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DRET A DECIDIR AMB SUPORTS 
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L 
a Asociación Española        
de Fundaciones Tutela-
res (AEFT) va organitzar 
unes jornades sobre el “Dret 

a decidir amb suports”  a Madrid du-
rant els dies 6 i 7 d'octubre.  

A les jor-
nades hi 
van parti-
cipar una 
desena de 
ponents de 
l ' à m b i t 
jurídicoso-
cial.  

L’Antonio Ferrer, advocat responsa-

ble de l'àrea jurídica de som – funda-
ció i membre del Fòrum d'assessors 
jurídics de l’AEFT, va presentar una 
ponència sobre  la figura de l'assis-
tència en el codi civil català.   
 
La Carme 
P., va assis-
tir a l’esde-
veniment, 
a c o m p a -
nyada per 
l’Elisenda 
G., referent de tutela.   La Carme va 
compartir   amb   els  assistents  la  
seva experiència sobre la prestació de 

suports  a  les persones amb discapaci-
tat in-
tel·lectual 
per a 
l'exercici 
de la seva 
capacitat 
j u r í d i c a 
que ha 
rebut de som – fundació. 

En les jornades es van compartir diver-
sos punts de vista sobre els articles 12 i 
13 de la Convenció sobre els Drets de 
les persones amb discapacitat.  

 Més informació a  
www.somfundacio.org/#blog 

El grup de companys de suport, acompanyats per 
la Míriam F. i en Juan Carlos F., professionals 
de som – fundació de l’àrea social i de l’àrea admi-
nistrativocomptable respectivament, van assistir a la 
trobada de Prácticas Admirables que es va celebrar a 
Còrdova.  La trobada va tenir lloc durant els dies 13 i 
14 d’octubre i va ser organitzada per Plena Inclusió. 

L’objectiu d’aquesta trobada era compartir informa-
ció i experiències amb altres companys sobre els pro-
jectes que s’estan portant a terme a l’entitat:  

 Facilitant la presa de decisions a l’esfera patrimo-
nial 

 Companys de suport 

La Margui Grau, responsable àrea social, en Raúl 
Olivera, coordinador àrea social, i l’Estefanía 
González, referent de tutela, van participar a les 
XIV Jornades de l’Àrea Social que es van celebrar a 
Madrid durant els dies 18 i 19 d’octubre. 

El tema central d'aquestes jornades era generar un 
debat sobre el Pla de Vida i el Pla Individua-   
litzat de suport a les persones amb discapacitat 

intel·lectual.  Els professionals de som – fundació 
van presentar als assistents el model de l’entitat, 
que es basa en detectar les necessitats de les perso-
nes a les quals protegim i crear un pla personalitzat 
de suport amb la finalitat d’assolir les seves fites 
personals. 

JORNADES ÀREA SOCIAL PRÁCTICAS ADMIRABLES 



som — breus 

I, com ja és habitual, felicitem a totes les persones 

que celebreu el vostre aniversari al mes de novembre.   

MOLTES FELICITATS!!! 
Blog 

La Dolors C. amb l'Esther 
U., auxiliar de tutela, descan-
sant després de fer un llarg 
passeig per Terrassa.  

L'Ivan L. va participar en la representa-
ció del grup de teatre d’Impactat Inter-
vencions Teatrals, que es va fer el 25 
d'octubre a la Casa del Mar de Barcelo-
na, amb motiu de la celebració de la Jor-
nada de voluntariat.  

Segons la Sole L.,  auxiliar de tutela, 
l'Ivan va fer una gran actuació! 

La Rosario V. compartint un matí amb la 
Dolça H., la seva voluntària. Després de 
l'activitat tocava descansar a prendre un 
refresc!  

La Núria S., referent de tutela, va 
acompanyar al Toni G. a una nova 
residència, on viurà a partir d'ara. 
Hi anava molt nerviós, però es va 
trobar amb una gran rebuda: pas-
tís i cartell de benvinguda.  

Li desitgem el millor per a aquesta 
nova etapa!  

La Isabel E. i el Juan 
Antonio V. aprofitant el 
bon temps, en compa-
nyia de la Mari Juana 
R.,  auxiliar de tutela,  en 
una placeta de Mollet del 
Vallés.  

El dia 27 d’octubre vam celebrar el berenar mensual al 
qual van assistir més de 130 persones protegides per la 
fundació, professionals i persones voluntàries. 

En aquest berenar, alguns assistents van aprofitar per 
fer la postal nadalenca per poder presentar-se al con-
curs de Nadal que hem convocat a la fundació. 

Aquí els podeu veure concentrats per fer la seva millor 
proposta. 

Moltes gràcies a tots i a totes per participar-hi! 

BERENAR 

L’Anna B. i la Teresa M. 
van gaudir d’un matí en 
companyia de la Diliana C., 
referent de tutela, i ho van 
celebrar amb un “vermutet” 
especial! 


