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É unha entidade, constituída en decembro de 1990, sen ánimo de lucro, con personalidade 

xurídica propia e plena capacidade de obrar.  

A súa misión é garantir e defender os dereitos das 59 persoas que nos foron encomendadas 

para o exercicio do cargo a través da prestación de toda clase de servizos, axudas e atencións 

dando apoios en todos os aspectos da súa vida, respectado a súa vontade, desexos e 

preferencias, conforme ao art. 12 da Convención Internacional da ONU sobre os dereitos das 

persoas con discapacidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con sede en Vigo, na rúa Marqués de Valladares nº 14, 1º, seu ámbito de atención abarca toda 
a Comunidade Autónoma Galega, sendo a provincia de Pontevedra onde se atopa a súa maior 
área de influencia. 

❖ Clasificada pola Xunta de Galicia como Benéfico Asistencial Privada (Orde do 10 de abril de 
1991). Declarada de  Interese Galego (Orde do 11 de abril de 1991)  

❖ Nº 1991/7: Rexistro de Fundacións de Interese Galego, 

❖ Nº E–319: Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais. 

❖ Nº 0-180: Rexistro de entidades de acción voluntaria de Galicia.  

❖ Nº 250/92: Rexistro de Asociacións do Concello de Vigo.  

❖ Membro da Asociación Española De Fundacións Tutelares. 
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   PRESIDENTE:               JACINTO LAREO JIMÉNEZ 

   VICEPRESIDENTE:       LEVI OLIVARES FERNÁNDEZ 

   TESOUREIRA:              CONCEPCIÓN SOMOZA TORRES 

   SECRETARIA:               BEATRIZ DIAZ PREGO 

 

Reúnese sempre que é necesario para a boa 
marcha da entidade, tomando as decisións 
que non requiren a convocatoria expresa do 
Padroado, dando posterior conta das 
mesmas a este. 

   PRESIDENTE:           JACINTO LAREO JIMÉNEZ 

   AVOGADOS:            FERNANDO QUINZÁ-TORROJA 

                                      NURIA CASAL RODRÍGUEZ 

   SECRETARIA:            BEATRIZ DIAZ PREGO 
 

Informar e asesorar ás familias, outras 
persoas relacionadas con cargos aceptados, 
así como entidades de todo tipo que teñan 
fins similares. 

 
 

 

PRESIDENTE: 

VICEPRESIDENTE: 

TESOREIRA: 

VOCAIS: 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA: 

JACINTO LAREO JIMENEZ 

LEVI OLIVARES FERNANDEZ (repres. de  EVD GALICIA) 

Dª CONCEPCIÓN SOMOZA TORRES  (representante de  APAMP) 

D. LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ  (patrón a título Persoal)  

D. CIPRIANO JIMENEZ CASAS (representante da FUNDACION MENELA)  

D. DANIEL J. ESTEVEZ SOLLA (repres. HOGAR Y CLINICA SAN RAFAEL) 

Dª TERESA GALISTEO DE LA FUENTE (repr. da ASOC. ASPANAEX)  

D. ESTEBAN BACELO SOUTO  (repres. da  ASOCIACIÓN ACEESCA)   

D. JOSE RICARDO PRAVIO  (repres. da ASOC. SAN XEROME EMILIANI) 

Dª TERESA ALVAREZ QUICLER (representante da CRUZ ROJA) 

D.GONZALO DAVILA DAVILA (repres. de CARITAS Diocesana Tui-Vigo) 

Dª  Mª del CARMEN PUGA PEREIRO (repres. da ASOC. JUAN XXIII)  

D. ALBERTO GONZÁLEZ DE LA ROSA (rep. AS. ESPER. VAL MIÑOR) 

Dª BEATRIZ DÍAZ PREGO ( Non patroa. Con voz e sen voto) 

 
Correspóndelle a representación, goberno e administración da Fundación corresponde 
a título legal e fundacional. 
 
Forman parte asociacións e centros de atención a persoas con discapacidade 
intelectual, como outras entidades de iniciativa social e persoas físicas a nivel 
particular. 
 

PATRONATO 

 
 

 
    

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

COMITÉ XURÍDICO COMITÉ EXECUTIVO 
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A Fundación conta cun equipo de profesionais con formación especifica na área social, xurídica e 

administrativa, que acompañan as persoas apoiadas nos seus proxectos de vida. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
TUTELA E PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCPACIDADE INTELECTUAL 2021 
 
 

Actividade continuada no tempo, destinada a defender os dereitos e obrigacións das persoas 

con discapacidade intelectual, procurándolles os apoios necesarios xurídico-sociais para ou seu 

desenvolvemento integral e a súa inclusión na sociedade.  

