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Les coses de la fundació 

Som - Fundació i Fundació ASTRES 

hem fet un acord perquè 6 persones 

ateses per nosaltres 

puguin començar el seu projecte de vida independent. 

 

Fundació ASTRES va aconseguir de la Generalitat  

per al programa Suport a l'Autonomia Propia Llar,  

tres pisos per a persones amb discapacitat 

i també el suport per a les persones que hi viuen. 

 

Les persones d’aquest projecte de Som - Fundació són: 

Pis 1: Emilia S i Joaquina N. 

Pis 2: Josefa T. i Meritxell B. 

Pis 3: José M. i Mercedes C. (mare i fill). 

i també dona suport un cop a la setmana 

a les persones que hi viuen. 

 

Aquests pisos tenen més o menys 40m2  

són nous i estan a l’edifici “Casa Bloc” 

situat al barri de Sant Andreu. 

Hi poden viure 2 persones a cada pis. 

 

 

Pisos “Casa Bloc” a Sant Andreu  
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Les coses de la fundació 

L’entitat DINCAT  

el dia 21 d’abril 

va fer un comunicat per recordar 

la importància de l’accessibilitat  

i adaptar llibres i textos 

perquè tothom els pugui entendre. 

 

Hi ha milers de persones 

que creuen que no es respecta el seu dret a la cultura i 

a la informació 

ja que no poden entendre 

la major part dels llibres i documents. 

 

L’Associació de Lectura fàcil ha informat 

de que a l’any 2020  

només es van publicar 25 títols  

en format de Lectura fàcil. 

Les persones amb discapacitat intel·lectual  
demanen un Sant Jordi per a tothom 

Des de la fundació també volem demanar 

que hi hagi més llibres i documents  

i dins del nostre programa d’Accessibilitat 

estem treballant perquè els nostres documents 

estiguin tots en Lectura fàcil. 

Si veus aquest dibuix 

en un llibre o en un text 

vol dir que està adaptat a Lectura fàcil. 

 

Si vols t’informem de quins llibres hi ha adaptats. 
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Les coses de la fundació 

SOM famílies 

Us volem recordar 

que hi ha un grup de WhatsApp de famílies  

que formen part 

del programa Planificació de Futur 

aquest programa abans es deia Pretutela 

on es poden compartir experiències 

dubtes o qualsevol informació. 

 

 

Si vols ser d’aquest grup 

envia un email a: pretutela@somfundacio.org o 

truca al telèfon 619 227 485. 

La Núria Mañes us informarà de tot! 

 

 

El dia 18 de maig 

amb la col·laboració de l’AEFT, 

que és l’Asociación Española de Entidades Tutelares,  

hem fet un curs al personal de la fundació 

per saber adaptar sentències judicials en Lectura fàcil. 

 

 

Formació per adaptar sentències judicials  
en Lectura fàcil 



Donem la benvinguda a les persones 

que han entrat a Som — Fundació 

durant els mesos d’abril i maig: 

La Yolanda Esteban, en Francesc Figueroa,  

l’Anna Martínez i la Núria Martínez   

com a persones voluntàries. 

 

Durant el mes d’abril dues persones  

s’han incorporat al programa de voluntariat: 

en Miquel F.P. a la Creu Roja de Premià de Mar 

fent feines de jardineria i 

en Marc Morillo Gómez com a ajudant de cuina i  

de la sala de cafeteria a 

la Universitat Politècnica de Catalunya del Campus Besós. 
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JoTbPuc 
T’animem a participar:  

Truca al 93 298 03 01 o  

enviar un mail a:   

voluntariat@somfundacio.org  

Les coses de la fundació 

Ens acomiadem 

El dia 13 d’abril ens va deixar la nostra companya Ares Roca. 

A la fundació la volem recordar com una gran persona 

amb qui hem compartit molt bones vivències. 

Sempre estaràs amb nosaltres, Ares. 

 

El seu grup de Gurb li van voler fer un bonic comiat 

amb aquestes flors. 

Benvinguda 

Amina T. i Núria Martínez 

Vanessa I. i Yolanda Esteban 

mailto:voluntariat@somfundacio.org


Les meves coses 
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La Carme P. ha presentat la seva candidatura 

en les eleccions del Consell Rector 

de l’Institut Municipal de Persones  

amb Discapacitat Intel·lectual.  

