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E 
l Ramsés M., el Roberto M. i el Jose 

Manuel G., tres persones a qui l’entitat 

dóna suport comparteixen un pis des 

d’octubre 2015.  Després d’uns temps 

d’adaptació, s’han avingut prou bé. Ja s’han acostu-

mat a respectar els espais en comú i a fer les tas-

ques domèstiques que cadascú té assignades.  

D’altra banda, en Ramsés i en Roberto compartei-

xen temps d’oci, ja que gaudeixen fent rutes de sen-

derisme per la muntanya.  En José Manuel, en can-

vi, s’estima més fer altres tipus d’activitats.  

El 16 de juny passat, el Ramsés, el Roberto i el Jose 

Manuel van participar en una reunió  amb l’equip 

interdisciplinari que els ofereix suport,  per poder 

valorar l’evolució de la convivència i establir l’apli-

cació de possibles millores. Va ser una trobada molt 

positiva en la qual van estar acompanyats pels refe-

rents i auxiliars de tutela de la fundació, el coordina-

dor de l’àrea social i les educadores que presten el 

servei del suport a la llar.       

COMPARTINT LA VIDA EN COMÚ 

LA FUNDACIÓ OBRA SOCIAL DE LA    

CAIXA COL·LABORA AMB                

LA FUNDACIÓ 

L’Obra Social de la Caixa ha concedit una subven-

ció a som - fundació que ens permetrà poder conti-

nuar promovent el programa de Vida Independent 

entre les persones a qui donem suport.   

El programa respon a la necessitat de les persones 

amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament  

de comptar amb els  suports  necessaris  per po-

der viure  a casa seva  de manera independent, au-

tònoma i més autodeterminada possible, i evitar així  

la institucionalització. 

Agraïm a l’Obra Social de la Caixa la seva aporta-

ció al programa. 

COL·LABORACIÓ DE                              

¿HUMANOS O POSTHUMANOS? 

Els autors del llibre “¿Humanos o Posthuma-

nos?   Singularidad tecnológica y mejoramien-

to humano”, publicat el març de 2015, han cedit 

els drets d’autor a som – fundació.   El llibre 

recull les reflexions de 215 personalitats sobre la 

incidència de la tecnologia en l’espècie huma-

na i està coordinat per Alberto Cortina i Miguel 

Ángel Serra. 

Agraïm a tots els autors del llibre la seva apor-

tació a l’entitat que contribuirà a potenciar el pro-

grama de Vida Independent entre les persones a 

les quals l’entitat dóna suport. 
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ANIVERSARIS  JULIOL 

1 ROBERTO M. 6 M. CARMEN J. 18 M. TERESA P. 26 ANTONIO G. 

 ESTHER M.  ESMERALDA F.  FRANCISCO M.  ALBERTO C. 

 MARIA JOSÉ L. 7 M. CARMEN B.  ANTONIO E. 27 FRANCISCO F. 

2 J. MANUEL V. 9 FLAVIUS G.  J. PEDRO C.  REBECA C. 

3 JUDITH R. 10 SERGIO M. 19 J. RAMON E.  JUAN C. 

 JUAN JOSE M. 11 J. MANUEL G. 20 CARMEN P. 28 ANTONIO G. 

 FÁTIMA M. 12 PATRICIO M. 21 MANUEL T.  HUGO D. 

 Mª JOSÉ G. 13 SERGI L.  SAMUEL N. 29 IVAN M. 

4 M. DOLORS P. 15 SERGIO A.  OSCAR C.  JOSE B. 

 JOSEFINA G. 16 MONTSERRAT S. 22 M. CARMEN F. 30 XAVIER P. 

5 BLAS R.  ENCARNACIÒN L.  CRISTINA A.  M. ROSARIO M. 

 A. RAMON M.  MANUEL F. 24 ROBERT R.  AARON C. 

 MIRIAM K. 17 CARMEN T. 26 GUILLERMO P.   

 M. ISABEL F.  SALVADOR P.  O. LLUIS M.   

6 E. MIGUEL S.  RAMONA C.  ANA L.   

També felicitem a les persones voluntàries que fan l’aniversari al mes de juliol:  el JORDI 

B. el dia 2, el GABRIEL A. el dia 7, el MANEL C. el dia 12, l’ALBERT C. el dia 16, la 

NEUS G. el dia 18, el JORDI S. el dia 21  i el LLORENÇ T. el dia 27. 

som — felicitem a: 

som — breus  

Blog 

PRIMAVERA SOUND 

Un altre any, com ja és habitual per aquestes dates, 
ens hem pogut beneficiar de la col·laboració amb 
l’organització del Primavera Sound, ja que ens va 
tornar a oferir entrades gratuïtes per assistir al fes-
tival musical que organitzen anualment.   

En aquesta ocasió, un grup de persones a les quals 
l’entitat dóna suport, acompanyades per un grup 
de professionals de la fundació, van ser els privile-
giats per gaudir d’aquest important esdeveniment 
musical que es va celebrar a  Barcelona durant els 
dies 1 al 5 de juny. Van ser uns dies plens de ritme en què tots van poder gaudir de valent!! 

La Rosario S. estava molt contenta 
de conèixer al "cantaor" José Mercé, 
que col·laborarà amb l'associació Es-
tel en el calendari de l'any vinent.              
Va aprofitar l’ocasió per fer-se una 
foto i tenir-la de record. 

L'Oscar G. s'ha traslla-
dat recentment en un pis 
nou i s'està adaptant 
molt bé a aquest canvi.  
Li desitgem el millor en 
aquesta nova etapa. 

L'equip de treball de Qualitat Ple-
na Inclusió continua avançant 
amb el programa. Aquí el podeu 
veure després de l'última reunió que 
van tenir recentment, gaudint d'un 
moment de tranquil·litat després de 
la sessió.  


