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E 
l  22 de febrer passat es va celebrar 

la primera trobada del grup de Di-

versitat funcional de l’Acord Ciuta-

dà per una Barcelona Inclusiva, del 

qual som – fundació forma part.  

L’Acord Ciutadà és l’espai de participació, de 

cooperació publicoprivada i d’acció conjunta 

entre institucions i organitzacions de la ciutat 

que treballem per construir una Barcelona més 

inclusiva i amb més bona qualitat de vida 

per a totes les persones.  Actualment, formen 

part de l’acord més de sis-centes entitats, entre 

les quals hi ha institucions, universitats, sindi-

cats, patronals i empreses. 

Més informació al blog  de la nostra web   

La Montse M. 

acaba d’acon-

seguir una no-

va feina i estava tan contenta que ho va voler cele-

brar amb la Inès V., la seva voluntària, i el Raul.    

Enhorabona, Montse!!  www.somfundacio.org/#blog Blog 

COL·LABORACIÓ AMB 

REDCODE 
 

R 
edcode, empresa de consultoria de ser-

veis de marketing, ha col·laborat amb 

som - fundació en el disseny i la imple-

mentació del Pla Estratègic,  en el perío-

de 2013- 2015.   Durant aquests dos últims anys, hem 

definit  les línies 

estratègiques de 

la fundació i 

n’hem establert 

els  projectes 

prioritaris per 

aconseguir millo-

rar  els serveis 

que ofereix l’entitat.   

A continuació volem destaquem els projectes més re-

llevants que s’han desenvolupant en una línia estratègi-

ca del Pla, la que correspon a la qualitat de vida de 

les persones a les quals l’entitat dóna suport:  

 Defensa i promoció dels drets de les persones 

amb discapacitat intel·lectual que protegim.  Durant 

el 2015,  hem aconseguit que tres persones recupe-

ressin el seu dret a vot. 

 Promoció i formació del grup de companys de 

suport, per tal que puguin solucionar els dubtes de 

les noves persones que s’incorporen a la nostra l’en-

titat. 

 Potenciar el Programa de Vida Independent, 

perquè hi hagi més beneficiaris que es puguin incor-

porar a pisos tutelats per l’entitat.  

Agraïm a Redcode la seva col·laboració desinteressada 

durant aquest període. 

Trobareu més informació al blog de la nostra web. 

www.somfundacio.org/#blog Blog 



ANIVERSARIS  MARÇ 

1 M. DEL MAR R. 7 JOSEP P. 17 JOSEP MARIA F. 25 MERCEDES P. 

 GEMMA Q. 8 EVA P.  ASUNCIÓN A.  SUSANA G. 

2 E. ANGEL A. 9 LUIS T. 18 JOSEFA G.  J. JOSE G. 

3 CRISTIAN R.  SONIA M. 20 NURIA P. 26 ANTONIO C. 

 A. MARIA P. 12 DOLORS N. 21 PURIFICACIÓN T. 27 J. ENRIQUE M. 

 ARACELI B.  ANTONIO M.  DAVID S.  OSCAR M. 

4 MARIA S.  JOSEP MARIA G. 22 J. MANUEL P. 28 JOSEFA D. 

 DAVID R. 13 MANEL V. 23 VIOLETA V. 29 DAVID S. 

 CARMEN B.  M. MERCEDES B.  JUAN T.  M. NIEVES M. 

5 ALEJANDRO M. 14 CRISTIAN Q. 24 ALBERT I. 30 JOSEP M. P. 

6 MONTSERRAT  T. 16 JUAN E. 25 PEDRO S.  M. ANTONIA B. 

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

A. el dia 9, el XAVIER O. el dia 10, la DURBELIA B. el dia 19, el GENÍS B. el dia 20, la 

MERCÈ S. el dia 21, l’ELISENDA DE B. el dia 27  i  l’ENCARNACIÓN L. el dia 31. 

Donem  la   benvinguda a  
la Marina Moldes, a la Paz 
Ojeda i a la Sara Marín que 
s’han incorporat al mes de 
febrer com a voluntàries a 

l’equip de som—fundació. 

som — felicitem a: 

som — breus  

La Rosa P. i 
la Olga V. 
van fer una 
sortida amb 
la Gràcia i el 
Pedro S.  

Van gaudir junts d’un dinar per 
celebrar la trobada . 

Blog 

QUALITAT PLENA 

 INCLUSIÓ  
L’equip continua avançant en 
el projecte de Qualitat de Ple-
na Inclusió, projecte que vam 
iniciar ja fa més d’un any i que té com a objectiu millorar el nostre ser-
vei. 

Agraïm a l’equip el treball que estan desenvolupant . 

La Mari 
Juana R. va 
visitar re-
centment al 
Joan P. i 
com que feia un dia molt 
assolellat van aprofitar per 
fer un bon passeig . 

El Roman R. va cele-
brar, amb un grup d’amics i de professio-
nals de la fundació, la inauguració del pis 
que comparteix amb  el seu company 
Sinfo. Va ser una tarda molt emotiva 
plena de bons moments.  

Li desitgem molta sort en aquesta nova 
etapa que just ara comença .  

L’Estefa-
nia G. va 
a c o m p a -
nyar  la 
Michel le 

X a conèixer  la Marina M., la seva 
voluntària.  Segur que gaudireu molt 
de les trobades i sortides que fareu 
juntes. 

L’Angel C., l’Israel C., la Soraya G. i 
el Manuel M. van actuar a l’obra “La 
luz del mundo” que es va representar 
per a les famílies i per les escoles del 
municipi a l’Auditori de Ripollet.   

Enhorabona a tots i a totes per             
la vostra interpretació. 

Donem  la  benvinguda  a 
les  persones  que  s’han  
incorporat  a l’equip de 

som — fundació: 

1a. fila:   Elisenda Remolins, 

Esmeralda Jiménez,     
Montserrat Santos  i  Lluis 
Puigdomènech. 

2a. fila: Neus Malràs i                
Nuria Vergara. 