 

És per això que el dimecres 28 d’abril 

la Carme P. va participar   

al “Diàleg obert amb la ciutadania”. 

 

El “Diàleg obert amb la ciutadania”  

és un espai de trobada  

en el que es pot escoltar el programa electoral dels candidats i  

les candidates i preguntar el que vulguis saber.  

Aquest acte era per donar a conèixer a la ciutadania  

els candidats i candidates i el seu programa electoral. 

  

Aquest diàleg es va fer en línia per Internet i no presencialment,  

com a mesura per contenir la propagació de la Covid-19.  

Carme P. participa a l’espai 
“Diàleg obert amb la ciutadania” 
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Em dic Carme Piquer.  

Tinc 49 anys.  

Visc a la residència Vigatans de Barcelona  

amb altres persones que també tenen una discapacitat.  

 

Soc una dona que m’agrada participar  

en coses socials que passen a la meva ciutat.  

 

Em considero bona persona,  

activa, alegre, participativa i compromesa.  

 

M’agrada prendre les meves pròpies decisions,  

amb el suport sempre de Som — Fundació.  

 

Tinc moltes inquietuds culturals:  

m’agrada anar a museus, espectacles i  

saber tot el que passa a la meva ciutat.  

 

Soc inquieta, sempre busco algun motiu per sortir,  

participar o informar-me.  

 

 

Les meves coses 

Presentació de la Carme P.  
en les eleccions al Consell Rector de 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 



Soc una persona que sap el que vol,  

molt activa i que li agrada fer coses  

vinculades amb el barri i activitats  

que em produeixen benestar,  

com el voluntariat.  

 

La meva discapacitat mai m’ha frenat  

a l’hora de fer coses.  

Soc força reivindicativa!  

Les meves coses 

Programa electoral de la Carme P. 

Vols més informació? 

Connecta’t a https://www.somfundacio.org/es/candidata-

al-consejo-rector-del-impd/ i trobaràs més informació. 

Els temes del Programa electoral  

de la Carme P són: 

 

1. Accessibilitat a la informació 

2. Discriminació 

3. Igualtat d’oportunitats 

4. Suports 

5. Dret a la Vida Independent 

6. Participació 

7. Sensibilitzar 

8. Participació 

9. Mobilitat 

Pàgina 9  
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Les meves preguntes 

El testament és un escrit 

en què pots decidir 

per qui són els teus béns 

el dia que tu et moris. 

 

Si quan vagis a fer testament  

el notari té dubtes  

sobre la teva capacitat  

per prendre aquesta decisió 

pot demanar que hi hagi dues persones  

que valorin si pots o no. 

Aquestes dues persones es diuen pèrits. 

 

El notari és la persona que escriu el teu testament 

i ho firma perquè sigui vàlid quan tu moris. 

 

Fer un testament 

és un dret molt personal 

en el que el teu tutor o curador 

no pot prendre la decisió per tu 

Puc fer testament? 

Bens: són els diners i 

les propietats que té  

una persona. 

Les propietats són una casa  

el cotxe, la moto, un terreny... 

Sí, pots votar 

Encara que la teva sentència digui que no. 

Puc votar a les eleccions? 

T’animem a que ens facis preguntes 

a través del teu/la teva referent, quan vinguis a la fundació, o 

escriu un email a: angelsgoma@somfundacio.org 
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Les meves activitats 

Al mes d’abril  

la Judith R. ha pogut recollir 

el seu regal de Nadal. 

Estava molt contenta i  

li ha agradat molt 

Des de Voluntariat 

durant el mes d’abril s’ha fet un taller 

d’Educació financera 

i al mes de maig s’ha fet un taller  

de Xarxes Socials. 

Al juny es farà un taller d’Eines  

de comunicació digital. 

Si vols més informació, truca’ns! 

Trobada de la Merche O.,  

la Cristina D. i 

el Samuel L.  

amb el Raúl Olivera 

coordinador de l’àrea social,  

per parlar de les seves 

necessitats. 

El grup de Som Companys  

van visitar el Parc Industrial de Sants. 

La visita la van fer en dos grups 

per seguretat de la Covid-19. 

Van parlar de la discriminació 

que han patit per ser persones 

amb discapacitat intel·lectual. 



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: 


