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Promovem reptes, voluntats  
i il·lusions de vida a través d’espais 
i iniciatives compromeses  
amb les persones i amb  
la transformació de l’entorn.



El Programa Prendre Part, vol apropar 
 el nou model d’assistència jurídica  
a les persones, famílies i entitats.

La nova Llei 8/2021, de 2 de juny, que va entrar 

en vigor al setembre de 2021, per la qual es 

reforma la legislació civil i processal per al 

suport a les persones amb discapacitat en 

l’exercici de la seva capacitat jurídica, té com 

a finalitat principal la de proclamar el dret 

d’aquestes persones a l’exercici de la capacitat 

jurídica en igualtat de condicions a la resta, i a 

rebre suport per fer-ho.

Un dels aspectes més rellevants de la nova 

llei és la supressió dels règims d’incapacitació 

judicial i de tutela, així com les potestats 
parentals prorrogades o rehabilitades, havent 

de ser substituïts per nous sistemes de suport 

a la presa de decisions, com és l’Assistència. 

La figura de l’Assistència transforma la nova 

realitat d’acompanyament de la persona, es 

respecten els seus desitjos i es dóna continuïtat 

a la mesura de protecció.

Drets, dignitat i autonomia. També voluntats i 

preferències, perquè és cada persona qui coneix 

quin suport li cal dia a dia, davant qualsevol 

inquietud personal, patrimonial o de la salut.

Ens centrem en la persona i aportem solucions 
precises a cada necessitat.

Contacta amb nosaltres, participa i Pren Part! 

TU

Tu penses.
Tu decideixes.
Tu ets allò que vols ser,
tu avances pel teu propi camí.

NOSALTRES

Som el teu suport.
Som les propostes positives.
Som l’acompanyament  
precís en tot allò  
que desitges, penses  
i necessites.

AVANCEM JUNTS

Posem consciència  
i compromís en la millora  
de la pròpia situació personal.
Amb els Principis de  
la Convenció Internacional  
sobre els Drets de les Persones.

TU
NOSALTRES
T’ACOMPANYEM!

El servei especialitzat de la Fundació Viaclara 

facilita el suport necessari en la presa de 

decisions, garantia de drets i exercici de la 

capacitat jurídica a persones grans, persones 

amb diagnòstic en salut mental, també amb 

discapacitat intel·lectual. Assegurem i planifiquem 

les mesures de suport en els següents àmbits: 

→ Autonomia i vida independent

→ Salut

→ Finances i béns patrimonials

Comptem amb la força del vincle i de la 

proximitat en l’acompanyament de persones. 

Som satisfacció de drets, som recursos sense 

etiquetes, també consells construïts des de la 

precisió que cada realitat necessita.

DECIDEIXES,

Programa Prendre Part

És un conjunt d’entitats amb compromís social, 

sanitari i formatiu creat amb l’objectiu principal 

d’acompanyar PERSONES, també generar 

transformació i creixement de l’activitat conjunta 

de la societat. D’aquesta actitud en formen part 

la la Fundació Viaclara, Fundació Via Activa, la 

Fundació Via Assistencial i SOM VIA Consultoria, 

cadascuna adreçada a un col·lectiu específic però 

amb un treball comú capaç de fer costat, donar 

eines i posar a l’abast de cada PERSONA, cada 

vivència i cada necessitat un model d’actuació 

innovador, sòlid i rigorós.

A la Fundació Viaclara tenim un sí per a tothom!

Amb nosaltres tothom hi pren part!

Som professionals amb metodologia pròpia.

Som una invitació a pensar junts  
amb  el model I vostè, què vol?

Entitat 

d’acompanyament 

i suport

Tenim un SÍ, per  a tothom


