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L 
a fundació dedica impor-

tants recursos al programa 

de Vida Independent, que 

té com a objectiu principal 

mantenir l'autonomia personal de 

les persones amb discapacitat in-

tel·lectual a les quals donem suport. 

El  programa  promou  el  dret  de  

les persones a les quals protegim a 

decidir on i com viure, i evitar, sem-

pre que sigui possible, l'ingrés en cen-

tres residencials. 

Actualment, són més de 220 perso-

nes que es beneficien del Programa 

de Vida Independent, persones que 

viuen en parella, soles, que compartei-

xen pis amb altres companys i/o 

companyes …  

El Dani G., l’Eva C. i la Raquel M. 

resideixen en un pis a Barcelona, amb 

el suport de la fundació, i 

ens ofereixen el seu testi-

moni i la valoració d'a-

questa experiència. 

El Dani i l’Eva, és una 

parella que viu de forma 

independent al seu propi 

domicili des de fa alguns 

anys i, recentment, s'ha 

incorporat la Raquel.    

El Dani ens comenta 

que, evidentment, hi ha 

un canvi molt notable entre viure en 

un centre residencial i compartir un 

pis amb la parella. Ara, ell té més au-

tonomia i pot decidir on anar i a 

quina hora tornar a casa sense do-

nar explicacions constants als moni-

tors.  

Els tres afirmen, entre riures, que es 

congenien molt bé. Quan són a casa, 

s'organitzen per gaudir de les activi-

tats que més els agraden: el Dani pre-

fereix una estona de Play i  tant l’Eva 

com la Raquel trien veure algun pro-

grama televisiu.  

Tots valoren molt positivament 

l'experiència de compartir pis amb 

altres persones i cap d'ells ho canvia-

ria per viure en una residència. No 

obstant això, l’Eva ens comenta que 

al centre residencial era més fàcil que-

dar amb els amics per passar una tar-

da. “Ara, és una mica difícil reunir a 

tots els amics per compartir activitats 

perquè cadascú té la seva vida i, nor-

malment falla algú.” En Dani li con-

testa molt segur: “Així és la vida, cal 

adaptar-s’hi”  

Moltes gràcies per compartir la 

vostra experiència amb nosaltres 

Podeu llegir l’entrevista completa al nostre 

blog 

“ÉS PREFERIBLE VIURE A CASA” 

MARCAR LA 

 “X SOLIDÀRIA”  #síterenta 

Un senzill gest, com és el marcar la casella 
d'activitats d'interès social en la declaració 
de la renda, o com col·loquialment es co-
neix la “X solidària”, pot beneficiar a gairebé 7 milions de persones 
que es troben en risc d'exclusió social. 

Es pot duplicar l'assignació de recursos marcant les dues caselles: 0,7% per 
a interès social i 0,7% per a l'Església Catòlica. És a dir, marcar ambdues 
caselles, no divideix l'ajuda, sinó tot el contrari, la suma.  

Més informació a www.xsolidaria.org 

som — breus  

La Tina O. en companyia de la 

Montse S., referent de tutela, 

compartint un matí juntes a la resi-

dència on viu.   



ANIVERSARIS  MAIG 

1 VERONICA G. 8 FERNANDO M. 17 FILIBERTO B. 26 SANTIAGO G. 

 ANA F.  ADORACIÓN F. 18 MERCEDES S.  MIQUEL C. 

2 MARIA JOSE P.  TERESA B. 19 PROVIDENCIA G. 27 GERMAN M. 

 ERICA M. 9 EMILIO JOSE P.  ANGEL G. 28 NOELIA M. 

3 FRANCISCO O.  MONTSERRAT G.  JOSÉ G.  VERONICA G. 

 MANUEL O.  P. TOMAS C.  CRISTINA D. 29 ISABEL M. P. 

 L. FERNANDO M. 11 GUADALUPE R. 20 OTMAN S.  ISABEL F. 

 PEDRO LUIS G. 12 ANTONIO G. 21 JUAN CARLOS B.  ANTONIO C. 

5 ANGEL G. 13 NOEMÍ G. 24 MERCÈ P. 30 RAUL S. 

6 TINA O.  FRANCISCO F. 25 JOSEP P.  DEMETRIO M. 

7 MARTA P. 14 GRACIA  M. G.  IVAN M.   

8 J. ANTONIO T.  M. ANGELES C. 26 MONTSERRAT N.   

 ENCARNACIÓN R. 16 ROSA MARIA V.  YASMINA M.   

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

MONTSE S. el dia 5,  el CONSTANCIO E. el dia 7, l’ALMUDENA G. el dia 9, el JORDI 

P. el dia 17, la JESSICA G. el dia 20, la DOLORS T. el dia 28 i el LLORENÇ D. el dia 30. 

som — felicitem a: 
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El Lluis R., gaudint 

d’un dinar amb la fa-

mília del Sergi S., el 

seu voluntari.  

Mireu quina taula!! 
Donem  la  benvinguda  

a la Raquel 

Perona   que  

s’ha  incorpo-

rat com auxi-

liar de tutela 

a l’equip de 

som — fundació. 

Ens acomiadem de la 

Maria del Carmen H. 

que ens han  deixat el 

mes d’abril. 

Donem  la   benvin-

guda al Joan Ciurana 

i al Rubèn Sánchez 

que s’han incorporat al 

mes d’abril com a vo-

luntaris a l’equip de  

som — fundació. 

A RITME DE LA FÈRIA D’ABRIL 
Un any més, la Hermandad de los Romeros ens va obrir les portes 

per compartir una tarda entranyable amb totes les persones 

que formem part de la fundació, de tertúlia, pica-pica i ball. 

Va ser una jornada en què vam gaudir de valent i mostra 

dels bons moments són la selecció de fotos que hem prepa-

rat. 

Us recordem que podeu demanar les fotos als vostres 

referents i auxiliars. 