 

 

 

ACTIVIDADE DESENVOLTA 
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O desenvolvemento desta actividade se leva a cabo a través dos seguintes servizos: 

A) Servizo de Tutela: Exercicio dos cargos tutelares das Persoas con Discapacidade Intelectual 

encomendados xudicialmente cumprindo coas obrigas inherentes ó cargo, coidando da 

persoa e administrando os seus bens con extrema dilixencia.  

B) Servizo de Información e asesoramento ás familias das persoas con discapacidade 

intelectual, titores, curadores e outras persoas relacionadas ca súa garda e custodia, así 

como a entidades de todo tipo que teñan fins similares. 

 

 
 

 
 

A Fundación exerce os cargos tutelares daquelas persoas encomendadas xudicialmente, 

prestando os apoios necesarios e indispensables para velar, supervisar e complementar a 

capacidade de cada unha das persoas encomendadas,  protexendo  e garantindo os seus 

dereitos, promovendo  o pleno desenvolvemento persoal, a inclusión na sociedade e a calidade 

de vida.  

Coa Lei 8/21, do 2 de xuño, prodúcese un cambio fundamental nas medidas de apoio ás persoas 

con discapacidade. Esta reforma elimina un modelo de substitución das persoas con 

discapacidade para adoptar un modelo de apoio na toma de decisións, baseado no respecto da 

vontade, desexos e preferencias das persoas con discapacidade. A Disposición Transitoria Quinta 

obriga á revisión das medidas xa acordadas, ao suprimirse a tutela e a patria potestade 

prorrogada e a rehabilitada. 

Desde a aceptación da primeira tutela en 1992, fóronse asumindo, o largo destes anos e de 

forma continuada, novas responsabilidades tutelares, tal e como se reflexa no seguinte gráfico: 

 

As variacións o longo do ano 2021 con respecto o ano anterior correspondese coa aceptación de 

4 novos cargos tutelares. Durante o transcurso do ano a Fundación Sálvora ten 59 cargos 

asumidos, dos cales 2 son curatelas e 57 son tutelas. 

A) SERVIZO DE TUTELA 
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• 26 abril 2021. Aceptado cargo de titor encomendado polo Xulgado de Primeira Instancia 

Nº 2 de Redondela.  

• 9 xuño 2021. Aceptado cargo de titor encomendado polo Xulgado de Primeira Instancia 
Nº 12 de Vigo. 

• 21 xullo 2021. Aceptado cargo de titor encomendado polo Xulgado de Primeira Instancia 

Nº 15 de Vigo. 

• 9 novembro 2021.Aceptado cargo de titor encomendado polo Xulgado de Primeira 
Instancia Nº 12 de Vigo 

• 21 agosto 2021. Falecemento dunha das persoas apoiadas.  

 

A aceptación de cada novo cargo leva consigo as seguintes actuacións detalladas na seguinte 
gráfica: 
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1. ¿QUEN SON AS PERSOAS APOIADAS POLA FUNDACIÓN? 

O perfil das persoas apoiadas pola fundación mantense con respecto os anos anteriores. No 

2021 máis da metade son homes con idades comprendidas entre 40 e 60 anos. Respecto a 

discapacidade a maioría teñen unha porcentaxe comprendida entre 65% e o 70% e un grado de 

dependencia nivel III. No lugar de vida, non 

existen grandes variacións a excepción de varias 

propostas de persoas con residencia no seus 

domicilios particulares.  Tras o estudo dos casos, 

un dos novos cargos asumidos é una persoa 

destas características. O máis significativo a nivel 

de procedencia de ingresos, foi a necesidade de 

solicitude de prestacións, a dous dos novos 

cargos asumidos, dado que non contaban con 

ningún tipo de ingresos.  

 

 

 

Durante este ano 2021, dous persoas cambiaron o seu lugar de residencia, buscando o 

lugar  mais adecuado conforme as súas características e situación particular. Para os 

traslados, realízanse todas as xestións pertinentes tanto a nivel administrativo como 

persoal (compras precisas, traslado de enseres...) Sempre realizando un 

acompañamento en todo o proceso de cambio e o apoio no período de adaptación o seu 

novo lugar de vida. 
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2. ¿QUÉ ACTUACIÓNS REALIZA A FUNDACIÓN COMO MEDIDAS DE APOIO? 

