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U 
n grup de persones voluntàries, l’Anna Sán-
chez, responsable del Programa de Vo-
luntariat i en Josep Tresserras, director-
gerent de la fundació van participar en el XII 

Encuentro de Voluntariado Tutelar que es va celebrar 
a Sevilla del 18 al 20 d'octubre. La trobada va ser 
organitzada per l'Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares i va congregar més de 200 persones 
voluntàries de tota Espanya. 

L'esdeveniment va començar amb un sopar organitzat 
per la Fundació Tute-
lar Tau a la qual 
van assistir els actors 
Stefan López i Fran 
Fuentes, que van 
actuar en la pel·lícula 
Campeones. Du-
rant  els  dies  poste-
riors es van celebrar 
diferents espais de 

debat i formació en els quals van participar re-
presentants d'entitats socials i de la política.  

Les persones voluntàries del programa de Voluntariat 
de la fundació que van assistir a la trobada destaquen 
la importància de participar en aquest tipus d'actes, 
que  els  permet  compartir coneixements i experièn-

cies. A continuació, 
detallem les seves 
valoracions sobre 
les jornades: 

En l’acte de presentació 
del Pla Estratègic, va 
coincidir un grup de 
famílies del progra-
ma de Planificació de 
Futur (Pretutela) i van 
decidir formar un grup 
de WhatsApp amb la finalitat de compartir experiències i 
inquietuds.  L ’administrador i dinamitzadora del grup 
és l’Anna Maria C., mare d’en David C.   

Les famílies d’aquest programa que vulguin formar-ne 
part, heu de contactar amb la Núria Mañes, res-
ponsable del programa de Planificació de Futur, que faci-
litarà el vostre telèfon a l’Anna Maria C. perquè us inclo-
gui al Grup de Famílies. 
 

Envieu un mail amb el vostre  

nom i número de telèfon mòbil a 

pretutela@somfundacio.org 

El 10 d'octubre 
vam celebrar la 
Jornada “Perso- 
nes, Suport i 
Apoderament" al 
CaixaForum de 

Barcelona per presentar els resultats de les 
enquestes que han realitzat les persones usuà-
ries, les famílies de Planificació de Futur, els 
voluntaris, les voluntàries, els centres 
col·laboradors, els professionals i els membres 
del Patronat. La informació ha servit 
per recollir les opinions i valoracions sobre 
els reptes i les prioritats que s'havien de 
contemplar al Pla Estratègic 2022 de la fun-
dació.  

Més informació a l’enllaç següent  
 http://bit.ly/32g3dPY P
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Josep T.    

He pogut recollir informació sobre l'àmbit de la 

discapacitat que em serà molt útil i em donarà 

seguretat. 

 

Susanna J.   

S'han tractat temes molt interessants en els ta-

llers, col·loquis i xerrades. 

 

Maria G.  

M'ha permès conèixer a altres voluntaris i volun-

tàries de la fundació. Experiència enriquidora i 

recomanable en tots els sentits. 

 

Fabián E.   

Obtenim informació important per a ajudar a ges-

tionar millor el voluntariat. 

 

Constancio E.   

Que amb paciència, empatia i ganes podem acon-

seguir una societat inclusiva per a tothom. 

 

Més informació a l’enllaç següent  http://bit.ly/2CcKRF0 



som — breus 

som — notícies 

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

breu el vostre aniver-
sari el mes de novembre.  

MOLTES FELICITATS!! 

Blog 
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Ens  acomiadem 
de la M. Carmen Jiménez 

i de l’Olga Forcada 
que ens han deixat el 

mes d’octubre. Alguns assistents al bere-
nar del 24 d’octubre van 
aprofitar el moment per 
fer un dibuix amb motius 
nadalencs amb bona 
companyia i així presentar la seva proposta per al con-
curs de postals de 2019.   

Donem la benvinguda a l ’An-
na Llucià, l ’Anna Rodríguez, 
en Joan Colilles i la Júlia Bonas-
tre que s ’han incorporat el mes 
d’octubre com auxiliars socials a 
l’equip de Som — Fundació. 
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En Josep Tresserras, direc-
tor-gerent, va assistir a la 
conferència sobre “Els pro-
fessionals de la discapa-
citat del demà” que es va 
celebrar a Hèlsinki durant 
els dies 3 i 4 d'octubre.  

Les jornades es van centrar 
en explorar com crear les 
condicions per comptar 
amb professionals que pu-
guin complir les necessitats 
futures dels usuaris dels 
serveis, persones amb dis-
capacitat  i  les  seves famí-
lies.  

L’Antonio Manuel Ferrer, 
responsable de l’àrea jurídi-
ca, va participar el dia 30 
d’octubre a la XV jornada 
d’Assessoria Jurídica de 
l’Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares. 

En l’acte es va valorar l’im-
pacte de la reforma de la 
legislació civil en el suport a 
l’exercici de la capacitat jurí-
dica de les persones amb 
discapacitat intel·lectual per 
garantir els seus drets en 
la presa de decisions. 

D
R

E
T

S
 

El dia 15 d’octubre, en 
Josep Tresserras, di-
rector gerent, va recollir 
les claus de l’habitatge 
que ens ha cedit l’A-
juntament de Barcelo-
na.   

En aquests moment, la 
fundació està acabant 
d’habilitar l’habitatge per-
què en Rafael G. pugui fer 
realitat el seu projecte de 
Vida Independent. 
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En Jose Antonio G. molt con-
tent de retrobar-se amb la 
Raquel Roldán, referent 
social. 

La Sonia P. va 
visitar al seu 
pare per gaudir 
d'una castanya-
da familiar! 

En Manolo F. celebrant el seu 
aniversari amb en Josep Maria 
G., l 'Ignasi D., el seu vo-
luntari, i un grup de professio-
nals de suport. 

La M. Anto-
nia B. ca-
minant per 
Montserrat 
amb la Núria 
A., la seva 
voluntària. 


