15 treballadors/es amb discapacitat, dada que suposa un 
augment de 5 treballadors/es respecte l’any anterior i l’inici d’un nou servei 
(servei de construcció, restauració i manteniment d’edificis).  

Servei Nº  treballadors/es 2007
Any d’inici del CET Nº  treballadors/es 2008 Nº  de treballadors/es 2009 

Transport Adaptat  
1 (jornada sencera

 
1 (jornada sencera

 
1 (jornada sencera) 
1 (mitja jornada) 

Servei d’auxiliars de produc
i molí 2 (jornada sencera 3 (jornada sencera

3 (mitja jornada) 
5 (jornada sencera) 
2 (mitja jornada) 

Servei administratiu  
1 (jornada sencera

 
2 (jornada sencera

 
3 (jornada sencera) 

Servei de distribució d’EPI’s 0 1 (mitja jornada) 1 (mitja jornada) 

Servei  de construcció, 
restauració i mantenim
d’edificis 

0 0 2 (jornada sencera) 
 

TOTAL 4 10 15 
 

Dels 15 treballadors/es en actiu a finals del 2009 destacar que el 73% son homes i 
el 27% dones. La majoria tenen entre 25 i 45 anys i tots resideixen al Vallès 
Oriental. Respecte la discapacitat dels treballadors/es en actiu destacar que el 
60% pateix un trastorn en salut mental, un 20% una discapacitat sensorial 
(hipoacusia), un 7% una discapacitat física i un 13% pateix discapacitat física 
més un trastorn en salut mental. 
A continuació presentem unes dades resum de les característiques dels 
treballadors/es en actiu del CET Ral: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Sexe      Edat
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    Jornada laboral      Tipus de contracte 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el 2009 el centre RAL ha cobert una de les rutes de transport 
escolar, en conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
i també ha iniciat la col·laboració amb dues empreses de 
distribució de material de protecció laboral i papereria en 
general. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5. Club Social Torrassa.  
 

El Club Social Torrassa és un recurs de lleure obert, on es facilita 
que les persones es relacionin i participin en el seu entorn. És un 
espai on la metodologia és lúdica i recreativa, atenent els 
interessos i afinitats dels socis. Amb el lleure s’estableixen 
relacions socials perquè la persona tingui un major benestar 
personal.  

El Club vol que cada soci participi de manera activa en 
l’organització, ajudant així que cadascú planifiqui el seu propi 
temps d’oci. 

És un espai de rehabilitació en el lleure i un servei supervisat per 
educadores i integrat a la xarxa comunitària i no es un recurs 
aïllat, per tant és necessària una coordinació amb la resta de 
recursos. Com a recurs d’integració social, està arrelat i 
participa activament en el territori, establint una vinculació 
estreta amb la comunitat local. 
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Tallers  realitzats: 
 

• Benvinguda 
• Gimnàstica de 

manteniment 
• Biblioteca 
• Brain 
• Manualitats 
• Expressió corporal       

i dansa creativa 

• Jocs de taula 
• Oci 
• Cant 
• Danses tradicionals 
• Informàtica 
• Assemblea 

 
Activitats realitzades:  

♦ Activitats setmanals: Tallers que es fan en grup, de número 
variable,  sobre temes que siguin d’interès i utilitat pels membres 
del Club. La duració és variable. 

♦ Activitats setmanals concretes: de durada determinada i que 
han estat d’interès també pel grup. 

♦ Activitats de dissabtes: sortides setmanals que  es centraran en 
conèixer els recursos d’oci existents, gaudir del temps de lleure... 

♦ Les vacances del club: es programen conjuntament amb les 
persones que hi participen decidint el temps de durada, lloc i 
activitats a fer. 

 
Creixement anual del recurs: 
 

El gràfic que segueix a continuació il·lustra el percentatge 
d’inscripcions mensuals que s’han produït durant l’any 2009: 
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9. Lleure i activitats 
 

9.1. Setmana de Vacances 
Fundació Lar, conjuntament amb el Club Social Portalet de 
Granollers i amb la coordinació de FEAFES, organitza cada any 
una  setmana de vacances per als tutelats de la fundació i els 
usuaris del Club. Enguany el viatge va ser a Mallorca. 

             
Hi van viatjar 11 persones d’ambdós serveis amb 2 monitores. 

 

9.2. Diada d’Estiu 
L’equip tècnic de LAR organitzem 
cada any una diada d’estiu per als 
tutelats i tutelades. En aquesta 
ocasió varem 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.  

9.3.   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 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.  

I per fer-ho baixar tot: ball amb karaoke! Fou tot un èxit. 

 

 

 

 

                                  Imatges del Dia de Nadal  a la Masia Can Ferrerons de Llinars del Vallès 
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10. Participacions de la Fundació Lar a diversos 
actes i activitats relacionats amb la Salut 
Mental.  

 
 

10.1. Fira d’entitats a Llinars del Vallès  
El 21 de juny vam tenir un estand de Fundació Lar a la Fira 
d’Entitats de Llinars del Vallès, per tal de donar a conèixer 
l’entitat i  els nostres serveis a la població més propera. Els usuaris 
del Club Social Torrassa van preparar per a la ocasió manualitats 
que es van vendre per a recaptar fons per a les sortides que des 
del club s’organitzen. 

