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Les coses de la fundació 

Estudi sobre els factors de complexitat 

Els factors de complexitat són els problemes de salut  

o els problemes socials 

que tenen algunes persones amb discapacitat 

i que fan que sigui més difícil que algú els doni suport.  

Per exemple:  

un factor de complexitat pot ser  

tenir una malaltia crònica. 

 

A Som — Fundació hem participat en un estudi 

per conèixer els factors de complexitat 

que tenen les persones amb discapacitat intel·lectual  

que atenem nosaltres i altres entitats d’Espanya. 

Ho hem fet amb Asociación Española de Fundaciones Tutelares o AEFT, 

que ha canviat de nom i ara es diu Liber. 

 

Gràcies a aquest estudi hem descobert 

que la meitat de les persones a qui donem suport  

tenen 2 o més factors de complexitat alhora,  

i els principals són:  
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Una malaltia crònica 

 Relacions difícils amb la família 

 

     Deteriorament cognitiu  

        que és la falta de memòria  

        i altres capacitats, com raonar o parlar. 

Malaltia crònica 

És una malaltia  

que dura molt temps  

o tota la vida.  



Les coses de la fundació 

 

El passat 14 de març,  

el patronat de Som — Fundació  

es va reunir al monestir de Montserrat,  

després de 2 anys sense veure’s  

en aquest lloc tan especial.  

Allà van conèixer al nou patró en cap,  

l’abat Manel Gasch i Hurios.  

 

En aquesta trobada es van aprovar els nous estatuts de Som — Fundació.  

Els estatuts són les normes  

que regulen el funcionament de Som — Fundació. 

S'han fet estatuts nous perquè ha canviat la llei  

que regula la capacitat jurídica  

de les persones amb discapacitat intel·lectual.  

 

 

 

El patronat es reuneix a Montserrat 

Patronat de Som — Fundació 

És un grup de persones  

que pren decisions  

sobre el funcionament  

de Som — Fundació. 
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Capacitat jurídica 

Són els drets i deures  

que té una persona  

major de 18 anys  

pel fet de néixer. 



 

Un grup de persones a qui donem suport  

i persones voluntàries  

han anat a una visita guiada  

a la basílica de la Sagrada Família  

gràcies a Apropa Cultura. 

Apropa Cultura és un projecte  

que ofereix oci cultural a entitats socials  

que treballen amb persones  

que es troben en situació de vulnerabilitat, 

com les persones amb discapacitat.  
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Les coses de la fundació 

 Participem en la campanya del Dia de la Dona 

Visitem la Sagrada Família amb Apropa Cultura 

La Cristina, a qui donem suport, 

ha estat una de les protagonistes  

de la campanya del Dia de la Dona  

que ha organitzat Dincat.  

La campanya volia mostrar  

exemples de dones amb discapacitat intel·lectual  

que han aconseguit progressos importants a la seva vida. 

La Cristina ha aconseguit viure de forma independent  

i treballar a una empresa ordinària.  

Per això, 

és un exemple del que poden aconseguir  

les persones amb discapacitat intel·lectual  

amb els suports adequats.  

Empresa ordinària 

És un centre on treballen 

persones amb discapacitat  

i sense discapacitat.  



Les coses de la fundació 
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 #JoTbPuc 

Entre els mesos de març i abril 

s'han fet diverses activitats de voluntariat inclusiu 

a través del programa #JoTbPuc. 

 

El Roman, la Meritxell i l'Aída  

han ajudat a preparar les roses de Sant Jordi  

a la Fundació Jubert Figueres.  

La Marta i el Fernando  

van donar suport als corredors 

a la Mitja Marató de Barcelona. 

 

I el Fernando i el Francisco van participar  

donant suport als participants  

de la cursa Unirun.  

Som Futur 

El programa de Planificació de futur ha canviat de nom.  

Ara es diu Som Futur.  

El programa Som Futur  

va dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual  

que han decidit legalment 

que Som – Fundació serà l’entitat  

que donarà els suports en el futur.   

A més, tenim un grup de WhatsApp  

per a  persones que formen part 

del programa Som Futur. 

 

 

 

Si vols ser del grup de WhatsApp  

del programa de Som Futur  

envia un e-mail a somfutur@somfundacio.org  

o truca al telèfon 619 227 485  

Voluntariat inclusiu 

És voluntariat que fomenta 

la participació de totes les 

persones, sense importar el 

seu origen, professió  

o situació econòmica.  



