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L'Asociación Española de Fundaciones Tutela-
res (AEFT) promou la creació d'una xarxa de 
portaveus formada per persones amb 
discapacitat intel·lectual de les diferents 
entitats membre. Aquesta iniciativa s'enqua-
dra dins del programa de sensibilització i apo-
derament de l'Associació que realitza gràcies a 
la subvenció amb càrrec al 0,7% de l'IRPF. 

La xarxa de portaveus treballarà per afavorir 
l'autorepresentació i la defensa dels 
drets de les persones que atenen les fun-
dacions tutelars. Les persones que en formin 
part seran escollides entre les entitats que els 
donen suport i tot el moviment de la xarxa de 
l'Associació. 

La Marta G., la Rebeca E., l’Àngel P. i en Mi-
quel F., a qui donem suport, han presentat la 

seva candidatura per formar part de la Xarxa 
de Portaveus. 

Les sessions que han rea-
litzat el grup de Som Com-
panys durant el primer bi-
mestre de 2020 les han dedi-
cat a fer una valoració de les 
activitats que han dut a 
terme durant 2019 i a plante-

jar els temes que els agradaria tractar durant aquest 
any.   

En la trobada del mes de febrer, el grup va establir el 
calendari d’activitats de 2020 entre les que van 
plantejar diverses sortides d’oci, que aniran concre-
tant durant els pròxims mesos en funció de la disponi-
bilitat, i l’organització dels següents tallers: 

 Març: Relacions 

      Tòxiques 

 Abril: Taller de 

 reciclatge     

 Maig: Últimes  

 voluntats i  

 testament    

 Setembre: Vida 

saludable  

 Octubre: Suport a la presa de decisions. 
 

Les accions que han plantejat són molt variades i van 
encaminades a fomentar la participació dels 
assistents i a la consolidació del grup.   

Més informació a l’enllaç següent  
http://bit.ly/2W1GKXI 

En Jerónimo N. i en Lluis T. 
acompanyants per la Margui 
Grau, responsable de l ’àrea 
social, van participar en la 
sessió de dinamització sobre 
el Programa d’Actuació del 
Districte de Sants Montjuïc 
que  es  va  celebrar  el dia 25 de febrer.  A la reunió van 
assistir persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns 
mental, representants d’entitats d’aquest sector i persones 
en situació de vulnerabilitat. 

L’objectiu de la sessió era fer un recull de les demandes i 
les necessitats de les persones amb discapacitat per 
fer un entorn més amable i segur.   Els temes més relle-
vants  pel  grup  assistent  van  ser els relacionats amb 
l’accessibilitat, tant de barreres arquitectòniques 
com cognitiva i lectura fàcil, l’accés a l’habitatge, la segure-
tat i la il·luminació als carrers i l ’adaptabilitat d’acti-
vitats d ’oci / lleure. 

Més informació a l’enllaç següent  
http://bit.ly/38yxb5a 

En Valentí C. ha estat nominat al Premi 
Esportista de Terrassa 2019 en la 
categoria "d'esport adaptat per a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual" del 
certamen Nit de l'Esportista.  

Forma  part  de  l'equip d'hoquei 
d'Egara-Fupar amb el qual compe-
teix en la Lliga inclusiva BBVA hoquei 
Plus.  

Més informació a l’enllaç següent  
http://bit.ly/3aO2F8J 
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som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, felicitem 
a totes les persones que cele-
breu el vostre aniversari du-
rant el mes de març.  

MOLTES FELICITATS!! 
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L’11 de febrer, en Raul Olivera 
i la Maria Pàmies, coordinadors 
de l’àrea social, van assistir a 
la  presentació  de la Unitat 
d’Atenció a les Víctimes amb discapacitat intel·lectual 
(UAVDI) que va realitzar Catalònia Fundació Creactiva.  

La UAVDI pretén donar resposta a les necessitats de les per-
sones amb discapacitat de tot Catalunya que puguin patir o 
ser víctima de qualsevol tipus d’abús.  

Al berenar 
del 27 de 
febrer vam 
realitzar una “activitat de màs-
cares” dinamitzada per un grup 
de  persones  voluntàries  de 
l’Associació de Voluntaris de La 
Caixa.  Les persones usuàries 
van crear, pintar i retallar la seva 
màscara.  

El Grup de Treball Tècnic de l’AEFT, 
del qual en Josep Tresserras forma 
part, es reuneix a Madrid per a do-
nar seguiment a l'Estudi sobre la 
situació del suport a la capaci-
tat jurídica de les persones 
adultes, amb discapacitat in-
tel·lectual a Espanya. 

Més informació a l’enllaç  
següent  http://bit.ly/2Ihr5v4 
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En Santi 
B., la 
Manuela 
Q. i en 
Jaume 

G. amb les disfresses de 
Carnestoltes.  Cada un d'ells va 
fer la seva disfressa amb el 
perfum que van triar. 

En Pepe G. fent 
un aperitiu amb la 
Raquel Moreras, 
auxiliar social. 

En Cristian M. 
agafant forces 
per un dia dur 
de treball al 
Paral·lel. 

La Juana G. molt 
contenta amb el 
regal d'aniversari. 
Per molts anys! 

En Miguel Àngel M., en Javier 
M. i la María Pilar F. gau-
dint d'un esmorzar amb l'Anna 
Masanas, aux iliar social. 

L'Isidre D. ha 
canviat d'ulle-
res. Mireu què 
bé li queden! 

Donem la benvinguda 
a la Marta Devesa que 
s’ha incorporat com a 
Responsable  del  Pro-
grama de Voluntariat a 
l’equip de Som — Funda-
ció el mes de febrer. 


