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cap a nous horitzons 



encarem amb il·lusió un canvi de paradigma — 

qui som — 

Som – Fundació és una entitat sense ànim de lucre que dona 
suport a la capacitat jurídica a l'hora de prendre decisions a les 
persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament 
residents a Catalunya.  

Des que vam néixer l’any 1987, la nostra missió és donar els 
suports adequats perquè les persones comptin amb l'ajuda ne-
cessària per construir el seu projecte de vida, basat en la seva 
voluntat, desitjos i preferències.  

El 2021 ha marcat un abans i un després 
en el dia a dia de les entitats tutelars. La 
reforma legislativa espanyola i catalana 
ha eliminat la tutela i l'ha substituïda per 
un sistema de suports en el qual es posa 
la persona al centre de la presa de deci-
sions. Aquesta innovació implica un canvi 
de paradigma i representa una pri-

mera passa cap a la construcció d'un model d'atenció basat 
en les capacitats de la persona, i no pas en la discapacitat.  
  

Ara ens toca a nosaltres, les entitats de suport a la capacitat 
jurídica en la presa de decisions, treballar perquè el 
desplegament de la nova normativa garanteixi els drets, el 
benestar i la qualitat de vida de les persones a qui donem 
suport. Un canvi que, no obstant això, no només ens afecta 
a nosaltres i a les famílies: interpel·la també a tota la ciuta-
dania, amb la finalitat  de transformar-nos en una societat 
més amable, accessible i inclusiva. 
 

Jordi Costa Molina 
President de Som — Fundació  

quins valors ens mouen — 

Compromís  
i Responsabilitat 

social 

Confiança 
 

Transparència Independència 
 

el nostre model de gestió — 

els recursos econòmics — 

 
Planificació centrada en la persona 
Oferim una atenció individualitzada a la persona que 
atenem, l’acompanyem a l’hora de prendre decisions i 
respectem la seva voluntat, desitjos i preferències. 
 
Pla d’Igualtat 
Els professionals de l’entitat hem impulsat un Pla d’I-
gualtat i hem participat en el seu procés d’implementa-
ció, desenvolupament i seguiment. 
 
 

 
RSC i gestió de qualitat 
Estem compromesos amb la sostenibilitat ambiental i el 
consum responsable, i la nostra activitat es desenvolupa 
seguint la norma ISO 9001:2015 i el model de qualitat de 
Plena Inclusión i la Fundación Lealtad. 
 
Codi de conducta 
Estableix els principis i normes que regeixen el comporta-
ment de les persones que treballem a l’entitat. 
 
 

Les dades econòmiques auditades estan disponibles en l’apartat de transparència de la nostra pàgina web www.somfundacio.org 
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les persones a qui donem suport — 

Al 2021  
hem donat suport 

a 686 persones 

2 de cada 3  
tenen més de 40 anys 

Tipus de càrrecs  
que es transformaran en suports 

El 28% de les persones a qui donem suport es con-
sidera població activa, i d’aquest grup el 83% està treba-
llant. 
 
6 de cada 10 persones a qui donem suport té una 
ocupació diària. 
 
2 de cada 10 estan totalment desocupades. 
 
Només el 4% fa feina en una empresa ordinària. 

L’ ocupació 

Anem recuperant el ritme d’anys anteriors (6% anual) amb un increment d’un 3,16% respecte l’any 
2020, i un 62,56% si ho comparem amb els darrers 10 anys (2012). 

Un dels nostres objectius és impulsar l’autonomia de les persones 
a qui atenem i els facilitem només els suports que necessiten. Per 
això, la curatela ha guanyat terreny durant el 2021 i ha represen-
tat el 20% del total dels càrrecs.  

