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 “És l’oportunitat d’ensenyar les persones perquè puguin tenir una vida més feliç” 

E 
l José Manuel G. i l’Oliver M. fa anys 
que tenen una estreta relació amb Som 
Fundació. I en fa tres que conviuen de 
forma autònoma a un pis a Cornellà on 

reconeixen estar molt bé, tot i que sempre hi ha 
cosetes de convivència. 
 
Ambdós, juntament amb en Josep Tresserras, 
director gerent de SOM, han participat de la for-
mació per a formadors sobre drets de les per-
sones amb discapacitat que va impartir la Uni-
versitat Ramón Llull. Un curs que “apodera” les 
persones amb discapacitat perquè siguin elles ma-
teixes les que parlin dels seus propis drets. I, ens 
preguntem, qui millor que les persones amb disca-
pacitat per fer-ho?  
 
L’Oliver i el José Manuel ho viuen com una 
oportunitat. “És l’oportunitat d’ensenyar les perso-
nes perquè puguin tenir una vida més feliç, per 
evitar que pateixin”, senyala l’Oliver, tot reconei-
xent que és complicat canviar les coses, ja que les 
lleis i la societat no els ajuden. Mira enrere, i no cal 
fer-ho molt lluny, i recorda quan ha volgut entrar a 
una discoteca i no l’han deixat per la seva aparença. 
“Això no és just, jo vull defensar els nostres drets”, 
es mostra indignat.   
 
El José Manuel, d’altra banda, viu aquesta ex-
periència com “algo que sempre havia estat espe-
rant”, ja que fa molts anys que vol dedicar-se a 
l’educació i al sector social. Mostra d’això és que al 
proper curs es matricularà per treure´s el Graduat 
d’ESO, amb l’objectiu, més endavant, d’apuntar-se 
a la formació professional de la branca sociosani-
tària.  
 
Fa un parell de setmanes, les 23 persones que van 
participar en aquest curs van començar l’itinerari 
de pràctiques. S’ha fet molta difusió de la iniciativa 
i ja han tingut demanda de diverses entitats socials. 
Les primeres han estat Pere Mitjans, Caliu o 
Aspanin, entre d’altres, i el seu alumnat són perso-
nes com ells, que tenen algun tipus de discapacitat 

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) 
convoca el 5è Concurs de Relats de Voluntariat Social 
per donar veu a tots aquells voluntaris i voluntàries que 
dediquen part del seu temps als altres. Teniu temps fins el 
24 de març. Per a més informació truqueu a la FCVS al  
93 314 19 00. Us animem a participar-hi!  

Els dies 15 i 16 de maig se celebrarà el 2n Congrés 

Internacional sobre Família i Discapacitat, que 

mostrarà els últims avenços en investigació per millorar 

la qualitat de vida de les persones amb discapacitat in-

tel·lectual o del desenvolupament. Per a inscripcions 

contacteu amb Dincat al telèfon 93 490 16 88.  

El dia 25 de febrer, en Josep 

Tresserras, director gerent de 

Som Fundació va ser entrevistat al 

programa "Tots som iguals" de 

Ràdio Estel, en el qual va explicar 

els diferents projectes de l’entitat, 

així com els reptes i dificultats que 

se’ns plantegen.  

Molt possiblement és en aquest punt 
quan comença el veritable procés 
d’aprenentatge, per ambdues parts, 
alumnes i, també, professors. Segons el 
José Manuel: “ens estem adonant que 
tothom pot aprendre, malgrat que algu-
nes persones tenen grans dificultats. 
Trigaran més o menys, però aprendran. 
La qüestió és adaptar la formació i el 
llenguatge, posant vídeos, treballant els 
gestos i, fins i tot, fent treatrillo per 
escenificar situacions i fer-les més ente-
nedores”. I és que s’ha de pregonar 
amb l’exemple i l’Oliver se sap bé la 
lliçó: “Uns dels drets fonamentals és 
l’accessibilitat, que és transversal a la 
resta. Adaptem la forma d’ensenyar 
perquè tothom té dret a aprendre. És 
important donar informació perquè 
tinguin una vida tan normalitzada com 

sigui possible i que no es vulnerin els 
seus drets, a la universitat, a l’escola, a la 
feina o a casa seva”.  
 
Aquesta iniciativa d’incidència social i 
visibilitat pública s’emmarca dins la 
campanya “Enganxa’t als drets. De-
fensar-los és reconèixer les nostres 
capacitats”, promoguda per Dincat 
per fer visible la vulneració d’aspectes 
relacionats amb els drets del col·lectiu i 
que reclama a les Administracions que 
prioritzin les polítiques socials.  
 
Aprofitem el butlletí per felicitar l’Oli-
ver perquè ben aviat començarà a tre-
ballar i per donar energies al José Ma-
nuel perquè engegui amb forces els 
seus estudis.  

