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L 
a Sara Q. i la Raquel M., 
juntament  amb  en Raúl 
Olivera, coordinador de 
l'àrea  social,  i en Josep 

Tresserras, director-gerent, 
van participar a la conferència 
Europe in Action, organitza-
da  per  Inclusion  Europe, que 
es va celebrar el mes de juny 
passat a Vilnius, Lituània.  

La Raquel va presentar el procés 
que ha dut a terme en els últims 
anys per fer realitat el seu pro-
jecte de vida independent. 
La  Sara  va  explicar  com  s'ha 
creat el grup de Som Com-
panys  i  les  activitats  men-
suals que realitzen, des de de-
bats a sortides d’oci. 

Tant la Raquel com la Sara des-
taquen que la seva participació 

en la conferència ha estat una 
experiència molt positiva perquè 
han pogut compartir les seves 
vivències amb els assistents 
i, al mateix temps, conèixer al-
tres realitats. Ens comenta-
ven que al principi de la seva 
exposició estaven molt nervio-
ses, però al cap d'uns minuts es 
van  anar  tranquil·litzant  per-
què comptaven amb el suport 
d’en Raúl. 

També assenyalen que les va 
sorprendre saber que hi ha 
“governs d'altres països que no 
s'impliquen gaire amb les perso-
nes amb discapacitat”. Per 
aquest motiu, insisteixin que és 
molt important celebrar aquest 

tipus de jornades, en què 

participin les persones amb dis-
capacitat i les entitats que els 
donen suport, per seguir apre-
nent  i  millorant  les  condi-
cions de les persones amb 
discapacitat. 

Van ser tres dies molt intensos 
assistint a les diverses ponències 
i tallers que es desenvolupaven.  

La Raquel i la Sara reconeixen 
que ha estat molt interessant 
prendre 
part en 
aquesta 
trobada i 
els agra-
daria 
molt tenir 
l’oportu-
nitat d’assistir a la propera 
per poder continuar apre-
nent. 

Podeu llegir l’entrevista 
completa a l’enllaç següent  

 http://bit.ly/2m4MYpD 

El grup de Som 
Companys  es 
van trobar el 28 
d’agost per fer 
una sortida molt 
estiuenca, van 

anar a les piscines Picornell.  

En aquesta ocasió, no va poder 
coincidir tot el grup perquè hi 
havia companys i companyes 
que estaven encara de vacances 
però van assistir-hi l’Asunción S., 
la Carme P.,  el Christian G.,  
l’Eduard G., en Jerònimo N., la 

Marta F. i en Rafael G., acompa-

nyats per la Jenifer Jiménez i la 
Montse Gozálvez, professio-
nals de la fundació.  

No van tenir sort amb el temps, 
perquè va ser un dia plujós, 

però van 
gaudir força 
de la piscina 
interior. 

Després de l’es-
port van fer un 
berenar  per re-
cuperar for-
ces. 

Va ser un 
matí molt 
complet i 
divertit! 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, felicitem a totes les persones que 
heu celebrat el vostre aniversari el mes d’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    

Berenar Acompanya’m 

Preparant el Futur del 
nostre familiar 

Compto amb vosaltres 

Gràcies a la seva cooperació podem seguir oferint els suports necessaris a les persones amb 
discapacitat intel·lectual perquè puguin dur a terme el seu projecte de vida. 

Vull viure a casa 

A continuació detallem les subvencions atorgades durant aquests mesos de 
2019, en funció de les entitats col·laboradores i dels projectes amb els 
quals col·laboren: 

Preparant el Futur del nostre familiar 
 

Vull viure a casa 

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, companyes, familiars,  

celebracions d’aniversari ...   

Esperem que us agradin i us recordem que 

en trobareu més a la nostra pàgina de 

facebook @somfundacio 
Jaime M. 
celebrant  

l’aniversari 

Salvador P. 
celebrant  

l’aniversari 

Carmen M. 
sortida amb el seu 
equip de suport 

Federico A. amb la  
seva mare, la Dolors C.; 

visita familiar 

Francesc B. 
a punt de marxar de  

vacances 

David S. 
escollint una de les 

seves pel·lícules  
preferides 


