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ACTE COMMEMORATIU DEL 30è. ANIVERSARI 
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E 
l 24 d’abril passat, Som – Fundació va ce-
lebrar el seu 30è. aniversari a l’auditori 
de CaixaForum de Barcelona, amb un 
acte commemoratiu presentat per la perio-

dista Xantal Llavina i en el qual va intervenir 
el senyor Eliseu Oriol, director dels Serveis Territori-
als Treball,  Afers So-
cial i Família, el senyor 
Jordi Costa, president 
de la fundació, i 
el senyor Valentí Far-
ràs, director del Cai-
xaForum.  

A més, vam comptar 
amb les intervencions de tres persones a qui la funda-
ció dóna suport: el senyor Rafael Garcia, el senyor 

Óscar Gil i la senyora Enriqueta Tarrès que van 
compartir els seus testi-
monis amb els assistents 
i ens van mostrar com 
superen obstacles de 
cada dia. 

En l’acte, van assistir –hi 
personalitats del món 
polític,  dels Serveis So-
cials, de l’àmbit de la 
discapacitat intel·lectual, famílies de pretutela, patrons, 
treballadors,    voluntaris    i    col·laboradors   de 
Som – Fundació. 
 

Moltes gràcies a tots els assistents per compartir 
aquest dia amb nosaltres! 

63è. TROFEU CONDE GODÓ  

imagenenaccion.org | HERNÁN DE LAS HERAS 

La Lluïsa L. ha format part del grup de 10 tennistes, representants de 

la Federació Acell i Special Olympics Catalunya, que han partici-

pat en el Clínic Peugeot, a la pista central del Reial Club Tennis Bar-

celona, en el marc 63è. Trofeu Conde de Godó del tennis a Barcelo-

na.  

La Lluïsa, juntament amb els seus companys i altres esportistes d’esco-

les de tennis, van poder jugar amb els jugadors professionals de 

l’ATP, David Ferrer i Tommy Robredo.  

La Lluïsa va gaudir d’una fantàstica experiència i es va poder sentir 

com una autèntica professional del tennis! 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, 
felicitem a totes les 
persones que cele-

breu el vostre aniversari 
al mes de maig.    

   MOLTES FELICITATS!! 
Blog 
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Donem la benvinguda a l’En-

carna Masip i al Fabián Espa-

ña que s’han  incorporat  al mes 

d’abril  com  a  voluntaris  a 

l’equip de Som — Fundació. 

En Juan Antonio V. va guanyar 

el VI Concurs de dibuix de 

punts de llibre, en la categoria 

d'adult, convocat per la Biblioteca Biblio@teneu de 

Sant Fost de Campsentelles. La Isabel E. va recollir el 

premi en el seu nom perquè ell no va poder assistir-hi.  

Donem la benvinguda a tres noves persones 

que s’han incorporat a l’equip de l’àrea social 

de Som — Fundació: la Noemí Martínez, la 

Marta Ibarra i el Carles Martínez. 

La Fina D. va fer unes 
manualitats ben acolo-
rides per compartir 
amb una escola d’in-
fants de Vilafranca.   

La Fina G. i la Conchi M. gau-
dint de la mona de Pasqua que li 
va portar la Carmen V., auxiliar 
de tutela. 

La M. Jesús G. 

va celebrar el seu 

aniversari amb els 

seus companys, la Mont-

se G., auxiliar de tutela, i un 

bon pastís de xocolata.     

Per molts anys! 

El dia 24 d’abril vam 

tenir l’oportunitat de 

rebre a les nostres 

oficines la  senyora  

Milagros Moreno, 

secretària general de 

l’Asociación Espa-
ñola de Fundacio-

nes Tutelares, el senyor Luis Gonzaga de la Fundación 
Tutelar Aragonesa Luis de Azúa i els senyors José Luis 

Pastor i Mikel de Barron, president i gerent de Futubide 
Fundación Tutelar.  

En Jordi Costa i en Josep Tresserras, president i director-

gerent de la nostra fundació respectivament, els van mostrar 

les noves instal·lacions i  van  aprofitar  per  compartir expe-

riències sobre l’àmbit dels suports a les persones amb disca-

pacitat intel·lectual.  

L’Albert R., adjunt a 

gerència, va ser entrevis-

tat el dia 28 d’abril pel 

periodista Sergi Ce-

brián, al programa radio-

fònic El Matí de Barcelona.  

L’Albert va parlar dels fets més destacats que 

ha dut a terme la fundació durant aquests 30 

anys d’activitat en l’àmbit dels suports a les 

persones amb discapacitat intel·lectual. 


