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L’objectiu del programa és donar suport i promoure la vida inde-
pendent de les persones amb discapacitat intel·lectual que ate-
nem, afavorint el desenvolupament personal, l’autodetermina-
ció  i  la defensa  dels  seus drets,  promovent  i poten-
ciant  l’autonomia personal  i oferint oportunitats, tot basat en 
un sistema de suports personalitzat.  
La decisió d’emprendre una vida independent es contextualitza 
segons l’entorn i les situacions personals, familiars 
i  socials de la persona. 
L’entitat forma part de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Inde-
pendent, una xarxa d’acció de l'Acord Ciutadà per una Bar-
celona Inclusiva, impulsat per l'Institut Municipal de persones 

amb discapacitat de la 
ciutat comtal, que treballa 
perquè el dret a la vida 
independent sigui una 
realitat a la nostra ciutat.  
El programa ha comptat 
amb el suport de l’Ajun-
tament de Barcelona i 
el de la Fundació Serra 
Santamans.  

Facilitar els suports necessaris en la presa 
de decisions de les persones amb  

discapacitat intel·lectual i defensar els 
seus drets amb la finalitat de  

vetllar pel seu benestar, 
acompanyar-la en el seu 

desenvolupament  
integral, i la seva inclusió 

social. 

656 196 

Informar i orientar persones que 
tenen un familiar amb discapacitat 

intel·lectual, o professionals 
d’entitats, sobre el procés 

de modificació judicial  
de la capacitat.  

INFORMACIÓ I  
ASSESSORAMENT 

433 

qui som — 
Som – Fundació   Catalana  Tutelar  és una entitat sense 
ànim de lucre que defensa els drets,  protegeix i vetlla per la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o 
del desenvolupament,  i  amb  la  capacitat modificada judicial-
ment a Catalunya. 
 

Va ser creada el 27 de març de 1987 i, actualment,  és  un  refe-
rent entre les entitats tutelars, tant a l’Estat espanyol com a 
Catalunya.   
 

Actualment, Som – Fundació està totalment orientada a les per-
sones a qui dona suport amb el compromís de donar-los el ser-
vei més òptim i amb la voluntat de millorar-lo amb la participa-
ció activa de tot el personal de l’entitat amb el treball en equip 
interdisciplinari.   

MISSIÓ 
L’entitat vetlla perquè les per-
sones amb discapacitat in-
tel·lectual o del desenvolupa-
ment disposin dels ajuts i 
suports necessaris per 
poder desenvolupar el seu 
projecte personal al llarg de la 
seva vida. 
 

 

 

VISIÓ 
La fundació pretén ser una 
institució referent i consolida-
da que treballa per la plena 
integració, per l ’exercici dels 
drets i per millorar la qualitat 
de vida les persones amb 
discapacitat intel·lectual o del 
desenvolupament, a partir del 
compromís que té amb la 
societat. 

què fem — 

programes i projectes 

 vull viure a casa 

Som – Fundació ha estat dipositària, des dels seus orígens,  de la 
confiança de moltes famílies que han volgut que ens féssim 
càrrec dels seus familiars quan faltessin o no poguessin fer-se’n 
càrrec.   

D’una manera progressiva, s’han anat desenvolupant diferents 
activitats per poder donar suport a les necessitats que ens dema-
nen. 

Promocionar el coneixement mutu 
entre els familiars o tutors legals  
d’una persona amb discapacitat  
intel·lectual i l’entitat, així com 

oferir-los la seguretat i la 
confiança de cara 

al futur. 

PLANIFICACIÓ  
DE FUTUR 

 acompanya’m 

L’objectiu del projecte és que les 
persones usuàries que  ho reque-
reixin i que no disposin d’in-
gressos econòmics suficients, 
puguin disposar del suport d’una 
persona externa a la fundació que 
realitzi els acompanyaments ne-
cessaris  per  garantir la cobertu-

ra de les seves necessitats, com ara acompanyar-lo a visitar 
els seus familiars, a l’assistència mèdica, a fer les gestions admi-
nistratives ...   
S’ha donat suport a 656 persones amb 9.195 acompanyaments, 
dels quals 428 han estat facilitats per entitats externes. 
L’Obra Social “La Caixa” col·labora amb aquest projecte. 

