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 Reivindiquem el dret de vot  

S 
egons la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat, ratificada  l’any 2007 per 
Espanya, les persones amb discapacitat tenen dret de 
sufragi en igualtat de condicions que la resta de ciu-

tadans i ciutadanes.   
 
El dret de sufragi, poder votar en unes eleccions i tenir una 
vida activa en l’àmbit polític, és un dels aspectes que s’ha de 
tenir en compte a l’hora de modificar la capacitat d’una per-
sona. Després d’un reconeixement mèdic forense, un jutge ha 
de valorar cada cas i decidir si pot votar o no, en cas que pu-
gui, si necessita suports per a aquesta actuació.   
 
Per a Som Fundació és important que les persones protegides 
per a les quals treballem puguin tenir una vida autogestionada 
i normalitzada. Per això, volem que  recuperin el dret de vot 
que han pogut  perdre de manera “automàtica” quan s’ha 
modificat la seva capacitat. 
 
En aquest sentit, volem donar resposta a les demandes dels 
nostres usuaris i usuàries que vulguin recuperar aquest dret. 
Hi ha diverses persones que han mostrat el seu interès per 
poder votar. Una de les quals ja ha aconseguit una resolució 
favorable. En Josep Maria G. podrà participar a les properes 
eleccions. Feia temps que veia com els seus companys de pis 
rebien la targeta censal i podien anar a votar, mentre que ell 
no podia fer-ho i no entenia gaire el perquè. Ara està content 
de poder participar activament de la vida política i decidir a 
qui votar.  
 
Hem començat el camí, però encara hi ha molt a fer. Per això 
Som Fundació, Dincat i altres entitats del sector no vam dub-
tar a posicionar-nos sobre aquesta qüestió davant dels mitjans 
de comunicació amb motiu de les eleccions europees del mes 
de maig. 

Des de Som Fundació animem les persones que 

no puguin votar, i hi tinguin interès, a parlar 

amb els seus referents tutelars i d’aquesta mane-

ra iniciar els tràmits per intentar participar, com 

qualsevol altre ciutadà o ciutadana, a les prope-

res eleccions que es convoquin.  

Som Fundació s’ha incorporat a Inclusión Europa, una associació que 

representa la veu de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les 

seves famílies a tota Europa i que lluita per la igualtat dels seus drets i per 

a la seva plena inclusió en tots els aspectes de la vida.  

L’Alfons P., en Josep G., en Juan D., en Ricard M., en Miguel F. i en Gabriel 

R. participen del programa de suport de Dincat per a l’envelliment actiu i positiu 

de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que han 

finalitzat o estan a punt de finalitzar l’etapa laboral.  

La iniciativa, que està en una fase inicial, desenvoluparà plans perso-
nals i específics amb activitats i suports ajustats a les seves necessitats.  

S’ha celebrat la cloenda del curs de for-

madors en drets, on diverses persones 

tutelades de Som Fundació hi han tingut 

una participació activa. A partir d'ara, 

l'equip ja podrà formar a altres persones, 

entitats, professionals i famílies en la 

defensa dels drets del col·lectiu. En l’acte 

també es va presentar l'Observatori de 

Drets de Persones amb Discapacitat 

Intel·lectual o del Desenvolupament     

que vol apoderar el col·lectiu en       

l'autodefensa dels seus drets.  



som — breus 

En Cristóbal R. i la 
Carolina G. ja es prepa-
ren per a l’estiu.  
Només els falta la crema 
solar i a gaudir del sol!  

L’Esmeralda F. i el 
Tarik C. han demostrat 
tot el que han après 
durant l’any fent una 
exhibició esportiva a 
Sant Adrià del Besòs.   

La Montse A. ha  
ampliat la família!  
Us presentem la seva 
nova gosseta,  
la Blanqueta.  

 

També donem la benvinguda a 

tres noves persones que formen 

part de l’equip de SOM com a 

voluntàries. Són l’Àlex, el David i 

la Maria.  

A la Maria Luisa, l’Anna, la Laura 
i la Tina, que comencen les seves 
pràctiques. I a la Raquel, que 
substitueix la Montse de       
forma temporal.  

som — felicitem a: 
1 de juliol: 
ROBERTO M. 
MARIA JOSÉ L. 
ESTHER M. 
 
2 de juliol: 
JOSÉ MANUEL V. 
 
3 de juliol: 
JUAN JOSÉ M. 
JUDITH R. 
FÁTIMA M. 
Ma. JOSÉ G. 
 
4 de juliol: 
DOLORES P. 
JOSEFINA G. 
 
5 de juliol: 
BLAS R. 
Ma. ISABEL F. 
ÁNGEL RAMÓN M. 

 

6 de juliol: 
EMILIO MIGUEL S. 
Ma. CARNEN J. 
ESMERALDA F. 
 
7 de juliol: 
Ma. CARMEN B. 
 
9 de juliol: 
FLAVIUS G. 
 
11 de juliol: 
JOSÉ MANUEL G. 
 
12 de juliol: 
PATRICIO M. 
 
13 de juliol:  
SERGI L. 
 
15 de juliol: 
SERGIO A. 
 
16 de juliol: 
ENCARNACIÓN L. 
MANUEL F. 
MONTSERRAT S. 

 

17 de juliol: 
CARMEN T. 
RAMONA C. 
SALVADOR P. 
 
18 de juliol: 
JOSÉ PEDRO C. 
FRANCISCO M. 
TERESA P. 
ANTONIO E. 
 
19 de juliol: 
JOAN RAMÓN E. 
 
20 de juliol 
CARMEN P. 
 
21 de juliol: 
MANUEL T. 
OSCAR C. 
 
22 de juliol: 
CRISTINA A. 
Ma. CARMEN F. 

 

24 de juliol: 
ROBERT R. 
 
26 de juliol: 
ALBERTO C. 
OLIVER M. 
ANTONIO G. 
 
27 de juliol: 
JUAN C. 
REBECA C. 
FRANCISCO F. 
 
28 de juliol: 
ANTONIO G. 
HUGO DE H. 
 
29 de juliol: 
JOSEP B. 
IVAN M. 
 
30 de juliol: 
XAVIER P. 
AARON C. 

També felicitem els voluntaris i voluntàries que fan l’aniversari aquest mes: el JORDI el dia  
2; la MARTA, el 3; el GABRIEL, el 7; el MANEL, el 12; l’ALBERT, el 16; la NEUS, el 18; 
el JORDI, el 21, i la MAGDA, el 29.  

El grup d’autoavaluació de qualitat de 
FEAPS ja està en ple funcionament i co-
mencem a recollir les primeres valoracions. 
Segons en José C., membre del grup, les 
trobades serveixen per conèixer persones 
com ell, que estan tutelades per l’entitat,  
i compartir opinions sobre la feina  
de l’entitat i el seu futur.  

La Isabel E. ha partici-
pat a l’obra de teatre 
“La peor banda de 
música”, a l’auditori de 
l’Ateneu de Sant Fost, 
juntament amb els seus 
companys i companyes 
de residència. Així 
anava disfressada... 

La Mari Carmen J. va celebrar el 
seu aniversari a Sant Fost amb el 
seu germà Antonio.  
Felicitats, Mari Carmen!  

Diem hola!  


