
  

PARTICIPACIÓ ALS MUNDIALS  

SPECIAL OLYMPICS DE 2019  
La Rosa S. és una esportis-

ta del Club Esportiu El 

Vilar i ha estat selecciona-

da per Special Olympics 

Espanya per competir en 

els Mundials Special Olym-

pics que se celebraran a 

Abu Dhabi, del 14 al 21 de 

març de 2019. 

A la Rosa li agrada fer es-

port des de fa molts anys. 

Sempre havia practicat bàs-

quet però des de fa un any 

ha descobert el bàdminton que practica a la Ciutat Es-

portiva de Blanes. De fet, els èxits que ha obtingut amb 

el bàdminton  són  els  que li han permès que sigui se-

leccionada per representar aquesta modalitat als Mun-

dials d'Abu Dhabi. 
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En Luis R. es defineix com una per-

sona inquieta a qui agrada fer acti-

vitats molt diverses. Gaudeix assis-

tint a classes d'informàtica, va a 

classes de català, li encanta pintar, i 

tot i que ara s'està dedicant més al 

dibuix, també es diverteix practicant 

esports (natació, caminar...). 

A més,  en  Luis  compta amb en 

Sergi S., voluntari, que és qui 

l’acompanya, cada setmana, des 

de fa més de dos anys, a fer les 

activitats d'oci.  En Luis està en-

cantat amb la relació d’amistat que 

s’ha  establert  entre  tots  dos al 

llarg  del  temps,  gràcies  a  la  

qual ha pogut conèixer els pares 

d’en Sergi i  gaudir d'algunes cele-

bracions familiars. 

No obstant això, fa algun temps li 

van detectar 

uns proble-

mes visuals 

que han obli-

gat a aug-

mentar el 

tipus de su-

ports que rep 

per poder 

garantir la 

seva autonomia. Som – Fundació 

es coordina amb els professionals 

de la llar-residència on viu, els ta-

llers en els quals acudeix a realitzar 

activitats  i  la  Fundació ONCE, 

que li facilita ajuda per millorar 

l'adaptació visual. 

En Luis ens comentava en l’entre-

vista que el que menys li agrada 

d'aquesta situació és la utilització 

del bastó perquè no vol donar 

una imatge de vulnerabilitat, 

però és conscient que ha d'usar-lo.  

Finalment, tot i que en-

cara falta algun temps 

per a l’estiu, en Luis ja 

ha   proposat   a  en 

Rodrigo Porras, refe-

rent de tutela, que vol 

començar a preparar les 

vacances amb suficient 

antelació. Perquè aquest 

any, li agradaria anar 

de colònies a Alemanya. Estem 

segurs, que amb la seva insistència 

i vitalitat ho aconseguirà! 

 

L’AFICIÓ PER AIXECAR CASTELLS 
 

En Serafí R. forma part 

de la colla castellera dels 

Xicots de Vilafranca des de 

fa més de 20 anys. Per 

poder aixecar els castells 

que tant li entusiasmen 

s'entrena de valent ca-

da divendres des de les 

10 de la nit fins a les 12 h, 

aproximadament, amb la 

resta de companys. 

Els Xicots de Vilafranca 

van encarregar un ni-

not amb la cara d'en Serafí perquè és un dels membres 

més antics.  

El dia 24 de març es va dur a terme una festa al Mas 

de les Cabanyes per lliurar el ninot a la Fundació Mas 

Albornà, entitat que disposa d'un Centre Especial de Tre-

ball amb el qual en Serafí col·labora des de l'any 1992.  

 

Podeu llegir l’entrevista completa a 

l’enllaç següent http://bit.ly/2GKcSIX 

Més informació a l’enllaç següent: http://bit.ly/2Eip8dC Més informació a l’enllaç següent: http://bit.ly/2pL2jtA 



En Rafa P. gaudint 
dels  músics que se 

situen a la Plaça de la 
Catedral. Li encanta 

anar a escoltar-los! 

som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és 

habitual, felici-

tem a totes les persones 

que celebreu el vostre ani-

versari al mes d’abril.  

MOLTES FELICITATS!! 

La Francisca H. 
molt contenta  amb 

el  seu canvi de 
look.  L’hi queda 

fantàstic! 

PONT ALIMENTARI 

Continuem ampliant la xarxa de 

col·laboradors del projecte Pont Alimentari amb 

la incorporació d'una nova botiga de Veritas a 

Barcelona, una 

de Consum, a 

Lleida, i dos 

supermerca ts 

de la cadena 

Condis, els  

primer establi-

ments d’aquesta 

cadena que s’uneixen al programa.  

L’objectiu del projecte és promoure el consum 

solidari amb les persones amb discapacitat i re-

duir el malbaratament alimentari. 
 

Més informació a l’enllaç següent  

http://bit.ly/2G9fnkv 

En Francisco G., en José 
Maria H., la Leonor D. 

gaudint d’una trobada amb 
l’Alícia Bueno i l’Olga 

Vilanova, professionals de 

la fundació. 
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Donem la benvin-

guda a la Sandra 

Sánchez que s'ha 

incorporat al mes de 

març com adminis-

trativa a l'equip 

de  Som – Fundació. 

Donem la benvinguda 

a la Maria Gavaldà i a 

la Rosa Sagástegui 

que s’han incorporat  al 

mes de març a l’equip 

de voluntariat de 

Som – Fundació. 

JORNADES INICO  
En Raúl Olivera i la 

Maria  Pàmies,   pro-

fessionals de la fundació,  

van assistir a les X Jor-

nadas Científicas In-

ternacionales de In-

vestigación sobre Personas con Discapacidad, or-

ganitzades per l’Instituto Universitario de Integración en 

la Comunidad (INICO) i que es van celebrar durant els 

dies 14, 15 i 16 de març a Salamanca. 

En les jornades es van difondre pràctiques innovadores i 

es va compartir experiències  entre  els professionals de 

l'atenció directa. 

A la Beatriz H. li agra-

da molt la neu i aquest 
any està molt contenta 

perquè n’ha pogut gau-
dir fins i tot al seu po-

ble. 

En Jonathan G. 
ens mostra un dels 

seus dibuixos.  Està 

fet tot  un artista! 

Ens  acomiadem 

  d’en Tarik Ernesto 
Campagnoli que ens   

ha deixat al mes            
de març. 


