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Un grup de volun-

taris i voluntàries 

de l'Associació de 

voluntaris de "La Cai-

xa" va impartir un 

nou taller d'educació 

financera a persones usuàries de Som – Fundació. La 

sessió es va dur a terme el 14 de febrer a les instal·lacions 

de CaixaFòrum.  

L’objectiu de la formació era facilitar eines que ajudin les 

persones amb discapacitat intel·lectual a administrar els 

seus diners de butxaca i, 

al mateix temps, aprendre 

a estalviar una part dels 

seus ingressos. 

A la sessió hi van participar 

14 persones usuàries que 

formen part del programa de 

Vida Independent de la fundació. 

A 
mb motiu de la reforma 

de la Llei orgànica de 

Règim Electoral General 

(LOREG), la fundació 

realitzarà tres dinàmiques amb 

persones usuàries dels equips de 

suport de Lleida, Girona i Bar-

celona durant  el  període  de 

març a maig. L'objectiu de les 

sessions és facilitar-los infor-

mació rellevant sobre les pròxi-

mes cites electorals i valorar els 

possibles suports que necessita-

ran per a exercir el seu dret a vot. 

El dia 4 de març es va realitzar la 

primera sessió amb la participació 

d’en Fran C., en Miguel Angel 

B., la Sonia E., en Víctor P., per-

sones a qui l'equip de Girona dóna 

suport, i la Montse S., persona 

usuària de la fundació, que va 

col·laborar amb en Raúl Olivera, 

coordinador de l'àrea social, i amb 

l’Eugènia Muñoz, responsable de 

comunicació, en la dinamització de 

la trobada. La dinàmica es va dur a 

terme a les oficines de l'entitat. 

La reunió va començar amb la va-

loració de la reforma sobre la 

LOREG, que ha permès recuperar 

el dret a vot a les persones amb 

discapacitat intel·lectual que no 

podien exercir-ho per haver-se mo-

dificat la seva capacitat jurídica.  

Posteriorment, el grup va plantejar 

alguns dubtes 

sobre les dife-

rències entre 

les pròximes 

cites electorals 

que la Montse S. 

va resoldre ex-

plicant les carac-

terístiques més significatives de 

cadascuna d’elles.  

La sessió va ser molt participati-

va i el grup la va valorar de forma 

molt positiva perquè ha solucionat 

els dubtes que tenien. 

L’Antonio Manuel Ferrer, responsable de 

l’àrea jurídica de Som – Fundació, va tractar 

la figura jurídica de l’Assistència en el 

Codi Civil Català a la taula rodona que es va 

dur a terme en la jornada “Una realidad invi-

sible”, en la qual es van valorar els instru-

ments jurídics per l’acompanyament i la 

prevenció de l’abús en les persones 

grans.  L’acte estava organitzat per la Funda-

ció Hurkoa i l’Institut Basc de Criminologia i 

es va celebrar el dia 21 de febrer a Donostia. 

L'objectiu de la jornada era analitzar les 

situacions de desprotecció en què es tro-

ben les persones grans i valorar com es po-

den prevenir per evitar els possibles abusos 

o tractes inadequats.  
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Més informació a l’enllaç següent http://bit.ly/2BDBgXZ 

Més informació a l’enllaç 

següent  http://bit.ly/2VUTr3g 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és ha-

bitual, felicitem 
a totes les persones 

que celebreu el vostre ani-
versari el mes de març.  

MOLTES FELICITATS!! 
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Ens acomiadem de 

 l’Andrés Ribas, l’Encarna-

ción López i d’en Xavier 

Pérez que ens han deixat el 

mes de febrer 

La Rosa S. preparant la 

maleta per anar a com-

petir al Mundial de 

Special Olympics 

d’Abu Dhabi en la dis-

ciplina de bàdminton.  

Molta sort!! 

El grup de Som Companys 

segueix creixent amb la 

incorporació de cinc perso-

nes.   

Totes elles s’han emportat 

una bona impressió de la primera trobada i s'han compro-

mès a assistir a les properes reunions. S
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En  Cris-

tòbal O.  

va anar a 

l ’ A s o c i a -

ción Espa-

ñola de Fundaciones Tutelares per prepa-

rar la formació sobre l’accés a la justícia 

que impartiran amb la Maria P., per-

sona usuària de Futucam, en altres fun-

dacions durant el període de març a 

juny. En la trobada van compartir les 

seves experiències sobre el procés de 

modificació de la capacitat jurídica. 

En  Josep Tres-

serras, director-

gerent de l’enti-

tat, va participar 

en la trobada 

de directors de les entitats membre d’Inclusion 

Europe, que es va celebrar els dies 14 i 15 de febrer 

a Budapest per tractar els temas relacionats amb els 

drets de les persones amb discapacitat. IN
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L'Oscar C. orgullós amb el 

reconeixement que se li 

va fer al restaurant on tre-

balla per haver guanyat el 

campionat de natació en 

què va  participar.   

Enhorabona Oscar! 

Donem la benvinguda a la 

Sònia Moreno que s’ha incor-

porat com a referent comptable 

a l’equip de Som — Fundació el 

mes de febrer.  

som — breus 

Fàtima M. 
Carme B. 

Montse C. 

Mercedes B. 

Mireu alguns del vostres  

companys i companyes  

disfressats! 

A veure si els reconeixeu.  


