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Les coses de la fundació 

Un any més hem fet  

el Concurs de Postals de Nadal  

a Som — Fundació.  

Hem rebut 38 postals  

de les persones que donem suport.  

 

Les 5 persones  

responsables del concurs 

en van escollir 10.  

No va ser gens fàcil,  

perquè totes eren molt boniques. 

 

D’aquestes 10 postals  

la gent ha anat votant per internet 

i des de la fundació.  

Hem rebut 220 vots, i  

les més votades han estat: 

 

1: La postal de Jordi Carrasco 

 

2: La postal de Trinidad Amat 

 

3: La postal de Mercè Borastero 

 

Felicitats! 

Els autors i les autores  

de les postals més votades 

poden passar per la fundació 

a recollir el premi! 

 

VII Concurs de Postals de Nadal 

Jordi Carrasco 

Trinidad Amat 

Mercè Borastero 



Les coses de la fundació 

 

El 3 de desembre va ser el Dia Internacional  

de les Persones amb Discapacitat. 

 

Dincat va organitzar molts actes  

per reclamar per les llistes d’espera  

que han de patir les persones amb discapacitat  

per tenir un habitatge. 

 

Un dels actes va ser una concentració  

a la Plaça Sant Jaume,  

on hi ha l’Ajuntament de Barcelona  

i la Generalitat de Catalunya  

per protestar per les llistes d’espera.  

 

Nosaltres hi vam anar,  

amb membres del patronat,  

persones treballadores,  

famílies del programa de Planificació de futur,  

persones voluntàries  

i membres de Som Companys.  

 

Esperem que hagin escoltat la nostra veu  

i puguin donar una solució  

al problema de les llistes d’espera,  

perquè cap persona amb discapacitat  

no es quedi sense llar. 

Diem NO a les llistes d’espera 

Dincat: És una associació 

d’entitats catalanes que tre-

ballen per millorar la qualitat 

de vida de les persones amb 

discapacitat intel·lectual. 

Sentència:   Generalitat de Catalunya: 

És la institució que governa a 

Catalunya, on es prenen les 

decisions que ens afecten a 

tots i a totes.  
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Les coses de la fundació 

Trobada de voluntariat a Toledo 

#JoTbPuc 

A finals d’octubre,  

un grup de persones voluntàries  

de Som — Fundació  

va viatjar a Toledo  

per assistir al Encuentro Estatal  

de Voluntariado Tutelar.  

Aquesta trobada la va organitzar 

la Asociación Española  

de Fundaciones Tutelares. 

Els mesos d’octubre i novembre  

hem participat en activitats  

de voluntariat inclusiu.  

En aquesta imatge,  

el Fernando dona ampolles d’aigua  

a les participants  

de la mitja marató de Barcelona.  

Si vols fer voluntariat,  

digues-li al teu o la teva referent! 

Si vols fer un voluntariat 

Truca al 93 298 03 01 o  

envia un e-mail a:  

voluntariat@somfundacio.org  

mailto:voluntariat@somfundacio.org


Les coses de la fundació 
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Tallers de sexoafectivitat  

Les persones amb discapacitat intel·lectual  

també tenen dret  

a viure la seva sexualitat  

de forma segura, lliure i positiva.  

Per això, hem organitzat uns tallers  

per aprendre a estimar  

i a que ens estimin  

de forma respectuosa i positiva.  

 

La formadora serà  

la Gemma Deulofeu.  

Ella és psicòloga i experta en aquests temes.  

Aquests tallers els podem fer  

gràcies al suport  

de l’Institut Català de les Dones.  

SOM Famílies 

Us volem recordar 

que hi ha un grup de WhatsApp  

de famílies que formen part 

del programa Planificació de Futur. 

Si vols ser d’aquest grup 

envia un e-mail a: pretutela@somfundacio.org  

o truca al telèfon 619 227 485. 

La Núria Mañes us informarà de tot! 
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Les meves coses 

I Congreso Estatal sobre el Derecho a  
Decidir con Apoyos: Marta 

Los días 17 y 18 de noviembre, 

Carme y Marta,  

personas que apoyamos  

y portavoces de la AEFT,  

viajaron a Madrid para ir   

al primer Congreso Estatal  

sobre el Derecho a Decidir.  

