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De què parlem 

Les coses de la fundació 

Les meves coses 

Les meves preguntes 

Les meves activitats 
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Les coses de la fundació 

A la fundació estem treballant 

per adaptar tots els documents a lectura fàcil. 

Hem creat un grup de treball  

amb professionals i persones usuàries 

per fer-lo a poc a poc i bé. 

 

Ja tenim adaptat el document 

que explica els vostres comptes i diners, 

i ara us presentem el nou Coses Nostres. 

 

Amb l’ajuda de la Joaquina N., en José Luis R. i la Marta F. 

hem fet els canvis sobre el disseny  

i els títols de les seccions. 

 

Hem posat una nova secció de Preguntes i Respostes 

per respondre els dubtes 

que feu als vostres equips de suport. 

 

Us animem que ens envieu 

les preguntes que teniu  

sobre les coses que vulgueu saber. 

 

També trobareu entrevistes  

i informació en castellà. 

 

Comptem amb vosaltres per anar millorant el butlletí. 

 

Ens agradaria que hi participessis, 

enviant-nos preguntes sobre els temes que t'interessen 

i ens diguis què t'agradaria canviar 

perquè es pugui entendre millor. 

El nou Coses Nostres 

Els professionals són persones 

que treballen a la fundació. 
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Les coses de la fundació 

Som — Fundació està treballant  

per millorar l’actual model d'atenció 

i adaptar-lo a les mesures que indica  

la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat 

i la reforma del Codi Civil. 

 

S'ha creat un equip de professionals que està analitzant  

les coses que hem de millorar 

per seguir ajudant les persones amb discapacitat 

a prendre decisions, 

respectant la seva la voluntat  

i les seves preferències. 

 

També hem començat a fer formació. 

 

Durant les últimes setmanes 

un grup de professionals de la fundació 

han fet un curs 

per conèixer altres formes  

de donar suport 

a persones amb discapacitat intel·lectual. 

 

Per la fundació és molt important seguir millorant 

i acompanyar les persones que atenem 

en el seu projecte de vida, 

perquè guanyin més autonomia i  

millorin la seva qualitat de vida. 

Millorant l’atenció a les persones 
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Les coses de la fundació 

Vida Independiente 

Profesionales de entidades de diferentes países de Europa 

se encontraron para hablar de las actividades 

que se tienen que hacer 

para conseguir la inclusión  

de las personas con discapacidad intelectual. 

 

Hablaron de temas muy importantes 

como vivir de forma independiente, 

o los servicios que necesita cada persona 

o los apoyos que necesitan las personas 

para vivir en comunidad. 

 

En la reunión participaron 

Raul Olivera, que es el coordinador del área social, 

y Josep Tresserras, que es el director-gerente de la fundación. 

Un grupo de abogados de diferentes fundaciones 

de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

y de Plena Inclusión 

se reunieron el 17 de febrero 

para hablar sobre los derechos 

de las personas con discapacidad intelectual.  

 

En la reunión también estuvieron 

Albert Rodríguez y Antonio Manuel Ferrer, 

que son abogados de la fundación. 

Derechos de las personas con discapacidad 



Donem la benvinguda a les persones 

que han entrat a Som — Fundació 

durant els mesos de febrer i març: 

 La Paola Julián, com a referent social. 

 La Sandra Querol, com a auxiliar social. 

 En Javier Nocete, la Luisa Fernández  

 i la Marta Montserrat  

 com a persones voluntàries. 

Som – Fundació continua treballant 

amb el projecte Pont Alimentari. 

 

10 supermercats col·laboren amb el projecte 

donant aliments i altres coses 

a persones amb discapacitat intel·lectual de la fundació. 

 

Durant l'any 2020 

aquests supermercats han ajudat 

17 persones de la fundació. 
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Connecta’t a aquest enllaç  http:/ / bit.ly/ PontAlimentari  

i trobaràs més informació 

Consum Solidari 

Les coses de la fundació 

Ens acomiadem 

Ens acomiadem de la María del Rosario Guillén  

i d’en Juan Pedro Cazorla  

que ens han deixat durant el mes de febrer. 

Benvinguda 

Paola Julián Sandra Querol 



Les meves coses 
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En Jesús N. es va unir  

a l’equip de Voluntariat de la fundació 

el mes d’octubre de 2020. 

 

Cada quinze dies  

acompanya en Josep P.  

a fer activitats. 

