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La M. Carme S. viu a Terrassa amb la 

Victòria C., la seva tia.  Ambdues reben 

el suport de Som – Fundació, que també 

s'encarrega de coordinar els serveis 

que necessiten diàriament per garantir 

la seva qualitat de vida. 

Fa un any que la M. Carme s'ha prejubilat 

i troba a faltar a les seves companyes de 

feina. Aquesta situació va provocar que 

l'equip de l'àrea social que l'atén, format 

per la Noemí Martínez i en Xavi Ros, li 

plantegés la pràctica d'activitats lúdiques per fomentar la 

sociabilització.  

Va començar a anar tres dies per setmana a l'Associació Estel, en 

la qual practica unes de les activitats que més li agraden: la músi-

ca i el teatre.  

En Xavier Ros, auxiliar de tutela, la visita cada setmana per 

acompanyar-la a comprar, so-

lucionar incidències o realitzar 

gestions diverses.  

La M. Carme destaca que el que 

més aprecia de la fundació és 

la tranquil·litat que li dóna 

saber que la seva tia està ben 

cuidada. 

Ara està esperant ja el moment 

de marxar de vacances amb les seves germanes que estiuegen en 

un poblet d'Osca, on podrà gaudir d'un temps més fresquet. 

 

Gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres! 

L’Ivan M. ha obtingut el premi al mi-

llor jugador en la categoria d’Special 

Olympics de la 48a edició de la Nit de 

l'esportista que, com cada any, ha 

estat organitzada per l'Ajuntament de 

Manresa. 

Els entrenadors van destacar l'ex-

cel·lent actitud que l’Ivan havia mos-

trat durant tota la temporada, ja que 

té els valors de l'esport, com ara la 

responsabilitat, la paciència, el sacrifici, 

la constància, ... Alhora, van indicar que 

havia estat un gran líder positiu, amb 

un gran esperit de resiliència davant les 

derrotes i que havia cohesionat l'equip, 

sent la segona veu per sota dels entre-

nadors. 

 

Enhorabona Ivan! 

Podeu llegir l’entrevista completa a l’enllaç següent  

http://bit.ly/2mbaOwI 

Més informació a l’enllaç següent  

http://bit.ly/2KEGHMO 

Durant el mes de 

juny, s'han dut a ter-

me unes sessions 

de teràpia canina 

en les oficines de 

Som – Fundació, con-

duïdes per en Marc 

Guirao, un voluntari que acaba d'incorporar-se al Pro-

grama de Voluntariat de la fundació. En Marc  és  ensi-

nistrador  de  gossos i en cada trobada ha vingut acom-

panyat pel Tazz, el seu gos. 

En aquestes sessions, l’Isidre, la Maria Jesús i la 

Yosune han estimulat, sense 

adonar-se’n, les habilitats mo-

trius, socials i de comunicació 

a través de diverses activitats, 

com ara, amagar una pilota, ras-

pallar i pentinar al Tazz, acaro-

nar-lo o donar-li aigua. 

Més informació a l’enllaç següent 

http://bit.ly/2JN8rP3 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és ha-

bitual, felicitem 
a totes les persones 

que celebreu el vostre ani-
versari al mes de juliol.  

MOLTES FELICITATS!! 

En Josep Tresserras, director-gerent de la fundació, va 

assistir a la conferència anual de l'EASPD, associació 

europea de la qual  formem part. La conferència es va cele-

brar a Varna (Bulgària) des del dia 13 al 16 de juny.   

Les jornades es van centrar en com l'economia social pot 

contribuir als objectius  del  desenvolupament  sostenible 

que promou l'ONU.  Tanmateix es van dur a terme debats 

sobre la cohesió social i es van exposar casos de models de diversitat i inte-

gració de la discapacitat.  
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Donem  la  ben-

vinguda al Marc 

Guirao que s’ha 

incorporat a l’equip 

de voluntariat de 

Som — Fundació al 

mes de juny.  

L’Aitor M. amb la 

seva mare i l’equip 

social de Lleida, en 

Donato López i 

l’Esther Llanas, 

després de la reunió 

que van mantenir per tractar diversos temes.  

En Pasqual Balañá 

ens va deixar  el 14 

de juny passat.  En 

Pasqual va ser Presi-

dent de l'entitat des 

de la seva fundació, 

l’any 1987 fins al 

2007, any en què ens 

van atorgar la Creu de Sant Jordi. Va continuar com a patró 

de l'entitat i en 2012, en reconeixement a la seva trajectòria, 

va ser nomenat President d'Honor, càrrec que ha vingut 

exercint fins al moment de la seva defunció.   

En Pasqual va ser una persona  molt  implicada  en  les ac-

cions adreçades a defendre els drets de les persones amb 

discapacitat i a fomentar la seva inclusió social. 

Lamenten sincerament la seva pèrdua.  

El dia 14 de juny, 

un grup de perso-
nes usuàries van 

visitar el Cosmo-
Caixa, gràcies a la 

col·laboració que 
mantenim amb 

l ' A s s o c i a c i ó 
de Voluntarios de 

"la Caixa".  

Els més decidits es van atrevir a tocar fin i 

tot els rèptils. S’ho van passar molt bé! 

La Raquel M. ha 

e s t a t  s e l e c -

cionada per Din-

cat per partici-

par en un docu-

mental sobre 

Vida independent arran de la seva participació en la 

1a. Jornada d’Habitatge de Vida Independent celebra-

da a Barcelona al mes de maig. 

La Raquel ens comentava que s’havia sentit molt a 

gust en la gravació i que li agradaria repetir-ho. Tam-

bé destacava que "em sento molt bé explicant la 

meva història, em sento jo mateixa".  

Enhorabona Raquel! 

Donem la benvinguda a tres 

noves persones que s’han  incorpo-

rat a l’equip de Som — Fundació al 

mes de juny:  

 La Raquel Roldán i la Sofia 

Escribano, com a referents de 

tutela. 

 En Xavier Roca com a admi-

nistratiu. 

L’Esmeralda A. ens pre-

senta  al seu fill l’Eiden. 

Enhorabona, ens ale-

grem que tot anés tant 

bé! 