 
 

         
 
 
 

10.2. Jornades informatives i sessions de treball. 
 

- 15 d’octubre – Vic. Xerrada per a les famílies.  
A càrrec de la coordinadora de 
Fundacio Lar i presidenta de 
Daruma-Associació de Familiars 
de Malalts Mentals del Vallès 
Oriental, Mercedes Montoy.   
El tema a tractar va ser “El per 
què d’una entitat tutelar” i va 
comptar amb una nombrosa 
participació. La organització va 
ser a càrrec de l’Associació de 
Malalts mentals d’Osona, la 
Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic d’Osona, la 
Universitat de Vic i el Consorci 
Hospitalari de Vic. La ponència va 
destacar els aspectes més 
rellevants dels processos 
d’incapacitació, la tutela i el 
funcionament general de les 
entitats tutelars. 
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- 23 d’octubre – Sant Antoni de Vilamajor. 1a Jornada ENCAIX. 
Trobada d’entitats tutelars.  

 
Les entitats tutelars que conformen l’Associació Encaix:   

 
• Fundació Lar 
• Fundació Salut i Comunitat 
• Fundació Lluís Artigues 
• Fundació Tomàs Canet 
• Fundació Tutelar de les Comarques Gironines 
van trobar-se en a Can Solé, de Sant Antoni de Vilamajor, per a 
tractar temes comuns de gestió, rols de coordinació, habitatge,  
família, formació continuada, abordatge dels temes de parella, 
situacions de rebuig cap a la figura tutelar, drets i deures dels 
tutelats. Al final hi va haver una interessant ponència de Begoña 
Roman, doctora en filosofia i professora universitària,  que va 
tractar el tema de “L’ ètica a les organitzacions”. 

 
 
10.3. Fòrum Salut Mental. 

Fòrum Salut Mental és una associació d’entitats proveïdores de 
serveis d’assistència pública en salut mental concertades amb el 
Servei Català de la Salut. Aquest 2009 Fundació Lar ha entrat a 
formar part de la Junta Directiva de Fòrum i ha assistit a les 10   
reunions de junta. La fundació treballa en la Comissió de Suport 
a la Llar i en la Comissió Sociolaboral. 

 
 
10.4. Taula de Salut Mental de Granollers.  

La Taula de Salut Mental de Granollers (TMSG) és un grup de 
treball, formada per institucions públiques i privades i entitats 
proveïdores dins l’àmbit de la salut mental amb la missió 
d’aconseguir una millor articulació i coordinació dels recursos de 
salut mental del territori i garantir la continuïtat assistencial i 
integració en la comunitat. 
Fundació Lar ha estat present a les 6 reunions celebrades durant 
el 2009 i en les que s’ha tractat temes de: coordinació dels 
recursos, preparació dels actes del Dia Mundial de la Salut 
Mental i també temes i/o novetats de les entitats que la 
conformen.  
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10.5. Dia Mundial de la Salut Mental 2009. 
 

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 allargar fins a finals d’octubre. 
 
L’obra de teatre “El Gallo Dormilón”, que es va fer a la Sala 
Tarafa per als escolars va encetar la jornada. 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, a l’Hospitalet de 
Llobregat. 

 
 

                        
 
 

 

Per la tarda, la Orquestra de la Bona Sort, constituïda per 
persones amb dificultats especials,  va posar la nota festiva  i a la 
Porxada va amenitzar la tarda amb cançons i ball per a tothom.  
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A la mitja part es va fer el lliurament de premis dels Concurs de 
Cartells per al Dia Mundial, de Daruma i del Concurs de Postals 
de Nadal que organitza per sisè any consecutiu la Fundació Lar. 
Aquest concurs està destinat a tota la població de Catalunya 
que pateix un trastorn de salut mental.  

 
 

                         
 

                   
 
 
 

 
L’exposició “Recursos en Salut Mental al Vallès 
Oriental” es va portar en aquesta edició al 
Centre Cívic Nord de Granollers durant una 
setmana.  

 
 

El cinefòrum al 
Museu, el dia 29 
d’octubre, va tancar 
amb la pel·lícula “Benny i Joon” la 
celebració del Dia Mundial de la Salut 
Mental’09.    
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11. Comunicació. 
 
11.1. Mitjans de comunicació:  
Premsa, ràdio, Tv i Internet.  
 

- En premsa i mitjans escrits la Fundació ha estat present en els 
següents mitjans: 

 
                

 
o “El 9 Nou” bi-setmanari, en la seva 

edició del Vallès Oriental. 
o “Revista del Vallès” revista setmanal. 
o “El Tot Granollers” setmanari. 
o Revista “Linia Vallès”. 
o Diari “Avui” . 
o Al “Diario de Sevilla”, entrevista a 

Mercedes Montoy. 
o Butlletí municipal de Granollers. 
o Revista Municipal de l’Ajuntament de 

Sant Antoni de Vilamajor. 
o Guia de Biblioteques de Granollers. 

 
 
 

 
- Diaris digitals: 

o Notícies i notes de premsa a “Vallesoriental.com” 
o Entrevista a Mercedes Montoy a “Azprensa.com, diari 

digital d’informació sanitària” 
o Butlletí “L’Altaveu”, de difusió de les fundacions. 
 
 

- S’han fet reportatges en els informatius de 
Granollers TV i una entrevista a ONDA CERO 
Radio.  

 
 
- També hem estat presents en les webs de:  

o Ajuntament de Granollers. 
o CTM Serveis Salut Mental.  
o Associació de familiars mentals. 
o Granollers resposta educativa. 
o Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
o La Marató de TV3. 

 
 

 
 

 
 

 
 