La distribució per edat ens mostra que el 62% de les persones a 
qui donem suport tenen entre 30 i 59 anys. Els menors de 30 
anys representen únicament el 13%, donat que l’entitat només 
atén a persones majors d’edat. 



programes i projectes — 

— acompanya’m 

Amb aquest programa volem que totes les persones 
que atenem i que ho necessitin vagin acompanya-
des al metge. Aix í aconseguim que facin un 
seguiment correcte de la seva salut, es prenguin la 
medicació i millori la seva qualitat de vida. L’any 
passat vam fer 7.729 acompanyaments relacionats 
amb la salut i 1.480 suports per anar a visitar  la 
família. Aquest programa compta amb el suport del 
departament de Salut de la Generalitat.  

— atenció a persones en situació de vulnerabilitat 

Al 2021, vam promoure que 76 persones tinguessin 
accés a un sostre, aliments de qualitat, subministra-
ment energètic i medicaments. Amb aquest progra-
ma, garantim que totes les persones a qui donem 
suport tinguin les necessitats bàsiques cobertes, 
especialment les famílies amb fills a càrrec. El de-
partament de Drets Socials de la Generalitat 
col·labora amb aquest projecte.  

— accessibilitat cognitiva 

Durant el 2021 hem consolidat el programa d’Acces-
sibilitat Cognitiva amb l’adaptació de la primera 
sentència judicial a lectura fàcil i 7 documents més 
que lliurem a les persones usuàries, tant  en català 
com en castellà. A més, hem convertit el butlletí 
Coses Nostres en una revista bimestral en 
lectura fàcil. Aquest programa compta amb la 
col·laboració de la Fundación Once, que ha impulsat 
l’adaptació tant dels documents com de la nostra 
web. 

— som companys 

Durant el 2021, el programa Som Companys ha 
comptat amb la participació d’un grup estable de 
10 persones i s ’han recuperat les trobades pre-
sencials durant tot l’any. Es tracta d’un grup d’oci 
inclusiu per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual a qui donem suport amb un alt grau 
d’autonomia. Amb les trobades volem fomentar les 
relacions socials, l ’oci inclusiu i la seva inclusió 
social. Aquest programa compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.  

261 persones a qui donem suport s’han benefi-
ciat al 2021 del programa Vull viure a casa. Aquest 
programa promou la vida independent de les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual amb suports a la 
llar. Així, la persona evita la institucionalització, man-
té la seva independència i autonomia personal, i 
potencia la seva inclusió social.  El programa compta 
amb el suport de l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona. A més, formem part de la Xarxa 
d’Accessibilitat i Vida Independent de l'Insti-
tut Municipal de Persones amb Discapacitat de Bar-
celona.  

— vull viure a casa 

Habitatge  

familiar 34% 

Propietat 15% 

Lloguer 44% 



programes i projectes — 

— #JoTbPuc 

El programa de voluntariat inclusiu #JoTbPuc impulsa 
la participació de les persones a qui donem suport en 
la societat a través d’accions de voluntariat, individu-
als o col·lectives. Així, el seu rol es capgira i la perso-
na passa de rebre suports a donar-ne. L’any 2021, 17 
persones van participar en el programa, un 
70% més que l’any anterior, i vam col·laborar en xar-
xa amb 15 entitats socials i culturals, 8 de les quals 
són noves. El departament de Drets Socials col·labora 
amb aquest programa.  

El programa pretén donar resposta a les persones a 
qui donem suport en situacions d’urgència quan 
es produeixen fora de l’horari laboral de la funda-
ció, 24 hores al dia, 365 dies a la setmana. La fina-
litat del programa és solucionar les incidències que 
es presenten, respondre de forma efectiva a les 
necessitats de la persona. Enguany, s’han atès 
408 emergències en total.  

— compto amb vosaltres 

voluntariat — 

El Programa de Voluntariat compta amb persones voluntàries 
que col·laboren de forma altruista amb l’entitat a través de: 

 Voluntariat de suport 

 66 persones voluntàries comparteixen temps d ’oci 
amb una o vàries persones amb discapacitat intel·lectual, 
tot establint una relació personal que perdura en el 
temps, i que potencia les capacitats  i  benestar emocio-
nal de la persona acompanyada. 