“Tots som iguals” és un espai que 

treballa temes que afecten les perso-

nes que tenen diferents 

patologies físiques, 

psicològiques, mentals i 

malalties “rares”.  

intel·lectual o del desenvolupament i en alguns 
casos també física, i professionals de l’àmbit 
social.  

http://www.radioestel.com/fitxa_programa.php?id=44
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L’Àngel R. va fer anys 

el dia 15 de febrer i va 

celebrar-ho per partida 

triple… amb la família, 

amb la seva parella i 

amb nosaltres! Moltes 

felicitats, Àngel.  

Mireu que bé que es veu en 

Robert R. a la seva nou llar. 

Ara viu a Sant Vicenç dels 

Horts i està la "mar de con-

tento"! Ha estat un pas impor-

tant per millorar la seva auto-

nomia i tot l'equip de Som 

Fundació n’està molt content! 

El Cristian M. vol jugar a futbol, així que s’ha passat per la 

Fundació per parlar-ne amb la Rosa, la seva referent, i mirar 

d’apuntar-s´hi. Esperem que gaudeixi molt de la nova activi-

tat! 

El Cristian Q. i l’Alfredo M. s’han 

traslladat a la Residència Santa Móni-

ca a Almacelles, després de viure a 

Sant Boi de Llobregat.  

El Sergio A. abans vivia a 

Manresa i ara està a Sant Feliu 

de Llobregat. Ja feia temps 

que volia canviar de lloc de 

residència, per estar més a 

prop de Barcelona i de la seva 

família, que viuen al Baix 

Llobregat.  

La Maria S. i la Rosa S. s'han traslladat a un 

pis nou a Palafolls després de viure tota la 

seva vida a Malgrat de Mar. Les seves condi-

cions de vida han millorat notablement i ens 

agrada que sigui així!  

1 de març: 
Ma. DEL MAR R. 
GEMMA Q. 
 
2 de març: 
ENRIQUE ÁNGEL A. 
 
3 de març: 
ARACELI B. 
ANA MARIA P. 
 
4 de març: 
MARIA S. 
CARMEN B. 
 
5 de març: 
ALEJANDRO M. 
 
6 de març: 
MONTSERRAT T. 
 

7 de març: 
JOSEP P. 
 
8 de març: 
EVA P. 
 
9 de març 
LUIS T. 
 
11 de març: 
DOLORES R. 
 
12 de març: 
JOSEP Ma. G. 
ANTONIO M. 
DOLORES N. 
 
13 de març: 
MANEL V. 
 
14 de març: 
CRISTIAN Q. 

17 de març: 
JOSEP Ma. F. 
 
18 de març: 
JOSEFA G. 
 
21 de març: 
DAVID S. 
PURIFICACIÓN T. 
 
22 de març 
JUAN MANUEL P. 
ASSUMPCIÓ C. 
 
23 de març: 
VIOLETA V. 
 
24 de març: 
ALBERT I. 
 
25 de març: 
JUAN JOSÉ G. 

SUSANA G. 
MERCEDES P. 
PEDRO S. 
 
26 de març: 
ANTONIO C. 
 
27 de març: 
OSCAR M. 
JOSÉ ENRIQUE M. 
 
28 de març: 
JOSEFA D. 
 
29 de març 
Ma. NIEVES M. 
DAVID S. 
 
30 de març 
Ma. ANTONIA B. 
JOSEP Ma. P. 

 

També felicitem als voluntaris que  fan l’aniversari al mes de març: la MARINA, el dia 12; la DURBÉLIA  
i la TÀNIA, el 19; la MERCÈ, el 21; el JOSEP Ma., el 25, i l’ENCARNACIÓN, el 31. 

som — felicitem a: 

Diem “hola”!  
 

També donem la benvingu-

da a tres noves persones 

que formen part de l’equip 

de SOM com a voluntàries. 

Són el Xavi, que ja ha 

començat l’acompanyament 

d’en Marcos A.; la Sandra, 

que és voluntària de la 

Loreto F., i l’Anna, que en 

breu quedarà amb l’Eli P.  

Al Josep,  
que s’incorpora  
com a referent  

comptable. 

El dia 2 de març ens va deixar 
en Fèlix Gatell Aparici,  

Patró Fundador de  
Som Fundació i que havia 

col·laborat intensament en el 
món de la discapacitat. Li volem 

agrair tots els anys que ens ha 
dedicat, amb ganes i esforç i la 

seva tenacitat de voler estar  
sempre present.  

Fèlix, gràcies per tot. Tenim la 
certesa que des d'allà on et trobis 

continuaràs vetllant per tots i 
totes nosaltres. A reveure. 

Josep Tresserras 


