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D 
urant els dies 23, 24 i 

25 d’octubre s’ha cele-

brat a Madrid el X 
Encuentro Nacional 

de  Voluntariado  Tutelar,  orga-

nitzat per l’Asociación Española de 

Fundaciones Tutelares.  En aquesta 

ocasió, hi han assistit més de 150 

persones voluntàries en representa-

ció de les diverses entitats que for-

mem  part  de  l’associació.  De 

som–fundació hi han assistit set 

persones voluntàries, acompanyades 

pel director-gerent i la responsable 

del Programa de Voluntariat.  

Els diferents participants de 

la taula inaugural van coinci-

dir a destacar la tasca que 

desenvolupen els  Voluntaris i 

Voluntàries  Tutelars  que acom-

panyen i donen suport a les perso-

nes amb discapacitat intel·lectual 

protegides per les entitats tutelars.    

“Els voluntaris aporten, a més, 

noves idees i col·laboren amb la 

labor social que realitzen les Fun-

dacions”, va ressaltar  la  Teresa 

Palahí, s ecretària  general de  la 

Fundació ONCE . 

Aquesta trobada ha permès 

als  assistents  compartir  les 

seves   experiències   i   

inquietuds.  Al mateix temps, les 

persones voluntàries han  tingut  

l’oportunitat de participar en les 

diverses  activitats  de  debat i 

reflexió que s’han portat a terme 

sobre la seva labor  solidària  en 

l’àmbit del voluntariat tutelar. 

Finalment, volem destacar 

algunes de les opinions 

dels voluntaris i de les 

voluntàries de som – fundació 

que han assistit a aquest esdeveni-

ment perquè, no ens hem d’oblidar 

que, en aquesta ocasió, elles i ells 

han estat les i els protagonistes: 

 Manel L. “Amb aquestes troba-

des és quan t’adones del volum i 

la importància del voluntariat ... “ 

 Joana T. “Gent molt maca, amb 

ganes d’aprendre i molta il·lusió”. 

 Neus G. “Ens emportem una 

bona experiència cap a Barcelo-

na” 

Moltes  gràcies  a  totes   les   

persones voluntàries per              

la vostra dedicació!! 

   www.somfundacio.org     

Podeu llegir l’article complet al 

blog de la nostra web 

www.somfundacio.org 

X ENCUENTRO NACIONAL DE VOLUNTARIADO TUTELAR 

El grup de  “Companys de Suport”  es  reuneix  
mensualment amb  les  dues  facilitadores  de l’àrea 
Social, la Isabel M. i la Montse G., per poder continuar 
treballant els temes que preocupen les persones 
que protegeix la fundació.  

Us  recordem  que   fer de “Company de Su-
port”  significa  compartir  les  experiències 
que la persona ha viscut en incorporar-se a la 

fundació, per tal d'ajudar els seus companys a enten-
dre el paper del tutor.  No obstant això, les persones 
que ja fa temps que són a la fundació i tenen alguna 
preocupació  que   volen   resoldre,   també  poden  
demanar ajuda en aquest grup.  

Les persones in-
teressades en con-

tactar amb els companys 
de suport ho heu de co-
municar al vostre refe-
rent o auxiliar i us facili-
taran la primera trobada 
amb el grup.   

Les reunions es portaran a terme al lloc que us 
vagi millor, no és necessari que es facin a la 
fundació.   

Esperem poder solucionar els vostres dubtes. 

EL GRUP DE “COMPANYS DE SUPORT”  
CONTINUA EL SEU RECORREGUT 

http://www.somfundacio.org/blog


ANIVERSARIS  NOVEMBRE 

1 NAYB F. 9 J. JULIO A. 17 PILAR M. 26 DAMIÁN CH. 

3 FABIAN G. 10 FRANCISCO M. 19 JOAN S.  LIDIA A. 

5 JORGE S. 12 MANUEL M.  LAURA DE A. 27 JESÚS R. 

 JOAN R.  FERNANDO L.  ISABEL C. 28 JUANA R. 

 SORAYA G.  M. ANGEL E. 21 E.MARIA B.  M. CARMEN G. 

6 E. FRANCISCO G. 13 MARIANO P. 23 JOSEFA J. 30 AMPARO N. 

 ISABEL E. 14 M. ISABEL B. 24 OLGA L.   

7 GUILLERMO C. 17 JOAQUINA N. 25 DAVID L.   

9 ALEJANDRO N.  M. TERESA M. 26 MARTA V.   

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

la JÚLIA A. el dia 1, el JAIME R. el dia 4, el RODOLFO F. el dia 7,  la MERCÉ M. el 

dia 19 i l’ESTHER A. el dia 26. 

Donem  la   benvinguda a 

tres noves persones que  

formen part de l’equip de 

som—fundació  com  a 

voluntàries:  la  Dulce Her-

nández, l’Andrea González i 

la Jessica Gomiz.   

som — felicitem a: 

som — breus  

M. Àngels 
C. està 
assistint a 
un curs de 
patchwork 
i ha fet un 

regal molt especial per la Núria. 

Mireu que bé que li ha quedat!! 

Al Cristian 
P. i a la seva 
parella els 
agrada dinar 
a un bufet 
del Centre Comercial Baricentro de 
Barberà del Vallés.  

Van passar junts una bona estona i 
van acabar molt tips. 

La Carmen V.  i   l’Este-
fania G.  van  visitar  
recentment a l’Alex M. i 
al  Ghani  A.  al  seu  
domicili de Terrassa i van assaborir unes bones “torrijas” amb un te 
marroquí.  Quina sort!!!  

La Montserrat C., acompanyada per la Rosa P., va assistir a 
la Conferencia de la Plataforma Europea  de  Autoges-
tores que es va celebrar a Madrid, del 2 al 4 d’octubre.  

La Montserrat C. estava molt il·lusionada d’assistir aquest 
esdeveniment i va tenir l’ocasió de compartir experiències 
amb  companys,   procedents   de   diverses  entitats 
europees.  A més a més, la Montse va participar als diferents tallers que es van dur a terme, entre els quals destaquem 
“Hablemos de sexualidad”, “Sensibilidad cognitiva” i “Expresión”. 

Van ser uns dies molt intensos a on els participants van poder posar en comú les seves vivències i preocupacions. 

La Isabel S. 
va gaudir 
amb la Maria 
L. d’un “matí 
molt dolç” al 
museu de la 
Xocolata i sembla, pel somriure 
de la Isabel, que s’ho van passar 
d’allò més bé!!  

El Jose Luis R. 
va celebrar el seu 
60 aniversari 
amb la Neus G., 
l a  s e -
va voluntària i un 
grup d'amics. 

Van compartir junts un dia molt especial en 
el qual no va faltar el tradicional pastís.                  
Moltes felicitats Jose Luis!!  

Diem “fins 

aviat” al Raúl 

Díaz 

https://www.facebook.com/hashtag/volunt%C3%A0ria

