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Plena Inclusion  ha   posat  en  marxa  

“El Huerto de las Ideas”, un espai 

perquè qualsevol persona, organització, 

empresa, institució o universitat pugui 

presentar  idees  i  experiències que 

contribueixin  a millorar  el  benestar  

de  les  persones  amb  discapacitat in-

tel·lectual i les seves famílies.  Les idees 

poden ser valorades i comentades per 

totes aquelles persones que ho desitgin.   

som – fundació participa en aquest 

projecte amb Els companys de suport per 

considerar que es tracta d’una iniciativa 

que facilita l’ajuda i  el suport necessari 

a les persones amb discapacitat in-

tel·lectual per afavorir la seva integració 

i promocionar la inclusió. 

www.somfundacio.org/#blog Blog 

E 
l Bernat S. forma part  del  Programa  de 

Voluntariat de som – fundació des de 

desembre de 2014.   Ell considera que 

cadascú de nosaltres formem part d’un 

grup social que es pot considerar, d’una manera o una 

altra, minoritari.  D’acord amb aquest plantejament, es 

defineix com una persona sensible cap a la realitat de 

les  persones  que formem part dels diversos grups 

socials.  El  Bernat  ho  té  clar: “Davant d’aquesta 

realitat, jo sempre dic mou-te i actua”. 

Avui, el Bernat ens explica la seva experiència com a 

voluntari tutelar. 

Com definiries la figura del voluntari/ària tutelar 

que desenvolupeu a la fundació? 

La veritat és que fer de  voluntari tutelar et permet 

tenir  un  tracte  directe  amb  la persona amb qui 

comparteixo el temps d’oci i s’estableix una relació 

personal. Trobo que el resultat és molt enriquidor per 

al voluntari. 

Quin  tipus  d’activitat  comparteixes  amb  en 

Ricard M. ?   

El Ricard i jo compartim gustos comuns i escollir les 

activitats és bastant fàcil.    Ens  apassiona  anar  a  

museus, exposicions, passejar ... Al Ricard li encanten 

els  llibres  i  la  poesia  i,  de  tant en tant, anem a 

comprar-ne o ens apropem al mercat de Sant Antoni. 

Ara ja  fa  més  d’un any que fas de voluntariat 

tutelar.  Quina és la teva valoració? 

El fet de fer voluntariat enriqueix tant a la persona a 

qui dónes suport com a un mateix.  Estic molt content 

de fer-ho i em sembla que mai em cansaré de fer 

aquests tipus d’activitats. 
 

Moltes gràcies Bernat per compartir la               

teva experiència amb nosaltres. 
 

Podeu llegir l’entrevista completa al nostre blog 

Us animem a col·laborar amb les vostres votacions a través de            

l’enllaç següent http://www.elhuertodeideas.org/blog/4267 

“EL HUERTO DE LAS IDEAS” 

“FER DE VOLUNTARI ENRIQUEIX” 



ANIVERSARIS  ABRIL 

1 LUIS R. 8 JONATHAN A. 16 JOSE R. 25 J. ENRIQUE G. 

 AMALIA G. 9 DOLORES P. 17 MONTSE S.  MARIA JOSE F. 

2 MONTSERRAT P.  JOSEP MARIA G.  ROSA S.  RAFAEL B. 

4 ROSA MARIA T.  CATALINA G. 18 CRISTIAN R.  PEDRO LUIS A. 

 JAVIER C. 10 ANA MARIA U.  ALBERTO H. 26 MONTSERRAT M. 

5 VICENTA P.  OSCAR G. 19 RAMON S. 28 GUADALUPE M. 

 JOSÉ L. 11 ANTONIA S. 21 JUAN V. 29 M. CRISTINA M. 

 SEBASTIA A. 12 VICENTE R.  NOELIA R.  FRANCISCO M. 

6 ELISABETH P.  ALVARO J. 23 JORGE M.  M. BEGOÑA L. 

 MERCEDES A.  JAIME G. 24 XAVIER P.   

7 MERCEDES O. 13 ALICIA G.  DOLORES J.   

8 CRISTINA G.  MARCOS A.  LUCAS D.   

També felicitem a les persones voluntàries que fan l’aniversari al mes de març:  la MARI 

CARMEN C. el dia 3, la DOLORS B. el dia 4  i la SUSANNA M. el dia 25. 

som — felicitem a: 

som — breus  

El Joan S., el Jordi S., la Maria Jose F., el Julian 

S., el Josep G., l’Antonio F., la Mari Cruz, la Mari 

Carmen B. van celebrar la visita de la seva antiga 

auxiliar de tutela, l’Asun B., amb la Gemma S. i 

l’Esther U. 

Blog 

La M. Angela M. va compartir 

una bona estona amb el Ferran 

F., el seu auxiliar de tutela, 

abans  de  començar la seva 

jornada laboral.  

El Josep Maria G. va gaudir d’una 

festa sorpresa per celebrar el 50è ani-

versari que li van organitzar els seus 

companys de pis i en Jordi, el seu vo-

luntari. Van gaudir d’un dinar en el 

qual no van ni faltar el pastís i ni els 

regals culers.  

Moltes felicitats Josep Maria!  

La Vicenta P. va conèi-

xer a la Marta M., la 

seva voluntària.  Us desit-

gem que gaudiu molt de 

les trobades i sortides 

que compartireu a partir 

d’ara. 

Donem  la  

benvinguda  a 

l’Helena Arge-

lich  que  s’ha  

incorporat com 

auxiliar de Pretutela a l’equip 

de som — fundació. 

    El dia 7 de març ens                            

va deixar en Martí Vilanova.                  

A la fundació el volem recordar com una 

gran persona amb qui vam compartir 

moltes bones vivències.  

    Sempre estaràs amb nosaltres,    

Martí. 

Ens acomiadem de la 

Montserrat M. i  del 

Joan R. que ens han  

deixat el mes de març 

Donem  la   benvinguda a  

la Marta Marsol que s’ha 

incorporat al mes de març 

com a voluntària a l’equip 

de som — fundació. 


