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El dilluns 15 de novembre es va celebrar a la seu de FEAPS Madrid  
la jornada de treball anual dels assessors jurídics de les diverses  
entitats tutelars d’arreu de l’Estat i que pertanyen a l’AEFT.  
  
En aquesta trobada van poder comptar amb la col·laboració de la  
Sra. Montserrat Pedreña, catedràtica de la Universidad Rey Juan  
Carlos, i especialista en matèries com la dependència i la  
Incapacitat, circumstàncies que tot i ser diferents poden coincidir  
en una mateixa  
persona. Igualment es van analitzar les novetats introduïdes  
pel Codi Civil  de Catalunya en matèria de les Institucions de  
Protecció de la Persona. 
  
Aquesta nova regulació entrarà en vigor el proper dia 1 de gener de 2011, i ha de suposar un major reconeixe-
ment de tots els drets de les persones amb discapacitat. 

 
L’AEFT i FUTUCAM van organitzar els dies 22 i 23 de novembre , a la seu de FEAPS Toledo, la trobada anual 
de l’Àrea Social de les diverses entitats tutelars d’arreu de l’Estat i que pertanyen a l’AEFT. 
  
En aquesta trobada es va parlar de la Convenció de l’ ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat i de 
la Qualitat de Vida d’aquestes persones. Mitjançant 4 grups de treball es va parlar sobre com millorar la qualitat 
de vida de les persones tutelades basant-nos en les 8 dimensions de qualitat de vida del Shalock. 
  
En resum, van ser unes jornades molt profitoses per veure la manera de treballar a d’altres comunitats autòno-
mes i per tractar aspectes de millora a l’hora de tutelar persones amb discapacitat intel·lectual. 
  

Encuentros de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

Àrea Jurídica 

Àrea Social 



som — notícies breus 

Donem la benvinguda 
 
Donem la benvinguda a les noves tuteles que s’han in-
corporat els darrers mesos a la nostra  Fundació. Els 
seus noms són: 
 
JOSÉ ENRIQUE M., CARMEN P., JUAN MANUEL S., 
FRANCISCO J., JOSÉ MANUEL G., CRISTOBAL R., ES-
TELA P., SALVADOR R., NICOLAS M., SERGIO M. 
 
 
Benvinguts a tots i totes! 
 

som — felicitem a: 
1 de desembre: 
FRANCISCO U. 
CARMEN M. 
 
2 de desembre: 
ALEGRIA A. 
 
3 de desembre: 
ANNA R. 
RAFAEL P. 
 
6 de desembre: 
ISABEL G. 
GABRIEL R. 
JOSÉ G. 
Ma.CARMEN M. 

10 de desembre: 
ÁNGEL C. 
Ma JESÚS M. 
 
11 de desembre: 
FAUSTINO L. 
 
12 de desembre: 
JOSEP C. 
 
13 de desembre: 
ENRIQUETA T. 
 
14 de desembre: 
ÁNGEL N. 
 

16 desembre: 
ANTONIO T. 
PEDRO ANTONIO G. 
 
17 de desembre: 
VANESA V. 
JULIÁN S. 
 
20 de desembre: 
JUAN DE DIOS O. 
 
21 de desembre: 
ESMERALDA A. 

També volem felicitar als voluntaris i voluntàries que fan anys :  la Susanna 
el dia 9 i el Raimón el dia 20 

 
24 de desembre: 
RAFAEL B. 
 
25 de desembre: 
RAMÓN M. 
 
29 de desembre: 
RAFAEL G. 
MARGARITA P. 
 
31 de desembre: 
ANA ISABEL M. 
RAQUEL M. 
ALEJANDRO Q. 
 
 

Noves incorporacions a Som-fundació 

Xavier Ros Mario Xavier Loren Esther 

Donem la benvinguda a una nova volun-
tària que s’ha incorporat a  la nostra Fun-
dació aquestes últimes setmanes. 
  
És la FINA, que farà de voluntària amb  
l’ ELIAS F. a Lleida 
  
Ja han començat a fer plans per comen-
çar a fer sortides per les terres de ponent 
  
Us desitgem molta sort a tots dos! 

Nova voluntària a Lleida 

 

Us desitgem a tots i a  
totes bones festes i un 
bon any 2011! 


