
Quan la persona malalta no pot cuidar de sí 
mateixa.

Quan els seus familiars no se’n poden ocupar.

Quan no es pot demanar als germans/es que 
hipotequin la seva vida.

Quan els pares ja són grans i volen deixar les 
coses arreglades.

 Quan no queden familiars que se n’ocupin.

Les Fundacions Tutelars sí poden ocupar-se’n

Truca al 93 324 88 91
Fundació Lluís Artigues

amb el suport de la 
Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.

Vila i Vilà, 16 - 08004 - Barcelona
Tel: 93 324 88 91 - Fax: 93 329 76 36

fla@fla.cat - www.fla.cat
Registre: 2454

Per a més detalls sobre les funcions dels tutors i de les fundacions 
tutelars, veieu el Títol VII de la Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de 
Familia, disponible a: http://civil.udg.edu/normacivil/cat/fam/CF/CF7.html
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De cap manera li poden prendre el pis o qualsevol altra 
propietat que vostè tingui. La llei obliga a demanar 
l’autorització del Jutge abans de fer una operació d’aquest 
tipus i només estaria justificat si la defensa dels seus 
interessos així ho exigeix. 

Mirarem de cercar l’habitatge que més s’ajusti a les seves 
necessitats.

La Fundació Lluís Artigues no disposa d’una xarxa 
d’habitatges que pugui suplir les seves mancances, però 
procurarà facilitar-li un, de caràcter públic o privat, en les 
millors condicions econòmiques i d’habitabilitat, ja sigui 
una llar o una residència. Però sempre que sigui possible, 
amb les condicions pròpies d’una llar: on vostè pugui 
sentir-se a casa seva i on pugui tenir els seus records i 
objectes estimats; on pugui rebre les seves amistats i 
recrear-se; on pugui pensar en els seus projectes de futur.

Si vostè disposa d’algun tipus de prestació o servei, segu-
rament podrà mantenir-lo. L’única cosa que canvia, a 
partir d’ara, és que les decisions més transcendents per al 
seu benestar les haurà d’assumir el seu tutor, i per això és 
molt important la confiança entres vostès, les persones del 
seu entorn i tots els professionals compromesos en el seu 
benestar.

El tutor és un professional que ha decidit dedicar-se a 
ajudar persones com vostè. Hauria pogut optar per una altra 
dedicació, però ha preferit aquesta, que és de compromís 
amb el benestar de les persones, ja que probablement sigui 
una de les que més gratificacions pugui donar.

Podrà localitzar-lo tots els dies feiners, de 9h a 17h, 
trucant al 933248891. Fora d’aquest horari, tant si és de nit 
com de dia o festiu, podrà trucar al 664156978.

Quan el tutor no pugui atendre directament les seves 
sol·licituds o escoltar els seus problemes, designarà una 
persona de la seva confiança que l’atendrà amb la mateixa 
cordialitat, sentit de la responsabilitat i eficiència. Plegats, 
farem la vida més fàcil i còmoda!

Sempre que vulgui o el necessiti, pot trobar-lo al carrer Vila 
i Vilà 16 de Barcelona.

Si vol mantenir una visita amb ell, és recomanable  que 
truqui prèviament  al 933248891 i la concerti. 

L'any 1935 va ingressar a la Companyia de Jesús, quan 
aquesta estava dissolta i dispersa per un decret de la 
República. Acabada la guerra i els seus estudis a la 
Companyia va dirigir les Congregacions Marianes de 
Palma de Mallorca fins que se'l va cridar per a ser superior 
de la Residència i Casa d'Exercicis de la Santa Cova de 
Manresa.
 
El 1948 el bisbe de Barcelona confia la Parròquia de Sant 
Pere Claver a la Companyia de Jesús i el Pare Lluís 
Artigues n'és nomenat rector.

El seu tutor és el Director de la Fundació, i el professional 
referent és .......................................................

 

Si vostè ha estat declarat incapaç de governar els seus 
interessos personals, patrimonials o dineraris, el Jutge 
competent li ha assignat un tutor, que és la persona que, a 
partir d’aquell moment, s’encarregarà de prendre les 
decisions que afavoreixin millor els seus interessos.

Cal que s’asseguri que les decisions que vostè prengui 
compten amb l’aprovació del tutor, i cal que el convenci 
que aquestes decisions que a vostè li agradaria prendre 
efectivament li seran beneficioses.

El tutor ha estat designat pel Jutge i totes les decisions 
que adopti en nom seu hauran de ser aprovades pel Jutge 
i el Ministeri Fiscal si, certament, s’ajusten a la legalitat 
vigent i són allò que més li convé a vostè.

En aquest sentit, el tutor compta amb l’assessorament i 
recolzament d’experts i professionals de la salut, del dret, 
les finances i el treball social per mirar de trobar i oferir les 
solucions que millor s’adaptin a les seves necessitats.  

Sí, podrà disposar dels seus diners, però l’ajudarem a 
administrar-los, per tal que arribi a finals de mes i si és 
possible que li permeti estalviar.

Si vostè té un pis, de propietat o de lloguer, no hi ha cap 
inconvenient perquè hi continuï vivint. Caldrà, però, que 
pensem si vostè necessita ajuda,  amb les tasques 
domèstiques, o algú que l’acompanyi al metge o fer les 
gestions que hagi de menester. Sinó és el cas, li proporcio-
narem el suport adient, ja sigui a través dels recursos de la 
Fundació Lluís Artigues, els de la Generalitat de Catalunya 
o els de caire privat. 664 156 978
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