 També col·laboren en activitats concretes, com ara sorti-
des culturals, que faciliten la participació en la societat 
de les persones a qui donem suport.   

 Voluntariat corporatiu  
Són empreses  que  promouen  la  solidaritat entre els seus 
professionals i col·laboren regularment amb la fundació im-
partint tallers, fent sortides culturals i d’oci, etc. 
Al 2021, 5 persones voluntàries han dut a terme activitats 
diverses amb les persones a qui donem suport.  

 Col·laboració 
Al 2021, 8 persones han col·laborat de manera altruista amb 
la fundació realitzant diverses tasques, com traducció de 
textos, consultoria... 
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planificació de futur — 

informació i assessorament — 

Tot i les restriccions de la pandèmia, vigents  durant el 2021, hem  
continuat informant sobre el suport a la capacitat jurídica en la presa 
de decisions i sobre com preparar el futur de les persones amb 
discapacitat intel·lectual o del desenvolupament a través del progra-
ma Som Futur. Durant el 2021 ha donat informació i assesso-
rat 57 famílies i 16 professionals.  

74 

sessions  
d’assessorament jurídic 

101 

entrevistes personals 

A finals de l’any 2021, el programa de Som Futur tenia 445 expedients,  
els  quals  han arribat a través de famílies, entitats  socials,  recursos 
residencials, serveis socials, jutjats i comissions de tutela.   
Els casos de planificació de futur procedents de famílies representen el 
84% del total.  

71 

 
propostes noves acceptades al 2021 

375 
 

expedients  
procedeixen 
 de famílies 

70 
 

expedients  
procedeixen de 
serveis socials, 

recursos residencials, 
entitats socials, jutjats 

o comissió de tuteles 

445 

persones 
formen part 

del   
programa 

Som Futur 

El programa de planificació de futur Som 
Futur informa i orienta les persones amb 
discapacitat intel·lectual, famílies i profes-
sionals d’entitats sobre el suport a la capa-
citat jurídica en la presa de decisions que 
proporciona la nostra organització i de tots 
els serveis que ofereix a les persones que 
atenem. 

el nostre equip — 



del 2021 destaquem — 

El 3 de setembre va 
entrar en vigor la refor-
ma del Codi Civil estatal 
que elimina la tutela i la 
substitueix per un siste-
ma de suports a l'ho-
ra de prendre decisions. 
El mateix dia, va entrar 

en vigor un decret aprovat pel Govern català, que adapta de ma-
nera transitòria el Codi Civil de Catalunya, que opera de manera 
autònoma, per adaptar-se al nou escenari legal mentre reescriu, 
durant aquest any 2022, el nou articulat que desplegarà aquesta 
nova manera d’entendre l’atenció a les persones amb discapacitat 
intel·lectual o del desenvolupant de Catalunya.  

Nosaltres seguirem desenvolupant la nostra tasca com fins ara. 
Però en l’àmbit legal, això suposa substituir un model d’incapaci-
tació jurídica per un altre basat en les capacitats de la persona, 
per tal que pugui construir un 
projecte vital basat en la seva 
voluntat, desitjos i preferències. 
A més, aquesta fita ens alinea 
amb la Convenció dels Drets de 
les Persones amb Discapacitat de 
les Nacions Unides, i a la vegada 
suposa un repte il·lusionant per 
a les entitats de suport a la ca-
pacitat jurídica en la presa de 
decisions de persones amb discapacitat intel·lectual.  

