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El passat 26 de març, Som –fundació Catalana Tutelar 
Aspanias va celebrar el seu 25è aniversari, a l’Auditori 
de La Pedrera, amb un acte commemoratiu presidit 
pel president de la Generalitat de Catalunya. 
  
Van assistir a l’acte  nombroses personalitats del món 
polític, dels Serveis Socials, de l’àmbit de la discapaci-
tat intel·lectual, famílies de pretutela, patrons, treballa-
dors, voluntaris i col·laboradors de Som –Fundació 
Catalana Tutelar Aspanias. 
  
Durant l’acte, vam poder veure un vídeo en el qual  
una persona tutelada, una patrona, una voluntària, una 
família de pretutela i una treballadora de la nostra 
Fundació responien  la pregunta  què és per a tu Som –
fundació? 
Després, El Sr. Carles Dalmau, vicepresident de Som 
–fundació  ens va fer un breu relat  sobre les experi-
ències més significatives  d’algunes persones tutelades 
des que són a la nostra fundació. 
  
Més endavant, el Sr. Jordi de Bolós, president de Som
-fundació ens va fer un resum dels 25 anys de l’entitat, 
remarcant els èxits i la qualitat de la feina realitzada 
per part de totes les persones implicades. 
  
Finalment, el president Artur Mas va subratllar els 
valors de Catalunya en l’àmbit del voluntariat :“Destaca 
per sobre de la mitjana, amb molta gent anònima i sensibilitza-
da, que dóna el seu temps per ajudar les persones que ho neces-
siten”.  Va animar  a continuar la tasca realitzada dia 
rere dia amb les persones amb discapacitat in-
tel·lectual i del desenvolupament i es va referir al con-
junt de l’entitat com una “escola de valors”. 
  
 L’acte va finalitzar amb una copa de cava per a tots 
els assistents. 

25è aniversari  

som — notícies breus  

som — felicitem a: 

1 d’abril: 

LUIS R. 

 

2 d’abril: 

MONTSERRAT P. 

 

4 d’abril: 

XAVIER C. 

ROSA Ma. T. 

 

5 d’abril: 

SEBASTIÀ A. 

JOSÉ L. 

 

6 d’abril: 

ELISABETH P. 

MERCEDES A. 

 

7 d’abril: 

MERCEDES O. 

 

 

9 d’abril: 

DOLORES P. 

JOSEP Ma. G. 

 

10 d’abril: 

ANA Ma. U. 

OSCAR G. 

 

11 d’abril:  

ANTONIA S. 

 

12 d’abril: 

VICENTE R. 

JAIME G. 

 

13 d’abril: 

MARCOS A. 

ALICIA G. 

 

15 d’abril: 

Ma. TERESA N. 

 

 

16 d’abril: 

JOSE R. 

 

17 d’abril: 

ROSA S. 

MONTSERRAT S. 

 

18 d’abril: 

CRISTIAN R. 

ALBERTO H. 

 

19 d’abril: 

RAMON S. 

 

20 d’abril: 

JESUS G. 

 

21d’abril: 

NOELIA R. 

 

 

24 d’abril: 

LUCAS D. 

XAVIER P. 

 

25 d’abril: 

RAFAEL B. 

PEDRO LUIS A. 

JUAN ENRIQUE G. 

MARIA JOSE F. 

 

26 d’abril: 

MONTSERRAT M. 

 

28 d’abril: 

GUADALUPE M. 

 

29 d’abril: 

CRISTINA M. 

FRANCISCO M. 

MARIA BEGOÑA L. 

 

30 d’abril: 

EDUARDO I. 

També felicitem a les voluntàries que  fan l’aniversari al mes d’abril: La Ma. CARMEN 

el dia 3, la DOLORS  el dia 4 i la MARIA ANTONIA el dia 11.  

Carta del P. Josep Ma. Soler, Patró en cap de  
Som-fundació i Abat de Montserrat. 

Us informem que el proper berenar el farem el dia 
3 de maig, a la “Feria de Abril” del Fòrum, concre-
tament, a la “Caseta de la Hermandad de los Ro-
meros” 
  
Com cada any,  hi berenarem i després podrem 
ballar una mica. 
  
Ens veurem a la “FERIA DE ABRIL”! 

Torna la “Feria de Abril” 

Donem la benvinguda 
 
Donem la benvinguda a les noves tuteles que s’han in-
corporat els darrers mesos a la nostra  Fundació. Els 
seus noms són: 
 
ROSARIO V., GEMMA Q., JESSICA R., 
PEDRO S., FÉLIX P., XAVIER P.,  
ALFONSO P., DANIEL CH. 
 

Benvinguts a tots i totes! 
 

Des del passat 12 de març en GHANI A. està treballant en 
període de prova a un enclavament laboral del CET Dinat 
2006 situat a Abrera. 
Realitza comandes per a tendes de l’estat espanyol dedica-
des a la roba esportiva.  Tant ell com el seu equip es mos-
tren adaptats i motivats amb les noves tasques. Et desitgem 
el millor! 
  