VALORS 

Compromís i 
responsabilitat 

Confiança Independència Transparència 

SUPORTS 

Soles i/o 
compartint pis 

Amb parella Amb família 

131 

30 

101 



Tutelar Col·laboració Corporatiu 

58 

18 

9 

El Programa de Voluntariat compta amb persones voluntàries 
que col·laboren de forma altruista amb l’entitat i participen acti-
vament en la missió de la fundació a través de: 

 Voluntariat tutelar 

 Comparteix activitats d’oci amb una persona amb 
discapacitat intel·lectual, establint una relació personal, 
que perdura en el temps i que potencia les seves capaci-
tats  i  el  seu  benestar emocional pel fet d’acompanyar-
la en el seu projecte personal al llarg de la seva vida.  

 Col·labora en activitats concretes,  com ara sortides 
culturals, sessions de fisioteràpia, tallers de cuina o que 
faciliten que més d’un usuari o una usuària participi en 
grup en aquestes activitats.   

L’any 2019,  60  persones  usuàries  han  comptat  amb  el  
suport d’un voluntari o una voluntària tutelar. 
 

 Voluntariat corporatiu  
Empreses  que  promouen  la  solidaritat entre els seus pro-
fessionals i col·laboren regularment amb la fundació impar-
tint tallers, fent sortides culturals i/o d’oci, etc. 
47 persones usuàries han pres part en les activitats que 
s’han portat a terme.  
 

 Col·laboració 
Persones que participen en diverses tasques de l’entitat: 
traducció de text, consultoria, ... 

El 35% dels voluntaris i les voluntàries col·laboren amb la 
fundació des de fa més de 5 anys. 

El segment més nombrós és el de persones de més de 41 
anys, ja que representa el 75% del total. 

 voluntariat 

El programa pretén donar resposta a 
les persones usuàries davant les situ-
acions d'urgència que es produei-
xin fora de l’horari laboral de la fun-
dació, incloent-hi els dies festius i els 
cap de setmana.   

La finalitat del programa és solucionar les incidències que es 
presentin, respondre de forma efectiva a les necessitats de la 
persona i acompanyar-la en la presa de decisions. 
S’han atès un total de 465 urgències durant l’any 2019. 
El  programa  compta  amb  la  col·laboració  de  l’oficina  601 
de La Caixa. 

El programa #JoTbPuc fer voluntariat va destinat a les persones 
amb discapacitat intel·lectual a qui la fundació dona suport per 
tal de defensar el seu dret de participar de la vida comunitària, 
reconegut a la convenció de l’ONU sobre els drets de les perso-
nes amb discapacitat.  
Es pretén promoure el voluntariat de les persones amb discapa-
citat com a via per a la integració social i dotar-les d’un nou rol: 
de rebre suports a donar-los. 
Durant 2019, 17 persones han realitzat tasques de voluntariat 

en entitats de l’àmbit de la 
infància, gent gran, salut, es-
ports i emprenedoria. 
El programa compta amb la 
col·laboració de Departament 
de Treball, Afers Socials i 
Famílies.  

 #JoTbPuc 

El programa pretén que les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual 
ateses per Som – Fundació, amb 
un grau alt d’autonomia, disposin 
d’un espai per poder relacio-
nar-se amb altres companys i 
companyes de l’entitat.   

A través de Som Companys es facilita l’ampliació de les relacions 
socials entre els i les participants i, al mateix temps, es 
fomenta l’apoderament, ja que es promou que prenguin 
les seves pròpies decisions.  
L’any 2019 han participat 16 persones en les formacions i activi-
tats culturals i d’oci que s’han dut a terme. 

 Som Companys 

Les persones voluntàries 

Edat 

Antiguitat 

  53%   47% 

El projecte ofereix ajudes econòmiques per cobrir les necessitats 
bàsiques d’alimentació, higiene, roba, medicaments o altres 
productes  a  un grup de famílies en situació de vulnerabilitat 
social, específicament les que tenen infants a càrrec.   

