
Amb la reforma de 

la Llei orgànica 

del Règim Electo-

ral General (LOREG), 

les persones qui havien 

privat del dret a vot per 

haver estat incapacitades judicialment el 

recuperen de forma automàtica el 

dret a vot sense necessitat de fer cap 

tràmit. 

Des  de  la  fundació,  es  facilitarà  el 

suport necessari a aquelles persones 

usuàries  que  ho  sol·licitin  perquè 

puguin exercir el seu dret de vot amb 

total garantia.  
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E 
l dia 10 de gener vam 

celebrar el tradicional 

Dinar de Reis amb 

les persones usuàries 

de Lleida. 

Aquest  any  ens  vam reunir 

al restaurant La Fonda del 

Nastasi  per gaudir d'un 

bon dinar en  què  no  van 

faltar  els  típics  cargols llei-

datans. 

Vam assistir-hi 44 persones, 

entre professionals, membres 

del patronat i persones a qui 

donem suport. 

Abans   del   brindis,   les 

persones finalistes del Con-

curs de Postals de Nadal 

2018 van rebre els corres-

ponents diplomes de la mà 

d’en Jordi Costa, president 

de Som – Fundació. 

I, després del lliurament de 

regals va començar a sonar la 

música  i  van  sortir  a  ballar 

les  persones  més  animades. 

A poc a poc es va anar afegint 

més gent a la pista i es van 

atrevir a fer les primeres co-

reografies grupals. 
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 Va ser una trobada amb molt de ritme! 
Podeu veure més fotos a l’enllaç  

següent http://bit.ly/2sstsn9 

El 29 de gener es va fer l’acte 

per formalitzar la constitució 

de la Xarxa d’Accessibilitat i 

Vida Independent (XAVI) com 

a xarxa d’acció de l’Acord 

Ciutadà per una Barcelona 

Inclusiva i presentar el treball 

que s’ha portat a terme durant aquests tres anys.  

La Margui Grau, responsable de l’Àrea Social de la fundació, va 

presentar el consell de la XAVI que impulsarà els projectes i 

les accions per fomentar la inclusió i la garantia de drets de 

les persones amb diversitat funcional. 
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Més informació a l’enllaç següent http://bit.ly/2GnKHxX 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habi-

tual, felicitem a 
totes les persones 

que celebreu el vostre ani-
versari al mes de febrer.  

MOLTES FELICITATS!! 
Blog 

Sant Fructuós, 12,  baixos 

08004 Barcelona 

T. 932 980 301  -  F. 932 980 112 

informacio@somfundacio.org  

www.somfundacio.org    

Donem   la  benvin-

guda a la  Tonia 

Parellada que  el 

mes de gener s’ha 

incorporat al Progra-

ma de Voluntariat de 

Som — Fundació.  

Més informació a l’enllaç següent http://bit.ly/2RKrRmK 
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En la trobada del mes de gener, el grup de Som Companys va fer una va-

loració de l’espai que han creat durant el 2018 i, al mateix temps van 

plantejar les activitats que volen organitzar durant aquest any 2019:  

 Dinàmica  sobre  respecte  i 

empatia.  

 Veure un documental sobre 

violència de gènere.   

 Xerrada formativa sobre 

aspectes legals relacionats amb 

situacions en què es poden 

trobar: robatori, intimidació. 

 i ... moltes més!!   

Al mateix temps, van aprofitar la sessió per indicar les raons per les quals 

volen continuar formant part de Som Companys: “conec gent”, “m’hi 

trobo a gust”, “m'agrada parlar de les nostres coses” o perquè “riem i 

aprenem”. 

T’hi apuntes? 
 

Comenta-li a la teva referent o auxiliar de tutela 

Vídeo complet a l’enllaç  

següent http://bit.ly/2BgZV4z 

En Fernando V., en Jaime M., en 

Josep Maria G. i la Sara Q., per-

sones a qui donem suport, han 

participat en el vídeo editat per 

l’associació Inclusion Europe, de la 

qual en som membres, per explicar 

què  significa  per  a elles la 

inclusió. 

En aquest vídeo també trobareu els 

testimonis de persones usuàries 

d’altres entitats membres de l’asso-

ciació, residents en diferents paï-

sos europeus. 
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Les persones de l'Associació de  

Voluntarios de "la Caixa" que 

col·laboren amb la fundació van 

acompanyar un grup de persones 

usuàries al CaixaForum Barcelo-

na per gaudir d'una tarda de 

Jocs de Taula.  

En Sebastián A. 

molt content de 

fer un passeig 

amb la Noemí 

Martínez, refe-

rent de tutela. 

En Camilo F. visita 

una de les seves ten-

des preferides amb la 

Raquel Roldán, re-

ferent de tutela. L’Enrique A. amb el grup de 

persones voluntàries que 

l’acompanyen habitualment. 

Van fer un tomb per Castellví 

de Rosanes i van celebrar la 

trobada amb un dinar. 

Donem la benvinguda a 

dues  persones  que  el  mes 

de gener s’han incorporat a 

l’equip de Som — Fundació:  

 L’Àngels Gomà, com a 

secretària de gerència  

 La Sílvia Miras com a 

referent comptable 

En Miquel R. amb la 

Rosa Padilla, referent 

de tutela, que li va do-

nar la benvinguda per 

la seva incorporació 

recent a la fundació. 


