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CONCURS DE NADALES 

Us recordem que hem convocat el concurs de Nadales 2015.   Podeu  participar-hi  fent  arribar  els  vostres  dibuixos  o 

fotografies al vostre referent o auxiliar o lliurant-les a la recepció de som – fundació.    

La data límit per lliurar les vostres creacions és el  9 d’octubre. 

Els premis són els següents: 

 Guanyador de Nadala.  Experiència Gastronòmica, que inclou un dinar per a dues 
persones a escollir entre una àmplia oferta de 220 restaurants amb encant. 

 2n i 3r finalista.   Ruta Cultural per Barcelona que consisteix a fer un turisme 
atípic per descobrir la ciutat a fons o, senzillament, passar una bona estona 
entre empremtes del passat i anècdotes històriques. 

Trobareu tota la informació sobre el concurs al blog www.somfundacio.org/blog i al número de Coses Nostres del mes de 
juliol passat. 

J 
ose G. és una persona creativa, 

molt activa i amb molta energia. 

Sempre li ha agradat la música i 

ens comenta que als 14 anys ja va 

començar a fer activitats de discjòquei. 

Uns anys més tard, va començar a par-

ticipar, ocasionalment, com a forma-

dor social.   

A     l’octubre    de   l’any   2013,   

som–fundació li proposa participar en 

el curs per a formadors sobre drets 

de les persones amb discapacitat,  

convocat per Dincat i que va impartir 

la Universitat Ramón Llull.  L’objectiu 

del curs era  “apoderar” les persones 

amb discapacitat perquè poguessin par-

lar dels seus propis drets.  

Una vegada finalitzada la formació, el 

Jose comença la seva col·laboració en 

els diversos grups de treball  de la 

federació i en algunes campanyes, com 

la d’Enganxat als Drets que es  va rea-

litzar l’any passat.   

A en Jose el motiva compartir els 

seus coneixements sobre els drets de 

les    persones    amb   discapacitat  

intel·lectual amb altres persones disca-

pacitades,  famílies, professionals ...  

perquè considera bàsic fer-ne difusió 

per continuar avançant en el tema de 

drets.   

D’altra banda, el Jose assegura que li 

agrada acompanyar les persones amb 

discapacitat per orientar-les en el tema 

de drets, resoldre els possibles dubtes, 

ajudar-les i donar-los suport.   

Li hem preguntat sobre quina tasca 

prefereix i ens respon que li agrada 

molt participar en les conferències 

destinades a les famílies de persones 

amb discapacitat. El Jose està conven-

çut que la família d’una persona amb 

discapacitat intel·lectual té un paper 

rellevant en el comportament de la per-

sona amb discapacitat.  Per aquest mo-

tiu, reclama realitzar més activitats 

adreçades a la famílies per oferir-los 

informació i suports. 

Finalment, el Jose ens indica que for-

mar part dels grups de treball de la fe-

deració li aporten molta satisfacció, tot 

i el volum de treball que li suposa. A 

més a més, ens comenta que les 

col·laboracions l’ajuden a implicar-se, 

encara més, en les causes solidàries 

encaminades a normalitzar la discapaci-

tat intel·lectual. 

Gràcies, Jose, per compartir la teva 

experiència amb nosaltres! 

 

Podeu  llegir  l’entrevista  completa  
          en  el  blog de la nostra web  
          www.somfundacio.org 

“NORMALITZAR LA DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL” 

   www.somfundacio.org     

http://www.somfundacio.org/concurs-de-nadales-2015/
http://www.somfundacio.org/blog
http://www.somfundacio.org/blog


som — felicitem a: 

som — d’estiu 

Donem  la   benvinguda  a 

quatre noves  persones   que    

formen part  de  l’equip  de  

som — fundació  com  a 

voluntàries:  l’Edenia París, la 

Inés Viñas, la Mayte Castillo i la 

Rosi Gomes. 

