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som — breus 

E 
n Sergi Falcó és  
Llicenciat en Periodisme 
i, tot i que considera 
que no exerceix com a 

periodista, aquest ofici l’acompanya 
sempre... en la seva forma de viure i 
en les seves aficions.   
Actualment treballa al gabinet de 
premsa de la Volkswagen i el temps 
que li queda lliure el dedica a apren-
dre coses noves:  a gaudir d’una 
bon llibre, a anar al teatre o al cine-
ma, a escoltar música i a tocar la 
guitarra.  
Des del mes de gener, en Sergi és 
voluntari d’en Lluís, un dels nos-
tres tutelats, amb el qual passa mo-
ments de lleure i, fins i tot, de con-
fidencialitats.  
El coneixem una mica més?  

 “Volia fer alguna cosa per ajudar i, al mateix temps, ajudar-me a mi mateix” 

El dia 30 de gener es va dur a terme la segona reunió de 

l’Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials (ERESS) 

de Som Fundació, on s’aprovaren les modificacions fetes al 

reglament  de règim intern de l´òrgan de reflexió i s’acordà 

elaborar un  formulari d’entrada de consultes. 

Disposem de nova pàgina al Facebook, un 
canal que ens permetrà donar a conèixer les 
novetats de la Fundació i establir línia directa 
amb els nostres seguidors i seguidores. 

Segueix-nos  
al Facebook! 

Què t’ha portat a fer Voluntariat?  
Feia temps que hi donava voltes. Volia 
ajudar, però és el que passa: anem molt 
ocupats, amb feina, projectes... tot són am-
bicions, mirar cap al futur... i em vaig ado-
nar que volia fer alguna cosa per ajudar i, a 
la vegada, ajudar-me a mi mateix. Volia 
sentir-me feliç perquè la persona que esti-
gués al meu costat fos feliç.  
 
Quina ha estat la teva experiència amb 
en Lluís fins ara?  
L’experiència ha estat molt positiva. La 

primera presa de contacte va ser quedar 
amb ell per fer un cafè i va anar molt bé. La 
segona, anar al cinema. Feia temps que en 
Lluís no hi anava i se’l veia molt content. És 
una persona molt agraïda i dóna gust fer 
coses amb ell.  

Sorprèn veure que les coses que no-
saltres donem per sabudes, i que 
passen desapercebudes, per a ell són 
totalment noves i, per contra,  coses 
que a nosaltres ens criden l’atenció 
per a ell no tenen tanta importància. 
Quan nosaltres ens fixem en els 
iPads, ell s’ho passa pipa jugant amb 
les màquines del centre comercial.  
 
I què teniu pensat per a properes 
trobades?  
En Lluís, així com qui no vol, deixa 
caure què vol fer. El darrer dia, per 
exemple, em va dir que volia anar al 
museu del Barça, així que ho apun-
tem a l’agenda. També tenim pensat 
veure alguna obra de teatre, encara 
que crec a ell li agrada més ser actor 

que espectador!... I mirarem de fer alguna 
sessió de guitarra, ja que tots dos compartim 
aquesta afició. Queda pendent que vingui a 
visitar el meu pis i  fer un cafè, que el meu 
company també el vol conèixer i passar una 
estona amb ell.   
 
Aleshores, el projecte compleix les teves 
expectatives?  
Sí, és el que volia. Podria ajudar 20 perso-
nes, però prefereixo crear aquesta vincle 
amb una única persona i que d’aquesta for-
ma l’experiència sigui més enriquidora.  

Vull ajudar una persona i fer-ho 
bé, veure amb els seus ulls i enri-
quir-nos mútuament.  
 

Gràcies, Sergi! 

Altres actuacions que es preveuen són la revisió i actualitza-

ció del codi ètic de l’entitat, el foment de la formació en 

ètica i el treball per a la difusió de les actuacions  

de l’organisme. 

Conservem les persones que ja eren amigues al 

portal antic: tutelades, treballadores i voluntàries, 

així que ara la idea és continuar ampliant  

aquesta gran família, i que entre tots i  

totes fem xarxa perquè cada cop més  

gent conegui la nostra feina. 



som — felicitem a: 

Un adéu inesperat i dolorós   

1 de febrer: 
ENRIC M. 
JAIME S. 
 
3 de febrer: 
LAURA N. 
 
5 de febrer: 
MIQUEL T. 
 
9 de febrer: 
JOSÉ N. 
ROSA P. 
 
10 de febrer: 
FRANCISCO M. 
 
11 de febrer: 
ESTELA P. 

15 de febrer: 
CRISTINA C. 
ANTONIO P. 
ÁNGEL R. 
CRISTINA C. 
 
16 de febrer: 
PEDRO P. 
RAMIRO J. 
 
17 de febrer: 
TANIA A. 
 
18 de febrer: 
Ma. ISABEL S. 
 
20 de febrer: 
RAFAEL E. 
DOLORES J. 
EDUARDO T. 
 

22 de febrer: 
CAMILO F. 
 
23 de febrer: 
RICARD M. 
JUAN P. 
 
24 de febrer: 
SILVIA C. 
Ma. CARMEN H. 
 
25 de febrer: 
VERONICA L. 
EMMANUEL W. 
 
26 de febrer: 
MONTSERRAT A. 

 

 

 

27 de febrer: 
Ma. JESÚS G. 
MA. PILAR L. 
 
28 de febrer: 
ÁNGEL R. 
ROMÁN B. 
 
29 de febrer: 
CARMEN P. 

 

 

També volem felicitar els voluntaris i voluntàries que fan anys al febrer: el Pepe, el  
dia 2, el Ben l’11, la Imma el 13, la Maite el 19, el Pep el 23 i el Sergi el 25.  

som — breus 

El dia 13 de gener ens va deixar  
sobtadament la Charo.  

La mort d’una persona sempre fa sortir els  
nostres sentiments més profunds i també  

d’impotència i d’incomprensió.  
I quan aquest fet de la mort  

és sobtat i imprevist encara resulta més dolorós.  
Ens enfrontem a la realitat,  

la vida comença i acaba. 
Enmig del dolor per la pèrdua tenim allò que ens 

queda. Per als i les creients ens queda el consol 

d’una vida plena més enllà, per als no creients, 

l’estimació i l’amor que ha sorgit de la  relació que 

hi hem tingut i el record que perdurarà en nosal-

tres. A Som Fundació ens quedem sobretot amb 

les moltes hores viscudes amb ella, amb la seva 

vitalitat i les ganes de superació, i amb l’estimació 

que havia despertat en cadascú  de nosaltres.  

Charo, sempre tindràs un lloc al nostre cor!  

Josep Tresserras, Director-gerent  

 

La senyora Juana M. ha canviat de domicili. 

Ara viu a la residència de persones grans 

“L’Albert”, de Tordera, un nou espai que 

cobreix les seves necessitats actuals  i que no 

l’allunya ni del seu poble ni de l’Associació 

El Rusc, que és com la seva família.  

Volem donar les gràcies a la gent d’El Rusc 

per l’estima que ha donat a la Juana tots 

aquests anys.  

Diem “fins aviat” a la 
Rocío i donem la  
benvinguda a la  
Montse i al Raúl. 

Mireu que bé que es veu el  

Pepe G.! Va passar el dia a la  

Fundació amb la Rosa i  

l’Esther i va conèixer la resta de 

l’equip! 

Rocío 

Montse 

Raúl 


