
La Cristina 

A. i l’Eli-

s e n d a 

Blasco, la 

seva refe-

r e n t 

de tutela, van participar a les jornades 

de LSTraining, organitzades per Inclu-

sion Europe, que es van celebrar a 

Brussel·les des del dia 2 fins al 4 d'octu-

bre.  

Els assistents van formar part de diversos 

grups de treball per tractar la situació 

d’alguns temes polítics als països mem-

bres i van seleccionar els temes del dret a 

vot i de l’accessibilitat a la informació a 

través de lectura fàcil per presentar als 

membres del Parlament Europeu. 
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La Marisa G.,  la  Noemí M. i en Raúl 

O., professionals de l’àrea social de la 

fundació, van assistir a la Jornada I+D 

s o b r e  e l  t r a c t a m e n t  d e 

les Addiccions al segle XXI, orga-

nitzada per la Coordinadora de Comuni-

tats Terapèutiques (CCTT), Pisos de Re-

inserció (PPRR) i Centres de Dia (CCDD) 

per a drogodependents de Catalunya.  

En Raúl va participar en una taula de debat i en un taller que planteja-

va una reflexió sobre les necessitats que tenen les persones 

amb discapacitat intel·lectual per accedir als centres de la Xarxa 

d’Atenció a les Drogodependències.  

La Jornada va tractar sobre els reptes que tenen els centres de tracta-

ment de les addiccions del Segle XXI per fer front als col·lectius o a les 

necessitats específiques que presenten. 

Més informació a l’enllaç següent  http://bit.ly/2zg1pLx 

Podeu veure el programa complet a l’enllaç  

següent  http://bit.ly/2zL7G0T 

El dia 30 d’octubre el programa Ara i aquí va gravar un 

reportatge sobre el projecte de 

Vida Independent de la Lui-

sa L. i la Montse C., el progra-

ma de Pretutela, amb la inter-

venció de la família Molinos, i 

la tasca que realitzem a la 

fundació explicada per en 

Josep Tresserras, direc-

tor-gerent. 

L’objectiu era incloure’l el 

dia 2 de novembre al de-

bat sobre Discriminem a les persones amb discapaci-

tat intel·lectual? que es va emetre a TVE1 Catalunya.   

En el debat també van partici-

par-hi en Cristóbal O., la 

Dolça H., la Joaquina N., 

en José Manuel G. i en Mi-

quel F. per compartir els seus 

testimonis sobre voluntariat 

inclusiu, voluntariat tutelar, 

drets i històries de superació. 

La Raquel Hidalgo i en Fer-

ran Fuguet, professionals de 

la fundació, van participar a 

XV  Encuentro  del Área 

Social, organitzat per l’Aso-

ciación Española de Fundacio-

nes Tutelares i que es va cele-

brar els dies 8 i 9 d’octubre a 

Madrid.   

L’objectiu de les jornades era 

compartir les experièn-

cies, els projectes i els 

programes més rellevants de  

les entitats membres. 

La Raquel i en Ferran van pre-

sentar la creació i l’evolució 

del grup Som Companys. 
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som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, felicitem a to-

tes les persones que celebreu el vos-
tre aniversari al mes de novembre.  

MOLTES FELICITATS!! 
Blog 
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Donem  la  benvinguda a la Gem-

ma Millàn, la Marta Soto i la 

Susana Jordà que s’han incorpo-

rat a l’equip de voluntariat de 

Som — Fundació al mes d’octubre.  

Un   grup   de   professionals  

i   membres   del   patronat  

de   la   fundació   van   assis-

tir  a   la  conferència de 

l ' EAS PD BCN 2 0 18  s o -

bre tecnologia que es va cele-

brar a Barcelona els dies 4 i 5 d’octubre. 

Professionals en l'àmbit de la tecnologia aplicada al sec-

tor social van mostrar diverses propostes digitals encaminades 

a oferir solucions per crear una societat més inclusiva i fo-

mentar l'apoderament de les persones amb discapacitat.  

Som — Fundació com a entitat membre de l’European Associa-

tion of Service Providers For Persons with Disabilities (EASPD) 

va col·laborar amb l’organització de l’esdeveniment. 

La Fundació Cottet Mor col·labora amb 

Som—Fundació a través d’una aportació econò-

mica amb el programa ‘Compto amb vosal-

tres’, el qual va dirigit a garantir la qualitat 

de vida de les persones amb discapacitat in-

tel·lectual que atenem. 

Sortida al Castell 

de Montjuïc d’un 

grup de persones 

usuàries amb per-

sones voluntà-

ries de l'Associa-

ció Voluntarios de 

"la Caixa". 

En Jordi S. escoltant molt 

atentament a l’Helena 

Argelich, auxiliar de tutela 

de Pretutela, que li explica-

va com l’acollirà la fundació 

quan els seus familiars ja 

no hi siguin. 

La Violeta V. maquillada per 

celebrar la festa del Hallo-

ween amb la seva mare i la 

Raquel Roldán, referent de 

tutela.  

Estava impressionant! 

En Manolo F. molt 

emocionat i content a la 

celebració del seu 65è 

aniversari.  

Per molts anys! 

L’Anabel M. ha 

cuinat uns bu-

nyols per als seus 

companys de pis 

que li han quedat 

boníssims.  Mireu 

quina pinta tenen! La Teresa B. gaudint de la 

visita del Jose Antonio G., el 

seu fill, qui estava acom-

panyat per l’Olga Vilanova, 

auxiliar de tutela.   

     El dia 27          

 d’octubre ens va  

      deixar la  

  Sofia Escribano.                     

 A la fundació la volem 

recordar com una gran 

persona amb qui vam compartir moltes   

                     bones vivències.  

                 Sempre estaràs amb  

nosaltres, Sofia. 


