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PARTICIPACIÓ EN JORNADES 
El 10 de juny, l'Albert Rodrí-

guez, adjunt a Gerència, va par-

ticipar en la xerrada sobre Plani-

ficació de Futur que es va cele-

brar a les nostres oficines.  

La trobada, organitzada per 

la Fundació Friends - Asper-

ger, va tractar els temes relacio-

nats amb la tutela de persones 

amb discapacitat intel·lectual i les 

diverses figures de protecció 

existents.  

Durant el mateix 

cap de setmana, 

l’Albert va presen-

tar també una po-

nència  sobre els 

Aspectes legals 

de la vida adulta i 

la Modificació de 

la capacitat en les 

II Jornades sobre el Trastorn 

de l'Espectre Alcohòlic Fetal 

(TEAF). Aquesta jornada, organit-

zada per SAF Group entre d'al-

tres,  es va dur a terme durant 

els dies 11 i 12 a la Maternitat de 

l’Hospital Clínic Barcelona.   

 

A 
la Isabel del C., mare 

d’en Roberto, sem-

pre l’ha preocupat 

el futur del seu 

fill, sobretot, com poder ga-

rantir-li una qualitat de vida 

quan ella ja no hi sigui.  

La Isabel ens comenta que 

va conèixer Som – Fundació a 

través d'una xerrada informa-

tiva que es va dur a terme a l'Es-

cola Taller de San Miguel quan en 

Roberto tenia 17 anys. En aquell 

moment, encara tenia molts dub-

tes sobre què havia de fer per 

garantir-li, al seu fill, un futur 

i va començar la fase d'informa-

ció i valoració d'opcions. 

Uns anys més tard, l’any 2014, 

s'incorpora al programa de Pretu-

tela de la fundació. La Lina Mur, 

responsable del Programa, i l’An-

tonio Manuel Ferrer, responsa-

ble de l'Àrea Jurídica, són els pro-

fessionals de Som - Fundació que 

l'atenen per solucionar els 

seus dubtes i informar-li dels 

tràmits i alternatives que ha de 

considerar en aquesta etapa. 

Fa algun temps, en Roberto, li 

va fer la gran pregunta: “Què 

passarà amb mi quan tu no hi 

siguis?” I la Isabel ja va poder 

contestar-l’hi. Li va indicar que 

havia escollit a Som – Fundació 

perquè la fundació s'encarregaria 

de garantir-li una qualitat 

de vida en el futur; qüestió 

que la preocupa de forma des-

mesurada. 

De moment, la Isabel està 

contenta amb l'atenció que 

rep de la nostra entitat i 

subratlla la bona relació que 

manté amb la Lina. No obs-

tant això, ens indica que tro-

ba a faltar trobades amb al-

tres famílies de Pretutela, en 

similars condicions que la seva, 

per poder compartir experiències 

i coneixements.  
 

Moltes gràcies, Isabel,         

per compartir la teva                 

experiència amb nosaltres!  
 

Més informació a l’enllaç 

següent http://bit.ly/2vhz7wo 

 

 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, 

felicitem a totes les per-

sones que celebreu el vos-

tre aniversari al mes de juliol.    

   MOLTES FELICITATS!! 
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Donem la benvinguda a 

en Gabriel Cardeñosa i a 

en Xavier Obiols que 

s’han  incorporat  al mes de 

juny com  a  voluntaris a 

l’equip de Som — Fundació. 

Gràcies a la col·laboració amb 

l'organització del Primavera 

Sound Festival, 33 persones, 

entre professionals i persones 

a les quals l'entitat dó-

na suport, vam poder assistir a 

alguns dels concerts d'aquest 

gran esdeveniment musical.  

Va ser un cap de setmana ple d'activitats i bona música! 
 

Més informació a l’enllaç següent http://bit.ly/2rLXVve 

La revista 

s e t m a n a l 

Catalunya 

Cris t iana 

del 4 de juny, va publicar un reportatge sobre 

la tasca que Som – Fundació ha portat a ter-

me durant aquests 30 anys.  

 Podeu accedir a l'article complet a  

 l'enllaç següent http://bit.ly/2rwokib 

El Ramón C. va 

compartir un matí 

molt entranyable 

amb la Raquel 

Perona i la Noemí 

Martínez, professio-

nals de l’entitat,  a la 

residència on viu.  

La Sílvia C. amb les se-

ves noves ulleres que li 

fan joc amb els seus ulls 

blaus i també la jaqueta.                   

Tota conjuntada! 

El Pepe G. molt 
content de rebre 
la visita de la 
Raquel Perona 
a la residència on 
viu.  

Van aprofitar per 
posar-se al dia 
de les novetats! 

En  Josep 

Tresserras , 

director-gerent 

de la fundació, 

va participar en 

la Conferència 

d'Europe In 

Action que es 

va celebrar durant els dies 1 a 3 de juny a Praga.  

En Josep va presentar diversos casos de persones a qui 

donem suport per aconseguir el seu Projecte de Vida. 

 Més informació a l’enllaç següent 

 http://bit.ly/2sSXe2O 

L’Amparo 

R.  va 

conèixer, 

per fí,  

l’Encarna 

M. la seva 

voluntària.          

Estem segurs que gaudiran de 

grans moments juntes!   

Donem la benvinguda a 

la Sílvia Martínez que s’ha 

incorporat al mes de juny a 

l’àrea de Recursos Humans 

de Som — Fundació. 