 

Com encara estem amb restriccions 

només poden anar a passejar  

o prenen un Cacaolat  

en un parc que els agrada molt. 

 

Fan molts plans junts, 

i estan esperant  

que es pugui anar al camp de futbol 

per anar a veure un partit del Barça, 

perquè els dos són culés. 

 

 

En Jesús N. és voluntari  

des de fa més de 30 anys  

i diu que necessita fer voluntariat 

perquè així se sent feliç. 

El voluntariat em fa feliç  

Connecta’t a aquest enllaç http:/ / bit.ly/ Jesus_N  

i trobaràs més informació 
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Cristina ha vivido desde los 18 años 

en residencias y centros residenciales. 

 

Pero ella ha querido vivir siempre 

de forma independiente 

porque es una persona muy autónoma. 

Ha luchado mucho hasta conseguirlo. 

 

En el mes de diciembre de 2020,  

su equipo de apoyo de la fundación 

le presentó a sus futuras compañeras de piso. 

 

Lo primero que recuerda es que el piso era muy grande, 

y ya conocía a alguna de sus compañeras 

de las comidas de Navidad. 

 

Cristina comenzó a vivir en el piso  

en el mes de enero. 

Ella está muy contenta 

porque sus compañeras son excepcionales 

y se organizan muy bien con las tareas de casa. 

 

Además, ha comenzado a sentir emociones nuevas, 

como la libertad para decidir qué quiere 

y cuándo puede hacerlo. 

 

Descubriendo nuevas sensaciones 

Les meves coses 

Conéctate a este enlace http:/ / bit.ly/ Cristina_A  

y encontrarás más información 



Marina O. ha participado  

en el proyecto Hablamos Fácil 

de l’Asociación Española de Fundaciones Tutelares. 

 

En el proyecto han participado  

otras personas con discapacidad intelectual  

y un grupo de profesionales de otras fundaciones 

para adaptar a lectura fácil  

las sentencias de la modificación de la capacidad. 

 

Marina no estaba de acuerdo  

con lo que decía su sentencia. 

Ahora ha comenzado los trámites para cambiarla 

con la ayuda de Som - Fundació. 

Ahora sé qué dice mi sentencia 

Les meves coses 

Debate 

Conéctate a este enlace http:/ / bit.ly/ Marina_O 

y encontrarás más información 

Plena Inclusión organizó un debate 

con más de 200 personas con discapacidad intelectual de toda España, 

que se dividieron en grupos 

para hablar sobre si en sus organizaciones 

les dejan tomar decisiones.  

 

Marta F. participó en el debate 

con otros compañeros de la Red de Portavoces 

de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. 
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Les meves preguntes 

Les persones amb discapacitat intel·lectual 

tenen dret a participar  

en la vida de la comunitat 

a través del voluntariat. 

 

Fer voluntariat és regalar el teu temps 

per fer un món millor. 

 

Abans de fer voluntariat 

és molt important  

que primer et preguntis com t’agradaria ajudar: 

cuidant animals, acompanyar la gent gran, etc. 

 

Si ja ho saps, ho has de dir al teu referent social 

i ell/ella li dirà a la persona responsable de Voluntariat, 

que et farà una entrevista 

i et posarà en contacte amb la fundació 

que vulguis col·laborar. 

 

Abans de fer voluntariat 

hauràs de dedicar unes hores 

per aprendre els drets i deures 

de les persones voluntàries. 

 

Amb el voluntariat coneixeràs a gent nova, 

et sentiràs útil 

i aprendràs coses noves. 

 

Recorda, si t’interessa fer voluntariat, 

digues-li-ho al teu referent social! 

Puc fer voluntariat? 

Voluntariat és 

fer de voluntari o voluntària. 
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Les meves activitats 

La Rosa S. passejant per Palafolls 

amb l’Ares Roca, la seva referent social. 

Molt contenta de veure’s 

i fer un passeig, 

encara que estava a punt de ploure. 

En Cristian M. va conèixer, per fi, 

al seu nou voluntari: 

en Javier N. 

Van decidir prendre un cafè 

en una terrassa  

per començar a conèixer-se. 

Un bon començament! 

Trobada d’en José Mari S.  

amb la Raquel Roldán, la seva referent social, 

per fer unes compres. 

Els veiem contents 

perquè van trobar 

el què buscaven. 

Al Jose J. li agrada molt la música 

i quan té un moment 

practica amb el teclat.  

Els seus companys de la residència 

estan encantats! 



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 fundación: 


