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COL·LABORACIÓ EN LA CAMPANYA 
#NOALCOPAGOCONFISCATORIO 

 

Des de som – fundació volem unir-nos a la campanya de recollida de signatures 

per modificar la Llei de Dependència.  El motiu és que l’actual sistema de copagament, 

junt amb altres mesures d’austeritat que s’han implantat en els últims temps, han pro-

vocat una situació de vulneració extrema a moltes persones dependents.  

L’objectiu de la campanya  # NOALCOPAGOCONFISCATORIO és recollir 500.000 

signatures en l’àmbit nacional per aconseguir un canvi legal al Congrés dels Diputats.  

Us animem a participar en la Iniciativa Legislativa Popular signant en les llistes 

que podeu trobar en les nostres oficines situades  en  el  carrer  de  Sant Fructuós 

84-86 de Barcelona o en DINCAT –carrer Joan Güell 90-92 de Barcelona-.    

En l’actualitat, hi ha 188 persones 

tutelades per la fundació que viuen 

de forma independent a casa seva  

amb la parella, amb la família, com-

partint pis, sols ....  

El grup  format  per  l’Erika,  la 

Lluïsa, la Gràcia i la Montse és un 

exemple de convivència en un habi-

tatge.  Elles valoren molt positiva-

ment l‘experiència de viure a casa 

que els ha permès  gaudir   d’un  

espai  i aprendre conjuntament a fer 

vida en comú.  

La  Montse ens ha explicat que el 

Robert, el professional que els dóna 

suport,   organitza   els   treballs 

domèstics en un quadre que tenen 

penjat al menjador i així no hi ha 

dubtes sobre el responsable de cada 

tasca.   

A més a més, la Lluïsa és la cuinera 

del grup i aprofita alguns caps de 

setmana per preparar uns plats molt 

suculents a les companyes.   

L’Erika i la Gràcia destaquen que 

en alguna ocasió s’ha produït algun 

inconvenient, conseqüència natural 

de la convivència, però s’ha pogut 

resoldre gràcies a la bona relació 

que hi ha en el grup.     

 

Moltes gràcies a totes               

per compartir la vostra experiència!! 

E 
l  projecte  de  “Vida 

Independent”  que  

som – fundació està 

portant a terme, ofereix 

una millora  en  l’autonomia  de les 

persones amb discapacitat per poder 

viure de forma independent en el seu 

domicili.  El programa facilita el su-

port i l’ajuda  necessària a  la  persona 

per fomentar l’autonomia personal  

i millorar la seva qualitat de vida. 



Ens acomiadem de la 

M. Teresa i el Josep que 

ens han deixat aquest 

mes de març. 

som — breus  

Donem la benvinguda 

a 5 noves persones que 

formen part de l’equip 

de som-fundació com 

a voluntàries: Montse 

Bertrán, Raquel Ramos, 

Luisa Stampa, Llorenç 

Tiana, Josep Xapollí 

som — felicitem a: 

CELEBRACIONS 
Aniversari  de Carmen B. , 
Enrique A. i Oscar M. en el 
Parc Laberint d’Horta. amb el 
grup d’amics de la Llar-
residència Rosella.  

Aniversari  de Josep M. G. amb 
la Mercedes U. i el Manuel F . 

Aniversari  de Mónica R. 
amb la seva família i la Marisa 

Passejada pel “Parc 
Mercader”  del Josep L. 
i el seu company de pis, 
fent una mica d’esport. 

M. Carmen J. es va traslladar 
recentment a la seva nova llar 
en la residència de Sant Fost de 
Campsentelles i està molt con-
tenta amb aquest canvi.  
Li desitgem el millor en aquesta 
nova etapa!!!  

Gabriel   R.  
gaudeix molt 

dibuixant i ha volgut compartir 
amb tots nosaltres la seva afició 
amb aquest dibuix. 

PRESÈNCIA EN TVE2 
 

El 27 de març es va emetre en el 
programa  “PARA TODOS 
LA 2” a TVE2, un especial so-
bre el procés de la modificació 
de la capacitat. En el programa, 
hi va intervenir en T. Recover, 
coordinador del Foro d’Asses-
sors Jurídics de la “Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares”.   
Al mateix temps es va difondre l’entrevista que es va fer a Francisco G., persona 

tutelada per som –fundació, i Raúl D., professional de la fundació. 

1 de abril: LUIS R. 10 de abril: ANA M. U. 21 de abril: NOELIA R. 

2 de abril: MONTSERRAT 
P. 

 OSCAR G. 23 de abril: JORGE M. 

4 de abril: ROSA Mª T. 11 de abril: ANTONIA S. 24 de abril: XAVIER P. 

 JAVIER C. 12 de abril: VICENTE R.  DOLORES J. 

5 de abril: VICENTA P.  JAIME G.  LUCAS D. 

 JOSÉ L. 13 de abril: ALICIA G. 25 de abril: JUAN E. G. 

 SEBASTIÀ A.  MARCOS A.  M. JOSÉ F. 

6 de abril: ELISABETH P. 15 de abril: M.TERESA N.  RAFAEL B. 

 MERCEDES A. 16 de abril: JOSÉ R.  PEDRO L. A. 

7 de abril: MERCEDES O. 17 de abril: MONTSE S. 26 de abril: MONTSERRAT 
M. 

8 de abril: CRISTINA G.  ROSA S. 28 de abril: GUADALUPE 

M. 

 JONATHAN A. 18 de abril: CRISTIAN R. 29 de abril: M. CRISTINA M. 

9 de abril: DOLORES P.  ALBERTO H.  FRANCISCO M. 

 JOSEP M.G. 19 de abril: RAMÓN S.  M.BEGOÑA L. 

 CATALINA G. 21 de abril: JUAN V. 30 de abril: EDUARDO I. 

També felicitem a les persones voluntàries que fan l’aniversari al mes de abril:  

la MARUJA C. el dia 3; DOLORS B.. el dia 4 i la RAQUEL R. el dia 12. 