— la reforma legislativa  

Els dies 17 i 18 
de novembre 
vam participar 
en el I Congrés 
Estatal sobre el 
Derecho a Deci-
dir Con Apoyos, 
organitzat per 
l’Asociación 

Española de Fundaciones Tutelares (ara Liber.). Desenes de 
persones i professionals d'entitats de suport d'arreu d'Espanya 
ens vam trobar a Madrid, on vam compartir, debatre i 
visualitzar el futur que dibuixa la reforma legal. Hi vam anar 
amb dues persones a qui donem suport, la Carme i la Marta, 
que van tenir un paper ben actiu en les xerrades, formacions, 
debats, tallers i dinàmiques que es van dur a terme.  

— mitjans de comunicació 

— recuperem les xerrades presencials — congrés estatal Decidir con Apoyos 

La reforma jurídica esta-
tal i autonòmica ha atret 
l’interès dels mitjans de 
comunicació estatals i 
locals, i han dedicat di-
versos continguts a 
explicar la reforma i el 
seu impacte en les perso-
nes amb discapacitat 
intel·lectual. Així, repre-

sentants de la nostra entitat i persones a qui donem suport han 
participat en un total de 15 continguts en diversos mitjans de 
comunicació (televisió, ràdio, premsa escrita i digital), i també 
hem obert un perfil en dues xarxes socials més: Instagram i 
LinkedIn.  

A finals del 2021 vam 
recuperar les xerra-
des presencials que 
duu a terme el nostre 
company Albert Ro-
dríguez i que estan 
dirigides a professio-
nals, persones i famí-
lies interessades en el 
món de la discapaci-

tat intel·lectual i en les fórmules de suport a l'hora de prendre 
decisions. De fet, el passat 13 de desembre vam realitzar dues 
xerrades presencials, una al matí i una altra a la tarda, per expli-
car la reforma legal a persones i famílies de persones amb disca-
pacitat intel·lectual que formen part del programa Som Futur.  

Hem participat en l’elabo-
ració d’un estudi estatal, 
realitzat amb l'associació 
Española de Fundaciones 
Tutelares, i un altre auto-
nòmic liderat per Dincat, 
sobre els factors de com-
plexitat que afecten les 
persones amb discapacitat 

intel·lectual. Gràcies a aquest estudi, hem tingut accés a dades 
específiques sobre quins factors de complexitat afecten les per-
sones a qui donem suport, com per exemple les addiccions, les 
relacions personals i familiars problemàtiques o les 
malalties cròniques. 

— factors de complexitat 

Enguany, el Coses Nostres s’ha 
transformat en un magazín 
accessible bimestral que 
enviem en format físic a les 
persones a qui donem suport i 
a les persones i famílies que 
formen part del programa Som 
Futur. És accessible perquè 
està adaptat a lectura fàcil i 
validat per persones amb dis-
capacitat.   
Es tracta d’una publicació de 
12 pàgines, a tot color, en la 
qual parlem de les novetats 
que es duen a terme a la nos-
tra fundació, del nostre dia a 
dia i de les activitats de les 
persones a qui donem suport. 

— Coses Nostres accessible — potenciem la formació sexoafectiva 

A finals del 2021, l’Insti-
tut català de les Do-
nes, que depèn de la 
Generalitat de Catalunya, 
ens va concedir una sub-
venció per dur a terme 
uns tallers de sexoafecti-
vitat dirigits a les per-
sones amb discapacitat 
intel·lectual a qui donem 

suport. Paral·lelament, hem format part del Grup de Treball de 
Sexoafectivitat de Dincat, que s'ha creat per generar canvis que 
millorin la vida sexoafectiva de les persones amb discapacitat i, 
finalment, també hem participat en un grup de treball per a la 
prevenció i l’abordatge de l’abús i el maltractament a 
les persones amb discapacitat, també impulsat conjuntament 
per Dincat i UAVDI Catalonia. 



— amb la col·laboració de: 

— administracions 
públiques — associacions — altres entitats 

 

Sant Fructuós nº 12, baixos. 
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T. 932 980 301 
informacio@somfundacio.org  
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Entitat certificada en la norma ISO 9001:2015    

Segueix-nos a les xarxes socials 
 
 
 


