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El grup de Qua-

litat de Plena 

Inclusión va 

celebrar la seva 

última reunió el 

31 de juliol, just 

abans de vacan-

ces, per tal de 

preparar l'infor-

me sobre qualitat 

que es presentarà a la propera reunió de Patronat de Som – Fundació.  

Les persones que formen part d’aquest grup de treball són: 

 Persones a qui donem suport: en José C., la Rebeca E. 

 Voluntari: en Constancio E. 

 Professionals i membres del Patronat de l’entitat: la Cande Infante, 

en Jordi Costa, la Laura Aguilera, la Montserrat Solanilla, la 

Rosa Padilla i la Raquel Hidalgo. 

U 
n any més us convidem a participar al Concurs de 

Postals Nadalenques 2017.  

Sembla que encara falten molts mesos pel Nadal, 

però els dies passen volant i, a més, volem que 

tingueu temps suficient per presentar-nos les vostres pro-

postes més creatives!  

 

Els participants del concurs podran aconseguir els premis 

següents: 

La persona guanyadora del con-

curs, amb la postal més votada, podrà 

gaudir  d’un  dinar  per a dues 

persones en un dels 460 restaurants 

que inclou el cofre regal de Smartbox. 

 

Les persones que 

quedin en el 2n i el 3r lloc obtindran 

dues entrades per anar al cinema 

amb qui vulguin i veure la pel·lícula que 

més els agradi. 

Qui hi pot participar? 

Totes les persones a les quals 

l’entitat dóna suport. 

Què s’ha de presentar? 

Les persones que participin 

al Concurs han de presentar 

una fotografia o un dibuix 

amb motius nadalencs.  

Quina és la data límit de lliurament? 

Podeu entregar la vostra 

postal al vostre referent o 

auxiliar de tutela fins al 

dia 9 de novembre. 

Si ho preferiu, també podeu 

lliurar-la  a les oficines del carrer Sant Fruc-

tuós, 12, de Barcelona. 

Més informació sobre el concurs a l’enllaç següent:  http://bit.ly/2xx4DL5 

Us animem a presentar les vostres propostes més originals.   

Una bona 

notícia en 

l ' à m b i t 

del Vo-

luntariat 

és el conveni de col·laboració 

entre Dincat i la Federació Cata-

lana de Voluntariat Social (FCV) 

que es va signar el mes de juliol 

passat amb l’objectiu de fo-

mentar i millorar la gestió 

del voluntariat a Catalunya.  

Per tal d'aconseguir-ho, les dues 

federacions realitzaran activitats 

c o n j u n t e s  e n c a m i n a d e s 

a intercanviar coneixements, 

experiències i expertesa en 

aquest àmbit. Q
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som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, felicitem a totes les persones que heu celebrat 

el vostre aniversari el mes de agost i també a les que feu l’aniver-

sari durant aquest mes de setembre.  MOLTES FELICITATS!! 
Blog 
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Donem la benvinguda a 

quatre noves persones 

que s’han incorporat com 

a voluntàries a l’equip 

de Som — Fundació du-

rant el mes de juliol:   

l’Ariadna Santinyà, en 

Jordi Jané, la Lidia 

Ruiz i la Mercè Ros. 

Donem la benvinguda a 

dos noves persones que 

s’han incorporat a l’equip de 

Som — Fundació  al mes 

d’agost: 

 La Pilar Pérez, com a  

referent de tutela. 

 En Ramón Remiro com 

a responsable de l’àrea 

de Comptabilitat. 

REUNIÓ AMB EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT 

En Jordi Costa i en Josep Tresserras, president i director-gerent de 

Som – Fundació respectivament, es van reunir el dia 27 de juliol amb 

el molt honorable president de la Generalitat, Carles Puigdemont i 

Casamajó.   

Durant la trobada van poder presentar-li la tasca que duem a terme 

en la fundació i, al mateix temps, van tractar diversos temes d'interès 

relacionats amb l'àmbit de la discapacitat intel·lectual.  

La Neus J. i la Cristina S. amb 
la Yolanda Paz, auxiliar de tutela. 

T
ro

b
a

d
e

s
 a

m
b

 p
e

rs
o

n
e

s
 

v
o

lu
n

tà
ri

e
s
 

L’època estiuenca ens permet 

gaudir de moltes activitats 

a l’aire lliure i ens agrada, 

un cop tornem de les va-

cances, poder-les explicar 

als nostres companys i 

familiars.     

Aquí teniu una selecció 

d’algunes de les fotos 

que ens heu fet arribar perquè tin-

gueu una petita mostra d’aquests 

bons moments i, també, d’algunes 

celebracions d’aniversaris. 

En Francesc B. 

amb la Raquel 

Perona, auxiliar de 

tutela. 

La Montserrat C. i la 

Inés G., voluntària. 
L’Isidre D. i la Núria A., voluntària. 

En Sergi L. amb la 
Núria Sandín i en 
Ferran Fuguet, pro-
fessionals de la funda-
ció. 

En Ricard M. i en Bernat S., voluntari. 

La Laura B. amb l’Ol-
ga Vilanova i la Rosa 
Padilla, professionals de 
la fundació. 

En Valentí C. amb la 
Carmen Villar, auxiliar 
de tutela. 

L’Esteve R. amb el seu 
amic de la Font de Ferro. 

La Carmen O. 
amb en Miguel, 
la seva parella. 

La Sandra LL. amb la Mònica  
Gala, referent de tutela. 