Las acompañaron 

personas trabajadoras  

de Som — Fundació.  

 

Marta tuvo un papel protagonista  

en el congreso.  

Participó en un taller de teatro  

y además fue la encargada de leer  

el manifiesto final junto a Estrella,  

persona apoyada  

por la Fundación Sonsoles Soriano,  

de Canarias,  

y Manoli, de Futudís,  

que está en Castilla y León.  

 

¡Lo hicieron muy bien! 

AEFT: Son las siglas de 

la Asociación Española de 

Fundaciones Tutelares 



Les meves coses 

Pàgina 8  

I Congreso Estatal sobre el Derecho a  
Decidir con Apoyos: Carme 

 

Carme también ha sido protagonista 

del Congreso Estatal  

sobre el Derecho a Decidir.  

También participó en el taller de teatro, 

y protagonizó una charla  

para enseñar cómo recibió apoyo  

de Som — Fundació  

en un momento muy delicado de su vida.  

 

Carme contó cómo, hace años,  

alguien intentó engañarla, 

a ella y a su padre.  

Por suerte, Carme es muy viva  

y se dio cuenta a tiempo. 

Pidió ayuda a Som — Fundació,  

quien le dio apoyo para solucionarlo.  

 

Mientras Carme hablaba,  

Carlos, de la Plataforma Estatal  

de Personas con Discapacidad Intelectual  

la dibujaba.  

 

¡Ha sido un encuentro genial! 



Les meves coses 

També han vingut  

a la seu de Som — Fundació 

per saber més coses  

sobre la reforma de la llei 

que elimina la tutela  

i la substitueix per suports.   

Va venir molta gent, 

i el Raúl, que és coordinador  

de l’Àrea Social,  

els va explicar els detalls  

de la nova llei  

i els canvis que portarà.  
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Som Companys visita l’exposició teamLab  
al CaixaForum 

Les persones que formen part 

del grup Som Companys  

han fet vàries activitats  

durant aquests mesos  

de tardor. 

Han visitat 

una exposició interactiva  

i accessible 

que es diu teamLab  

i que es fa al CaixaForum. 
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Les meves preguntes 

Puc demanar la revisió de la meva sentència? 

És qui, seguint la llei, 

t'ajuda a aconseguir el ple exercici 

de la teva capacitat jurídica 

en algunes àrees de la teva vida. 

Som — Fundació és el suport  

de les persones usuàries de la fundació. 

 

Exemple: tu tens dret  

a rebre informació sobre la teva salut 

que puguis entendre.  

Si no pots entendre el que et diuen,  

tens dret a un suport,  

i és una persona t'acompanyarà, 

t’explicarà el que et diuen i t’aconsellarà,   

perquè puguis prendre la teva decisió  

sobre la teva salut.  

I què és un suport? 

T’animem a que ens facis preguntes  

a través del teu o de la teva referent! 

Sí, pots demanar-ne la revisió.  

La nova llei diu  

que la persona amb la capacitat modificada  

pot demanar en qualsevol moment  

la revisió de la seva sentència.  

Pots parlar amb el teu o la teva referent  

perquè si ho vols et puguem ajudar  

a demanar aquesta revisió  

que s'ha de presentar al jutjat. 
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Les meves activitats 

L’Albert ens saluda amb aquest somriure 

perquè ha començat a anar a piscina  

i està molt content.  

Fa esport i s’ho passa molt bé.  

És com un peix a l’aigua! 

L’Àlex es prepara  

per un berenar de campió  

amb xocolata desfeta, nata i xurros 

en companyia del seu voluntari,  

el Francesc,  

que és qui fa la foto.  

Bon profit! 

La Marta ha anat al dentista  

i ens ensenya  

el seu esplèndid nou somriure.  

La Nayb ens ha enviat  

aquest collage  

pel seu aniversari.  

Moltes felicitats, Nayb! 

La Pilar és una dona molt marxosa,  

i per això ha donat suport  

al seu poble  

fent de voluntària  

per la mitja marató de Vilafranca.  



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: 


