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FIRA D’ENTITATS 
Som – Fundació ha estat convidada per 

la Federació Catalana de Voluntariat 

Social a participar a les fires de volun-

tariat social que van organitzar el dia 6 

d’abril a Lleida  i, el dia 21, a Girona. 

L’objectiu de les fires era donar a conèi-

xer 

la tasca que fan d’acom-

panyament els voluntaris i les 

voluntàries tutelars.  

A  la  fira  de Girona vam 

comptar amb la visita de re-

presentants de l’Ajunta-

ment de la ciutat  i de la 

Generalitat i van ser atesos 

per l’Ivan del V., la Pilar N.,  i en Roman R., persones usuàries 

de la fundació. 

L 
a Vanessa M. estava acos-

tumada a superar sola els 

problemes que se li havien 

presentat al llarg de la seva 

vida, però va haver-hi un moment 

en el qual es van concentrar diver-

ses circumstàncies i es va sentir 

“saturada per la situació”. En 

aquest moment, decideix demanar-li 

consell a la treballadora 

social del Centre Espe-

cial de Treball de la Fun-

dació Portolà on treba-

lla i és qui li recomana 

posar-se en contacte 

amb Som – Fundació. 

Després de les primeres 

entrevistes i valoracions que es van 

dur a terme, se li va proposar que 

sol·licités a l'autoritat judicial 

l'assignació del càrrec de l’assis-

tència. Aquesta figura és la que 

coincideix en major grau amb els 

preceptes que contempla la Con-

venció de Nacions Unides dels 

Drets de les Persones amb Dis-

capacitat, ja que és la mateixa 

persona la que sol·licita al jutge 

el tipus de suports que reque-

reix, ja sigui en l'àmbit patrimonial 

o personal.  

La Vanessa ho tenia molt clar: ne-

cessitava ajuda en l'àm-

bit econòmic i en la 

gestió administrativa 

per poder continuar 

vivint a casa seva de 

forma independent.  

En aquests moments, la 

Vanessa està molt sa-

tisfeta amb els reptes que ha 

aconseguit, els quals li han permès 

millorar la seva qualitat de vida. 

Però el que més valora de l'assistèn-

cia és la tranquil·litat que li dóna 

comptar amb el suport de la 

funda-

ció. Ella 

sap que 

si hi ha 

a l g u n a 

cosa que 

li preo-

cupa, ja sigui de l'àmbit econòmic 

com personal, pot contactar amb la 

Rosa Padilla, la seva referent, per 

comentar-li el problema i buscar-ne 

una solució.  

La Vanessa recomana a altres perso-

nes, que se sentin “saturades per la 

situació”, que sol·licitin el càrrec de 

l’assistència perquè és una figura 

que no implica la modificació de la 

capacitat  i “la fundació m'acon-

sella, però sóc jo qui pren la de-

cisió”. 

En Cristòbal 

O., persona 

atesa per la 

fundació, es-

tava molt con-

tent de parti-

cipar en la 

formació de 

f o rm ad o rs 

en Accés a 

la Justícia que s’ha celebrat a Guadar-

rama durant els dies 4 i 5 d’abril.  

L’objectiu de la jornada era formar per-

sones amb discapacitat intel·lectual per-

què puguin formar a altres companys 

en temes relacionats amb l’accés a la 

justícia, la capacitat jurídica, suport 

a la presa de decisions, etc. 

DRET A DECIDIR 

Podeu llegir l’entrevista completa a 

l’enllaç següent http://bit.ly/2KlBoNJ 



SOM COMPANYS 
S’ha creat un grup format per persones, a qui l’entitat dó-

na suport, que es reu-

neixen un cop al 

mes a la fundació per  

compartir experièn-

cies amb la resta de 

companys o per trac-

tar  temes que els 

interessen, com per 

exemple, alguns avan-

tatges dels quals es puguin beneficiar, cursos de formació, 

sortides culturals, etc.   

En definitiva, es tracta d’un espai que pretén crear xar-

xa i vincles amb les persones que formem part de la fun-

dació. 

En aquests moments, el grup està format per 12 persones 

però està obert a totes les persones que s’hi vulguin afe-

gir. 

Les trobades estan dinamitzades per dos professio-

nals de Som—Fundació: la Montse Gozálvez i en Raúl 

Olivera. 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, felicitem a 

totes les persones que celebreu el 

vostre aniversari al mes de maig.  

MOLTES FELICITATS!! 

Ens  acomiadem 

de la M. Rosario 

 Martin que ens ha  

deixat al mes d’abril. 

El dissabte 

20/4, la 

Carme P. 

va 

col·laborar 

com a voluntària amb la Fundacio Jubert 

Figueras preparant les roses que s'oferien el 

dia de Sant Jordi per a la recaptació de fons 

d'aquesta entitat.    Un treball en xarxa per 

fomentar el projecte #JoTbPuc fer volunta-

riat que estem implementant a la fundació. 

El dia 3 d'abril vam iniciar uns tallers dirigits a 

les persones amb discapacitat a qui donem suport 

per fomentar-ne l’autonomia.  Els tallers 

compten amb 10 sessions que seran impartides 

per la Maria Rosa T., que forma part del Progra-

ma de Voluntariat de Som — Fundació. 

El contingut del taller és molt ampli i contempla des de pràctiques en gestió de 

l’economia fins a la interpretació d’un mapa o preparació de receptes de 

cuina.  
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Donem la benvinguda a 

la Càndida Correia que 

s’ha  incorporat com auxi-

liar de tutela a l’equip de 

Som — Fundació al mes 

d’abril.  

Donem  la  benvinguda a  

l’Ariadna Pla, al Jose Ma-
nuel López i al Just Teixidó 

i la Rosa T. que s’han incor-
porat a l’equip de volunta-

riat de Som — Fundació al 
mes d’abril. 

VOLS FORMAR-NE PART?  
Contacta amb el teu referent o       

auxiliar de tutela. 

El Grup de Re-

flexió sobre la 

Convenció de 

l ’Asoc iac ión 

Española de 

Fundaciones 

T u t e l a r e s 

(AEFT), format per en Torcuato Recover, coordinador 

de la Xarxa de Juristes de Plena Inclusión  i  del Fòrum 

d'assessors jurídics de l’AEFT, en Pedro Fernández, 

de Futudis, la Sofia de Sales, de F.T. Aragonesa Luis 

de Azúa,  la Marta Sunyer,  de  Futumad,  l’Antonio 

Manuel Ferrer, de Som – Fundació, i en Rafael Armes-

to,  de Futubide, es van reunir a Madrid per treballar so-

bre la consulta pública per a la reforma del Codi Civil en 

matèria de suport a la capacitat jurídica. També hi va par-

ticipar la Inés Araoz, de Plena Inclusión. 

Plena Inclusión i la seva organització membre de l’AEFT, 

han remès al Ministeri de Justícia un document d'aporta-

cions a la modificació del Codi Civil i la Llei Processal amb 

la finalitat d'adaptar-los a la Convenció Internacional 

sobre els Drets de les persones amb discapacitat.  

Més informació a l’enllaç següent http://bit.ly/2q0o6yw 


