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“La discapacitat no depèn de la persona sinó de l’entorn” 

J 
ordi Costa va ser nomenat recentment President 

del Patronat de SOM Fundació.   

És una persona que li  agrada dedicar temps a la 

família i, quan té temps lliure, prefereix fer coses 

diferents a les habituals, com ara fer de paleta i llegir.  

En l’entrevista ha destacat en diverses ocasions el gran 

suport que li dóna la Roser, la seva parella, fet que li 

permet poder desenvolupar tant les activitats profes-

sionals com la seva dedicació a SOM Fundació.    

En què treballes? Moltes persones 

tutelades es pregunten per què 

viatges tant...  

Em dedico a la direcció d’empreses 

de material esportiu i això m’obliga a 

viatjar per diferents països per veure 

quins productes són els que millor 

s’adapten a les necessitats dels nos-

tres clients. La veritat és que la majo-

ria són viatges de treball que no em 

permeten fer turisme en els països on 

vaig. 

 

Com va començar la teva partici-

pació en fundacions? 

Sóc pare de tres fills:  l’Oleguer,  

l’Eulàlia i l’Artur.  L’Oleguer, el meu 

fill gran, té la síndrome d’Angel-

mann, una malaltia genètica que ge-

nera una minusvalidesa en el desen-

volupament.  És per aquest motiu 

que vàrem començar a col·laborar en 

projectes i fundacions relacionades 

amb la discapacitat. 

 

Quan fa que estàs vinculat a SOM 

Fundació?  

Em van fer la proposta d’incorporar-

me a la Fundació després de deixar 

de formar part de DINCAT.  A par-

tir d’aquest moment començo a 

col·laborar amb SOM i participo a 

l e s  r eun io ns  d e l  Pa t r on a t 

col·laborant en el projecte Qualitat 

de FEAPS,  on  assisteixen diverses 

persones amb discapacitat in-

tel·lectual . 

 

Quins són els reptes de futur? 

SOM ha d’anar millorant la qualitat 

de serveis que oferim al nostres tute-

lats i participar més activament en la 

presa de decisions en l’ámbit de la 

tutela i pretutela. En aquests mo-

ments, SOM s’ha incorporat a l’asso-

ciació “Inclusió Europe”, que repre-

senta la veu de les persones amb dis-

capacitat intel·lectual i les seves famí-

lies en tota Europa.  Aquesta associa-

ció es la que marca les línies d’actua-

ció i visió de futur.   

A més a més,   insisteix en el compli-

ment de l’article 12 –defensar els 

drets de les persones amb discapaci-

tat intel·lectual- per garantir la plena 

integració de la persona en la socie-

tat.  Aquest plantejament és el que ha 

d’aconseguir millorar la qualitat de 

vida d’aquestes persones.  

En l’actualitat, s’ha de ressaltar que 

des d’ Inclusió Europe s’està desen-

volupant diversos programes, entre 

els quals destacaria el de “fomentar la 

vida independent” i el del “company 

de suport”. L’objectiu és que les per-

sones amb discapacitat intel·lectual 

puguin viure en un entorn social.  

Hem de tenir en compte que la disca-

pacitat no depèn de les persones, 

sinó de l’entorn.  Com més traves 

posa la societat més discapacitat és la 

persona. 

    Gràcies per la entrevista, Jordi 
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som — breus  

som — felicitem a: 

 

Com ja és tradicional en aquestes dates, hem 

celebrat el tradicional DINAR DE NADAL 

amb les persones que formen part de la gran 

comunitat de SOM Fundació.   

Aquí podeu veure una petita selecció  de les 

fotos que vàrem fer en aquesta celebració.       

Si  esteu  interessats,  podeu demanar les 

fotografies a on sortiu al  vostre  refe-

rent. 

El Jose va celebrar 
el seu aniversari 
amb els companys 
de SOM.  Vàrem 
fer un brindis pels 
nous propòsits.   
 
Moltes Felicitats 
Jose!! 

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

L’ELISA E. el dia 1; el MIQUEL G. el dia 3;  l’ANNA V. el dia 10; l’ANNA G. el dia 22. 

A partir del febrer celebrarem els 

BERENARS en un nou local, 

que és més ampli i més còmode 

que l’actual.  Aquest local és a la 

fundació Pere Tarrés.   

Pròximament us informarem de la 

ubicació i dels mitjans de trans-

port més idonis perquè hi pugueu 

arribar. 

El 12 de desembre passat  la Rosi i en Jose 

Luis, i la seva voluntària, la Dolors, van 

passar una vetllada d’allò més agradable al 

Concert Solidari organitzat per l’Associa-

ció de  voluntaris de “la Caixa”, al Caixa 

Fòrum. Van poder gaudir escoltant música 

clàssica a càrrec de músics de primera línia 

que varen interpretar peces tant conegudes 

com el Cant dels Ocells, amb què la Rosi es 

va emocionar molt. Els voluntaris de la Caixa 

es van encarregar que  no  els faltés res.     

Moltes gràcies  per compartir                

l’experiència amb tots nosaltres!  

1 de gener: JESUS M. 10 de gener: JOSÉ MIGUEL T. 17 de gener: ANTONIO G. 

 MONTSERRAT C. 11 de gener: JOSE MARIA A.  MODESTO R. 

 ANGEL C.  MÓNICA R.  FCO. JAVIER B. 

 MHAMAD E.  NATALIA C. 18 de gener: OSCAR G. 

 AICHA B.  DANIEL G. 19 de gener: MªANGELS P. 

2 de gener: CARMEN P. 12 de gener: MANUELA Q. 20 de gener: ANA Mª B. 

3 de gener: SIXTO R.  JUAN RAMÓN S. 21 de gener: ENCARNACION M. 

 ISRAEL C.  Mª DOLORES G  JORDI S. 

4 de gener: NEUS M.  JOSÉ C. 24 de gener: GABRIEL C. 

5 de gener: ANGEL M.  NICOLAS M. 26 de gener: FERNANDO R. 

 IVAN D. 13 de gener: DANIEL M. 27 de gener: RAFAELA V. 

6 de gener: Mª CARMEN G.  CARMEN M.  CRISTIAN P. 

7 de gener: RAQUEL I. 14 de gener: ROSA Mª S. 28 de gener: DAVID L. 

8 de gener:  ANTONIO R.  Mª LUISA C.  JUAN F. 

 JOAN JOSEP P.  DANIEL CH.   29 de gener: SONIA P. 

9 de gener: MARIA S. 16 de gener: CARMEN D.   

 
Benvinguts! 

Donem la benvinguda a 3 

noves persones que formen 

part de l’equip de SOM com 

a voluntàries: l’Esther 

Asensio, el Manel Lana i 

la Joana Torralba. 

Diem “fins aviat” a  la Laura i 

donem la                                

benvinguda a l’Eugènia. 

Laura Eugènia 


