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Amb l’objectiu d’avançar amb el progra-
ma d’Accessibilitat Cognitiva que estem 
implantant a la fundació, estem elabo-
rant un nou Coses Nostres en lectura 
fàcil per substituir l ’actual. El nou 
butlletí tindrà un nou format i deixarà 
de ser mensual. S’enviarà per Correu a 
les persones que atenem i a les famílies 
del programa Planificació de Futur. 

Per tant, a partir del mes de març re-
breu el Coses Nostres cada bimes-
tre amb les notícies més rellevants 
de l’entitat i les activitats de les perso-
nes ateses per la fundació.  Esperem 
que us agradi! 

EL NOU COSES NOSTRES 

A principis d’any, les persones ateses per la 
fundació rebíeu un calendari amb les dates 
de les activitats que organitzàvem a 
la fundació per trobar-nos als berenars 
mensuals, a la Fèria d’Abril o al Dinar de Nadal. Aquest any, a causa de la 
pandèmia, ens hem vist obligats a cancel·lar totes aquestes activitats fins 
que les mesures adoptades per les entitats sanitàries ho permetin. 

Tan aviat puguem tornar a celebrar-les, elaborarem el calendari correspo-
nent i us el farem arribar. 

L’Àngel M. és una persona que no té família i li costa molt de-
manar ajuda a altres persones per solucionar aquells assump-
tes que el preocupen.  Durant un temps va viure sol i, arran de diver-
ses circumstàncies, la Fundació Catalana Síndrome de Down el va 
adreçar  a  la  nostra  fundació  per  informar-se sobre el càrrec 
d’assistència. 

L’assistència és una figura de suport a persones amb discapacitat in-
tel·lectual que coincideix en gran mesura amb els preceptes que con-
templa la Convenció de Nacions Unides, ja que és la mateixa 
persona qui sol·licita al jutge el tipus de suports que requereix, sigui 

en l’àmbit patrimonial o perso-
nal. 

L’Àngel va pensar que podria 
ser una bona opció, perquè ell 
només necessitava ajuda en 
temes econòmics. Tenia 
molt clar que no requeria una 
tutela. Així doncs, es van iniciar 
els tràmits corresponents i, des 
de l’any 2013, rep els suports 
que va sol·licitar. 

En l’actualitat, comparteix pis amb un company que està tutelat per la 
Fundació La Tutela i  amb qui conviu des de fa ja més de nou 
anys. Tot i que tenen caràcters molt diferents, coincideixen que tots 
dos són molt independents i els agrada mantenir la seva intimitat. 

Ens indicava que els mesos de pandèmia estan sent molt difícils, per-
què no pot anar a la biblioteca ni a passejar i ha d’estar molt temps a 
casa. Està valorant estalviar per poder comprar un ordinador i poder 
reprendre de nou la lectura. 

L’Àngel creu que, pel seu caràcter, encara no sol·licita tot el suport 
que necessitaria, però s’ha plantejat canviar aquesta actitud i pregun-
tar més a la seva assistent sobre els temes que l’inquieten. Al final, és 
ell qui decideix quan i en quins assumptes vol rebre els su-
ports per dur a terme el seu projecte de vida. 

Podeu llegir l’entrevista completa a l’enllaç següent   
http://bit.ly/Suports 

ELS AVANTATGES DE L’ASSISTÈNCIA 

El dia 19 de gener Dincat va orga-
nitzar una trobada amb diferents can-
didats a les eleccions del Parla-
ment de Catalunya per reclamar 
que la nova legislatura no deixi de 
banda les necessitats de les persones 
amb discapacitat intel·lectual.   

Som — Fundació va participar a l’acte 
enviant uns vídeos amb preguntes 
sobre els temes que preocupen a les 
persones que atenem i a les entitats 
tutelars. 

NO SOM INVISIBLES 

Més informació a l’enllaç següent  
http://bit.ly/Preguntes 
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Ens  acomiadem 
de l’Alfredo Grima i d ’en 
David Ruíz que ens han 

deixat el mes de gener. 

Donem  la  benvinguda a  cinc persones que s’han incorporat a l’equip de volun-
tariat de Som — Fundació durant el mes de gener: l’Alejandro Martínez, la 
Cristina Herreros, en Gilbert Batet, en Pedro Alarcón i la Sílvia Romeu. 

El grup de Som Companys va 
fer la valoració de les activitats 
en què havien participat durant 
2020. 

S’ha de destacar que, a causa 
de la pandèmia, s’han reduït considerablement les trobades 
presencials i s ’han intensificat les reunions telemàtiques, les quals 
han estat apreciades per la majoria dels membres.  

Alguns membres del grup reclamen augmentar les reunions telemàti-
ques amb la finalitat que els seus companys els ajudin a am-
pliar els seus coneixements sobre les noves tecnologies. 

Finalment, van indicar com se senten en el grup i la seva valoració 
ha estat molt positiva: 

 Senten que tenen suport. 

 Els agrada trobar-se, però prefereixen les trobades presencials. 

 Poden confiar en els seus companys i les seves companyes. 

SOM COMPANYS 

Més informació a l’enllaç següent   
https://bit.ly/SomCompanys 

En Fran 
O. fent 
una pas-
sejada 
pel po-

ble amb l’Ares R., referent 
social. 

En Jose Antonio B. rebent 
la 1a dosi de la vacuna 
contra la Covid. A poc a 
poc anem guanyant tran-
quil·litat! 

En Josep Maria G. i en Ma-
nolo F. van poder, per fi, 
reprendre la rutina d’anar 
al cinema! 

L’Esteve 
R. molt 
content 
que li 
tragues-
sin el 
guix que 
tant li molestava. Ara toca se-
guir cuidant-se. 

La Pilar F. i la Sonia T. molt contentes 
amb el regal de Reis que li van portar 
els seus equips de suport.  

El Grup de Treball Tècnic de l’AEFT, del qual 
forma part en Josep Tresserras, director-gerent, 
es va reunir de forma virtual el dia 22 de gener 
per planificar el treball de revisió del model de 
suports a la presa de decisions de les per-
sones amb discapacitat que atenen les entitats 
tutelars que formen part de la xarxa.  

MODEL DE SUPORTS 

Donem la benvinguda a 
dues persones que s’han incor-
porat el mes de gener com a 
referents socials a l’equip de 
Som — Fundació: l’Alícia Bue-
no, que ha tornat a l ’entitat 
després d’un temps d’excedèn-
cia, i la Mireia Mateos. 


