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Gràcies als contribuents que 

varen marcar la casella de fins 

socials en la seva declaració de 

la renda de l’any passat, durant 

el 2015 es posaran en marxa 

1.236 programes d’acció social, 

desenvolupats per 469 entitats, 

que beneficiaran a 6 milions de 

persones en risc  d’exclusió 

social, dels quals 715.000 tenen 

una discapacitat. 

Marcar la casella de fins socials 

no comporta cost addicional 

per al contribuent, és a dir, la 

persona no haurà de pagar-ne 

més ni tampoc li retornaran 

menys si la seva  declaració 

sortís negativa.   

Les persones que marquen la X 

Solidària contribueixen que les 

ONG continuïn   millorant   

les   condicions de vida dels 

col·lectius més desfavorits de 

la societat. 

En  Jordi B.  és un voluntari que    

forma  part  de   som – fundació 

des de fa més de 8 anys i durant 

tot   aquest   temps   ha  estat  

voluntari de l’Alex Q. 

 

Com    vas    començar   a   

som – fundació? 

Josep  M.  Duran,   un   dels  

fundadors de la fundació em va 

plantejar la possibilitat de col·laborar-

hi. En Josep M. em va  posar  en  

contacte  amb el responsable del  

Programa  de Voluntariat Tutelar que 

em  va explicar més àmpliament la 

funció que  podria  fer  i  em  va  

convèncer per  afegir-m’hi.   Des  de  

llavors, faig de voluntari de l’Alex. 

 

Quines activitats fas amb l’Alex? 

Cada tres setmanes vaig a buscar  a 

l’Alex a la residència on s’està allotjat 

i, depenent de la setmana, anem a 

berenar, a passejar per la vora del 

mar, que li agrada molt, o al cinema.  

En definitiva, intentem fer activitats 

que li facin il·lusió. 

 

Què t’aporta fer de voluntari? 

Realment, m’aporta molta satisfacció. 

D’altra banda, del temps que fa que 

estic amb  l’Alex s’ha  creat  una  

relació molt propera i, de la bona 

comunicació que hem generat, tenim 

una cosa molt important: l’afecte. 

 

Com definiries teva relació 

amb som – fundació? 

La relació amb la fundació és 

bona i rebo molt de suport de  

l’entitat, cosa  que  fa  que  no 

em senti sol i  que  continuï 

desenvolupant   la   tasca  de  

voluntariat. 

 

Moltes gràcies, Jordi, per compartir 

la teva experiència amb nosaltres! 

 

        Podeu  llegir  l’entrevista  complerta  

en  el blog de la nostra web  

www.somfundacio.org 

"TENIM UNA COSA MÉS IMPORTANT COM ÉS L’AFECTE” 

COMPANYS DE SUPORT 

El grup de  companys  de  suport ja ha 
començat  a  atendre  la  primera persona 
que ha  sol·licitat la  seva  ajuda.    Es 
tracta  de  la  Judith C.  que  s’acaba  
d’incorporar   a   la   fundació  i   vol  
preguntar-los alguns dubtes. 



som — breus  

som — felicitem a: 

1 de juny ENRIQUE T. 8 de juny FRANCISCO G. 22 de juny VANESA M. 

 JOSEFA T. 9 de juny MARC A. M.  SILVIA G. 

 FERNANDO M.  VICTOR D. M. 23 de juny MANUEL J. V. 

2 de juny JOSÉ E. 11 de juny PEDRO A.  RAFAEL G. 

 DOLORES C. 13 de juny LLUÏSA P. 24 de juny J. ANTONIO V. 

6 de juny JAIME V. 15 de juny MONTSERRAT 

M. 

25 de juny ROSARIO V. 

 FRANCISCO R. 16 de juny ALFREDO M.  MERCEDES U. 

 ANTONIO J. J.  ANTONIO F.  SERGIO M. 

 MIQUEL F. 17 de juny M. LUISA L. 26 de juny FRANCISCO LL. 

 JOSÉ C. 20 de juny JUAN D.  OSCAR C. 

 TARIK E. C.  DELIA A. A. 27 de juny ROGER DE B. 

7 de juny JOSE M. R. 21 de juny FRANCISCO S. 28 de juny CRISTOBAL R. 

8 de juny FRANCISCA S.  DANIEL G.  M. CARMEN F. 

La Soraya L.  s’ha   incorporat  
recentment a un grup de teatre i 
està molt contenta perquè ja estan 
assajant l’obra que estrenaran a 
finals d’any. 

NIT AL PALAU DE LA MÚSICA 

El 22 de maig un grup de persones tutelades,  voluntaris  i 
professionals de la fundació vàrem assistir al concert de 
la Hispanian Symphonie Orchestra (HSO), que es va celebrar 
al Palau de la Música, gràcies a col•laboració de la responsable 
del Programa de Voluntariat Tutelar amb la Coordinadora 
Catalana de Fundacions, que ens va  facilitar  les  entrades 
gratuïtes per aquesta obra.  

PRIMAVERA SOUND 

El 28 i 29 de maig vàrem  assistir  al  Festival de 
Música de Primavera Sound gràcies a la invitació 
de l’organització.  Tots plegats vàrem gaudir de les 
actuacions de l’Anthony and the Johnsons i del 
Joan Miquel Oliver, entre d’altres. 

¡¡Va ser un moment viscut amb molt de ritme!! 

També felicitem a les persones voluntàries que fan l’aniversari al mes de juny:              
el DAVID B. el día 1,  la CARMEN H. el día 9, la MONTSE B. el día 19 i                     

la ROSALIA O.  el día 27. 

Donem  la   benvinguda  a 

noves  persones   que    

formen part  de  l’equip  de  

som-fundació  com  a 

voluntàries: Alba Pueyo, 

David Berzal i Sergi Segarra.  

L’Equip d’Autoavaluació de FEAPS ja   porta   un   any  
treballant!!! 

Durant aquest temps, el grup ha treballat l’àrea de qualitat de 
vida de les persones tutelades, i ha parlat d’aspectes relacionats  
amb  la  gestió  de  la  tutela,  la  comunicació,  les  amistats,  les  
dificultats professionals, l’habitatge, etc.  Tot aquest treball està 
servint per donar valor a aquelles coses que es fan bé, detectar les 
que no es fan i pensar quines es podrien millorar.  

Ara es posaran amb l’àrea d’ètica, en breu us informarem... 


