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Aniversari 
Aquest mes hem celebrat l’aniversari de la TXUS 
G., que ha fet 44 primaveres! 
 La Txus va convidar la seva amiga DORI F. i vam 
anar a dinar en un restaurant de Figueres, on li 
havien preparat un bon pastís per bufar les espel-
mes. 
Després de la celebració, la Txus va poder saludar 
la seva mare i es van fer unes fotos molt maques. 
Txus, des de Som Fundació et desitgem moltes 
felicitats, estem molt contents de veure que et va 
molt bé la vida a Can Font.  

El dia 26 de març, la nostra fundació va participar a la Festa de la 
Banca Cívica, al Parc de la Ciutadella de Barcelona, organitzada per 
Caja de Navarra. Va fer molt bon dia i això va fer que l’afluència de 
gent fos important. Així doncs, vam poder aprofitar per fer difusió de 
les activitats que realitzem des de la Som-fundació Catalana Tutelar 
Aspanias. 

Els dies 25 i 26 de març es van celebrar a LLeida les XV Jornades tècniques de la federació Allem, amb 
el títol Enfocaments centrats en la Persona. Des de Som FCTA hi vàrem participar la Maria, l’Olga i l'Esther. 
  
Les jornades van ser interessants. El divendres, la senyora Esther Navallas, directora de residència i 
centre de dia del Govern de Navarra, ens va parlar de la PCP (Planificació Centrada en la Persona) i ens 
va explicar com posar a la pràctica aquesta eina.  
El Senyor José Carlos Eiriz ens va parlar dels canvis en el paradigma de gestió de les entitats per parlar 
d’entitats centrades en les persones i el Senyor Alfonso Vazquez ens va introduir en l’enfocament HO-
BEST, que innova la dinàmica organitzacional.  
  
El dissabte 26, la Senyora Begoña Román va realitzar una ponència centrada en les organitzacions assis-
tencials i el seu risc d’autisme, tot relacionat amb el tema de l’ètica.  
Després es van explicar diferents experiències d’implantació dels diversos models d’atenció i gestió cen-
trats en la Persona i diferents centres de Lleida van explicar els seus projectes i les seves experiències.  
  
A més, vam aprofitar per fer una mica de turisme per la ciutat, aprofitant que la nostra companya Es-
ther és la referent de les tuteles de les terres de Lleida i viu a la zona. 
  
Maria, Esther i Olga. 

XV Jornades ALLEM a Lleida 

Fira d’entitats 



som — felicitem a: 
1 d’abril: 
LUIS R. 
 
2 d’abril: 
MONTSERRAT P. 
 
4 d’abril: 
XAVIER C. 
ROSA Ma. T. 
 
5 d’abril: 
SEBASTIÀ A. 
 
6 d’abril: 
SUSANA B. 
ELISABETH P. 
MERCEDES A. 
 
7 d’abril: 
MERCEDES O. 
 

9 d’abril: 
DOLORES P. 
JOSEP Ma. G. 
 
10 d’abril 
ANA Ma. U. 
OSCAR G. 
 
12 d’abril 
VICENTE R. 
JAIME G. 
 
13 d’abril: 
MARCOS A. 
 
15 d’abril: 
Ma. TERESA N. 
 
16 d’abril: 
JOSE R. 

17 d’abril: 
ROSA S. 
MONTSERRAT S. 
 
18 d’abril 
CRISTIAN R. 
ALBERTO H. 
 
19 d’abril: 
RAMON S. 
 
20 d’abril: 
JESUS G. 
 
21d’abril: 
NOELIA R. 
 
24 d’abril: 
LUCAS D. 
 
 

25 d’abril: 
RAFAEL B. 
PEDRO LUIS A. 
JUAN ENRIQUE G. 
MARIA JOSE F. 
 
26 d’abril 
MONTSERRAT M. 
 
27 d’abril 
VICENTE G. 
 
28 d’abril 
GUADALUPE M. 
 
29 d’abril 
CRISTINA M. 
FRANCISCO M. 
 
30 d’abril 
EDUARDO I. 

som — notícies breus 

Us informem que el proper berenar el farem el 
dia 5 de maig, a la “Feria de Abril” del Fòrum, 
concretament, a la “Caseta de la Hermandad de 
los Romeros” 
  
Com cada any,  hi berenarem i després podrem 
ballar una mica. 
  
Ens veurem a la “FERIA DE ABRIL”! 

Torna la “Feria de Abril” 

També felicitem a les voluntàries que  fan l’aniversari al mes d’abril: La Ma. CARMEN 
el dia 3, la DOLORS  el dia 4 i la MARIA ANTONIA el dia 11.  

De vegades anar al cine a veure una pel·lícula és alguna cosa més que passar una estona sense pensar o embadalir-se davant 
d’unes imatges. Això em va passar l’altre dia veient una pel·li filipina LOLA, que em va fer pensar i reflexionar. No cal dir que 
us la recomano. 
Però, vosaltres direu, per què utilitzo aquest espai de la nostra revista per fer una reflexió sobre una pel·lícula? Doncs  perquè 
l’argument tracta d’unes àvies que defensen la vida dels seus néts malgrat les adversitats, la pobresa, la burocràcia judicial, ... 
Veient aquesta pel·li, em va venir al cap un cas que ens ha arribat a  l’àrea de Pretutela: una àvia que es va fer càrrec del seu 
nét amb discapacitat gairebé des que va néixer. Ara ell té uns 12 anys. Veient-los tots dos a casa seva em vaig adonar que hi 
segueixen havent àvies que estan al capdavant  de la  família i les hem de valorar per la seva abnegada tasca. 
La meva feina a l’àrea de Pretutela em permet moltes vegades poder endinsar-me en alguns domicilis i he pogut comprovar 
que hi segueixen havent persones amb discapacitat  a càrrec d’àvies o mares ja grans que busquen un futur  per als seus fills o 
els seus néts. Aquestes dones  dipositen en nosaltres aquest futur i està en les nostres mans acomplir-ho el millor possible. I 
aquestes dones s’ho mereixen, ja que elles han lluitat per fer possible el més important: la vida! 
 
Lina. 

REFLEXIONS 

Falten 12 mesos 


