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som — breus 

E 
n Josep vol ajudar i estimar. 

Per això va decidir-se a  

acompanyar en Pedro, una 

de les persones tutelades que 

atenem i que des de fa uns mesos forma 

part de la seva vida.  

Ara es troba en un moment vital en què 

vol formar-se en l`àmbit social i fer       

tasques voluntàries, a Som Fundació i  

també a altres entitats del sector.  

Avui ens explica la seva experiència amb 

en Pedro.  

Veure´l feliç em fa sentir realitzat  

Com ha estat aquest temps de 
convivència  amb en Pedro?  
Ha estat molt bo. És cert que en 
Pedro és introvertit, li costa decidir-
se i relacionar-se, però un cop confia 
en l’altra persona s´anima a fer mol-
tes activitats.  
 
Què heu fet junts?  
Hem anat a veure una pel·lícula, a 
veure el futbol al Camp Nou...  

Tot i que de primeres transmet 
que no vol fer res després s’ani-
ma i s’ho passa molt bé. 
 
I tu, com ets sents acompan-
yant-lo?  
També m’ho passo molt bé, veu-
re´l feliç em fa sentir realitzat. En 
Pedro és una persona una mica 
tancada i m’agrada oferir-li un 
espai en el qual es pugui obrir.  

Ara no treballo i vull fer les coses 
que m’agraden. Estic fent tasques 
voluntàries a diversos llocs i tinc ga-
nes d’acompanyar més persones.  
 
Per a mi és una satisfacció sentir que 
estic ajudant algú.  
 
Gràcies, Josep!  
 
 

El dissabte passat, dia 20 de setembre, Som Fundació vam estar 
presents a la Mostra d’Associacions de la Mercè a l’estand de la 
Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS), de la qual  
formem part. Enguany, la temàtica de la fira ha estat molt especial: 
el voluntariat.  
 
Durant tota la tarda vam oferir informació sobre l’entitat i els 
diferents programes, sobretot, del Programa de Voluntariat Tute-
lar. A més, tothom que va passar a visitar-nos va poder participar 

al taller de sensibilització cap a  les persones amb discapacitat 
que havíem preparat prèviament, juntament amb altres  
dues entitats del sector.  
 
Moltes gràcies a tots i a totes les que vau passar a saludar-
nos!  



som — felicitem a: 

Companys de suport: engeguem motors 

Després de mesos de preparació, el setembre vam co-
mençar les primeres reunions dels Companys de Suport 

de Som Fundació, un grup format per vuit persones 
tutelades que es veuen de forma regular per parlar de 

diversos temes que poden enriquir-los i fer-los créixer.  
 

Fer de company o companya de suport significa compar-
tir entre iguals les experiències que la persona ha viscut i 
que es consideren exemples positius, models de qualitat 

de vida. Aquestes experiències poden encoratjar les altres 
persones a provar noves situacions, a millorar algun 

aspecte personal o a veure que hi ha alternatives.  
 

Així, doncs, esdevé un espai d’autoajuda i de confiança 
mútua, en què les persones participants plantegen temes 
que els poden resultar difícils d’explicar en altres àmbits. 
Per aquest motiu, és important saber escoltar, ser com-

prensius i comprensives, i tenir una actitud oberta i 
empàtica vers els altres components del grup.  

 
Com podeu veure, el grup de Companys de Suport és 

molt més que un punt de trobada en el qual poden expli-
car les seves experiències. És un espai per gaudir del 

temps entre amics i amigues, per compartir i                 
per créixer. Mireu si no...  

som — breus 

A la de una, a la de dos i a les tres... Quin 

haurà estat el desig de l’Óscar quan ha 

bufat les espelmes? .... A la foto l’ acom-

panya en Constancio, el seu voluntari i 

amic.  

Una forta abraçada per a tots dos i també 

per al gosset, que si ens despistem es  men-

ja el pastís!  

Diem “fins aviat” a    
l’Esther i donem la  

benvinguda a l’Estefania. 

Esther 

Estefania 

També felicitem les persones voluntàries que fan l’aniversari al mes d’octubre: la PILAR BALLABRIGA i 
l’ADELA, el dia 13; la PILAR BURILLO, el 18; la CRISTINA, el 21 i la ROSA MARIA, el 25.  

1 d’octubre: 
FRANCISCO G. 
MARIA ISABEL M. 
 
2 d’octubre: 
VANESA I. 
OLGA F. 
FRANCISCO J. 
 
3 d’octubre: 
MARIA NIEVES G. 
 
4 d’octubre: 
MONTSE C. 
PILAR T. 
 
5 d’octubre: 
VÍCTOR G. 

 

 

 

7 d’octubre: 
JAIME C. 
 
8 d’octubre: 
MICHELLE C. 
 
9 d’octubre: 
MANUEL JAVIER F. 
 
10 d’octubre 
FRANCISCO MANUEL M. 
 
11 d’octubre: 
MERCEDES B. 
JOSEFINA B. 
MARIA ISABEL N. 
Ma.DEL PILAR M. 
 
12 d’octubre: 
MARIA PILAR N. 
ROBERTO S. 
 

13 d’octubre: 
MONTSERRAT A. 
HORTENSIO E. 
 
14 de d’octubre: 
TOMAS R. 
 
15 d’octubre: 
JOSÉ LUÍS R. 
 
16 d’octubre: 
LUIS ROBERTO U. 
AITOR M. 
 
17 d’octubre: 
ANNA B. 
ÁNGEL D. 
 
18 d’octubre 
JOSÉ LUIS S. 
 
19 d’octubre 
JOSÉ G. 

20 d’octubre 
ELIAS F. 
 
21 d’octubre 
MARIA F. 
 
25 d’octubre 
Ma LORETO F. 
 
26 d’octubre 
MONTSERRAT G. 
 
27 d’octubre 
RAMSÉS M. 
 
29 d’octubre 
DAVID S. 
 
30 d’octubre 
JOSÉ H. 