L’objectiu  és  millorar  o preservar la salut i cobrir les despeses 
de manteniment bàsic d’aquestes famílies.  Se n’han beneficiat 
63 persones, entre les quals hi ha 30 famílies amb 9 in-
fants.  El projecte compta al suport del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies.   

 atenció a famílies                  

7%

58%

10%

25%

< 1 any

1 a 5 anys

5 a 10 anys

> 10 anys

8%

18%

51%

24%

< 25 anys

25 a 40

41 a 65

> 65 anys

El 53% de les persones que  
formen part del Programa 
de Voluntariat són dones. 

 compto amb vosaltres 



Per garantir una bona gestió i atenció de les persones usuàries, 
l’entitat compta amb  
78 professionals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’àrea administrativa, comptable, jurídica i patrimonial porten a 
terme el lliurament de rendiment de comptes, la gestió patrimo-

nial i el seguiment dels procediments judicials de les persones 
que atenem. 
 
L’àrea  social  acompanya  la  
persona  i  li  ofereix  els su-
ports adients per millorar la 
seva qualitat de vida. 
 
L’àrea de gestió realitza tas-
ques de suport a les diverses 
àrees de la fundació. 
 
Els equips de suport estan 
formats per 5 professionals 
de les àrees administrativa, 
comptable, jurídica i social 
que atenen directament les persones usuàries per donar respos-
ta a les seves necessitats i fer realitat el seu projecte de 
vida. 
 

com ho fem — 

l’organització 

l’equip 

el model de gestió 

els recursos econòmics 

La despesa més important correspon a les partides de Personal i 
a la d’Ajuts de suport que es facilita a les persones usuàries que 
requereixen ajudes addicionals. 
 
 

La fundació ha comptat amb un total de 4.145.776,96 € d’in-
gressos el 2019 que s’han destinat amb el percentatge esta-
blert a la finalitat fundacional de l’entitat: donar suport a les 
persones que atenem.  
La quantitat més significativa d’ingressos prové de les subven-
cions públiques i de les activitats de suport. 

El Patronat és l’òrgan de govern de la fundació, que l’admi-
nistra i la representa, d’acord amb la Llei i els Estatuts, i assu-

meix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecu-
ció dels fins fundacionals.   

  26% 
Direcció

7

Administrativa 
i gestió

8

Comptabilitat

14

Jurídica i 
patrimonial

3

Social

46

Amb l’afany de garantir la qualitat de servei, de la cultura i del 
respecte i de la promoció dels estàndards ètics per millorar la 
qualitat de vida de les persones usuàries treballem amb: 

 
Planificació Centrada en la Persona 
Basa les nostres intervencions a oferir una atenció indivi-
dualitzada a la persona amb discapacitat, acom-
panyant-la en la presa de decisions, respectant els seus 
drets i comptant amb la seva participació activa. 
 
Pla d’Igualtat 
Impulsat  per  la  Comissió  d’Igualtat, formada per pro-
fessionals de l’entitat que han participat en el seu procés 
d’implementació, desenvolupament i seguiment. 
 

Gestió de la Qualitat 
Per planificar, desenvolupar i optimitzar els processos 
segons  la  norma  ISO 9001:2015 i  el  model  de quali-
tat de Plena Inclusion. 
 
Codi de conducta 
Estableix els principis i normes que regeixen el comporta-
ment de les persones que treballem a l’entitat. 
 
Pla de RSC 
Contempla les accions de sensibilització sobre sostenibili-
tat ambiental adreçades als professionals i a les activitats 
sobre consum responsable dirigides a les persones usuà-
ries. 

  74% 

Serveis 
exteriors 

Personal 
Ajuts de 
suport 

Amortitzacions i 
altres despeses 

2% 

47% 

44% 

7% 
 

Donatius i 
col·laboracions 

Subvencions 
públiques 

Ingressos per 
activitats de suport 

Altres 
ingressos 

Les dades econòmiques auditades estan disponibles en l’apartat de transparència de la nostra pàgina web www.somfundacio.org 

45% 

50% 

1% 

4% 



les dades — 
persones usuàries  

 
Som — Fundació continua el seu creixe-
ment progressiu en l ’atenció de perso-
nes amb discapacitat intel·lectual amb la 
capacitat jurídica modificada. 
 
S’ha finalitzat l’any 2019 donant suport en 
la presa de decisions a 656 persones, xifra 
que representa un increment d’un 5% 
respecte l’any anterior. 

activitat 

A finals de l’any 2019, l’àrea de Planificació de Futur tenia comptabi-
litzat 433 expedients,  els  quals  han arribat a través de famílies, 
entitats  socials,  recursos residencials, Serveis Socials, Jutjats i Co-
missió de Tuteles.   
Els casos de planificació de futur procedents de famílies representen 
el 82% del total.  

