
Nº 135, juny 2017  

UNA CITA MOLT ESPERADA 

   www.somfundacio.org          Blog 

TROBADA AMB PERSONES 
VOLUNTÀRIES 

A 
quest mes de maig l’hem començat amb bon ritme, tot ce-

lebrant la tarda del berenar en un entorn molt diferent al de 

l'habitual: a la Caseta de la Hermandad de los Romeros, al  

Fòrum de Barcelona.  

Com ja és tradicional, aquesta celebració s'inicia amb un pica-pica. I, 

abans que tots els assistents acabin, comencen a sonar les primeres 

cançons de rumbes i sevillanes. A partir d'aquí, el ritme anima les 

persones més atrevides a sortir a la pista a ballar. A poc a poc, els altres 

ens anem animant i, de mica en mica, la pista es va omplint de grups 

que inicien, fins i tot, una coreografia! 

No tothom ballava, ja que alguns dels assistents van preferir compartir 

confidències i anècdotes amb altres companys que no veuen 

tan freqüentment, per posar-se al dia de les novetats. 

 

Els assistents vam gaudir de valent                                      

amb el ritme de la Feria! 

Amb motiu del 30è aniversari de la fundació,  el  dia 24 

d'abril vam celebrar una trobada amb les persones que for-

men part del Programa de Voluntariat. En l'acte van assistir-hi 

també alguns professionals de l'entitat i els membres del pa-

tronat. 

Va ser una tarda entranyable en la qual vam poder 

conèixer-nos una mica millor i compartir vivències de 

l'àmbit del voluntariat tutelar. 

 

Gràcies a totes les persones                                          

que vau assistir a la trobada! 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, felicitem a 

totes les persones que celebreu el 

vostre aniversari al mes de juny.    

   MOLTES FELICITATS!! 
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Donem la benvinguda 

a la Brenda Garcia i a 

la Xenia Sayol que 

s’han  incorporat  al mes 

de maig  com  a  vo-

luntàries a l’equip de 

Som — Fundació. 

El Josep P. i l’Esther 

Llanas, referent tute-

lar, van gaudir d’una 

trobada familiar que 

es va celebrar a la Llar 

Santa Anna.   

En acabar en Josep 

P. li va regalar, a l’Esther,  un gerani en un test 

de ceràmica que havia pintat ell mateix.  

En la celebració de la 

Feria d’Abril, la Isabel 

E. es va trobar de nou 

amb la Raquel Perona, 

professional de la funda-

ció, després d’haver 

coincidit fa molt de temps en un centre.  

Li va fer tanta il·lusió que li va regalar una rosa! 

La campanya #Rentaterapia ens 

recorda els beneficis de marcar la 

X solidària en la declaració de la 

renda, per tal de contribuir a millorar 

la qualitat de vida de les set mi-

lions de persones que ho necessiten. 

L’any 2017 les ONG posaran en mar-

xa més de 1.300 programes desti-

nats a millorar les condicions d’aquest 

col·lectiu, gràcies a les persones que 

van marcar la casella de Activitats 

d'Interès Social a la seva declaració 

de l’IRPF. 

CONSUM SOLIDARI 
El Projecte Pont Alimentari, una iniciativa de 

la Fundació Banc de Recursos, continua 

augmentant el nombre de beneficiaris.  

Durant el mes de maig s’han incorporat al 

conveni amb Veritas dos nous supermercats de Barcelona: Bonpreu i l’Es-

clat del barri de la Sagrada Família i el de la 

plaça d’Espanya.  

Cada setmana en Roman R., en Cristóbal 

O., en Rafa G., l’Edu M., la Míriam K. i 

la Rafi V. podran reaprofitar els excedents 

de pa, menjar fresc i menjar cuinat que es 

generin en els esmentats supermercats.  

D'aquesta manera contribuirem a no malbaratar aliments i a reduir la des-

pesa de les seves dèbils economies.  

Durant els dies 16, 23 i 30 de maig, la Gemma Deu-

lofeu, professional de Dincat, ha impartit 

una formació sobre salut i sexoafectivitat dirigida 

a persones amb discapacitat intel·lectual a les nostres 

oficines. 

24 persones a qui l’entitat dóna suport han pogut be-

neficiar-se d’aquesta formació que té com a objectiu mostrar els diversos aspectes 

que s’han de considerar per gaudir d'una salut i d'una sexualitat saludables. 

A la Mercedes A. li agrada 

molt el Manolo Escobar i, com 

que no ha pogut coincidir amb 

ell, ja li ha vingut bé fer-se 

una foto amb la seva estàtua. 

L’Agustina B. fent 

una mica d’esport 

amb la seva bici-

cleta.  Una pràcti-

ca molt saludable 

per mantenir-se en 

forma. 


