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Les coses de la fundació 

 

S’ha aprovat 

a finals del mes de maig  

la reforma del Codi Civil d’Espanya.  

 

Aquesta reforma  

elimina la figura de la tutela  

i la substitueix per un model de suports  

en la presa de decisions. 

 

A partir de setembre  

les persones amb discapacitat  

podran prendre les seves pròpies decisions 

i construir el seu projecte de vida. 

 

Però Catalunya té el seu propi Codi Civil  

que funciona de forma autònoma  

i s’haurà d’adaptar a la reforma de la llei d’Espanya 

per tal que també es pugui aplicar  

a Catalunya. 

 

Des de Som — Fundació  

hem demanat a la Generalitat  

que adapti ràpidament  

el Codi Civil de Catalunya  

perquè les persones amb discapacitat  

que viuen a Catalunya  

tinguin els mateixos drets  

que les que viuen a la resta d’Espanya.  

Reforma del Codi Civil. Per què t’interessa? 

Codi Civil: És un grup de 

lleis que regulen els drets i 

deures de les persones en 

temes com, per exemple, el 

matrimoni, les herències o 

els suports de les persones 

amb discapacitat. 
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Les coses de la fundació 

 

Nou equip social a Som — Fundació 

 
Ja podeu mirar 

la nostra Memòria d’Activitat 2020  

a la pàgina web de Som — Fundació  

on trobareu totes les coses que hem fet  

durant aquest any de pandèmia. 

Memòria d’Activitat 2020 

El passat mes de juny  

vam posar en marxa  

un nou equip social.  

Ho hem fet perquè hi ha hagut  

un increment de persones usuàries  

a la zona de la  

comarca d’Osona.  

 

L’Olga i la Mainés  

seran la referent i l’auxiliar social  

de les persones d’aquesta comarca  

i també seguiran donant suport 

a les persones que viuen  

a Girona i Figueres.  



Donem la benvinguda a les persones 

que han entrat a Som — Fundació: 

L’Olga González  

com a referent social,  

Mainés Esteve i Carla Colás  

com a auxiliars socials,  

Anna Ortín com a referent administratiu  

Bárbara Fernández com a responsable de comunicació i captació de fons.  
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Les coses de la fundació 

SOM famílies 

Us volem recordar 

que hi ha un grup de WhatsApp de famílies  

que formen part 

del programa Planificació de Futur. 

Si vols ser d’aquest grup 

envia un e-mail a: pretutela@somfundacio.org  

o truca al telèfon 619 227 485. 

La Núria Mañes us informarà de tot! 

Benvinguda 

Festa de comiat 

Les persones que donem suport  

de la Fundació El Rusc  

van fer una festa de comiat  

a Anna Massanas,  

que ha treballat amb nosaltres  

durant tres anys  

com a auxiliar social. 



En el mes de juny  

el Roman, la Sara i la Marta 

van participar com a voluntaris  

en la Ultra Clean Marathon  

una cursa per cuidar de la natura. 
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#JoTbPuc 

T’animem a participar:  

Truca al 93 298 03 01 o  

envia un e-mail a:  

voluntariat@somfundacio.org  

Les coses de la fundació 

 

L’Emilia i la Fina han començat un voluntariat. 

L’Emilia a la Creu Roja  

a Santa Coloma de Gramanet  

i la Fina al casal d’estiu  

de la Fundació Pare Manel. 

Els alumnes de l’Escola Vida Montserrat  

ens han fet un vídeo  

sobre el voluntariat a Som — Fundació.  

Els alumnes de l’Escola Vida Montserrat  

van entrevistar la Carme, l’Antonio,  

el Manolo i el Josep Maria  

amb els seus voluntaris.  

Projecte Mirades 

mailto:voluntariat@somfundacio.org


Les meves coses 
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Con motivo de Día Mundial del Orgullo LGTB  

Toni García habló sobre la importancia  

de que las personas con discapacidad  

puedan vivir  

su sexualidad con libertad.  

 

Toni García es una persona a quien damos apoyo  

y vive en Girona.  

Él se dio cuenta a los 19 años  

de que le gustaban los hombres.  

 

Se lo contó a su hermano,  

quien comprendió la situación  

y le dio todo su apoyo.  