 

Marina y Asun son dos mujeres a quienes apoyamos  

que participan en el programa Lideresas para el cambio.  

El programa Lideresas para el cambio 

es un proyecto impulsado por la Asociación Liber. 

Este proyecto quiere promover cambios 

en las entidades que forman parte de Plena Inclusión 

para que haya igualdad 

en sus órganos de gobierno. 

Para conseguir esto,  

han creado un grupo de mujeres 

con discapacidad intelectual y sin discapacidad. 

Este grupo tiene el objetivo  

de fomentar el liderazgo femenino. 

En este grupo también está Luisa, 

una persona voluntaria de Som — Fundació.  
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Les meves coses 

Caminamos hacia la igualdad 

Órgano de gobierno 

Es el grupo de personas  

que toma decisiones 

en una empresa  

o en una fundación. 



Les meves coses 

La educación financiera son cursos  

que ayudan a las personas a administrar mejor su dinero.  

Los voluntarios y voluntarias de Caixabank 

han dado varios talleres sobre educación financiera  

durante los meses de marzo y abril: 

 

 Uno sobre el contrato laboral 

 Otro sobre las nóminas 

 Y el último sobre la entrevista de trabajo 

 

Cada taller ha durado 1 hora 

y han asistido Marina, José, Esteve y José Manuel.  

Gracias a estos cursos,  

han aprendido a distinguir los tipos de contratos de trabajo,  

saben entender una nómina  

y cómo hacer una entrevista de trabajo.  
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Talleres sobre educación financiera 

 

Nómina 

Es un documento  

que te informa de tu sueldo  

y de los impuestos  

que debes pagar. 



Les meves coses 
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Som Companys coneix el projecte Consell de persones 

El grup de Som Companys es va reunir al març 

a les oficines de la fundació.  

Allà, el gerent de la fundació, en Josep, 

els va explicar el projecte Consell de persones.  

El projecte Consell de persones  

vol fomentar la participació de les persones a qui donem suport  

en l’òrgan de govern de la fundació,  

que és el patronat.  

Si vols participar, diga-li al teu o la teva referent! 

També van parlar sobre la guerra entre Rússia i Ucraïna  

perquè és un tema que preocupa a vàries persones del grup. 

Les auxiliars socials que acompanyen al grup de Som Companys, 

la Montse i la Jeni,  

els van explicar una mica d'història dels dos països 

i les causes que els han portat a la guerra.  
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Les meves preguntes 

Si el jutge decideix que ja no necessito un tutor, 

però jo vull un tutor,  

què puc fer? 

T’animem a que ens facis preguntes  

a través del teu o la teva referent! 

El primer que has de saber 

és que el jutge no pot nomenar cap tutor 

des que es va canviar la llei que regula els suports  

de les persones amb discapacitat intel·lectual. 

Aquesta llei ha eliminat la tutela, 

però l'ha substituït per un sistema de suports. 

Per això, el jutge sí que pot decidir quin tipus de suports necessites. 

  

Si no estàs d'acord els tipus de suports que ha decidit el jutge, 

pots reclamar-li el suport que consideris millor per a tu, 

per tal de poder exercir la teva capacitat jurídica 

en condicions d'igualtat amb la resta de persones. 
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Les meves activitats 

La Michelle és una artista  

que li encanta pintar i la música.  

Per això, s’ha apuntat a uns tallers  

de pintura i percussió  

de la Xarxa Sense Gravetat.  

El passat mes de març,  

l’Álvaro va canviar de residència.  

Els seus companys i companyes 

del taller ocupacional  

li van fer una festa de comiat  

i li van regalar un àlbum amb fotos  

de tots aquests anys. 

Ha estat molt emotiu! 

A la foto de l’esquerra,  

el Daniel ens ensenya la bicicleta  

que s’ha pogut comprar.  

A la foto de la dreta,  

el Federico surt amb la seva mare,  

la Dolores,  

durant una visita  

a la nova residència de la mare.   

L’Aída és una persona molt participativa  

i també és feminista.  

Per això, va participar amb una pancarta 

a la manifestació de Barcelona  

del Dia Mundial de la Dona.  



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: 

Segueix-nos a les xarxes socials! 

 

Entitats que col·laboren amb el programa d’Accessibilitat Cognitiva: 