A través del programa de Planificació de Futur,  Som – Fundació ha 
informat 105 famílies i 29 professionals sobre el procediment de 
modificació de la capacitat i sobre com preparar el futur de 
les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i, 
també, sobre la tasca que desenvolupa l’entitat. 

L’entitat continua el seu creixement amb la incorporació de 53 noves 
persones usuàries durant l’any 2019.  La majoria de les 22 baixes 
que s’han produït han estat per defunció. 

La proporció de tipus de càrrec ha anat evolucionant durant els úl-
tims anys.  En  l’actualitat  el  càrrec  de  tutela  continua  sent  ma-
joritari, situant-se al 79% de les persones ateses, la figura de cura-
tela ja representa el 19% de les persones usuàries i la resta 
són altres càrrecs de suports. 
 
Som — Fundació  promou les figures de curatela i d’assistència 
perquè respecten millor l’autonomia, les preferències i la voluntat de 
la persona. 

tipus de càrrec 

Tutela Assistència Curatela Altres 

517 

4 

124 

11 

62 

famílies han rebut   
assessorament jurídic 

134 

entrevistes personals 

656 
 

persones 
usuàries 

22 
 

baixes 

53 
 

altes 

287 

planificació de futur de primer grau 

356 
 

planificació  
de futur  

que procedeixen 
 de famílies 

77 
 

planificació de futur 
que procedeixen de: 

serveis socials 
recursos residencials 

entitats socials, jutjats 
comissió de tuteles 

433 

planificació 
de futur 

387
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20,8%

4,6%

16,6%

18,8%

3,9%

5,4%

6,2%

21,6%

1,7%

0,5%

Anys 

Del total de 656 persones a qui Som – Fundació dona suport, més de la meitat són homes. 

les persones usuàries — 

Tot i que, Som – Fundació atén persones arreu de la geografia 
catalana, la realitat és que el 92% de les persones ateses 
resideixen a la província de Barcelona i, concretament, 
dins el Barcelonès i les seves comarques limítrofes. 

edat  lloc de residència  

situació ocupacional  

Una de les fites importants de l’entitat és poder tenir el 
màxim nombre de persones usuàries en situació laboral 
activa.   
   
Actualment, només el 26% de persones amb discapaci-
tat intel·lectual a qui l’entitat dona suport, es consi-
dera població activa, i d’aquest grup el 82% està treba-
llant.   
 
El restant 74% de les persones usuàries no es poden 
incorporar al mercat laboral a causa de la situació espe-
cífica de la seva capacitat. 

  43%   57% 

El grup de persones entre 18 i 19 anys representa el segment 
més petit, ja que l’entitat únicament dona suport a les perso-
nes majors d’edat.  
Actualment,  el  47%  de  les  persones  usuàries  tenen  més 
de 50 anys. 

suports 

Compres 
1.709 

Urgències 
465 

Oci 
2.104 

Formació 
115 

Gestions administratives 
418 

Visites familiars 
1.240 

Seguiment judicial 
901 

Ocupació 
775 

Activitats Fundació 
527 

Voluntariat 
201 

Salut 
3.677 Som — Fundació dona suport a les persones amb discapacitat 

intel·lectual en el seu àmbit personal i patrimonial perquè 
puguin fer realitat el seu projecte de vida. 
 

L’entitat facilita l’ajuda domiciliària, residencial, ocupacional i 
laboral segons  les  necessitats  i  aspiracions de la persona.  
També acompanya les persones usuàries al metge, a l’hospi-
tal, a comprar-se roba o fer gestions administratives. 
 

Amb l’objectiu de fomentar les relacions socials i facilitar la 
inserció social promovem les sortides d’oci, facilitem l’assis-
tència a les activitats periòdiques que organitza la fundació, 
fomentem les visites amb els familiars de la persona atesa i 
busquem les ajudes necessàries per establir xarxes dintre de 
la comunitat.  
 

També, gestionem i coordinem la participació en cursos de 
formació amb la finalitat d’incrementar l’ocupabilitat del 
col·lectiu que atenem. 