 

Realízanse seguimentos continuos dos proxectos de vida de cada persoa apoiada, 

en coordinación cos servizos residenciais, os servizos sociais de referencia, as 

familias e calquera persoa que teña un vínculo coa persoa. Os apoios prestados 

abarcan todos os ámbitos da vida das persoa e planifícanse en función das súas 

necesidades e demandas coa finalidade de manter ou fomentar a autonomía, 

participación activa e autodeterminación de cada persoa, establecéndose 

relacións significativas entre as persoas que forman a Fundación Sálvora 

(traballadores, padroado e voluntarios/as) e as persoas apoiadas. 

As actuacións destinadas o exercicio da tutela realízanse os 365 días do ano e as 24 

horas do día para poder adaptarse en tempo e forma a cada casuística. Neste ano 

2021, como consecuencia da desescalada na crise sanitaria, retomáronse os 

contactos directos coas persoas e mantivéronse moitos dos contactos mediante 

chamadas e vídeo chamadas 

 

 

Persoas apoiadas 
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2.1. Actuacións a nivel persoal 

2.1.1. Actividades no ámbito da saúde. 

Nos últimos anos debido o envellecemento prematuro que presentan as PDI e as súas patoloxías 

de base, se viron incrementadas as necesidades no ámbito da saúde. Por iso contamos co 

Programa ¨Acompáñame, apóiame e aprendo contigo¨ que posibilita a prestación dos apoios 

no ámbito da saúde, ás 59 persoas atendidas na Fundación.  

A nivel xeral, as actuacións realizadas no ámbito da saúde son as 

seguintes: 

• Seguimento continuado e individualizado do estado de saúde: 

coordinación con centros residenciais e as súas familias, xestión 

de citas médicas, xestións farmacolóxicas e elaboración das 

historias de saúde. 

• Apoio no desenrolo da actuación médica pertinente: durante o 
desprazamento o servizo de saúde, na realización das xestións, 
no intercambio de información co persoal sanitario e/ou as 
persoas do entorno, apoio nos casos de urxencias e/ou 
hospitalizacións, elaborando para elo os apoios 
materias precisos segundo as características 
individuais.  

• Apoio na toma de decisións: proporcionarlles 

información clara e adaptada a  capacidade de 

comprensión o que facilita a participación activa no 

seu proceso médico e a autodeterminación. 
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2.1.2. Actividades formativas e laborais. 

Os intereses formativos e laborais dalgunhas das persoas apoiadas, xunto coas oportunidades na 

propia comunidade permitiron que durante o ano 2021, se seguiran prestando apoios neste 

ámbito. Na actualidade, 5 persoas son demandantes de emprego e 4 están inmersas en 

itinerarios formativos e laborais, realizando cursos de diferente índole.  

Estas actuacións precisan seguimento e apoio constante para acompañar e planificar os posibles 

cambios vitais. Se manteñen contactos periódicos e reunións cos profesionais que interveñen na 

formación, ademais de prestar apoio na procura de novas actividades formativas, na xestión de 

matrículas… 

A nivel xeral, as actuacións realizadas a nivel formativo e laboral son as seguintes: 

• Procura de opcións formativas. 

• Seguimento das necesidades e demandas formativas. 

• Apoio para a xestión de matriculas, renovacións da cartilla de desemprego, organización 

e planificación de horarios de estudo...  

• Media de 1 contacto quincenal e/ou reunións cos profesionais que interveñen nesas 

formacións.  

• Procura de persoas voluntarias que presten apoio académico. 

 

 

2.1.3. Actividades de mantemento de  vínculos coa familia e o entorno familiar.  

 

Co fin de garantir o benestar emocional das persoas, préstanse os apoios 

encaminados o mantemento dos vínculos coas súas familias ou con 

persoas referentes. A natureza e temporalidade dos contactos mantidos é 

moi variable (telefónicos, visitas os centros de vida, estancias en 

domicilios familiares ou incluso convivencia familiar no mesmo recurso 

residencia) e realizánse de maneira paralela coa persoa con discapacidade 

e tamén coa súa familia, quén na maioría dos casos tamén precisa de 

apoios para poder garantir as condicións adecuadas que posibiliten e 

permitan manter estes vínculos.  

