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Mes de 15.000 persones van participar el dia 20 de maig en la jornada de protesta organitzada per DIN-
CAT (Discapacitat intel·lectual de Catalunya) a l’Arc de Triomf de Barcelona per mostrar el seu rebuig a 
les retallades en ocupació per a persones amb discapacitat. Es queixaven que els diners destinats a políti-
ques actives d’ocupació a Catalunya es redueix un 56% respecte a l’any passat, això podria afectar els 
centres espacials de treball (CET) i deixar sense feina a més de 2.500 persones amb discapacitat. 
Sota el lema Això sí que no. Si ens retalleu ens abandoneu, durant tot el matí l’acte va comptar amb diverses 
activitats lúdiques i com a acte simbòlic es va enderrocar un mur que simbolitzava les barreres que es 
troben moltes persones amb discapacitat per aconseguir la plena inserció laboral. 
  
Des de Som-fundació també vam voler dir això sí que no.  Un grup de tutelats, patrons voluntaris i treba-
lladors vam assistir a l’acte, ja que cal recordar que són persones d’especial protecció, a les quals hem de 
donar màxim suport, perquè tinguin una vida plena i que han de poder gaudir de tots el seus drets, i  el 
dret al treball és un dels fonamentals. 

Jornada de protesta: Això si que no! 

Per continuar celebrant el 25è aniversari de Som-fundació, el passat 17 de maig  vam fer un sopar entre 
patrons i treballadors de la nostra Fundació. Vam tenir l’oportunitat de conèixer-nos  una mica més i 
d’intercanviar opinions en un espai més lúdic i distès. 

Sopar de patrons i treballadors 



som — felicitem a: 

som — notícies breus 

1 de juny: 

FERNANDO M. 

ENRIQUE T. 

JOSEFA T. 

 

2 de juny: 

DOLORES C. 

JOSÉ E. 

 

6 de juny: 

TARIK ERNESTO C. 

JOSÉ C. 

MIQUEL F. 

JAIME V. 

 

7 de juny: 

JOSÉ Ma. R. 

 

 

 

 

9 de juny: 

VICTOR DIDIER M. 

MARC ANTOINE M. 

 

10 de juny: 

EVA A. 

 

11 de juny: 

PEDRO A. 

 

13 de juny: 

LLUÏSA P. 

 

15 de juny: 

MONTSERRAT M. 

 

16 de juny: 

ALFREDO M. 

18 de juny: 

Ma. LUISA L. 

 

20 de juny: 

DELIA ANTONIA A. 

JUAN D. 

 

21 de juny: 

DANIEL G.. 

 

22 de juny: 

SILVIA G. 

 

23 de juny: 

RAFAEL G. 

 

 

 

 

25 de juny: 

MERCEDES U. 

SERGIO M. 

ROSARIO V. 

 

26 de juny: 

OSCAR C. 

FRANCISCO LL. 

 

28 de juny: 

Ma. CARMEN F. 

CRISTOBAL R. 

També felicitem a les voluntàries que  fan l’aniversari al mes de juny: La GENOVEVA  

el dia 8 i la CRISTINA el dia 15.  

L'Associació Esportiva Barcelona va celebrar el dia 2 de maig 
el campionat de petanca al recinte de Can Caralleu, en el qual 
participaven diferents tallers de la zona, entre ells SOI la Ga-
vina (Fundació Esmen), al qual pertanyen la ISBEL B., la Mª 
JESÚS A. i JOSUNE M. Encara que cap d'elles va aconse-
guir arribar a la final, van jugar molt bé i els van obsequiar 
amb una medalla. Seguiu així, que l'any que ve segur que ho 
aconseguireu! 

Campionat de petanca 

El dia 27 d'abril les germanes ERICA, ANA ISABEL i NOELIA 
van acudir a visitar el seu pare Jose Antonio a la residència on viu 
a Castelldefels.  Feia molt temps que no es veien, i tenien moltes 
coses per explicar-se. Els va fer molta il·lusió el retrobament, i es 
van acomiadar amb la promesa de veure's més. 

Retrobament familiar 

 HORARI D’ESTIU 
 

Des del 18 de juny, i fins al 16 de setem-
bre, l’horari de les nostres oficines serà de 

8 a 15h. 