DONEM L’ESQUENA A LA CRISIS! Felicitats Ghani! 

Durant aquest mes de març, Som-fundació catalana 
tutelar Aspanias ha obtingut la certificació del seu sis-
tema de gestió de la qualitat segons els requeriments 
de la norma ISO 9001:2008 
Aquest sistema de gestió ens permetrà treballar de 
manera mes eficient i donar sempre el servei mes òp-
tim a les persones a les que atenem. 

Nou treball 

Qualitat 



Discurs del Sr. Jordi de Bolós, President de SOM-Fundació Catalana Tutelar Aspanias durant l’acte de celebració del 25è aniversari de Som-
fundació 
  
“ Molt Honorable president, Honorable Conseller, senyores i senyors, benvolguts amics: 
(También quiero dar la bienvenida a los compañeros de Fundaciones Tutelares que han venido del resto del Estado) 
Avui,  26 de març,  fa 25 anys que  la nostra Fundació fou creada i va entrar a formar part del món social del nostre país.   
Va iniciar el seu camí amb passes incertes, és cert. I per què no, amb certa por, davant dels  reptes que ens havíem proposat.  
No obstant això,  vam superar aquests entrebancs amb  la il·lusió i la gosadia  pròpies dels novells.   
Volíem aportar el nostre  gra de sorra al nostre país  per tal que la societat fos més justa i més solidària envers les persones amb discapacitat in-
tel·lectual i de desenvolupament. 
Teníem constància  que, per diverses circumstàncies de la seva vida,  hi havia persones amb discapacitat intel·lectual que  es quedaven soles, desem-
parades i necessitaven que algú els donés un cop de mà per tirar endavant, per poder seguir gaudint de la vida. 
Ja en aquells primers moments, vàrem establir els principis que han marcat el camí, iniciat  fa un quart de segle: que les persones amb discapacitat 
intel·lectual tinguin la qualitat de vida que tots desitgem per a nosaltres mateixos. 
Des de sempre, hem sostingut que el punt central de la nostra tasca és la defensa dels drets de cada persona de forma individual i única, amb un 
compromís ètic i amb una seriosa  professionalitat de tots els que estem relacionats amb la tasca de la Fundació: patrons, treballadors i voluntaris. 
Cadascú, desenvolupant la feina que li pertoca des del seu lloc,  embolcalla aquesta tasca amb  l’afecte necessari perquè totes les persones que som a  
la Fundació se sentin, i ens sentim, acollides i, sobretot, estimades. 
Durant aquests anys, la confiança que s’ha dipositat en nosaltres ha estat sempre molt  valuosa i apreciada. I aquesta confiança ja va donar els seus 
primers fruits l’any 1992, l’any en què vàrem assumir les 3 primeres tuteles.  
10 anys després de la nostra constitució, el 1997, n’eren 37;  l’any 2005, quan vàrem celebrar el 18è aniversari de la fundació, 276;  enguany, 7 anys 
després,  hi ha 409 persones tutelades.  
Ens sentim molt orgullosos – per què no -  d’haver arribat fins aquí.  
Per això, volem destacar alguns aspectes que ens caracteritzen i que   han ajudat a configurar un model de tutela de qualitat que s’ha implantat no 
solament al nostre país, sinó també a   tot l’Estat:  
  
Hem desenvolupat, i estem desenvolupant un model organitzatiu que està sent inspiració per a moltes entitats tutelars.  
Vam ser la primera entitat tutelar que, volent donar una major qualitat de servei  amb una gestió més sostenible, vàrem instaurar i – per què no - 
inventar la figura de l’auxiliar de tutela, que en un principi vam mal anomenar, auxiliar en treball social. Això va ser l’any 1999.   
En aquest punt, volem expressar  el nostre reconeixement a l’equip de 50 professionals que dia rere dia fan que el projecte inicial sigui una realitat i, 
també, a tots els que han passat per la fundació aportant  el seu coneixement per arribar fins aquí.  
En els nostres inicis, concretament, el juny de 1988, fins i tot abans de tenir persones tutelades, vàrem establir i implantar la figura del Padrí Tutelar,  
figura que anys més tard a la resta de l’Estat  se’n va dir Delegat Tutelar, i  que actualment  coneixem com a  Voluntari Tutelar.  
Aquest voluntaris aporten un valor afegit a la nostra tasca professional, donant a la persona tutelada el plus d’afecte, que, moltes vegades, en el dia a 
dia de la tasca dels  professionals no s’arriba a poder oferir.   
Els primers anys comptàvem amb 5 padrins tutelars; el 2005 n’eren 28;  i actualment, en són  55. A tots ells,  des d’aquí, els volem expressar el nos-
tre més sincer agraïment en nom de tots els tutelats. Volem encoratjar-los a continuar la seva tasca, fent el nostre món, el nostre entorn més imme-
diat, més just i solidari. 
Hem estat capaços, també, d’ exportar i explicar el nostre model de defensa de drets i d’atenció a les persones a la Unió Europea, compartint-t’ho 
amb d’altres països: L’any 96 a Milà (Itàlia) i el 2004 a Alemanya, Regne Unit, Holanda i Suècia. 
I així podríem anar desgranant les  aportacions que hem fet al model de tutela: 

