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Les coses de la fundació 

 

El 3 de setembre  

ha entrat en vigor la reforma de la llei  

que elimina la tutela  

i es substitueix per donar suports.  

 

Això significa que a partir d’ara  

les persones amb discapacitat intel·lectual  

podran prendre les seves pròpies decisions  

i rebran suport  

en els moments que ho necessitin.  

 

La llei catalana també s’hi haurà d’adaptar  

en un termini de dotze mesos.  

Mentrestant s’ha aprovat un decret llei  

per regular els suports. 

 

Què passarà a partir d’ara? 

Nosaltres seguirem donant suport com fins ara,  

però les sentències d’incapacitació  

es revisaran i es convertiran en suports.  

 

El Govern ha dit que aquesta revisió  

s’haurà de fer entre tres i sis anys,  

perquè hi ha unes nou mil persones  

ateses a Catalunya.  

La tutela es canvia per suports 

Decret llei: És una llei 

que s’aprova molt més ràpid 

que les altres per regular de 

manera urgent una situació 

nova.  

Sentència:   Sentència: És un docu-

ment on està escrita la deci-

sió d’un jutge o jutgessa res-

pecte d’un procés judicial.  



Pàgina 4  

Les coses de la fundació 

Coneix les oficines de la fundació des de casa 

Col·laborem amb la Guia de Llenguatge Inclusiu 

Aquest projecte ha estat possible 

gràcies a un acord  

amb el grup de recerca  

Transmedia Catalonia,  

de la Universitat Autònoma de 

Barcelona,  

dins d’un projecte europeu que 

es diu MediaVerse.  

Hem fet el recorregut virtual 

i en 360 graus  

de la fundació.  

El trobaràs  

al nostre blog i al nostre Facebook.  

Més endavant l’inclourem  

a la nostra pàgina web  

que s’està renovant. 

Som — Fundació col·labora  

amb Dincat per fer una nova   

Guia de Llenguatge Inclusiu.  

 

Ens vam reunir  

amb un grup de persones  

que donem suport  

perquè fessin les seves aportacions.   



Les coses de la fundació 

La discapacitat intel·lectual als mitjans de comunicació 

 

SOM Famílies 

Aquest estiu hem col·laborat 

amb diversos mitjans de comunicació  

de Catalunya  

per parlar de discapacitat intel·lectual  

amb motiu de la reforma  

del Codi Civil espanyol.  

La Raquel, a qui donem suport,  

va ser entrevistada pel Diari ARA  

i el gerent de Som — Fundació,  

Josep Tresserras,  

va explicar a TV3  

la necessitat de tenir recursos  

per aplicar la nova llei.   

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! 
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Les coses de la fundació 

Un voluntariat de llarg recorregut 

Per a Som — Fundació  

les persones voluntàries  

són molt importants. 

Acompanyen a les persones  

que donem suport  

en els seus moments d’oci.  

 

Una d’elles és la Rosa,  

que és una de les que porta  

més temps amb nosaltres.  

La Rosa és la voluntària de la Pilar,  

que s’ha convertit en  

un membre més de la família.  

 

Fan moltes coses juntes:  

surten a passejar, a fer esport,  

i de vegades la Pilar  

es queda a dormir  

a casa de la Rosa.  

 

Durant una època  

en què la Rosa va viure a Xile,  

va convidar a la Pilar  

a que anés a visitar-la.  

La Carme, auxiliar social,  

la va acompanyar. 

Va ser tota una experiència! 

 

La Rosa diu que la seva vida  

no seria la mateixa  

sense el voluntariat.  

Si vols fer un voluntariat 

Truca al 93 298 03 01 o  

envia un e-mail a:  

voluntariat@somfundacio.org  
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Les meves coses 

Vacaciones en el mar 

Un grupo de personas  

disfrutaron de unos días de descanso  

cerca del mar.  

Pasaron sus vacaciones  

en un hotel de Malgrat de Mar  

y contaron con el apoyo  

de un servicio de acompañamiento 

que veló por su bienestar.  

Hicieron un montón de cosas juntas.  

Se lo pasaron en grande.  



Les meves coses 
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La desconexión que merecíamos 

 

Así de felices estaban  

Aída y Pedro en Madrid. 

Han hecho su primer viaje de pareja 

demostrando una gran autonomía.  

Han visitado muchos sitios  

y no se han privado de nada.  

¡Se lo han pasado pipa! 

 

Además de la pareja madrileña  

otras personas que apoyamos 

han pasado unos días de vacaciones 

lejos de la rutina.  

María está frente a una adelfa  

llena de flores en Valencia,  

y Anabel ha pasado sus vacaciones  

en la montaña 

con el Grupo Deportivo Alfa Tegar, 

en el Parque Natural del Montseny.  

  



Les meves coses 

Els amics de Som Companys 

també han fet coses  

durant l’estiu.  

Al juliol van fer una ruta 

pel barri Gòtic de Barcelona, 

i van descobrir moltes coses. 

A l’agost es van trobar  

per gaudir de la platja  

a Badalona,  

però no es van poder banyar  

perquè hi havia meduses.  

Tot i així es van refrescar 

amb una dutxa  

que hi havia a prop.  
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Les meves preguntes 

La Convenció de Nacions Unides  

sobre els drets de les persones amb discapacitat  

assegura el dret  

de totes les persones amb discapacitat  

en edat de contraure matrimoni  

a casar-se i fundar una família. 

 

Això també implica el deure  

de respectar la persona amb qui t’has casat,  

de col·laborar i ajudar-vos mútuament  

en les responsabilitats domèstiques  

i en la cura de les persones  

que tingueu a càrrec. 

Em puc casar? 

La Convenció també assegura 

el dret de les persones amb discapacitat  

a decidir lliurement i amb responsabilitat  

el nombre de fills que volen tenir.  

Tenir fills comporta  

una sèrie d'obligacions molt importants  

i que són: tenir cura d'ells, educar-los,  

alimentar-los, i garantir la seva formació  

i cobrir totes les seves necessitats. 

Puc tenir fills? 

T’animem a que ens facis preguntes  

a través del teu o de la teva referent! 

Convenció de Nacions 

Unides: És un acord entre 

diferents països que explica 

els drets de les persones 

amb discapacitat.  
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Les meves activitats 

La Joaquina i l’Àngel  

que són mare i fill  

es van trobar després de molt temps  

per prendre un cafetó plegats  

i posar-se al dia. 

Aquest és el somriure  

que se li va quedar al José María  

quan li van servir un refresc  

després d’un matí de gestions  

amb la Raquel, la seva referent,  

durant els dies més calorosos.  

del mes d’agost.  

Aquest darrers mesos  

tots ens hem anat vacunant.  

El Rodrigo va acompanyar  

la Montserrat,  

i sembla que al Roman  

no li agrada que el punxin.  

Aquest mes de setembre  

ha estat l’aniversari de la Leonor.  

La seva filla li va fer un pastís  

i li va donar regals  

i ho van celebrar  

amb la seva referent, la Noemí.  

 



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: 


