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L’Òscar G. és  una persona sord-

cega  que,  amb  el  suport  de 

Som – Fundació, ha aconseguit 

viure en un pis de forma inde-

pendent. Però arribar a aquest 

punt no ha estat gens fàcil.  

Viure en una residència d'adults 

després 

d’estar 

en resi-

dències 

j u v e -

nils, va 

significar per a ell un retrocés, 

ja que va perdre autonomia. 

Per aquest motiu, ell tenia molt 

clar el seu projecte de vida: 

“Volia viure en un pis de forma 

autònoma”. Aquest tema es va 

treballar des de la fundació i es 

van coordinar les ajudes que ne-

cessitaria  d'altres entitats com 

Apsocecat o la Fundació ONCE.  

El primer dia que va estar sol en el 

pis va sentir una mica d'angoixa 

perquè l'entorn era desconegut 

per a ell i necessitava que l'acom-

panyessin a tot arreu. Però aques-

ta sensació va desaparèixer quan 

va aprendre els recorreguts i 

va conèixer gent del barri. 

L’Òscar és una persona molt acti-

va. Cada dia s'aixeca a les 6 del 

matí i realitza activitats molt 

diverses. Una vegada a la setma-

na va a la Fundació ONCE on assis-

teix a classes de ceràmica, cis-

telles i maquetes. Els dimecres 

fa natació en les piscines Picornell; 

la piscina, 

ens comenta, 

li dóna una 

sensació de 

relaxació i de 

llibertat. A 

més, fa biju-

teria a casa seva. Però, sens dub-

te, l'activitat que més li agrada és 

la lectura: “És com si veiés una 

pel·lícula amb la meva ment”. 

També li agrada molt connectar-se 

a internet i estar al 

dia del seu perfil a 

facebook.  

L’Òscar ens co-

menta que hi ha 

gent que li diu que 

no se sentiria ca-

paç de fer tot ell 

que fa, però com diu ell,  “les per-

sones es van adaptant a les 

situacions amb què es van  

trobant”. Ara se sent molt satisfet 

d'haver aconseguit viure com ell 

sempre volia. 

 

 

Gràcies per compartir la teva 

experiència amb nosaltres! 

L’Israel C. va participar en la disciplina d’ho-

quei als Jocs Europeus del campionat INAT 

que es van celebrar a Paris durant els dies 14 a 

22 de juliol. 

Tot el seu equip estava molt content perquè van 

aconseguir quedar 3r. a la classificació general. 

L'Israel ens comentava que el que més destacaria d’aquesta experiència 

és l'actitud de l'entrenadora que va aconseguir “posar-nos les piles per 

gaudir cada dia dels partits i passar-nos-ho tan bé com sigui possi-

ble”!. 

“ARA VISC COM JO VOLIA” 

Podeu llegir l’entrevista completa 

a l’enllaç següent  

http://bit.ly/2OyEoJb 

Podeu llegir l’entrevista completa a l’enllaç següent  http://bit.ly/2pjaca4 

Enhorabona pels bons resultats 

que estàs aconseguint amb l'esport!  

JOCS EUROPEUS A PARIS 
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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’aniversari 

durant aquest mes de setembre.  MOLTES FELICITATS!! 
Blog 

Sant Fructuós, 12,  baixos 

08004 Barcelona 

T. 932 980 301  -  F. 932 980 112 

informacio@somfundacio.org  

www.somfundacio.org    

Ens  acomiadem 

d’en Jaime Sanfeliu  

que ens ha deixat  

al mes d’agost. 

El 28 d’agost passat, el grup de Som Companys, for-

mat per persones usuàries de la fundació, van anar a 

veure l'exposició de Shomei Tomastu a la Funda-

ció Mapfre de Barcelona. Van estar acompanyats per 

la Montse Gozálvez i la Carla Arcos, auxiliars de 

tutela. 

Després de la visita van aprofitar per fer un volt pel 

centre de Barcelona i gaudir d'un berenar en una ter-

rassa.  

S'ho van passar genial! 

En el reportatge que va emetre el Telenotícies Nit el dia 

20 d'agost, l'Anna Sánchez, responsable del Programa de 

Voluntariat,  va explicar el treball en xarxa que estem 

portant a terme amb el programa #JoTbPuc per tal de 

promoure el voluntariat inclusiu com a via d'integració 

social.  En el mateix reportatge, la Fina B. va tenir l’ocasió 

de compartir la seva experiència com a voluntària amb 

l'entitat Amics de la Gent Gran. 

Donem  la  benvinguda a 

quatre  noves persones que 

s’han  incorporat a l’equip de 

Som — Fundació al mes de 

juliol i agost:  

 L’Anna Massanas i la Ra-

quel Moreras, com a auxi-

liars de tutela. 

 L’Olga Rosique i la Yolanda 

Esteban com a referents 

de tutela. 

Hem fet una selecció d’algunes de les fotos 

que ens heu fet arribar d’aquests mesos 

d’estiu en què heu gaudit de trobades amb 

companys i familiars, sortides a la piscina, 

celebracions d’aniversari ... 

Esperem que us agradin i us recordem que 

en trobareu més a la nostra pàgina de 

facebook @somfundacio 

Podeu veure el reportatge a l’enllaç 

següent  http://bit.ly/2wDblNQ 

Elias F. i Anna V.,  
voluntària 

Trobada dels companys i de les  

companyes de Flor de Maig 

Antonio i Rafael R.,  
sortida familiar 