Por mor da crise sanitaria do COVID-19 e a 

adaptación as medidas sanitarias establecidas 

durante o ano reducíronse o desfrute das vacacións 

dadas as complicacións para acudir os domicilios 

familiares (probas de saída e entrada, acompañados 

do familiar…) e noutros casos tiveron que cancelar as 

súas vacacións polo temor das familias a non cumplir 

coas normas. 
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A nivel xeral, as actuacións realizadas para manter ou aumentar os vínculos familiares son as 

seguintes:  

• Seguimentos telefónicos e presenciais cos familiares. 

• Visitas os domicilios familiares. 

• Planificación, coordinación e seguimento das saídas pola contorna, estancias de día, fins 

de semana ou  periódos vacacionais en domiclios familiares. 

• Facilitar os apoios precisos para que se den os contactos, como por exemplo mediante 

envío de alimentos, xestión de desplazamentos, arreglos dos bens inmobles… 

 

 

2.1.4. Actividades de ocio.  

 

O fomento das relacións persoais e de ocio leva consigo a participación das 

persoas apoiadas naquelas actividades que se desenrolan no seu entorno 

comunitario, prestando cando é preciso os apoios necesarios para  a súa 

realización 

As  saídas da rutina diaria sempre teñen un efecto moi positivo  a nivel 

persoal  e promoven unha maior visualización e normalización  do colectivo 

de persoas con diversidade funcional. Dende a Fundación, e sempre 

partindo dos intereses e desexos de cada persoa, se traballa para 

posibilitar a inclusión social, aspecto que ten un beneficio directo no 

benestar emocional. 

A crise do COVID-19 supuxo un cambio radical na maneira de relacionarnos 

e de participar das actividades desenroladas na comunidade así como as 

saídas. Aínda que o impacto no foi tan estrito como no ano anterior 

prestáronse apoios para facilitar o mantemento dos vínculos existentes 

por medio de ferramentas telemáticas e persoais. 

A maiores daquelas actividades 

organizadas polos centros residenciais, 

a Fundación presta apoio noutras 

actividades de ocio co fin de ampliar o 

abanico de posibilidades das persoas 

apoiadas. A nivel xeral, as actuacións 

realizadas para fomentar a autonomía 

e inclusión na contorna son o apoio na 

procura de alternativas adaptadas os 

desexos e preferencias de cada 

un/unha, apoio nas solicitudes, para 

desenvolverse pola contorna e poder 

acudir de maneira autónoma se é posible, ademais  do seguimento da propia actividade. 
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Algunhas das actividades nas que participan as persoas apoiadas son as seguintes:  

• A situación do Covid-19 non permitiu a organización dunha Xuntanza como en anos 

anteriores. Aínda así, acudiuse polos centros residenciais, facendo entrega dos agasallos 

de Nadal. 

• Organización das celebración dos aniversarios. 

Mensualmente, fanse saídas de ocio cas persoas apoiadas que estiveron de aniversario. 

Son actividades realizadas en grupos moi pequenos, nas que ademais da propia saída 

entrégase o correspondente agasallo. Durante este ano acudimos ao cine, paseos pola 

contorna, actividade na hípica, visita o zoo... 

• Participación en campamentos, respiros e convivencias: 

✓ Albergue Muíño de Pedroso, organizado pola  Escola de Tempo Libre  

Tempus. 

✓ Campo de traballo, organizado pola Escola de Tempo e Aire Libre Néboa. 

✓ Campamentos urbanos Lecer no Verán e Divírtete no verán organizados 

polo Concello e Vigo 

✓ Campamentos específicos para persoas con discapacidade organizados 

pola Xunta de Galicia. 

•  Actividades artístico-musicais organizadas pola Fundación Igualarte. 

• Actividade futbolística no Celta Íntegra. 

• Voluntariado na Fundación Sales. 

• Voluntariado no proxecto Discamino. 
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2.1.5. Actividades de apoio para compras de enseres persoais.  

 

En base as demandas de cada persoa, organízanse saídas en grupos pequenos ou de maneira 

individual para poder cubrir as diferentes necesidades. Neste tipo  de actividades traballamos 

aspectos como emprego de transporte público, elaboración de presupostos, manexo de diñeiro, 

normas sociais, capacidade de decisións...  

 

Durante o ano 2021 realizáronse 238 accións desta índole, prestando así apoio as 59 persoas.  

