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“Volia donar a conèixer les meves vivències,  
transmetre el que m’ha passat, perquè no li passi a ningú més”  

 M 
oltes vegades fets aïllats, 
que no tenen cap relació 
entre si, en realitat poden 

esdevenir cabdals per fer donar un gir al 
destí de les persones”.  
 
Així va ser en el cas del Marcos Anto-
nio A. Quan semblava que les coses no 
li podien anar pitjor, les circumstàncies 
van fer que es trobés amb unes persones 
que van cuidar-lo i van preocupar-se pel 
seu futur. Aquestes reflexions les explica 
en el seu llibre “Jo, Marcos”, una publi-
cació que relata la seva autobiografia, 
una singular història que no deixa indife-
rent i per la qual ha estat guardonat a la 
16a edició del Premi “Romà Planes i 
Miró”.  
 
En Marcos va néixer a Ourense ara fa 42 
anys i va venir a viure a Barcelona de 
ben petit. A causa de la seva timidesa i 
problemes amb la parla va rebre un diag-
nòstic erroni i va ser ingressat en un 
centre psiquiàtric. Un grup de voluntaris 
i voluntàries del Grup de Projecció, que 
neix de l’Escola del Clot dels jesuïtes, va 
arribar per coses del destí en aquest cen-
tre i en veure la situació que patia en 
Marcos va moure fils per traslladar-lo a 
les Llars Mundet. A partir d’aquí, un dels 
matrimonis del grup van acompanyar-lo 
i van fer que, de mica en mica, en Mar-
cos iniciés una transformació personal 
cada vegada més gran.  
 
Actualment en Marcos està tutelat per 
Som Fundació i continua en contacte 
amb aquestes persones que per a ell són 
més que una família. Junts tracem el seu 
futur, un futur que vol encaminar cap a 
la seva independència. Ara el coneixem 
una mica més a fons.   
 
Què fas en el teu dia a dia?  
Estic a la Fundació Pere Mitjans. 
Col·laboro amb les tasques que s’han de 
fer, porto el menjar als pisos de l’entitat,  
ajudo els meus companys i companyes... 

acompanyat d’un equip de 
monitors i monitores.  
 
Et trobes bé?  
Sí, estic bé. Em cuiden, però 
m’agradaria ser més indepen-
dent.  
 
Quins són els teus hobbies?  
M’agrada veure futbol, també 
anar amb bici, encara que em 
costa ser constant. També veig 
pel·lícules, d’acció sobretot, i 
m’agrada estar amb els com-
panys i companyes de la resi-
dència. M’ho passo bé.   
 
Com et veus en un futur?  
M’agradaria trobar una noia, 
casar-m’hi i viure sols, tenir 
una família, ser pare...  
 
Per què has volgut explicar 
la teva història en un llibre?  
Volia donar a conèixer les 
meves vivències, transmetre el 
que m’ha passat, perquè no li 
passi a ningú més. També és 
un acte d’agraïment cap a les 
persones que m’han ajudat i 

que són molt importants per a mi. 
En aquesta publicació hi partici-
pen diverses persones de la meva 
família amb el seu testimoni, com 
ara l’Araceli Ricart.  
 
Guardonat al Premi “Romà 
Planes i Miró”, què va signifi-
car per a tu?  
Quan em van cridar per recollir el 
premi em vaig quedar molt sor-
près, no m’ho esperava. El premi 
ens ha donat energies per fer la 
segona part del llibre, en què con-
tinuarem explicant la meva 
història, és a dir, com és la meva 
vida ara.  
 
On podem aconseguir el lli-
bre?  
El trobareu a l’Arxiu de la 

Memòria Popular amb seu a la 

Roca del Vallès.   

Després visc amb nou persones més  
en una residència a Poble Nou,  

Volem aprofitar el butlletí 
per agrair el testimoni d’en 
Marcos i felicitar-lo per atre-
vir-se a viatjar sol a Madrid, 
on va gaudir d’uns dies de 
vacances entre amics i ami-
gues.  



som — a l’estiu!  

som — felicitem a: 

som — felicitem a: 

1 d’agost: 
MARIA ROSA C. 
JOSÉ ISIDRO F. 
 
2 de d’agost: 
EVA C. 
JOSÉ ANTONIO C. 
ENRIC F. 
PEDRO F. 
EMÍLIA S. 
 
3 d’agost: 
SANTIAGO B. 
 
