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Gràcies al projecte Connectats per l'Accessibilitat     
de Fundació Vodafone España,  Som – Fundació 

ha aconseguit sis 
tauletes perquè 
algunes de les per-
sones a les quals 
dóna suport, par-
ticipin de mane-
ra més activa en 
la societat a tra-
vés d'Internet.  

 

El projecte, del que hem estat beneficiaris a través de 
la Asociación Española de Fundaciones Tutela-

res i aquesta, al mateix 
temps,   de  Plena Inclu-
sión, entitat que va signar 
el conveni de col·laboració 
amb Fundació Vodafone 
España, pretén que les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual o del desenvo-
lupament estiguin més 
connectades i accedeixin 
a més espais a través de 
les noves tecnologies. 

 

Durant el mes de març s'ha realitzat el lliurament de 
les tauletes a les persones següents: 

─ A la Rafaela V.,  la Miriam K., el Rafael G.  i 

l’Eduardo G. que comparteixen pis a Barcelona. 

─ A l’Albert F. que viu en 
una residència. 

─ A l’Abdelghani A. que 
resideix de forma inde-
pendent a casa seva. 

─ A la Tina O. que viu en 
una residència. 

─ A la Carmen S., que 
resideix en una llar resi-
dència i assisteix a un 
taller ocupacional. 

─ A en Joan I., que viu en un centre residencial de 
Lleida. 

 

L'ús de les tauletes permetrà que algunes d'aquestes 
persones es co-
muniquin d'una 
forma més fluï-
da amb els seus 
educadors. A 
més, amb el 
temps podran 
anar descobrint 
noves    aplica-
cions d'entreteniment i jocs interactius que els 
ajudarà a relacionar-se amb el món exterior a través 
de la utilització d'aplicacions. 

L'Oscar G. va protagonitzar el dia 23 de març un dels reportatges 
del programa  España Directo – TVE per explicar el seu testimo-
ni.  L’Oscar és tot un exemple d’apoderament, va viure en una llar-
residència durant uns anys i en fa sis anys que comparteix casa amb 
altres companys rebent un servei de suport a la llar.  Just ara acaba 
de trobar un pis, amb el suport de la fundació, per viure-hi sol.   

Li  desitgem  el  millor en aquesta nova etapa que està a punt de 
començar! 

APODERANT PERSONES 

Podeu veure el vídeo a l’enllaç següent: 
http://bit.ly/2nmiQ4d 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, 
felicitem a totes les perso-
nes que celebreu el vostre 

aniversari al mes d’abril.    

   MOLTES FELICITATS!! 
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Donem la benvinguda 

al Pol Lluch i als seus 

companys de la Penya 

Espanyolista de Vila-

franca del Penedès 

que s’han incorporat al 

mes de març com a vo-

luntaris a l’equip de 

Som — Fundació. 

Durant el mes de març hem celebrat tres dies 

de Jornades de Portes Obertes a les noves 

instal·lacions.  En aquestes jornades hem 

comptat amb la presència de 175 persones, 

entre persones a les quals donem suport, mem-

bres del patronat de la fundació, persones vo-

luntàries, famílies de pretutela i professionals 

d’altres entitats.    

Hem pogut gaudir d’una estona més relaxada amb totes les persones 

assistents compartint experiències de l’àmbit de la tutela. 

JORNADES PORTES OBERTES El dia 7 de març, vam posar en marxa junt amb 

la Fundació Banc de Recursos i la Fundació Pre-

venció de Residus i Consum, el projecte Pont Ali-

mentari, una iniciativa que pretén reduir el malbarata-

ment alimentari i sobretot fomentar la solidaritat. 

Hem  signat  un conveni pel qual les persones a qui 

Som – Fundació dóna suport, puguin accedir a l’aprofi-

tament d’excedent d’aliments frescos o cuinats que 

es generin en diferents supermercats o empreses de cà-

tering i restauració. 

Des de l’equip so-

cial de Som – Fun-

dació es proposen 

domicilis amb pocs 

recursos econò-

mics i que compten 

amb un suport a la 

llar. A partir d’aquí ens coordinem amb el Banc de Re-

cursos, que és el responsable de buscar els comerços de 

proximitat per tal d’assignar-los els domicilis proposats. 

Donem la benvinguda a la Irina 

Rodríguez i al Rodrigo Porras que 

s’han incorporat com a referents 

de tutela a l’equip de l’àrea social 

de Som — Fundació. 

El Rafa G. amb la Núria V., auxiliar 
de tutela. Es van apostar una Coca-
Cola perquè el Rafa està convençut 
que la Núria no el guanyaria jugant a 
futbol.  A veure qui guanya l’aposta!  

El Camilo F. té moltes histò-
ries i anècdotes per explicar. 
Aquí el veiem preparant-se per 
fer un relat  a l’Elisenda R., 
referent de tutela. 

El Gabriel R. be-
renant en un dels 
seus llocs preferits 

amb la Mònica G., 
referent de tutela. 

PORTES OBERTES 

SOLIDARITAT DE PROXIMITAT 