 

 

 

 

 

2.1.6. Actividades de apoio a vida independente 

Coas dúas das persoas apoiadas pola Fundación, que residen nos seus domicilios, lévanse a cabo 

diferentes actuacións cara posibilitar os recursos e apoios precisos para que as dúas PDI poidan 

residir nos seus domicilios.  

A nivel xeral, as actuacións realizadas son:  

• Seguimentos telefónicos semanais. 

• Visitas, por parte do persoal da Fundación,  os domicilios particulares.  Mínimo unha vez 

cada dous meses. 

• Planificación, coordinación e seguimento de apoios prestados por unha empresa de 

axuda a domiclio (ADO), prestada un día a semana durante todo o ano.  

• Seguimento das necesidades das vivendas en canto a mantemento e contido.  

• Entregas de diñeiro en efectivo, segundo necesidades. 
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2.2. Actuacións a nivel patrimonial 

Realízanse xestións encamiñadas a buscar as condicións 

máis beneficiosas para cada persoa apoiada, no relativo 

a prestacións económicas das que poidan ser 

beneficiarios/as, control e xestións de bens (pago de 

impostos, mantemento de bens inmobles...), control e 

xestións de contas bancarias,  retiradas en efectivo para 

gastos persoais, así como a realización de estudos 

individuais de ingresos de gastos que axuden a levar un 

control axustado a realidade económica e os desexos 

de cada persoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.3. Actuacións a nivel xurídico 

A Fundación cumpre coa súa obriga de elaborar inventarios, presentación das rendicións anuais 

da situación persoal e patrimonial e as rendicións finais de contas. Realízanse as autorizacións 

pertinentes para as diferentes 

casuísticas contempladas no 

Código Civil (venda de 

propiedades, ingresos 

involuntarios, gastos 

extraordinarios...), ademais de 

atender as demandas e/ou 

requirimentos xudiciais, 

acompañando sé e preciso as 

persoas durante todo o 

proceso. 

nº de accións 

Persoas apoiadas 

Persoas apoiadas 
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3. VOLUNTARIADO 

A Fundación conta con un grupo de voluntarios e voluntarias, encargados de prestar ese apoyo 

afectivo, cercano a cada unha das persoas apoiadas pola entidade. Actualmente están inscritas 9 

persoas voluntarias que participan en diferentes actividades coas persoas apoiadas. 

Mantense contacto continuo con cada un de eles/as, realizando chamadas periódicas, contactos 

telemáticos ou contactos presenciais. Os vínculos que establecen entre eles/as considéranse de 

gran importancia para o benestar emocional das persoas apoiadas. 

A nivel xeral, as actuacións realizadas en relación co voluntariado da Fundación son as seguintes: 

• Procura e selección das persoas voluntarias mediante diferentes mecanismos. 

• Coordinación e planificación de actividades de ocio, saídas de compras...  

• Seguimento directo e continuo da acción voluntaria, media de 1 contacto quincenal.   

• Formación en materia de voluntariado segundo as necesidades. 

• Atención as necesidades e demandas que poidan xurdir na actividade voluntaria.  
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Servizo especializado, personalizado e gratuíto de asesoramento social e xurídico a familias e 

outros responsables de persoas con discapacidade intelectual, así como a entidades de todo tipo 

que teñan fins similares, sobre temas de relacionados co apoio ao exercizo da capacidade 

xurídica e protección de ditas persoas (testamento, patrimonio protexido, recursos sociais....). A 

atención á muller con discapacidade embarazada e a súa familia ten un grado de preferencia.  

Tanto as persoas como as entidades que solicitaron este servizo, encontraron unha resposta a 

súa demanda. Noutros casos, segundo a demanda e necesidades realízase unha derivación cara  

outros recursos para una atención efectiva. Esta atención realízase ben por vía telefónica, correo 

electrónico ou a través de entrevista. 

Servizo aberto de luns a venres na sede da Fundación para a asunción das demandas de 

información e /o asesoramento.  

 

 

As consultas dos familiares adoitan 

precisar a concertación dunha 

entrevista para a resolución das 

súas dúbidas. Cando a traballadora 

social estima que o caso precisa un 

asesoramento persoal en materia 

xurídica, ou se demanda 

especificamente este 

asesoramento, concertase unha 

nova entrevista ca comisión 

xurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) SERVIZO DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO 

• Con cita previa (Entrevistas persoais): 

Cando o tema exposto precisou unha maior 
atención, concertándose entrevista persoal na 
sede da Fundación; atendida individualmente pola 
traballadora social segundo as características 
concretas de cada un dos casos formulados, 
recompila a  información necesaria e informa e 
orienta sobre  os temas expostos. 