4 d’agost: 
MECEDES B. 
EDUARDO P. 
AMPARO R. 
JOSÉ ANTONIO G. 
 
5 d’agost: 
FERNANDO V. 
 
7 d’agost: 
ROSA C. 
ESTEBAN R. 
JESSICA R. 
 
8 d’agost: 
ISABEL B. 
Ma. ANGUSTIAS M. 
 
9 d’agost: 
JAVIER M. 
 
10 d’agost: 
SALVADOR C. 
SALVADOR R. 
 
11 d’agost: 
CARLOS MANUEL I. 
 
14 d’agost: 
JONATAN L. 

15 d’agost: 
ASUNCIÓN A. 
MARIA ROSARIO G. 
 
17 d’agost: 
AITOR G. 
 
18 d’agost: 
JOSÉ MANUEL G. 
 
19 d’agost: 
JAIME M. 
ALFONSO P. 
 
20 d’agost: 
LUIS LL. 
 
21 d’agost: 
PEDRO B. 
JOAN F. 
MADALIN VASILE M. 
 
22 d’agost: 
PERE A. 
Ma. CARMEN A. 
ADOLFO G. 
 
24 d’agost: 
AXEL V. 
 
25 d’agost: 
DOLORES G. 
RAFAEL L. 
 
26 d’agost: 
ROSARIO D. 
 
27 d’agost: 
ALFREDO G. 
ANTONIO S. 
DAVID V. 
 
28 d’agost:  
SALVADOR B. 
 
29 d’agost: 
RAQUEL R. 
JOSÉ JESÚS G. 
JUANA M. F. 
 

30 d’agost: 
ANTONIO CH. 
 
31 d’agost: 
DOLORS C. 
 
1 de setembre: 
DIANA R. 
 
2 de setembre: 
CONCEPCIÓN A. 
 
4 de setembre: 
PERE B. 
GLORIA Q. 
PEDRO V. 
 
6 de setembre: 
ESTRELLA D. 
OSCAR G. 
MIGUEL ÁNGEL M. 
CRISTÓBAL O. 
 
7 de setembre: 
LEONOR D. 
MARIA D. 
 
9 de setembre: 
VANESSA A. 
 
10 de setembre: 
CRISTIAN A. 
 
11 de setembre: 
EDUARDO A. 
JOSÉ ANTONIO N. 
FELIX P. 
 
12 de setembre: 
ABDELGHANI A. 
OLGA LL. 
 
13 de setembre: 
CRISTIAN M. 
 
15 de setembre: 
HAJAR B. 
 
16 de setembre: 
EUGENIA L. 

17 de setembre: 
CRISTINA L. 
JUAN MANUEL S. 
 
18 de setembre: 
RAMÓN C. 
 
19 de setembre: 
JOSÉ MARIA S. 
 
20 de setembre: 
Ma. JESÚS A. 
AURELIA S. 
 
21 de setembre: 
JOSÉ ALBERTO P. 
ANTONIO R. 
 
22 de setembre: 
CARMEN O. 
 
23 de setembre: 
MARTA B. 
 
24 de setembre: 
ROMAN R. 
  
25 de setembre: 
CRISTIAN P. 
 
26 de setembre: 
DAVID M. 
TRINIDAD A. 
 
27 de setembre: 
AGUSTINA B. 
 
28 de setembre: 
CAROLINA G. 
AMADEO R. 
 
29 de setembre: 
MIGUEL C. 
MARIANO G. 
MERCEDES G. 
ISAAC P. 
MARINA O. 
 

També felicitem els voluntaris i voluntàries que fan l’aniversari aquests mesos. A l’agost: la ROSA, el dia 5;   
el Gerardo, el 8;  l’ODILA, el 17 i la MARTA, el 31. Al setembre: el RAFAEL, el 5; el FRANCESC, el 8 i     
l’IGNASI, el 13.  

Per  molts  
anys! 

Capbussades a la piscina, 

dinars a la platja i a la 

muntanya, sortides a 

parcs aquàtics, visites 

culturals, passejos a la 

natura, balanceig     

entre gronxadors, una 

mica d’esport i, fins i 

tot, festes majors! 

Aquests han estat 

els ingredients 

d’un menú d’estiu 

d’excepció.   

Donem la benvinguda a la 

Cristina, que s’incorpora a 

l’equip de SOM com a 

voluntària.  


