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L 
es persones amb  discapa-

citat intel·lectual tenen 

molts impediments a 

l’hora de poder participar 

en la vida política.   Segons les dades 

contemplades pel Síndic de Greuges, 

4.000 persones majors d’edat no 

poden exercir el 

dret de sufragi a 

Catalunya, a 

causa de la sen-

tència d’incapaci-

tació que limita la  seva  capacitat 

jurídica.  

Des de   som –  fundació  treballem 

perquè les persones que atenem   

puguin tenir una vida normalitzada. 

Per aquest motiu, defensem el dret 

de les persones que protegim i dedi-

quem recursos per intentar recuperar 

el dret a sufragi de les persones que 

ho van perdre i ho  han  demanat 

prèviament a través del seu referent 

social. En aquesta línia, el nostre ga-

binet jurídic ha aconseguit recent-

ment que tres persones tutelades per 

la fundació puguin exercir el seu 

dret a vot en les properes cites 

electorals: la Carme P., l’Agustina B. 

i el Miquel F.  

Tots ells  estan  molt  contents i 

satisfets de poder votar  en  les 

pròximes  eleccions  quan   rebin 

finalment la seva targeta censal.  

Al   mateix  temps,  la   fundació  

continua animant i informant  les 

persones que no poden votar perquè 

coneguin els tràmits que s’han de 

portar  a  terme   per   aconseguir 

recuperar  el  dret  al  sufragi.   Estem 

convençuts que aquesta és la línia  

que hem  de  seguir  per  aconseguir  

la plena  integració  en  la  vida 

social i política del col·lectiu que 

protegim. 

 

 

som—fundació va partici-
par en la  20a Mostra 

d’Associacions que es va celebrar el dia 19 de 
setembre a Barcelona.  En  aquesta  ocasió 
vàrem compartir un estand amb altres entitats que ens va cedir 
la Federació Catalana de Voluntariat Social. 

Durant el matí  vàrem  poder  gaudir  de  la visita  d'algunes 
persones tutelades i professionals que es van apropar a l’estand 
per valorar i fer visible la tasca del voluntariat tutelar que porten 
a  terme les persones voluntàries que col·laboren amb la nostra 
entitat. 

Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra presència!! 

EL DRET A VOT 

Carme P. 

   www.somfundacio.org     

Miquel F. 

Podeu llegir l’article complet en el 

blog de la nostra web 

www.somfundacio.org 

Agustina B. 

http://www.somfundacio.org/blog


ANIVERSARIS  OCTUBRE 

1 M. ISABEL M. 8 MICHELLE C. 13 HORTENSIO E. 19 JOSÉ G. 

 FRANCISCO G. 9 MANUEL F.  MONTSERRAT A. 20 ELIAS F. 

2 FRANCISCO J. 10 F.MANUEL M. 14 TOMÁS R. 21 MARIA F. 

 VANESA I. 11 M. ISABEL N.  ANGEL P. 25 M. LORETO F. 

 OLGA F.  M. DEL PILAR M. 15 J. LUIS R. 26 MONTSERRAT G. 

3 M. NIEVES G.  JOSEFINA B. 16 L. ROBERTO U. 27 RAMSES M. 

4 PILAR T.  MERCEDES B.  AITOR M. 29 DAVID S. 

 MONTSERRAT C. 12 ROBERTO S. 17 ANGEL D.S. 30 JOSÉ H. 

5 VÍCTOR G.  SALVADOR P.  ANA B.   

7 JAIME C.  M. PILAR N. 18 J. LUIS S.   

 

També felicitem a les persones voluntàries que fan l’aniversari al mes d’octubre:                

l’EDENIA P. i la LAURA L.. el dia 5, el JOSEP X. el dia 11, l’ADELA B. i la PILAR B. el dia 

13, la CRISTINA M. el dia 21, el SERGIO S. i la ROSA MARIA V. el dia 25. 

Donem  la   benvinguda  

a la Cristina Maldonado 

que    s’ha incorporat al 

mes   de setembre com  a 

voluntària.   

Donem la benvinguda a l’Aitana 

Villamañan i a la Irene Ferrer que 

s’han incorporat a l’equip de   

som — fundació.         

La Raquel I. ha canviat recent-
ment de residència i està molt 
contenta perquè li han donat una 
postal de benvinguda que ja ha 
penjat en la seva nova habitació. 
Li desitgem el millor en aquesta 
nova etapa que comença. 

La Erica M. i la Rosa P. van 
anar a  visitar  al  Pedro S. i 
després de compartir el matí 
junts van acabar celebrant la 
trobada amb un dinar. 

L’Israel C. va participar amb 
l’equip d’hoquei a la competi-
ció EuroHockey ParaHockey 
Championships 2015 que es 
va celebrar al mes d’agost a 
Londres.  L’equip de l’Israel va 

guanyar  el  torneig,  després  de  superar  a  les 
seleccions d'Anglaterra i Holanda.   
 

Enhorabona Israel per aquesta nova medalla!!  

El Fernando V.  va 
celebrar el seu aniver-
sari amb la Isabel M.   

Moltes felicitats      
Fernando!!! 

ELECCIÓ DE  
NADALES 
Ja hem començat a rebre les 
Nadales dels participants en el 

Concurs.   En el proper berenar del dia 29 d’octubre 
podreu votar la creació que  més  us  agradi entre la 
selecció de les 10 Nadales finalistes.  

A més a més,  es  publicaran  a  la  nostra pàgina de 
Facebook perquè pugueu donar un M’AGRADA.  
Entre  tots   els   vots   resultants   es  designaran el 
guanyador i els dos finalistes. 

Us animem a participar en les votacions! 

X ENCUENTRO NACIONAL DE  
VOLUNTARIADO TUTELAR 

Durant els dies 23, 24  i  25  d’octubre  es  celebrarà el 
X Encuentro Nacional de Voluntariado Tutelar a 
Madrid amb l’objectiu de reunir al màxim nombre de 
persones i donar a conèixer la tasca tan important que 
desenvolupen les persones voluntàries tutelars.  És una 
gran   oportunitat   per    aprendre  i   intercanviar 
experiències amb els participants de la resta d’entitats 
tutelars. 

En l’esdeveniment hi assistiran el responsable del Pro-

grama de Voluntariat de som – fundació i set persones 
que desenvolupen la seva tasca de voluntariat a l’entitat.  

som — felicitem a: 

som — breus  

Irene F. Aitana V. 


