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EUROPA EN ACCIÓ 2016 

La fundació ha participat a Europa en Ac-

ció 2016, un esdeveniment organitzat per 

Inclusion Europe i Fenarceci, que s’ha 

celebrat durant els dies 26 a 28 de maig a 

Lisboa.  El tema principal de l’esdeveni-

ment ha estat l’educació inclusiva i ha 

aconseguit reunir a més de dues-centes per-

sones, entre professionals, famílies i perso-

nes amb discapacitat intel·lectual. 

1a. TROBADA DE VOLUNTARIAT 

L 
a fundació ha decidit crear 

un  Espai de Trobada 

per  a  les persones vo-

luntàries que desenvolu-

pen la seva tasca a l’entitat.  L’espai 

pretén ser un lloc on es pugui:  

 Fomentar la relació entre les 

persones voluntàries. 

 Compartir i reflexionar sobre 

els temes que preocupen als vo-

luntaris i a les voluntàries. 

 Debatre sobre la tasca de vo-

luntariat i la discapacitat in-

tel·lectual o del desenvolupa-

ment. 

També es tracta d’un espai per al 

reconeixement 

del paper del 

voluntariat i de 

la seva impor-

tància i prota-

gonisme dintre 

de som – fun-

dació.  Al ma-

teix temps, es vol reforçar la seva 

tasca  i  facilitar  l’intercanvi  d’expe-

riències i coneixements.  

La 1a. Trobada es va celebrar el dia 

30 de maig i van participar vuit per-

sones voluntàries i tres professionals 

de la fundació.  Va ser una jornada 

molt dinàmica i participativa en què 

van sorgir diverses qüestions i es van 

fer propostes que es treballaran  a la 

propera trobada. 

Moltes gràcies a tots i a totes per 

la vostra participació! 
 

Més informació al blog 

Els companys de suport han participat en una dinàmica de grup 

amb la Maria del Pilar M., que estava interessada a solucionar 

alguns dubtes sobre temes relacionats amb el funcionament de la 

fundació. La sessió va ser molt enriquidora, tant per als companys 

de suport com per a  la Maria del Pilar. 

Però el grup ha fet més activitats durant aquest període .... 

        Més informació al 

COMPANYS DE SUPORT 
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Si esteu interessats en contactar amb el grup de com-

panys de suport, ho heu de comunicar al vostre referent 

o auxiliar de tutela. 



ANIVERSARIS  JUNY 

1 ENRIQUE T. 6 T. ERNESTO C. 16 M. NURIA D. 24 RAFAEL G. 

 JOSEFA T. 7 JOSE MARIA R. 18 M. LUISA L. 25 J. ANTONIO V. 

 FERNANDO M. 8 FRANCISCA S. 19 FRANCISCO C.  ROSARIO V. 

2 JOSÉ E.  FRANCISCO G. 20 JUAN D.  MERCEDES U. 

 DOLORES C. 9 M. ANTOINE M.  D. ANTONIA A.  P. MANUEL R. 

3 RAFAEL P.  V. DIDIER M. 21 FRANCISCO S.  SERGIO M. 

6 JAIME V. 11 PEDRO A.  DANIEL G. 26 FRANCISCO L. 

 FRANCISCO R. 13 LLUISA P. 22 VANESA M.  OSCAR C. 

 A. JOSE J. 15 MONTSERRAT M.  POL H. 27 ROGER D. 

 MIQUEL F. 16 ALFREDO M.  SILVIA G. 28 CRISTOBAL R. 

 JOSE C.  ANTONIO F. 23 M. JESÚS V. 30 VICENTE M. 

També felicitem a les persones voluntàries que fan l’aniversari al mes de juny:                   

la VIVIANA G. el dia 1, la DULCE H. el dia 6, la MONTSE B. el dia 19, l’EGLÉ U. el dia 

21 i la ROSALIA O. el dia 27. 

som — felicitem a: 

som — breus  

Blog 

La Isabel F. ha participat amb 
diversos dibuixos al Concurs 
d’il·lustració per a artistes amb 

discapacitat intel·lectual, organitzat per Plena Inclu-
sión de Madrid.  Un dels premis consisteix a estam-
par el disseny guanyador en unes samarretes que es 
vendran en exclusiva al Museo ABC de Dibujo e 
Ilustración.  
 
Molta sort Isabel!! 

Ens acomiadem de la 

Joaquina G. que ens han  

deixat el mes de maig 

Donem  la   benvinguda a  

la Beatriz Peirò que s’ha 

incorporat al mes de maig 

com a voluntària a l’equip 

de som — fundació. 

DRET A VOT 

La fundació continua dedicant recursos al procés 
de recuperació del dret a sufragi.  L’Erica M. i 
l’Angel N. són dues persones, a qui l’entitat dóna 
suport, que han recuperat recentment el dret a vot.  
Tant l’Erica com l’Angel estan molt contents de 
poder exercir el seu dret a vot en les properes elec-
cions.  

L’equip de futbol del 
Xavier P. va participar 
en un campionat de 
futbol a Calella i va gua-
nyar. Aquí el veiem amb 
la copa que li van donar 
acompanyat del seu ger-
mà Felix.  
 
Enhorabona, Xavier!!  

La Rosa S. i l’Ivan M. fent 
una paradeta en la jornada la-
boral per anar a dinar i reposar 
forces, en companyia de la 
Mari Juana R., la seva auxiliar 
de tutela. 

El Francisco M. va fer un volt pel port de Pala-
mós amb la Sara M., la seva voluntària. Com 
que feia un dia assolellat van arribar fins al mira-
dor per fer-se una foto amb molt bones vistes! 


