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La Fundació Tutelar genera
10 milions de rèdits socials
a L’entitat, que exerceix la tutela sobre 785 persones, va presentar ahir un estudi innovador que
quantifica l’impacte de la seva tasca a Només en salut pública, ajuda a estalviar 1,2 milions anuals
Núria Astorch
GIRONA

El benefici social de la tasca que du a terme la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines multiplica per quatre el seu
cost. Així ho posa en relleu
l’estudi El retorn social de
la inversió que ha dut a
terme la fundació amb
l’objectiu de determinar la
ràtio entre els recursos invertits en l’entitat (l’any
2005 es va fer una inversió
de 2.303.700,59 euros, un
80% dels quals provenien
de fons públics) i els beneficis que s’obtenen en
l’àmbit social, valorats en
10.796.982,80 euros. Per
cada euro invertit, s’ha
produït un retorn social
equivalent a 4,69 euros.
La metodologia que s’ha
emprat per fer aquests càlculs, utilitzada per països
anglosaxons, consisteix a
quantificar els canvis que
s’han produït en l’entorn
més proper als usuaris
com a conseqüència de
l’activitat de la Fundació
Tutelar utilitzant indicadors que es puguin mesurar en termes econòmics.
Lluís Arroyo, director de la
Fundació Campus Arnau
d’Escala, que ha elaborat
l’estudi en col·laboració
amb el Gabinet d’Estudis
(GES), va posar com a
exemple l’estalvi anual
d’1,2 milions d’euros per
al sistema sanitari, fruit
de l’estabilitat psíquica de
les persones tutelades,

SOCIETAT

Tercer cicle
d’ètica sobre la
vida i la mort
La Fundació Mémora ha organitzat el Tercer Cicle d’Ètica
de la Vida i de la Mort, amb la
col·laboració de la regió sanitària de Girona. L’objectiu
d’aquests cicles és integrar
els conceptes d’ètica en la
pràctica diària de tots els professionals de la salut i dels
serveis socials. La conferència
inaugural d’aquesta nova edició tindrà lloc demà a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat a
dos quarts d’una del migdia i
anirà a càrrec de Ramon
Bayés, doctor en psicologia
per la UB i professor emèrit
de la UAB. El doctor Bayés
oferirà la conferència Paraules
i silencis oportuns en el moment precís. El cicle es
complementa amb dos tallers
que tindran lloc a l’Espai Mémora de Girona els mesos
d’abril i maig, respectivament.
■ N.A.

SOSTENIBILITAT

Josep Maria Solé, en primer terme, amb Pere Cornellà i amb els autors de l’estudi Lluís Arroyo i Xavier Vallvé ■ MANEL LLADÓ

La xifra

La frase

Fer pedagogia entre la societat

4,69

“No buscàvem una
xifra sinó el sentit de
la feina que fem. Amb
l’estudi també hem
vist punts de millora”

A més de quantificar el benefici social de la tasca de la
Fundació Tutelar, els responsables de l’entitat confien
que els resultats de l’estudi,
que s’actualitzaran anualment, permetran fer pedagogia entre la ciutadania del paper que desenvolupa. “A diferència de l’administració, que
des d’un principi ens va considerar un sector estratègic,
ens costa reorientar la consciència ciutadana”, va reconèixer Solé. En aquest sentit,
va posar en relleu les dificultats que té l’entitat a l’hora de
trobar pisos de lloguer per als
usuaris a causa de les reti-
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és la ràtio de retorn per cada
euro invertit en l’entitat; 3,76
euros són de retorn indirecte
(estalvi) i 0,93 euros, directe.

que fan menys ingressos
hospitalaris. També va
destacar l’estalvi de 3,8
milions anuals que suposa
el fet que 325 persones tutelades visquin en pisos
amb suport en comptes de
viure en residències. “És
una satisfacció veure que
no es malbaraten els diners públics que s’inver-

Josep Maria Solé
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ TUTELAR
DE LES COMARQUES GIRONINES

teixen en la fundació”, va
manifestar ahir el director
de la Fundació Tutelar, Josep Maria Solé. En l’estudi
van participar-hi 132 persones, entre treballadors,
famílies i persones a qui la
fundació dona suport, professionals externs i entitats col·laboradores i la
Generalitat. ■

cències de molts propietaris.
L’entitat exerceix càrrecs tutelars sobre 785 persones
(desembre del 2016), un
49% de les quals tenen una
malaltia mental; un 27%, una
discapacitat intel·lectual, i un
19%, un deteriorament cognitiu. Des de l’inici de la seva
activitat (11 d’abril del 2003),
l’entitat ha exercit càrrecs tutelars envers 1.200 persones.
La fundació finança el servei,
principalment, a partir d’un
conveni amb el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. També compta amb donacions de
particulars.

Caldera de
biomassa a Mas
Casadevall
La Fundació Autisme Mas Casadevall de Serinyà va inaugurar dissabte una caldera de
biomassa que alimenta els
serveis de calefacció i gas de
l’edifici d’aquesta institució. El
cost total de la instal·lació,
que està en funcionament des
del mes de gener del 2017, ha
estat de 131.949,58 euros,
dels quals 30.000 han estat
aportats per la Diputació de
Girona. El vicepresident primer de la Diputació de Girona,
Miquel Noguer, va ser present
en la inauguració i va destacar
la necessitat de dinamitzar
l’economia verda local. Les comarques gironines són especialment adients quant a
l’aprovisionament d’estella, ja
que més de la meitat de la seva superfície està coberta per
boscos densos. ■ REDACCIÓ

Vilablareix preveu reduir el
deute a finals d’any fins al 18%
Redacció
VILABLAREIX

L’Ajuntament de Vilablareix ha liquidat el pressupost del 2016 amb un romanent
positiu
de
791.052,72 euros. L’alcalde, David Mascort, va informar durant el ple ordinari del març celebrat dijous passat que es destina-

rà un 52,8% del romanent
positiu a reduir el deute
del 30,41%, previst inicialment, al 18,16% a final
d’aquest exercici. En concret, l’Ajuntament hi destinarà 417.676,58 euros,
del romanent positiu
791.052,72 euros, que representa aquest 52,8%.
Un cop realitzada aquesta
operació d’amortització

de capital, el deute de
l’Ajuntament de Vilablareix a finals d’aquest 2017
serà de 619.361,68 euros,
que és un 18,16%.
L’alcalde, David Mascort, va destacar que amb
aquestes operacions s’estan complint els objectius
de reduir un deute generat
a partir de la construcció
de diversos equipaments

com ara la ludoteca, el casal de la gent gran o el
camp de futbol, i que al
principi del mandat se situava en un 60,54%, que
significaven 1.782.920 euros. “Aquest any incrementarem un 58% la partida d’inversions amb
535.000 euros i alhora seguim reduint el deute”, va
assenyalar l’alcalde. ■

El ple de Vilablareix va liquidar el pressupost del 2016 amb
un romanent positiu de 791.052,72 euros ■ AJUNT. VILABLAREIX

