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A continuació, us presentem els guanyadors 

del IV Concurs de Postals de Nadal: 

 1r Lloc per a Ainoa G.  

 2n lloc per a Noelia M. 

 3r lloc, amb un empat de vots, per 

a Carme B. i Jose Antonio G. 

Aquesta classificació és el resultat de les vota-

cions que s'han realitzat des del 20 fins al 29 de 

novembre i en la qual han participat les persones 

amb discapacitat a qui donem suport, els volun-

taris, les voluntàries, les persones seguidores de 

la pàgina de facebook, els professionals i els 

membres del Patronat de la fundació. 

Les quatre postals guanyadores seran utilitza-

des com a felicitació nadalenca de la funda-

ció. 

Donem l’enhorabona als guanyadors per les 

postals tan originals que ens heu enviat. 

Agraïm també la participació de la resta dels 

candidats i de totes les persones que heu 

col·laborat en la selecció de les postals finalistes.  

L’Antonio Manuel Ferrer, responsa-

ble de l'àrea jurídica de la fundació, va 

impartir la sessió sobre ‘La reforma 

del codi civil per protegir a les per-

sones amb discapacitat’ en el VIII 

Cicle de Conferències sobre ‘Protecció i 

Futur de les persones amb Discapacitat 

Intel·lectual’. Les conferències anaven 

dirigides a famílies, cuidadors i pro-

fessionals de l’àmbit de la discapacitat. 

La Fundació Tutelar Aragonesa Luis 

de Anzúa va organitzar la jornada que 

es va dur a terme a Saragossa el 14 de 

novembre.  

En Josep Tresserras, 

director gerent de la 

fundació, va assistir a la 

Conferencia del projecte 

Idea 12 sobre capaci-

tat jurídica i suport  

en la presa de deci-

sions que es va realitzar a Madrid el 15 de novembre.  

El projecte, en el qual han intervingut organitzacions de cinc 

països, ha generat un marc de referència amb recursos i expe-

riències per formar i sensibilitzar els agents públics i jurídics en 

les implicacions de l’article 12 de la Convenció sobre els drets 

de les persones amb discapacitat. 

En Josep Tresserras, director-

gerent de l’entitat, va inaugurar les 

XIV Jornadas de Asesores Jurídi-

cos que es van celebrar a Madrid el 

16 de novembre. L'objectiu de les jor-

nades era valorar les implicacions de 

la reforma del Codi Civil i de la le-

gislació processal en l'àmbit de la discapacitat.  
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som — breus 

I,  com ja és ha-

bitual, felicitem 
a  totes  les  perso-

nes que  celebreu  el  vostre 
aniversari al mes de 

desembre.  

MOLTES FELICITATS!! 
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Donem  la  benvinguda a  

l’Elena Lorenzo, la Feyza 

Ermurat, en Fran Sánchez 

i l’Oriol Castro, que s’han 

incorporat a l’equip de vo-

luntariat de Som — Funda-

ció al mes de novembre. 

Donem la benvinguda a 

l’Ivan Matilla, que s’ha in-

corporat com auxiliar de tutela 

a l’equip de Som — Fundació 

al mes de novembre.  

El 16 de novembre, 

es va celebrar la 

III Jornada de 

l'Espai de Refle-

xió Ètica, orga-

n i t z a d a  p e r 

l a  Federac ió 

Allem, a l'Orfeó 

Lleidatà.  

L'Esther Llanes, referent social, va moderar una taula que 

va reflexionar sobre el suport de l'assistent personal i la 

figura de l'assistent legal, i en la qual van intervenir l'Al-

bert Rodríguez, advocat de l'entitat, la Raquel M. i la 

Montserrat G., persones usuàries de la fundació. 

A la jornada també hi va assistir l’Angel G., acompanyat 

per en Donato López, auxiliar de tutela. 

Ens  acomiadem de la 

Montserrat Torroella  
que ens ha deixat al mes 

de novembre. 

En Marcos A., va tenir l’oportunitat de compar-

tir el seu testimoni sobre la llibertat en l’afec-

tivitat en les 

jornades d’èti-

ca organitza-

des per la 

F u n d a c i ó 

Pere Mitjans 

i que es van 

fer a Barcelo-

na el 22 i 23 de novembre.  

L’acte incloïa espais de debat sobre el Dret a la 

sexualitat de les persones amb discapacitat in-

tel·lectual. 

En Marcos va estar acompanyat per la Montse 

Gozálvez, la Núria Vergara i l’Olga Vilanova, 

professionals de la fundació. 

En Fernando V., com a volun-

tari i representant al progra-

ma #JoTbPuc de la fundació, 

va participar a la taula rodona 

‘La Barcelona de la gent com-

promesa’ que es va dur a ter-

me a la Jornada Àgora Ciuta-

dana el 12 de novembre.   La  jornada estava organitzada per 

l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i es va celebrar 

a El Born CCM. 

A la trobada també hi van anar l’Anna Sánchez, responsable del 

programa de Voluntariat, i la Raquel Hidalgo, referent de tutela. 
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L’Antonio M. molt satisfet de 

com li ha quedat casa seva 

després de donar-li una capa 

de pintura. Hi ha dedicat 

temps però ha quedat genial! 

La Loli M. contenta de 

trobar-se amb la Carla 

Arcos, auxiliar de tutela, 

per resoldre unes ges-

tions. 

En Javier P. com-

partint un mo-

ment d’esbarjo 

amb la Raquel 

Roldán, referent 

de tutela.  