ANIVERSARIS AGOST 

1 SANDRA LL. 7 JESSICA R. 15 JACINT A. 24 AXEL V. 

 J. ISIDRO F.  ROSA C.  ASUNCIÓN A. 25 JOAN R. 

2 EMILIA S.  ESTEBAN R. 16 GEMMA L.  RAFAEL L. 

 PEDRO F. 8 M. ANGUSTIAS M. 17 AITOR G.  DOLORES G. 

 ENRIC F.  M. ISABEL B. 18 J. MANUEL G. 26 ROSARIO D. 

 J. ANTONIO C. 9 SANTIAGO M. 19 ALFONSO P. 27 DAVID V. 

 VALENTÍ C.  JAVIER M.  JAIME M.  ANTONIO S. 

 EVA C. 10 SALVADOR R. 20 LUIS LL.  ALFREDO G. 

3 SANTIAGO B.  SALVADOR C. 21 M. VASILE M. 28 SALVADOR B. 

4 EDUARDO P. 11 C. MANUEL I.  PEDRO B. 29 RAQUEL R. 

 J. ANTONIO G. 12 ANTONIO R.  JOAN F.  J. JESÚS G. 

 MERCEDES B. 13 J. CARLOS R. 22 ADOLFO G.  JUANA M. F. 

 AMPARO R. 14 JONATAN L.  M. CARMEN A. 30 ANTONIO CH. 

5 FERNANDO V. 15 M. ROSARIO G.  PERE A. 31 DOLORS C. 

ANIVERSARIS  SETEMBRE 

1 DIANA R. 9 VANESSA A. 18 RAMÓN C. 25 CRISTIAN P. 

2 CONCEPCIÓN A. 10 CRISTIAN A. 19 ROSARIO S.  SONIA E. 

4 PEDRO V. 11 FÉLIX P.  J. MARÍA S. 26 PRAXEDES P. 

 GLORIA Q.  J. ANTONIO N. 20 AURELIA S.  DAVID M. 

 PERE B.  EDUARDO A.  M. JESÚS A.  TRINIDAD A. 

6 CRISTÓBAL O. 12 OLGA LL. 21 ANTONIO R. 27 AGUSTINA B. 

 M.ANGEL M.  ABDELGHANI A.  J. ALBERTO P. 28 CAROLINA G. 

 OSCAR G. 13 CRISTIAN M. 22 CARMEN O. 29 ISAAC P. 

 ESTRELLA DE LA T. 15 HAJAR B. 23 FERNANDO L.  MARINA O. 

7 MARIA D. 16 EUGENIA L.  MARTA B.  MERCEDES G. 

 LEONOR D. 17 J.MANUEL S. 24 ROMÁN R.  MARIANO G. 

8 JOSÉ C.  CRISTINA L.  M. ANGELA M.  MIGUEL C. 

Diem fins aviat a 

la Montse López 

i donem la benvinguda a 

l’Olga Vilanova que s’ha incorporat 

a l’equip de      

som — fundació.         

Aquest estiu hem pogut gaudir de diverses activitats: banys a la platja i a 

la piscina, passejades per la muntanya,  dinars a l’aire lliure, exposicions .... 

i, també,  de les celebracions d’aniversari. 

El dia 19 de setembre som - fundació 
participa a la 20a Mostra d’Associacions, 
que es celebra a la plaça de Catalunya de 
Barcelona.  Estarem d’11 a 15 hores a l’es-
tand que la Federació Catalana de Volunta-
riat Social ens ha cedit.   

És un moment excel·lent per sensibilitzar 
i valorar la tasca del voluntariat tutelar i 
fer visible a la ciutadania  la  tasca  que 
realitzeu les persones voluntàries que 
col·laboreu amb l’entitat.  

Us hi esperem! 

 Agost: la ROSA A. el día 5, el GERARDO 
R. el dia 8, l’ALBA P. el dia 12, l’ODILA S. 
el dia 17, el MANEL L.  el  dia 22 i la 
MARTA V. el dia 31. 

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

 Setembre: el MANEL B. el dia 2, el 

FRANCESC C. el dia 8, l’IGNASI D. el dia 
13 i la JOANA T. el dia 17. 