602

10

38

6

Barcelona Girona Lleida Tarragona

1%

11%

22%

18%

24%

14%

7%

1%

18 a 19

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 a 79

>80  anys



del 2019 destaquem — 

El 10 d’octubre vam cele-
brar la jornada “Persones, 
Suport i Apoderament” 
al CaixaForum de Barcelona 
per presentar el Pla estratè-
gic 2022, que s’ha definit 
amb la participació de totes 
les persones que formem 
part de l’entitat.   
El repte d’aquest nou pla 
estratègic és facilitar la in-

clusió de les persones amb discapacitat intel·lectual i 
apoderar-les mitjançant un procés d’accessibilitat cognitiva. 

valor social pla estratègic 

jornades 

accessibilitat 

activitats de Som — Fundació 

voluntariat corporatiu 

Durant l’any hem participat 
en jornades organitzades 
per  altres  entitats, federa-
cions o associacions de les 
quals formem part. 
Amb l’afany d’apoderar les 
persones usuàries hem fo-
mentat la seva participa-
ció en trobades nacio-
nals i internacionals perquè 
poguessin compartir-hi la 
seva experiència en l ’àm-

bit de la vida independent, del grup Som Companys, del pro-
grama #JoTbPuc fer voluntariat o, fins i tot, facilitar informació 
sobre l’accés a la justícia de les persones amb discapacitat. 

La fundació, en el seu afany 
de continuar avançant amb 
el programa d'accessibilitat 
cognitiva, ha començat 
amb la creació d'un grup de 
treball format per persones 
usuàries i dos professionals 
de l'entitat.  
L'objectiu d'aquest equip és 
adaptar a lectura fàcil el 

material que lliurem periòdicament a les persones usuàries per 
facilitar  la  comprensió  i  la  corresponent  presa  de 
decisions en els temes que els concerneix. 

S’ha elaborat l’estudi del valor social 
que determina l’impacte social de 
l’activitat de la fundació, gene-
rant un indicador mesurable per 
identificar les àrees més valorades 
pels grups d’interès.   
Segons els resultat de l’informe per 
cada euro que la fundació destina  a 
la seva activitat es genera 6,74 € de 
retorn econòmic  i social pels 
seus agents d’interès i 15,24 € per 

cada euro de finançament públic que dedica al suport 
de persones amb discapacitat.  En definitiva, Som – Fundació 
ha generat un valor social de 25.593.736 € l’any 2018.  

Un grup de persones volun-
tàries de l'Associació de 
Voluntaris  de  La  Caixa 
acompanyen les persones 
usuàries a sortides d'oci que 
s'organitzen mensualment. 
Al mateix temps, han rea-
litzat diversos tallers sobre 
educació financera amb 
la finalitat de facilitar-los 
eines que els ajudin en la 

gestió dels seus diners de butxaca.  

L’any  el  vam  iniciar  amb 
l’habitual  dinar per celebrar la 
festivitat del Dia de Reis amb 
les persones usuàries de Llei-
da.  
 
També, cada mes, excepte el 

període 
de juny 
a agost,  
organitzem un berenar per trobar-nos les 
persones que formem part de la fundació: 
voluntaris, voluntàries, persones usuàries, 
professionals i membres del patronat.  La 
trobada es realitza en les instal·lacions  
de  la Fundació Pere Tarrés, excepte la 
del mes de maig, que la celebrem amb el 
ritme de la Feria d’Abril a la Caseta de 
los Romeros, al recinte del Fòrum. 

El mes de juny, gràcies a la 
col·laboració amb l’organització 
del Primavera Sound, un grup de 
persones a qui donem suport 
poden assistir  als  concerts  de 
forma gratuïta. 
 
Acabem  l’any  amb  el Dinar de Nadal, una de les celebracions 
més multitudinàries, en la qual es reunim al voltant de 550 

persones.   És un dia molt 
esperat per tots nosaltres per 
gaudir del Nadal amb la famí-
lia de la fundació.  
 
L’objectiu de les trobades és 
promoure la socialització 
del col·lectiu que atenem.  

Amb motiu de la reforma de 
la Llei orgànica de Règim 
Electoral General (LOREG) 
de 2018, hem realitzat di-
verses dinàmiques amb 
persones usuàries de Lleida, 
Girona i Barcelona.  
L'objectiu de les sessions 
era facilitar-los informació 
rellevant sobre les cites 
electorals de 2019 i valo-

rar els possibles suports que necessitarien per a exercir el seu 
dret a vot.  

dret a vot 



Amb la col·laboració de: 

Administracions 
públiques 

Associacions Altres entitats 
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