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MOSAICO DE SONIDOS 

   www.somfundacio.org          Blog 

La Isabel F. va participar en les microcomposicions 
del projecte Mosaico de Sonidos que es van repre-
sentar a l’Auditori de Barcelona durant els dies 17, 
18 i 19 de febrer.   

 

Mosaico de Sonidos és un projecte sorgit per la ini-
ciativa de l'Associació Espanyola d'Orquestres 

Simfòniques, en 
col·laboració amb 
Plena Inclusión i 
l a  Fu n d a c i ó 
BBVA. El projec-
te ha comptat amb 
la participació de 
14 orquestres 
simfòniques de 

l'Estat i 228 persones amb discapacitat in-
tel·lectual de 8 federacions autonòmiques, entre 

elles la catalana. Algunes 
de les persones que va 
intervenir tocaven algun 
instrument musical i d'al-
tres ballaven. La Isabel 
F. és una de les persones, 
a la qual li donem suport, 
que actuava ballant una 
coreografia. 

 

La Isabel estava molt 
satisfeta de participar en aquest projecte i ho valorava 
com una opció impressionant per demostrar les 
seves habilitats musicals. 

 

Enhorabona Isabel! 

El diari El Mundo va publicar el dia 20 de febrer un article amb el tes-
timoni de l'Araceli i el Juan, una parella amb discapacitat in-
tel·lectual a qui donem suport, que va decidir formar una família i 
tenir fills.  L’article mostra les preocupacions i el dia a dia de la pa-
rella. 

 

Al mateix temps,  el  periodista va incloure les aportacions i refle-
xions sobre els drets de les persones amb discapacitat in-
tel·lectual d’en Josep Tresserras, director gerent, de l’Antonio 
Manuel Ferrer, responsable de l’àrea jurídica, de la Margui 
Grau, responsable de l’àrea social, i de la Gemma Santiveri, 
referent tutelar de l’Araceli. 

 

Podeu llegir l'article complet a través de l'enllaç següent    
http://bit.ly/2m30k19 

DRET A FORMAR UNA FAMÍLIA 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, felicitem a 
totes les persones que celebreu el 
vostre aniversari al mes de març.    

   MOLTES FELICITATS!! 
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Ens acomiadem                   

de la Susana López, la    

Dolors Nadal i el Francesc 

Vilarós que ens han deixat al 

mes de febrer. 

Donem la benvinguda al 

Ramón Cervelló que s’ha 

incorporat al mes de febrer 

com a voluntari a l’equip de 

Som — Fundació. 

L’Ana F. estava molt contenta de 

la foto emmarcada que li va rega-

lar l’Olga V., auxiliar de tutela.  I 

és que en aquesta foto surt amb 

en Jose F., el seu fill. 

En Ramon M. i en Fernando R. 

van celebrar el seu aniversari amb 

els seus companys, l'Asun A. i en 

Sergio M., i l’Esther U., referent 

de tutela.  Moltes felicitats! 

La  Montserrat  S. acom-

panyant la Rosa T. a fer 

gestions.  Després de l’acti-

vitat, tocava un moment de 

relax! 

El 23 de febrer vam celebrar la inauguració de les noves 

oficines amb els membres del Patronat de l’entitat. En 

Jordi Costa, president de Som – Fundació, va indicar en el 

seu discurs la importància de fer visible la tasca que 

portem a terme amb les persones amb discapacitat 

intel·lectual a les quals donem suport, per tal de sensibilit-

zar a la societat sobre les necessitats d’aquest col·lectiu. 

Els assistents vam gaudir d’una trobada molt distesa en la 

qual vam compartir coneixements i experiències de l'àmbit 

de la discapacitat intel·lectual.   

JORNADA D’INAUGURACIÓ 

TALLER DE CUINA 

El Programa de Volun-

tariat acaba de posar en 

marxa un projecte innova-

dor que pretén apropar 

les nocions bàsiques de 

nutrició i alimentació 

saludable a persones que viuen de manera 

independent.  

El mes de febrer s’ha incorporat la Simone P., 

voluntària, que acompa-

nya quatre noies a les 

quals la fundació dóna 

suport i durant 3 mesos 

compartiran una tarda 

a la setmana receptes 

de cuina i nutrició des d’un vessant lúdic.   

 

Més informació a l’enllaç següent 

http://bit.ly/2m2vfLn 

Donem la benvinguda a tres no-

ves persones que s’han  incorporat 

a l’equip de Som — Fundació:  

 L’Alicia Velilla  com  a recep-

cionista. 

 El Carles Pla com auxiliar de 

tutela de reforç. 

 La Susanna Font, com admi-

nistrativa. 


