
DRET A SUFRAGI 
L’Antonio Manuel Ferrer, responsable de l’àrea 

jurídica de l’entitat, ha presentat unes conferències 

sobre el dret a vot de les persones amb discapaci-

tat intel·lectual organitzades per DIXIT, Centre de 

Documentació de Serveis Socials, i la Fundació 

Pere Tarrés.   

Les conferències es van dur a terme el dia 23 de no-

vembre a Barcelona  i el dia 30 de novembre a Giro-

na.  En les sessions es va  tractar,  entre  d’altres 

assumptes, el dret de vot com a dret personal i el 

paper que hi juga l’entorn social i familiar en aquest 

tema. 
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L 
a votació per escollir les 3 

postals guanyadores del 

concurs, s’ha dut a terme 

durant la segona quinzena 

de novembre i hi han participat les 

persones amb discapacitat a qui 

donem suport, els voluntaris, les 

voluntàries, les persones seguido-

res de la pàgina de facebook, els 

professionals i els membres del Pa-

tronat de la fundació.   

El resultat de la votació ha estat el 

següent : 

 La Pilar N. ha guanyat el Con-

curs de l’any 2017. 

 La Mercedes O. ha aconseguit 

el segon lloc.  

 En Sergi C. ha obtingut la ter-

cera posició.  

Enhorabona als guanyadors per 

les postals tan originals que ens 

heu fet arribar i que seran utilitza-

des com a felicitació nadalenca 

de la fundació. 

Aprofitem per agrair la participació 

de la resta de candidats i de totes 

les persones que ens heu ajudat a 

escollir les postals finalistes.  

 

Moltes gràcies a tothom per la 

vostra col·laboració!!! 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habi-

tual, felicitem a to-

tes les persones que 

celebreu el vostre aniversa-

ri al mes de desembre.  

MOLTES FELICITATS!! 
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          Ens  acomiadem 

  d’en Pere Busquets i de la     

    Plàcida Álvarez que  ens  

        han  deixat  al  mes    

             de novembre. 

MEMBRES D’EASPD 
Des del mes de novembre formem part de l'Eu-

ropean Association of 

Service Providers for 

Persons with Disabili-

ties (EASPD).  

L'objectiu de l'EASPD 

és generar oportuni-

tats per a les perso-

nes amb discapacitat a través de sistemes 

de servei efectius i de qualitat.   Actualment, 

l’associació representa a més de 12.000 pro-

veïdors de serveis a tot Europa.  
 

Podeu ampliar la informació  sobre l’EASPD 

a l’enllaç següent http://bit.ly/2hNjzyx 

La Sílvia G. i la Noemí 

G. molt contentes de la 
visita que van fer al 

Poble Espanyol amb 
l'Alejandro Jorquera, 

auxiliar de tutela.  

L’Esmeralda F. ha co-

mençat a fer caminades 
per tal de fer exercici.  

Estava molt contenta 
del resultat i ho va 

compartir amb la Núria 
Vergara,  auxiliar de 

tutela. 

L’Antonio M. amb l’Eglé U., 

la seva voluntària, gaudint 
d’un passeig per la Ciutadella 

després de visitar el Centre de 

Cultura Contemporània de 
Barcelona. 

#jotbpuc 
El Programa de Volun-

tariat impulsa un grup 

de treball per defen-

sar el dret de les 

persones amb disca-

pacitat intel·lectual 

a participar en la 

comunitat.   

Aquest grup de treball, liderat per l’Anna Sánchez, responsable 

del Programa de Voluntariat, està  format per la Diliana Caste-

jón, la Maria Pàmies, la Montserrat Santos i la Núria Ver-

gara.  L’objectiu del projecte és promoure i incentivar l’acció de 

voluntariat entre les persones a qui donem suport. 

En l’última setmana de novembre s’ha començat la primera ac-

ció de sensibilització adreçada als professionals de l’entitat i 

membres del patronat.   

A  mesura  que  anem  avançant  amb  el projecte us anirem 

informant. 

En Rafael R. i l’Antonio R. 

fent  un  descans  després 
d’anar  a  comprar  amb la 

Noemí Martínez, referent de 
tutela. 

La Sonia P. va visitar al seu 

pare amb la Maria Pàmies, 
referent de tutela.  


