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La Mónica G. 

va acompanyar 

recentment a 

en Jonathan 

A. a Lleida per veure una llar i un 

taller on ja té plaça. El Jonathan és 

jove i és un canvi molt important per a ell: passar de 

l’escola a l’ocupació laboral.  

Li desitgem el millor en aquesta nova etapa !! 

E 
l programa de Pre-

tutela pretén pro-

mocionar el co-

neixement mutu 

entre els pares, familiars o 

tutors legals d’una persona 

amb discapacitat intel·lectual,  i 

l’entitat, així com també, oferir-

los  la seguretat i la confian-

ça de cara al futur. 

La Maria R. i el Joan M. són uns 

pares que van decidir contactar 

amb som – fundació per preparar 

el futur del seu fill, en Gabriel, per 

quan ells ja no hi siguin i ens han 

volgut explicar la seva experiència. 

Fa cinc anys que van decidir que 

havia arribat el moment de buscar 

una alternativa  per  garantir el 

futur del seu fill, en Gabriel, per 

quan  ells  ja  no puguin fer-se’n 

càrrec.  En aquell moment,  van 

considerar que el millor era escollir 

una entitat amb uns professionals 

que cuidessin del seu fill.   Una per-

sona del centre ocupacional Fupar, 

on va des de fa temps en Gabriel, li 

van aconsellar som  – fundació.   

A partir de llavors, van contactar 

amb la Lina –responsable del pro-

grama de Pretutela-  que els va in-

formar àmpliament dels procedi-

ments i tràmits que havien de fer 

per garantir el futur del seu fill.  

Durant aquests anys s’ha establert 

una relació de confiança i la Maria 

assegura que, tot i que el contacte 

que tenen actualment  és esporàdic, 

existeix una “relació amb molt de 

caliu”. 

Alhora,  la Maria va ressaltar que 

s’ha creat una relació entranyable 

amb la Lina i va afegir que “una 

persona que no és de la família, 

t’està donant una opció necessà-

ria pel bé del teu fill,  t’accepta 

les crítiques que li puguis fer i, a 

sobre, t’aconsella en  tots aquells 

tràmits que has de tenir resolts. 

A més a més, et dóna certa 

tranquil·litat, ja que saps que si 

tens  un  dubte  pots agafar el 

telèfon i trucar-li per trobar so-

lucions i alternatives”.  

Durant l’entrevista, la Maria i el 

Joan, ens van parlar d’altres temes 

molt interessants, entre els quals 

destaquem els següents: la forma de 

comunicar a en Gabriel els plans 

que han fet per al seu futur,  la 

valoració sobre la fundació o l’ava-

luació sobre la informació que re-

ben per col·laborar com a donants 

amb la fundació.  Us invitem a lle-

gir l’entrevista completa al blog de 

la nostra web  

 

Moltes gràcies, Maria i Joan,                                       

per compartir la vostra            

experiència amb nosaltres.  
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Al Sergio li agra-

da fer recerques 

de roba o altres 

productes a l'or-

dinador per po-

der accedir a les novetats.  Els companys de la re-

sidència li deixen algunes pàgines preparades per 

facilitar-li l’accés, i ell s’està convertint en tot un 

expert de la recomanació online!!! 

som — breus  



ANIVERSARIS  FEBRER 

1 JAIME S. 10 FRANCISCO M. 18 O. ANTONIO I. 25 EMMANUEL W. 

 ENRIC M. 11 ESTELA P. 19 JONATAN L.  VERÒNICA L. 

3 LAURA N. 12 RAFAEL R. 20 DOLORES J. 26 MONTSERRAT A. 

 MÒNICA G. 15 CRISTINA S.  RAFAEL E. 27 Mª PILAR L. 

 MARTA F.  ANGEL R. 22 CAMILO F.  MARIA  JESÚS G. 

4 VICTOR P.  ANTONIO P. 23 JUAN P. 28 ANGEL R. 

 CESAREO H.  CRISTINA C.  RICARD M.  ROMAN B. 

5 MIQUEL T. 16 PEDRO P.  ANTONIO M. 29 CARME P. 

9 ROSA P. 17 TANIA A. 24 M. CARMEN H.   

 JOSE N. 18 Mª ISABEL S.  SILVIA C.   

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

l’INÉS V. el dia 2, la PILAR C. el dia 7, el BEN C. el dia 11, l’IMMA T. el dia 13, la 

ROSA MARIA G. el dia 18, la MAITE F. el dia 19, el PEP T. el dia 23, el JOSEP T. 

el dia 24 i el BERNAT S. el dia 27. 

Donem  la   benvinguda a  

la Núria Arenas que s’ha 

incorporat al mes de gener 

com a voluntària a l’equip 

de som—fundació. 

som — felicitem a: 
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DINAR DE REIS A LLEIDA 
 

El dia 7 de gener, vam celebrar el tradicional Dinar de Reis 
amb les persones a les quals l’entitat dóna suport, 
voluntaris i voluntàries, professionals i patrons.   

Aquí podeu veure una petita selecció de les fotos que 
vam fer.     Ja  sabeu que podeu demanar les que 
us interessen als vostres referents i auxiliars. 

La Mari Loli G. va celebrar recentment 
el seu aniversari amb la Maria P. i la 
Yolanda P. i s’ho van passar tan bé que 
ens regalen aquests somriures.  

Per molts anys M. Loli! 
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Ens acomiadem  de la 
M. Carmen F.,  el 
Francisco U.   i   el  

Josep L.  que ens han 
deixat el mes de gener.  

Al Jonathan L. li va fer molta 
il·lusió la visita que la Mari Jua-
na R. li va fer recentment al cen-
tre on estudia. Van compartir un 
matí junts posant-se al dia de les 
seves activitats. 

El José C., acom-
panyat per la Mari 
Juana R.,  va visi-
tar el seu pare a la 
residència on viu.  

Van poder com-
partir un bon matí! 