• Sen cita previa: 

Moitas das consulta o tratarse de temas de 
información xeral, resolvéronse de forma non 
presencial, por teléfono ou correo electrónico 
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FORMACIÓNS E DIVULGACIÓNS 

 

Durante o ano 2021 traballadores/as da entidade asistiron a diferentes cursos, encontros e 

xornadas buscando a mellora continua e actualización dos coñecementos precisos para 

desenrolar a actividade da entidade. Dada a situación lexislativa actual coa modificación da 

capacidade xurídica,  Lei 8/21, do 2 de xuño a maioría das formación están relacionadas ca 

mesma.  

Ante a disposición transitoria 5º da Lei 8/21, onde se establece a revisión das medidas 

adoptadas, para tratar de harmonizar este proceso, así como advertir posibles incidencias e 

situacións prexudiciais que se poidan ocasionar neste proceso a persoa con discapacidade, o 

equipo xurídico da fundación mantivo unha reunión con membros da Fiscalía, D. Santiago Miguel 

de Cruces (Fiscal delegado de discapacidade de Galicia) e D. José Ramón García Palacios (Fiscal 

decano da fiscalía da área de Vigo).  

Formacións modalidade telemática: 

• ¨Encuentros informales de área social. Derechos de las PCD apoyadas por la red de 

Fundaciones Tutelares¨ (AEFT). 

• ¨Encuentros informales de área social. Equipos profesionales: eficiencia y coordinación¨ 

(AEFT). 

• ¨Servicio de apoyo en la toma de decisiones en el ámbito de la discapacidad. La 

metodología I-Decide¨ (AEFT, Fundación Tutelar Girona). 

• ¨¿Y ahora qué? Como podemos dar apoyo en la toma de decisiones¨ (SOM Fundación). 

• ¨Encuentros informales de área social. Equipos profersionales: Cuidado de los equipos” 

(AEFT). 

• ¨Papel clave y rol del trabajo social en el nuevo sistema de apoyos¨ (Fundación Once). 

• ¨Seminarios: reforma legislación civil¨ AEFT, Plena Inclusión Madrid). 

• ¨El impacto de la reforma del derecho civil en las organizaciones del tercer sector¨ 

(Fundación Once). 

• ¨Medidas de apoyo al ejercicio de derechos en paralisis cerebral¨. (Confederaciones 

Aspace). 

• ¨Gran reforma del derecho civil desde la perspectiva de los operadores jurídicos 

(Fundación Once). 

• ¨Encuentros informales de área social. Personas apoyadas: Autonomía y nuevas 

propuestas de intervención¨ (AEFT). 

• ¨1º Congreso estatal sobre el derecho a decidir con apoyos¨ (AEFT,  Ministerio Dchos 

sociales y Plena Inclusión Madrid). 

• ¨Encuentros informales de área social. Brecha tecnológica y desarrollo de competencias 

tecnológicas¨ (AEFT) 

• ¨I Jornada Modelo de apoyos a la toma de decisiones: (AEFT). 
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Visitas, encontros e divulgacións:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O director Xeral de Maiores e Discapacidade 
Fernando González Abeijón  e a Delegada da 
Xunta de Galicia en Vigo Marta Fernández-
Tapias visitaron a algunhas das persoas 
apoiadas pola fundación que residen en Hogar 
e clínica San Rafael, para así coñecer de 
primeira man como son as actuacións e apoios 
realizados por Sálvora 

Comida con tódalas persoas que forman a 
F. Sálvora con motivo da xubilación de 
María José Balirac Sendón, responsable da 
área de Administración da entidade dende 
o ano 1990 

O representante da Fundación Menela, Cipriano 
Jimenez e o resto dos patróns da Fundación Sálvora, 
visitaron a propiedade Alcabre, cedida en uso a 
Fundación Menela.  

Artigo en Faro de Vigo “Los Juzgados 
deberán revisar uno a uno los miles 
de casos de incapacitación legal” 
Entrevista a Fernando Quinzá-
Torroja (avogado da Fundación 
Sálvora). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros de: 
  

 
 
 
 
 
 

Financian: 
 
 
 
 
 

 


