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L 
a conselleria de Justícia 
de la Generalitat presen-
tarà, al mes de febrer, 
una esmena al Parla-

ment per reformar el Codi Civil 
de Catalunya i aconseguir que els 
jutges es pronunciïn expressa-
ment sobre la facultat d'exercir 
el dret a vot en cada cas d'incapa-
citació que dictaminin.  

Amb  motiu  de  la  presentació 
d'aquesta   esmena,  la Marta F.  i   
l'Emili P., persones a les quals 
Som – Fundació dóna suport, 
acompanyats  de  l'Antonio Ma-
nuel Ferrer, responsable de l'àrea 
jurídica de l'entitat, han explicat el 

seu testi-
moni a 
d i v e r s o s 
mitjans de 
comunica-
ció. 

La Marta 
F. va explicar al diari Ara que ha-

via votat en totes eleccions, però 
des de l’any 2012 no ha pogut tor-
nar a votar, arran de la sentència 
d'incapacitació i, a ella, li agradaria 
"canviar les coses" amb el seu 
vot. Des de la fundació hem iniciat 
els tràmits per aconseguir recupe-
rar el seu dret a sufragi. 

En aquesta mateixa situació es tro-
ba l'Emili P. que va indicar a la 
periodista 
de BTV 
que "fa 
cinc anys 
que no pot 
exercir el 
seu dret a 
vot" i reclama: "Les persones dis-
capacitades també tenim dret a 
votar, com una persona normal". 

Segons l'Antonio Manuel Ferrer, 
responsable de l'àrea jurídica de la 
fundació, "una bona reforma seria 
modificar la mateixa llei electo-
ral al Congrés per instar a mantenir 

el dret a sufragi". I afirma: "El fet 
que les persones amb la capacitat 
modificada 
hagin de jus-
tificar per-
què han de 
mantenir el 
dret de vot ja 
implica una discriminació res-
pecte a la resta de ciutadans". 

Des de Som - Fundació continuem 
treballant perquè les persones a les 
quals donem suport puguin recu-
perar el seu dret a sufragi iniciant 
els tràmits legals corresponents i 
oferint-los el suport adient per 
aconseguir-ho. 

 

 

DRET A VOT 

Ja estem instal·lats al nou local del carrer Sant 

Fructuós, 12,  de Barcelona.  Ara estem més a 

prop de la Plaça d’Espanya. 

Les instal·lacions son més amplies i lluminoses 

que les de l’antic local. 

Al mes de març organitzarem unes jornades 

de portes obertes perquè totes les persones in-

teressades pugueu conèixer les noves oficines.  

Durant els pròxims dies rebreu més informació. 

NOU LOCAL 
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som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, felicitem a 
totes les persones que celebreu el 
vostre aniversari al mes de febrer.      

   MOLTES FELICITATS!! 

L’any 2017 és un any molt especial per a la fundació per-
què celebrem que fa 30 anys que ens dediquem a mi-
llorar la qualitat de vida i a defensar els drets de les 
persones amb discapacitat intel·lectual. Durant l'any 
hem previst una sèrie d'actes per compartir amb totes les 
persones que formem part de la fundació, professionals 
d’altres entitats amb les que col·laborem i persones relle-
vants de l'àmbit de la tutela. 

El 12 de gener vam començar la commemoració del 30è 

aniversari amb la celebració del dia 
de Reis a Lleida. Ens vam reunir 44 perso-
nes, entre persones a les quals la fundació 
dóna suport, professionals de l'entitat i 
membres del Patronat per compartir una 
tarda plena de bons moments. 

Hem fet una petita selecció de fotos de 
l’acte.  Com ja sabeu, si us n’agrada alguna, la podeu dema-
nar al vostre referent o auxiliar de tutela.   
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COMPARTINT BONS MOMENTS 

Ens acomiadem d’en   

Salvador Cortada      

que ens ha deixat en el 

mes de gener. 

Donem  la   benvinguda a  l’An-

drea Aramburu i a la Simone 

Pestana que s’han incorporat al 

mes de gener com a voluntàries 

a l’equip de Som — Fundació. 

El Jose M. 

S., fent un 

volt pel seu 

barri de La 

Florida amb la Núria V., auxiliar 

de tutela. 

La Gloria Q., 

la Rosa Maria 

V., la Fina D. 

i la Carmen S. 

amb la Carme 

V., gaudint 

d’un matí amb 

molt bona companyia! 

La Montserrat S. va 

acompanyar al Joan P. 

a arreglar les seves ulle-

res.  Aquí el veiem 

molt content de poder 

portar-les de nou! 

La Carme M. està interessada a compar-

tir el seu temps amb una persona volun-

tària.  L’Anna S., responsable de Volun-

tariat, la va anar a veure per saber quins 

tipus d’activitats són les que li agradaria 

compartir amb aquesta persona.  


