
CONTINUEM CREIXENT 
Som – Fundació va iniciar la seva activitat a Lleida l’any 1998 en 

què va fer-se càrrec de la primera tutela. Al maig de 2010 

es va crear un equip social resident  en  aquesta  ciutat  per 

millorar  l’atenció  de  les  persones  a  les  quals  donem  suport.  

Durant  aquest  anys  el  nombre  de  persones  usuàries  ha 

anat creixent i,  en aquests moments,  s’ha considerat adient 

disposar d’un local per facilitar l’atenció de les persones  

que atenem i de les famílies que sol·liciten informació sobre 

el procés de modificació de la capacitat.  

Al mateix temps, la fundació comparteix un espai a Girona amb 

altres entitats de l'àmbit social, per poder donar resposta a les 

necessitats de les famílies i les entitats amb les quals 

col·laborem. 
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E 
l dia 11 de ge-

ner vam celebrar el tradicional dinar de Reis a 

Lleida amb les persones a les quals donem suport, 

professionals de l'entitat i membres del Patronat. 

En aquesta ocasió vam assistir 37 persones que vam gaudir 

d’un bon dinar en el qual vam assaborir els famosos ca-

ragols de Lleida. 

Per finalitzar la jornada, l’equip de Lleida va distribuir els 

regals de Reis a les persones usuàries. Els regals, encara 

que van arribar amb una mica de retard, els van fer molta 

il·lusió. 

Va ser una trobada plena de bons moments! 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, felicitem a totes 

les persones que celebreu el vostre ani-

versari al mes de febrer.    

MOLTES FELICITATS!! 

          Ens  acomiadem 

  d’en Jacint Alseda Pérez  

que  ens ha deixat  al  mes    

             de gener. 

L’Angel C. amb la Núria 

Vergara van aprofitar la 
sortida del sol per fer-se 

una bona foto abans de 
començar la intensa activi-

tat que els esperava. 

L’Anna Maria B., 

gaudint de la cele-

bració d’aniversari 
que li van preparar la 

Núria Sandín i en 
Ferran Fuguet, 

professionals de la 
fundació.  

#jotbpuc 
Els  dies 25  i  28  de  gener,  el 

Diari de la Discapacitat i l’edi-

ció digital social.cat van  publi-

car en els seus mitjans la notícia 

sobre el projecte #JoTbPuc que 

acabem d’iniciar. 

També la van incloure en les se-

ves xarxes socials fomentant-ne 

la difusió i el coneixement en 

l’àmbit social. 

En Roman R. va parti-

cipar en un curs de 

cuina organitzat per la  
Fundació Astres. Estava 

molt content perquè 
havia après i cuinat 

noves receptes.   
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L'Associació Espanyola de 

Fundacions  Tutelars  va 

entrevistar  la  Maria R.  i 

en  Joan M.,   pares   d’en 

Gabriel, amb la finalitat  

que compartissin la seva 

experiència i el suport que 

reben de l'àrea de Pretutela de Som – Fundació.       

Podeu accedir a l'entrevista completa a través de l'enllaç següent:  

http://bit.ly/2FH2lsX 
LA CIUTAT D’ONDA CERO 
El 31 de gener, la Mónica Günther, 

presentadora del programa La Ciutat 

d'Onda Cero Barcelona, va fer una entre-

vista a en Josep Tresserras, director 

gerent, i a l’Anna Sánchez, responsable 

del Programa de Voluntariat, en el qual 

van poder explicar breument la tasca de 

la fundació.   

Podeu accedir a l'entrevista completa 

a través de l'enllaç següent: 

http://bit.ly/2DRDSVk 

L’Òscar  G., molt content 
dels regals que va rebre 

d’en Constancio E., el 
seu voluntari, el dia de 

Reis.   