En  el programa de pretutela, més de 180 famílies han dipositat la confiança en nosaltres per tal que tinguem cura de llurs familiars quan 
sigui el moment.  
Els berenars mensuals, els dinars de Nadal i d’altres temes més de gestió, com ara la presentació de documentació escanejada als jutjats, 
entre  d’altres.  
L’any 2009, dins una estratègia d’ actualització vàrem  procedir a canviar la nostra imatge i  a partir d’aquesta data  ens diem SOM Funda-
ció Catalana Tutelar Aspanias. 

Hem de reconèixer que en aquest quart de segle segurament ens hem equivocat  i hem errat en moltes coses. De les errades també se n’ aprèn i ens 
ajuden a avançar. Volem millorar sempre, plantejant-nos nous reptes per aconseguir un futur millor per a totes les persones que tenen dipositada la 
seva confiança en nosaltres. 
Estem vivint uns moments socials i econòmics difícils. No descobrim ni diem res de nou. Cada dia ho sentim a les notícies i és una realitat propera 
a persones que ens envolten.  
Tot i així, aquesta difícil situació també suposa  un repte per a tots nosaltres, per a la nostra Fundació  i especialment per a totes les persones que 
atenem. 
Volem continuar oferint  la mateixa qualitat de servei i procurar que les persones tinguin la mateixa qualitat de vida, adaptant-nos a  la nova situació 
econòmica que estem tenint.  
Això sí, apel·lem a les administracions públiques perquè recordin que de nosaltres en depenen moltes persones que estan totalment soles i desempa-
rades , persones que no poden valer-se per sí mateixes. 
Estem assistint a canvis de tipus  conceptual, impulsats per la Convenció de l’ONU,  sobre els drets de les persones amb discapacitat. Són canvis 
legislatius que vénen i que ,de ben cert, seran un repte per a nosaltres, amb nous perfils d’atenció a persones a qui donar suport. 
Em cal recordar que, en aquest camí que hem recorregut, hi ha hagut moltes  persones que ens han acompanyat i que ens  han deixat. Volem recor-
dar-les a totes, perquè sense la seva aportació,  no hauríem arribat on SOM. Amb majúscules! 
 
Ja per acabar  aquestes paraules, vull  recordar i agrair a tots els companys del Patronat per la seva tasca desinteressada al front de la nostra, la seva 
fundació SOM. 
Creiem que celebrar els 25 anys suposa  valorar el que hem aconseguit  però, al mateix temps, som molt conscients  que encara ens queda molt camí 
a fer:   
Seguirem donant suport a totes aquelles  persones  discapacitades que ara formen part de la nostra vida, de la nostra història i , també,  en donarem 
a totes les persones que vinguin en un futur.  
Continuarem  defensant els drets de les persones tutelades,  ja que encara queda molta feina a fer. Gràcies i felicitats a tots. 
 
Jordi de Bolòs i Giralt 

Discurs del Sr. Jordi de Bolòs 

El Sr. Carles Dalmau, vicepresident de 
 Som-fundació 

El sr. Jordi de Bolòs, president de  
Som-fundació 

El Sr. Artur Mas, president de la Generalitat de 
Catalunya 

Part de la Plantilla de Som-fundació  
amb el Sr. Artur Mas 

La copa de cava amb les autoritats 

Més imatges del  25è aniversari 

El dia 15 de març, la MONTSE 
T. va anar amb la Mercè a visitar 
el Palau Güell de Barcelona, que 
recentment ha estat rehabilitat. 
Va ser una sortida molt interes-
sant. A les fotos podeu veure a 
la Montse amb l’ àudioguia, 
escoltant les explicacions i a la 
terrassa del Palau. 

Visita al Palau Güell 

El dia 9 de març, l’AURÈLIA S., el JOSE PE-
DRO C., el JOAN C. i el JOSEP Ma. S. van anar 
a fer un tomb pel Parc de la Serralada del Litoral. 
Després de caminar una bona estona, van acabar 
fent un dinar a base de carn a  la brasa. 
Mireu quina foto mes divertida ens han fet arri-
bar. 

Aquí us presentem al DANI G., el veieu en 
plena acció,a la seva nova feina. Tant el seu 
encarregat com en Dani, estan molt contents i 
des de Som-fundació el volem felicitar per l’ev-
olució tan  positiva que està fent.  
Gràcies , Dani, per tornar-nos els somriures. 

Nova feina Passeig i dinar 

som — notícies breus  

El Patronat de Som-fundació amb el Sr. Artur Mas 


