
Nº 110, març 2015  

REUNIÓ  AMB EL GRUP 

DE COMPANYS DE   

SUPORT 

 El grup es reuneix cada mes per 

poder tractar els temes plante-

jats.  

 A partir d’una sol·licitud es fi-

xarà un dia de reunió per parlar 

de tots aquells  temes que et 

preocupen. 

 En  aquesta  reunió  podràs  

parlar-ne àmpliament  i, si ho 

consideres necessari, quedar un 

altra dia. 

QUINS TEMES PUC 

TRACTAR 

 Què és i com funciona 

la fundació? 

 Amb quina persona he de contactar 

si necessito ajuda? 

 Què fan els tutors? 

 Què passarà amb els meus béns? 

 Quines activitats puc fer? 

 Altres dubtes que et preocupin sobre 

el funcionament de som - fundació. 

 En el cas que ja portis temps a la 

fundació i tinguis alguna preocupa-

ció sobre el nostre funcionament 

que vols resoldre, també pots dema-

nar ajuda a aquest grup. 

AMB QUI HE DE    

CONTACTAR 

Has de comunicar-ho al 

teu referent o auxiliar. 

 

QUÈ PASSARÀ DESPRÈS 

 S’informarà al grup 

de la teva sol·licitud. 

 Es concretarà un dia perquè et 

reuneixis amb els companys de 

suport i podràs plantejar els te-

mes que t’interessen. 

A continuació us informem dels punts que heu de tenir en compte al moment de sol·licitar l’ajuda del grup de 

“companys de suport”: 

¡¡Ara ja estem preparats per ajudar al companys a integrar-se en la comunitat de som - fundació!! 

JA S’HA CREAT EL GRUP DE “COMPANYS DE SUPORT” 

F 
er de company o companya de suport significa 

compartir les experiències que la persona ha vis-

cut en incorporar-se a som — fundació per po-

der encoratjar a altres persones a gestionar noves 

situacions i resoldre els dubtes que tinguin en aquest nou pro-

cés de la seva vida. 

El 12 de febrer es varen lliurar els diplomes a les cinc perso-

nes tutelades que han fet la formació durant aquests últims sis 

mesos per formar-ne part: Angel R., Fina J., Pedro Antonio 

G., Rebeca C. i Jonatan L. com a formador de “companys de 

suport”.   

Reben l’acompanyament de dues professionals de l'àrea social 

de som — fundació, l’Esther G. i la Isabel M. 

   www.somfundacio.org     



1 de març Mª MAR R. 12 de març: DOLORS N. 24 de març: ALBERT I. 

 GEMMA Q.  JOSEP Mª G. 25 de març: JUAN JOSE G. 

2 de març: ENRIQUE A.  ANTONIO M.  MERCEDES P. 

3 de març: ANA Mª P. 13 de març: MANEL V.  PEDRO S. 

 ARACELI B.  MERCEDES B.  SUSANA G. 

4 de marc: MARIA S. 14 de març: CRISTIAN Q. 26 de març: ANTONIO C. 

 CARMEN B. 17 de març: JOSEP Mª F. 27 de març: JOSE ENRIQUE 
M. 

 DAVID R.  ASUNCIÓN A.  OSCAR M. 

5 de març: ALEJANDRO 
M. 

18 de març: JOSEFA G. 28 de març: Mª NIEVES M. 

6 de març: MONTSERRAT 
T. 

21 de març: PURIFICACIÓN 
T. 

 DAVID S. 

7 de març: JOSEP P.  DAVID S. 30 de març: Mª ANTONIA B. 

8 de març: EVA P. 22 de març: ASUNCIÓN C.  JOSEP Mª P. 

9 de març: LUIS T.  JUAN MANUEL 
P. 

  

 SONIA M. 23 de març: VIOLETA V.   

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

la DURBELIA B. el dia 19; la MERCÈ S. el dia 21 i ’ ENCARNACIÓ L. el dia 31. 

som — breus  

som — felicitem a: 

Donem la benvinguda 

a 3 noves persones que 

formen part de l’equip 

de som-fundació com 

a voluntàries: Mar 

Tous, Rosalia Otero i 

Bernat  Soler. 

Diem fins a aviat a l’Esther Garin 

i donem la benvinguda a la 

Melania Solis i a l’Esther Ubeda. 

Les bessones Pilar i Teresa M. 
i l'Anna B., de la Residència 
les Hortènsies d’Alella, van 
quedar amb la seva voluntària 
Marta B. per donar una volta 
pel poble i prendre un cafè en 
una masia.   
Van tenir sort perquè feia un 
dia  assolellat i van gaudir 
moltíssim! 

BERENAR EN EL NOU LOCAL 
 

El mes de febrer hem celebrar el bere-
nar a les noves instal·lacions: el menja-
dor de la Fundació Pere Tarrés.  Es 
tracta d’un local més ampli i amb molta 
més llum que el que fèiem servir fins 
ara. 
Aquestes trobades ens donen l’oportu-
nitat de compartir una bona estona 
amb les persones tutelades per la fun-
dació, els voluntaris i els professionals 
de l’entitat. 

Com podeu, veure la gent  
s’ho va passar d’allò més bé! 

La Marisa G. i l’Elisenda varen 
acompanyar a l’Ana U., a la 
Noelia R. i al Vicente R. a do-
nar una volta per Manresa.  

Van fer un descans mentre 
passejaven per fer un esmorzar 
i així “recuperar forces”. 

La Montse Soldevila als 
carnavals de Manresa 
disfressada de psicòpata 
assassina!!!! 

Els companys de Flor de Maig 
celebrant el Carnestoltes. Podeu 
veure els de la residència i els de 
les diferents llars.  

Va ser una tarda molt divertida, 
fent jocs i berenant tots junts!!  

CELEBRACIÓ DEL CARNESTOLTES 


