
 

Ajudar i Protegir 
 
 
 

“Quan es modifica la capacitat de les 
persones, Pretutela i Tutela” 
 
L’acompanyament  a  les  persones dins el procés de modificació de la 
seva  capacitat.  Programa  d’assessorament  dirigit  a  professionals 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Amb la col·laboració de: 
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“Aquesta  activitat  formativa  ha  rebut  el  reconeixement  de  formació  d’interès  en  serveis  socials  concedit  pel  
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies”. 
 

 
INTRODUCCIÓ 

 
 
 
 
Ser tutor d’una   persona   implica   representar-la, vetllar per la cobertura de les seves 
necessitats  i defensar els seus interessos i els seus drets. Per a nosaltres exercir el 
càrrec de tutors va més enllà de donar suport a la persona en les seves necessitats 
bàsiques. Creiem que la incorporació de la persona, si així ho vol, en el procés de la 
seva  malaltia  és  imprescindible.  La  participació  en  la  presa  de  decisions  que  l’afecten,  
les seves preferències i els seus desitjos guien la nostra intervenció. 
 
El desconeixement dels canals de comunicació i coordinació entre els professionals 
directes i els professionals judicials així com del procés de modificació de la capacitat i 
de les eines que disposa el professional directe per poder continuar vetllant per la 
persona durant el procés judicial, deixen, sovint , a la persona en una situació de 
màxima vulnerabilitat i que es podria minimitzar mitjançant una formació específica 
liderada  per  professionals  de  l’àmbit  jurídic,  ètic- filosòfic i tutelar. 
 
Partint  d’aquesta  visió presentem la 6a  Edició  d’aquesta  proposta  formativa que ja ha 
arribat a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i que consta de 9 sessions impartides 
per  professionals  de  l’àmbit  socio  sanitari,  jurídic  i  filosòfic. 
 
 
BARCELONA: Del 28 de Setembre al 30 de novembre. (28 de setembre  – 5, 19 i 26 
d’octubre  – 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre) ( setmana del 12  d’Octubre  descans) 
 
 
 
 
  
  

 

Quan una persona pateix un deteriorament cognitiu que afecta les seves capacitats per regir la 
seva vida, cal plantejar-se   iniciar   un   procés   de  modificació   de   la   capacitat   legal   que   l’ajudi   i   el  
protegeixi en el seu dia a dia. 
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SESSIONS FORMATIVES 
Objectius i Continguts 
 
 
1.- MESURES DE PROTECCIÓ PRÈVIES DAVANT PERSONES 
VULNERABLES  
28 de setembre 
 
Ponent  Sr. Joaquin Poch. Advocat Alzheimer Catalunya Fundació. 
  Sr. (Pendent confirmació) 
 
Instruments jurídics existents i que reverteixen en benefici de les persones amb 
vulnerabilitat, des de dues vessants, quan la persona te preservades les seves 
capacitats cognitives i davant persones en procés inicial de pèrdua de la capacitat 
d’obrar  i/o decidir. 
 
Noves  respostes  traduïdes  a  serveis  directes:  La  Pretutela    i  serveis  d’assessorament  a  
professionals.  
 
Accions  des  de  les  realitats  a  través  d’escenaris  experiencials. 
 
 
2.- TRANSFORMAR LA VISIÓ 
5  d’octubre 
 
Ponent  Ilm. Sr. Ernest Pascual Franquesa. Magistrat -Jutge  
 
La modificació de la capacitat com a mesura protectora enfront de la seva concepció 
tradicional restrictiva dels drets de la persona. Les situacions de la persona que poden 
donar lloc a la incapacitació: valoració dels criteris. 
 
La necessitat de creació d'una jurisdicció especialitzada: funcionament dels jutjats 
d’incapacitacions. 
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3.- PARTICULARITATS QUE AFECTEN AL PROCEDIMENT DE 
MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT. QUÈ HA DE TENIR EN COMPTE 
EL PROFESSIONAL I COM HA DE RESPONDRE. 
19  d’octubre 
 
Ponent Ilm. Sr. Ernest Pascual Franquesa. Magistrat -Jutge  

 
Persones legitimades per a intervenir en el procés judicial. Competència territorial, 
tramitació processal i particularitats del desenvolupament de la vista. 
 
Mesures   cautelars   més   freqüents   en   la   pràctica:   l’   internament   en   el   procediment  
d'incapacitació. El nomenament i defensor judicial o "tutor provisional" del presumpte 
incapaç. Altres mesures cautelars de tipus patrimonial. Tramitació processal de les 
mesures cautelars. 
 
 

4.- LA INTERVENCIÓ DEL MINISTERI FISCAL EN EL 
PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT. 
26  d’octubre 
 
Ponent  Ilm. Sr. Víctor Alegret Tejeiro. Fiscal Coordinador del Servei de 

Protecció de Persones amb Discapacitat i Tuteles, de la Fiscalía Provincia 
de Barcelona 

 
La seva intervenció com a demandant o com a defensor del presumpte incapaç. 
Expedient previ a la interposició de la demanda: tramitació a la Fiscalia. 
 
 

 
5.- NOVES REALITATS  

2 de novembre 
 
Ponent  Sra. Remei Tarragó Riverola. Psiquiatra. Psicoterapeuta por SEPYPNA. 

