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Us desitja  
un bon Nadal i  

un millor any 2012 
Fina Duran 

Donem la benvinguda a un nou voluntari 
que s’ha incorporat a  la nostra Fundació 
aquest mes de desembre. 
  
És el PEP , que farà de voluntari amb  
el BLAS R. de Mataró. 
Ja han començat a fer plans per començar 
a fer sortides per la zona del Maresme. 
  
Us desitgem molta sort a tots dos! 

Nou voluntari a Mataró a 

Durant aquest mes de novembre, 
la MARIA DOLORES G. ha 
passat a viure a la llar-residència 
El Xalet de Cerdanyola del Vallès. 
Esperem que aquest canvi sigui 
molt positiu per a ella. 
 

som — notícies breus 

Falten 4 mesos 

Abans d’acabar l’any i començar nous reptes, 
la parella EVA C. i DANI G. han pogut satis-
fer un dels seus desitjos, canviar de domicili. 
 
Des de Som fundació els desitgem que el nou 
projecte vingui ple de bon moments que pu-
guem compartir amb ells. 
 
A la foto els podeu veure al seu nou pis. 
 

Durant aquest mes de novembre, 
l’OSCAR C. ha canviat de domi-
cili, ara viurà en un pis de Barce-
lona, molt a prop de Sant Adrià 
del Besòs. 
 



som — notícies breus 

som — felicitem a: 

1 de desembre: 

FRANCISCO U. 

 

2 de desembre: 

ALEGRIA A. 

 

3 de desembre: 

ANNA R. 

RAFAEL P. 

 

6 de desembre: 

ISABEL G. 

GABRIEL R. 

JOSÉ G. 

Ma.CARMEN M. 

 

8de desembre: 

JOSÉ Ma. S. 

10 de desembre: 

ÁNGEL C. 

Ma JESÚS M. 

 

11 de desembre: 

FAUSTINO L. 

 

12 de desembre: 

JOSEP C. 

 

13 de desembre: 

ENRIQUETA T. 

 

14 de desembre: 

ÁNGEL N. 

 

 

 

 

16 de desembre: 

ANTONIO T. 

PEDRO ANTONIO G. 

 

17 de desembre: 

VANESA V. 

JULIÁN S. 

 

20 de desembre: 

JUAN DE DIOS O. 

 

21 de desembre: 

ESMERALDA A. 

 

22 de desembre: 

FRANCISCA R. 

També volem felicitar als voluntaris i voluntàries que fan anys :  la Susanna 

el  dia 9 i el Raimón el dia 20 

 

24 de desembre: 

RAFAEL B. 

 

25 de desembre: 

RAMÓN M. 

 

28 de desembre: 

JOSEP L. 

 

29 de desembre: 

RAFAEL G. 

MARGARITA P. 

 

31 de desembre: 

ANA ISABEL M. 

RAQUEL M. 

ALEJANDRO Q. 

 

 

XI Trobada de Famílies 

El passat 12 de novembre es va celebrar una trobada de famílies organitzada per DINCAT (Discapacitat 
Intel·lectual Catalunya), on vam assistir juntament amb alguns familiars de persones en pretutela de la nostra 
Fundació. L’objectiu era compartir amb les famílies les expectatives de futur dels seus fills o germans. 
En aquesta trobada es va fer la presentació d’un estudi realitzat sobre “la situació de les famílies amb persones amb 
discapacitat (DID) a Catalunya – 2010”, que analitza la situació actual de les famílies, així com, la identificació 
de les necessitats i les propostes de recursos a Catalunya. En aquest punt es va destacar que cada família té 
diferents característiques, diferents necessitats i també diferents capacitats i, per tant, les famílies són hetero-
gènies  i les propostes i els recursos han de ser adequats a cada cas, per aconseguir una bona qualitat de vida 
de les persones amb DID i les seves famílies. 
Es va parlar que, en els darrers 40 anys, s’han fet grans avenços per a les persones amb DID però, queda 
molt per fer, i la situació actual que patim a Catalunya no ho afavoreix, fins i tot es poden perdre alguns 
d’aquests avenços (pensions, ajuts, recursos, prestacions, etc.). 
Durant la Jornada es van celebrar 3 taules rodones sobre: 
 

La vida tal i com jo la vull 
Envelliment de qualitat en les persones amb DID 
Lleure i esport: un pas en la inclusió 
 

Jo vaig participar en la taula sobre “l’envelliment” i remarcaria que hem de tenir en compte que les persones amb DID tenen una pos-
sibilitat superior de patir una davallada en la seva discapacitat, degut a l’envelliment i que pot aparèixer quan tenen 40 ó 50 anys, que 
poden tenir més risc de patir malaltia mental i que s’ha de posar atenció sobretot en un descens de les habilitats funcionals , en els can-
vis de personalitat, en l’inici de problemes conductuals. Tot això ens ha d’alertar que les causes de l’envelliment ja s’estan produint, i 
nosaltres com a tutors de persones amb DID, ho hem de tenir previst. 
En el cas de les famílies d’aquestes persones amb DID, han de ser conscients dels canvis que es poden produir en el seu famil iar, degut 
a l’envelliment i compartir-ho amb els professionals que envolten la vida del seu fill o germà. 
Per una altra banda, remarcaria que els treballadors/treballadores que treballem amb persones amb DID, hem d’acceptar les causes de 
l’envelliment, el declivi, les emocions, els canvis de conducta i, fins i tot, la mort del nostre usuari, per prevenir aquestes 
“circumstàncies” i no veure-ho com un problema, sinó com “una etapa més en la vida de les persones amb DID”. 
 

Lina  – novembre 2011. 