Som — Fundació y Ainara,  

que es la persona que se encargaba  

de los pisos donde él vivia,  

son quienes más le ayudaron. 

 

Pero no encontró apoyo en su hermana,  

que se burló de él. 

Toni García defiende la libertad sexual  
de las personas con discapacidad intelectual 

 

LGTB: son las letras que se 

refieren a las personas que 

son lesbianas, gays,  

transexuales o bisexuales.  
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El Día del Orgullo LGTB  

es muy importante para Toni.  

Es una oportunidad para  

pedir la igualdad de derechos,  

poder decir las preferencias de cada uno  

y pedir que los demás lo entiendan.  

 

Porque todos somos iguales en derechos  

y diferentes en gustos y preferencias. 

 

Con motivo de este día mundial  

le hicieron una entrevista para un podcast,  

que es un programa de radio por internet  

que se llama Es hora de tomar la palabra  

y lo hacen personas  

con discapacidad intelectual  

de toda España.  

 

Les meves coses 

¿Por qué es importante el Día del Orgullo LGTB? 

LGTB: son las letras que se 

refieren a las personas que 

son lesbianas, gays,  

transexuales o bisexuales. 



Aquest any l’Ajuntament de Barcelona  

ha renovat els càrrecs  

de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.  

Entre els dies 1 i 19 de juny  

s’han celebrat unes eleccions 

en les quals totes les persones  

amb discapacitat de Barcelona  

podien votar.  

 

La Carme, a qui donem suport,  

es va presentar com a candidata  

per representar les persones amb discapacitat intel·lectual  

amb un programa electoral  

que proposa molts canvis. 

Van votar 3.784 persones  

algunes per internet  

i la Carme va ser la tercera candidata més votada.  

La primera va ser la Montserrat 

que ara representa les persones  

amb discapacitat intel·lectual.  

Les meves coses 
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Eleccions del Consell Rector de l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat 

Resultats de les eleccions 
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Les meves preguntes 

A partir de setembre,  

la tutela ja no existirà a la llei d’Espanya.  

També desapareixerà  

del Codi Civil de Catalunya,  

però encara no sabem quan es farà. 

 

La protecció que tens avui 

sigui tutela o curatela,  

s'haurà de revisar a petició teva,  

o cada tres anys si tu no ho fas.  

 

Es tracta d’assegurar  

que en cada cas  

tinguis garantida  

la teva capacitat jurídica.  

Estaré tutelat tota la vida? 

Som — Fundació gairebé no canviarà  

perquè ja aplicava  

el model de suport en la presa de decisions  

abans que ho digués la llei.  

 

Seguirem al teu costat  

donant-te suport en allò que necessitis,  

col·laborant perquè puguis crear  

el teu projecte de vida.   

Som — Fundació seguirà donant-me suport? 

T’animem que ens facis preguntes 

a través del teu/la teva referent, quan vinguis a la fundació, o 

escriu un e-mail a: angelsgoma@somfundacio.org 
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Les meves activitats 

La Cristina C. i la Cristina M. són amigues  

i al juny es van poder retrobar  

després de molts mesos 

per esmorzar juntes  

i posar-se al dia!  

El José Manuel ha fet un curs  

d’Auxiliar de Museus  

fet per la Fundació Catalana  

Síndrome de Down  

i la Universitat Pompeu Fabra.  

Li han donat un diploma  

i ha fet un discurs.  

El Lluís va rebre la visita  

de la Guàrdia Urbana 

amb els seus cavalls  

a la residència on viu.  

Va poder estar a prop 

i tocar aquests animals  

tan bonics i bons.  

El grup de Som Companys  

va anar a un museu  

a veure l’exposició  

Mart. El mirall vermell   

i va descobrir  

els secrets d’aquest planeta.  

 



Segueix-nos a les xarxes socials 

 
 

                      @somfundacio 

 

                      @somfundacio 

Visita la pàgina web de la fundació 

 

      ww.somfundacio.org 

Sant Fructuós, 12,  baixos 

08004 Barcelona 

Telèfon 932 980 301   

Fax  932 980 112 

informacio@somfundacio.org  

Administracions públiques que col·laboren amb la fundació: 


