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“Quan treballava no podia fer res més, no tenia la possibilitat d’escollir.  

Ara pot decidir què vol fer amb la seva vida” 

El projecte pilot Envelliment Actiu, liderat per 

Dincat i implementat per Som Fundació, 

entre altres entitats federades, vol donar 

eines a diverses persones amb discapacitat 

intel·lectual o del desenvolupament que es 

troben en aquesta situació. El Ricard n’és 

un exemple, un home tutelat per la nostra 

entitat recentment jubilat que necessita 

ocupar aquest temps lliure, que és molt, fent 

activitats que l’enriqueixin.  

 

En Ricard és una persona prudent, diu 

poques paraules però ben encertades. És 

inquiet, intel·ligent, sensible, romàntic… i, 

fins i tot, místic. Li encanta llegir i escoltar 

música. A casa seva et trobes els auriculars 

penjant de la minicadena, un munt de CD i 

capses buides d’antigues cassets. Li encanta 

passejar pel barri vell de Barcelona, el seu 

barri, i tafanejar els “rastrillos” de llibres 

antics. Quan en compra, es deixa portar per 

la intuïció, mira la portada, el títol i rastreja 

les primeres pàgines. A les seves mans avui 

porta les dues darreres adquisicions, Antolo-

gia de la poesia espanyola i Libro de buen amor. I 

mentre parlem amb ell les va fullejant i 

apuntant les seves impressions en una llibre-

ta, on sovint també escriu la seva pròpia 

poesia.  

 

Reconeix sentir-se sol i voler compartir el 

seu temps amb més gent, fer alguns jocs de 

taula, passejar per la ciutat, participar en un 

club de lectura... així li ho explica a l’Enric, 

la persona que l’acompanya en aquest camí i 

que li proposa els recursos que creu que 

poden ser més adients per donar resposta a 

les seves necessitats.  

 

“Jo li pregunto: Què vols fer, Ricard? Per-

què és ell és el que s’ha de motivar, el que 

ha de triar què vol fer i jo li ofereixo els 

recursos que estiguin al seu abast. Quan 

treballava no podia fer res més, no tenia la 

possibilitat d’escollir. Ara pot decidir què 

vol fer amb la seva vida”, comenta l’Enric.  

 

Cada setmana es veuen i, prenent un cafè en 

un bar a prop de casa seva, decideixen què 

faran. L’altre dia, per exemple, van visitar 

Radio Nikosia, un espai radiofònic on po-

dria compartir les seves vivències; avui 

debaten si aniran al Centre Cívic Drassanes, 

per veure quines activitats hi fan, o si ho 

deixaran per un altre dia.  

 

Així doncs, el projecte Envelliment actiu tre-

balla perquè persones com el Ricard puguin 

fer-se grans d’una manera activa, digna i 

saludable, una iniciativa que esperem que 

pugui consolidar-se i de la qual moltes més 

persones es puguin beneficiar. 

L 
a inactivitat sobtada de la 

jubilació, i moltes vega-

des també la soledat, 

associada en molts casos 

al fet de fer-nos grans i anar perdent els 

familiars més propers, fa que, en un 

període vital tan important com la velle-

sa, la nostra qualitat de vida empitjori.  

 

Això ens passa a tots i totes, en major o 

menor grau, i sovint necessitem un 

suport extern que ens ofereixi recursos 

per fer més fàcil aquest camí.  

 

Gràcies pel vostre testimoni,                 

Ricard i Enric. 



som — breus  

Entre roses i amb un somriure d’orella a 

orella. Com podeu veure, la Fina s’ho va 

passar genial a la sortida que va fer amb 

Mas Albornà a una granja de flors.   

Diem 
“hola” a la 
Mònica i a 

l’Esther 

També donem la benvinguda a     

diverses persones voluntàries:                          

el Jaime, la Laura, el Carlos, el Juan i 

la Núria.  
som — felicitem a: 

1 de desembre: 
FRANCISCO U. 
 
2 de desembre: 
ALEGRIA A. 
 
3 de desembre: 
ANNA R. 
RAFAEL P. 
 
5 de desembre:  
Ma. DE LOS LLANOS L. 
 
6 de desembre: 
ISABEL G. 
GABRIEL R. 
JOSÉ G. 
Ma.CARMEN M. 
ENRIQUE F. 
 
 

8 de desembre: 
JOSÉ Ma. S. 
ISIDRE D. 
 
10 de desembre: 
ÁNGEL C. 
Ma JESÚS M. 
JOSÉ LUIS A.  
 
11 de desembre: 
FAUSTINO L. 
 
12 de desembre: 
JOSEP C. 
 
13 de desembre: 
ENRIQUETA T. 
AZUCENA S. 
 
14 de desembre: 
ÁNGEL N. 

 

16 de desembre: 
ANTONIO T. 
PEDRO ANTONIO G. 
 
17 de desembre: 
VANESA B. 
JULIÁN S. 
 
18 de desembre: 
SUSANA L. 
 
20 de desembre: 
JUAN DE DIOS O. 
 
21 de desembre: 
ESMERALDA A. 
 
22 de desembre: 
FRANCISCA R. 

També volem felicitar els voluntaris que fan anys aquest mes: en Raimon, que fa anys el dia 20  
i l’Antonio, el 27. Moltes felicitats!  

24 de desembre: 
RAFAEL B. 
 
25 de desembre: 
RAMÓN M. 
 
27 de desembre:  
IVÁN L. 
JOSÉ CARLOS L. 
 
28 de desembre: 
JOSEP L. 
 
29 de desembre: 
RAFAEL G. 
MARGARITA P. 
ADRIÁN R. 
 
31 de desembre: 
ANA ISABEL M. 
RAQUEL M. 
ALEJANDRO Q. 

Hem assistit a la Jornada de Reflexió 
Ètica de la Federació Allem .             
La trobada va oferir tallers participatius 
que ens han proporcionat eines que ens 
ajudaran a fer créixer el nostre projecte.   
 
L’Espai de Reflexió Ètica  
(ERESS) de Som Fundació  
avença poc a poc, però amb  
empenta i seguretat!   

Al novembre vam estar presents al Foro 

d’assessors jurídics de la Asociación 

Española de Fundaciones Tutelares 

(AEFT). La jornada de treball i reflexió 

commemorà el 10è aniversari en què 

aquests/es assessors i assessores 

col·laboren en la defensa i protecció dels 

drets de les persones amb discapacitat 

intel·lectual o del desenvolupament.  

Felicitem-nos!  

El dia 29 de novembre, un grup de més de quaranta persones voluntàries i tutelades de Som 
Fundació vam visitar el museu del Futbol Club Barcelona (FCB). Durant el matí vam passejar 
per les instal·lacions. Vam veure les copes que el club ha guanyat al llarg de la seva història, vam 
visitar la sala de premsa, els vestidors, les grades i, fins i tot, vam accedir al camp pel mateix lloc 
que ho fan els jugadors i trepitjar la gespa del camp. Durant tota la visita vam estar acompanyats 
dels voluntaris i voluntàries de l’Associació de Voluntaris de la Caixa, els quals ens van 
donar suport i també ens van explicar diverses anècdotes del Barça. 
 
Des de Som Fundació volem donar les gràcies a totes aquelles persones que tot i la pluja us vau 
animar a venir-hi i a fer que gaudíssim plegats d’aquesta experiència única.    

Ens acomiadem de 

l’Eva i l’Amadeu, que 

ens han deixat aquest 

mes de desembre.  

Us recordarem!  

El grup de companys i 

companyes de suport 

continua treballant per 

analitzar les seves    

habilitats, el seus punts 

forts i també els febles.   