Professora URL. Facultat de Psicologia. Psiquiatra CSMIJ Sant Andreu 
FETB. Supervisora de Equips Tutelars. Membre del Patronat de La Tutela 

 
Malalties neurodegeneratives, etiologia i curs. Procés evolutiu de la malaltia en les 
noves realitats. La persona i la seva vida emocional, com apropar-nos a ella i 
recuperar-la des d'una perspectiva relacional. 
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6.- LA PROVA EN EL PROCEDIMENT:  L’EXPLORACIÓ DEL JUTGE, 
L’INFORME    MÈDIC-FORENSE I  L’AUDIÈNCIA  DE  PARENTS 
9 de novembre 
 
Ponent  Dr. Lluis Planchat Teruel. Metge Forense dels Jutjats de Sant Boi de 

Llobregat 
 
Forma i moment del procés en què es practiquen les proves. Forma de documentar la 
pràctica de les proves i intervenció de les defenses. L'audiència de parents en els seus 
dos vessants: com a prova de la causa d'incapacitació i com a prova a efectes de 
valorar el nomenament de tutor. 
 
La intervenció del metge forense. 

 
 
7.- EL PATRIMONI. COM LA PERSONA POT PROTEGIR-HO 
ABANS. LA SEVA GESTIÓ DURANT EL PROCEDIMENT DE 
MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT. TUTELA I CURATELA EN LA 
GESTIÓ PATRIMONIAL. 

16  de novembre 
 
Ponent          Ilm. Sr. Ernest Pascual Franquesa. Magistrat- Jutge 
 
Qüestions patrimonials que afecten al procés de modificació de la capacitat. Validesa i 
possibilitat d'impugnació dels contractes i negocis jurídics realitzats pel presumpte 
incapaç  amb  anterioritat  a   l’inici  del  procés.  Mesures  de  protecció i nomenament del 
tutor. 
 
El control patrimonial, la rendició de comptes i els rendiments finals. 
 
La Curatela: diferències amb la Tutela. 
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8.- LES ENTITATS TUTELARS. CONCEPTUALITZACIÓ I PRÀCTICA 
AL CÀRREC JUDICIAL. 
23 de novembre  
 
Ponent  Sr. Toni Roig. Responsable Administratiu – Econòmic. Programa Ajudar i  

Protegir.    
 Sr. Alberto Rodríguez – Referent Programa Ajudar i Protegir 
 Sr. David Molina - Referent Programa Ajudar i Protegir   

    
 
Model  d’intervenció  en  l’apropament  a  persones  amb  Demència.  La  pràctica  del  dia  a  
dia des de les diferents àrees: personal, econòmica i jurídica des del moment que 
acceptem el càrrec tutelar fins a  la seva extinció. Entorns propers i espais de treball.  
Accions  des  de  les  realitats  a  través  d’escenaris  experiencials.   

 
 
9.- DECIDIR PER UN ALTRE 
30 de novembre 
 
Ponent Dr. Joan Canimas Brugué. Filòsof. Professor   d’ètica   aplicada   de   la  

Universitat de Girona. 
 
Definició de dignitat, llibertat, ajuda i riscos i la seva gestió. Els dos perill de la llibertat i 
l'ajuda: l'abandonament i el paternalisme. Preservar la dignitat i la llibertat de la 
persona al llarg del procés de modificació legal de la capacitat d'obrar i en l'exercici de 
la tutela. Pautes i condicions que s'haurien de complir a l'hora de decidir per una altra 
persona." 
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Informació:  
 
Les dates indicades en aquest dossier poden patir modificacions. En aquest cas es notificaria 
amb suficient antelació.  
Horari de 17h a 20h 
 
Lloc        CaixaForum 

 Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 - 08038 Barcelona 
  

Preu: 30€  (*) 
(*)   Curs   subvencionat   per   Fundació   “La   Caixa”   - Inclou   l’assistència   a   les   9   sessions  
programades. (Cost  sense  subvenció  456€) 
 
Per   sol·∙licitar   la   baixa   del   curs   s’haurà   de   fer mitjançant correu electrònic a 
info@alzheimercatalunya.org,   indicant  nom   i   cognoms.   La  devolució  de   l’import  del   curs  es  
farà efectiva via transferència bancària, només en el cas  que la baixa es notifiqui com a 
mínim  15  dies  abans  de  l’inici de la formació, descomptant la comissió bancària corresponent. 
 
Data límit inscripcions: 22 de setembre de 2017 (places limitades).En cas de no arribar-se a un 
mínim  d’assistents  ens  reservem  el  dret  d’anul·∙lar    la  formació. 
 
Al finalitzar la formació, Alzheimer Catalunya Fundació farà  entrega  del  certificat  d’assistència 
als  participants.  Per  a  l’obtenció  d’aquest  certificat  és  necessària  l’assistència  a  un  mínim  de  7  
de les 9 sessions de les que es compon la formació. 
 
 
Informació i inscripcions:  
Alzheimer Catalunya Fundació 
C/Bruc, 65 3er 2na 
08009 Barcelona 
Telèfon 934 592 294   info@alzheimercatalunya.org    www.alzheimercatalunya.org  
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