
Nº 106, novembre 2014  

som — breus 

Una trobada diferent 

A 
l mes d’octubre, l’equip d’autoavaluació de 
qualitat Feaps vam fer una sessió de treball 
diferent a les que havíem fet fins ara. Després 
de diverses reunions en les quals vam començar 

a analitzar el punt en què es troba l’entitat i vam pensar què 
podem fer per millorar-la, vam crear un espai més distès 
perquè les persones participants del grup compartíssim les 
nostres experiències.  
 
Tomàquets, pernil, pa, truita de patata... Així començava la 
llista de la compra de l’àpat d’una trobada que va esdevenir 
molt especial. Després d’anar plegats al súper i de parar la 
taula, vam dinar mentre parlàvem de qüestions que tenien a 
veure, principalment, amb la nostra participació a l’entitat.  

 
Ens vam preguntar com participem a Som Fundació i ca-
dascú/cadascuna, des de la nostra parcel·la com a persona 
tutelada, treballadora, voluntària o membre del Patronat, 
vam dir-hi la nostra.     

 

Aquesta trobada ens ha ajudat, sens dubte, per apropar les persones participants de l’equip, una qüestió 
clau per millorar els llaços de confiança i, en definitiva, per millorar els resultats d’aquest projecte conjunt.  
 
En els propers mesos continuarem recollint informació sobre què podem fer per millorar la qualitat de 
vida de les persones tutelades que atenem, que són el centre de totes les nostres actuacions.  
 
Us seguirem informant de tot el procés!  

A l’octubre una àmplia representació de membres del Pa-
tronat de Som Fundació va participar al “VIII Encuentro 
de Patronos de Fundaciones Tutelares”, organitzat per 
l’Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT). 
 
A la trobada es van tractar diferents temes relacionats amb 
les funcions i el funcionament del Patronat a les funda-
cions tutelars. També es van posar sobre la taula els seus 
drets, les seves obligacions i les seves responsabilitats, i 
altres qüestions que tenen a veure amb els reptes que 
afronta el sector. 

També, durant aquest mes, s’ha celebrat la “V Jornada 
de Responsables de Voluntariado”, amb l’assistència 
dels responsables de voluntariat de diverses entitats 
membres de l’associació, com Som Fundació entre altres. 
 
L’objectiu principal de les jornades ha estat facilitar el 
coneixement i les eines necessàries per preparar   accions 

formatives destinades al voluntariat.  



som — breus  

 
Diem “hola” 
a la Marisa 

També donem la benvinguda 

a 2 noves persones que for-

men part de l’equip de SOM 

com a voluntàries. Són la 

Marta Valiente i l’Andrea 

Behnke.  

som — felicitem 

1 de novembre: 
NAYB F. 
 
3 de novembre: 
FABIAN G. 
 
5 de novembre: 
JOAN R. 
JORDI S. 
 
6 de novembre: 
ISABEL E. 
ELOY FRANCISCO G. 
 
7 de novembre: 
GUILLERMO C. 
 
9 de novembre: 
JOSÉ JULIO A. 
ALEJANDRO N. 
 
10 de novembre:  
FRANCISCO M. 

12 de novembre: 
MANUEL ÁNGEL E. 
MANUEL M. 
FERNANDO L. 
 
17 de novembre: 
Ma. TERESA M. 
PILAR M. 
JOAQUINA N. 
 
19 de novembre: 
LAURA DE A. 
JOAN S. 
 
21 de noviembre: 
EVA Ma. B. 
 
23 de novembre: 
JOSEFA J. 
 
24 novembre: 
OLGA L. 
 

25 de novembre: 
DAVID L. 
 
26 de novembre: 
DAMIAN CH. 
LIDIA A. 
MARTA V. 
 
27 de novembre: 
JESÚS R. 
 
28 de novembre: 
Ma. DEL CARMEN G. 
JUANA R. 
EMILIO S. 
 
30 de novembre: 
AMPARO N. 

 

El dia 20 d’octubre Som Fundació va estar present al Marketpla-

ce 2014, un esdeveniment organitzat per la Federació Catalana 

del Voluntariat Social (FCVS) que vol facilitar un espai en què 

entitats, voluntariat i empreses amb Responsabilitat Social pugin 

compartir experiències i arribin a col·laboracions conjuntes.  

 

Durant unes hores vam oferir informació sobre l’entitat i els dife-

rents programes, especialment, el Programa de Voluntariat     

Tutelar, i vam poder conèixer diferents experiències 

d’empreses i entitats vinculades al món del voluntariat. 

En Manolo va celebrar 

el seu 61è aniversari 

amb un bon pastís que 

va compartir amb els 

amics i amigues que el 

van acompanyar durant 

aquest dia tan especial. 

Moltes felicitats,     

Manolo!  

Aquí teniu les imatges dels nostres 

campions i campiones dels Jocs 

Special Olympics Catalunya. Us 

presentem la Luisa, que ha quedat 

quarta en tennis; el Paquito, que ha 

aconseguit una medalla d’or a la 

Petanca, i l’Aitor, que va acompan-

yar les persones que van portar la 

flama de la competició esportiva 

pels carrers de Lleida. Enhorabona!  

En remull, entre bombolles i ben acom-
panyat tot agafa un altre color. Pregun-
teu-ho al Pedro que, tot i que sovint es 
troba amb moltes barreres, aquestes 
activitats li van molt bé.  

La Sandra i la Vanessa són dues 

veteranes de la Fundació El Mares-

me. Fa molts anys que hi treballen: la 

Sandra està a manipulats i la Vanessa, 

a cuina. Estan molt contentes de par-

ticipar en aquest projecte i ho volen 

compartir amb tots i totes nosaltres.   

La Marta ha celebrat el seu 48è 
aniversari amb moltes il·lusions. És 
feliç, ja que en els darrers temps ha 
tingut canvis molt positius en la seva 
vida. Viu a Solsona en una residència 
molt bonica, té tutors, ha perdut pes i 
se sent molt bé, i la seva parella se 
l’estima molt. Moltes felicitats, Marta!  

També felicitem les persones voluntàries que fan l’aniversari al mes de novembre:  
la JÚLIA, el dia 1; el JAIME, el dia 4; l’ADOLFO, el 7; la MERCÉ, el 19,  
i la SANDRA, el 21.   


