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Us recordem que ja podeu participar al 

Concurs de Postals Nadalenques 2017.  

Heu de lliurar una postal o una foto-

grafia amb motius nadalencs al vostre 

referent o auxiliar de tutela o, si ho prefe-

riu, podeu entregar-la a la recepció de la 

fundació. La data límit és el 9 de no-

vembre! 

Els premis per als tres 

finalistes del Concurs són 

els següents: 

 La persona guanya-

dora del concurs, amb la 

postal més votada, podrà gaudir  d’un  

dinar  per a dues persones en un 

dels 460 restaurants que inclou el cofre 

regal de Smartbox. 

 Les persones que quedin 

en el 2n i el 3r lloc ob-

tindran dues entrades 

per anar al cinema amb 

qui vulguin i veure la pel·lícula que més 

els agradi. 

Més informació sobre el concurs a l’enllaç següent:  http://bit.ly/2xx4DL5 

Us animem a presentar les 

vostres propostes   

El projecte 

Conne ctats 

per l'Accessi-

bilitat, de la 

Fundació Vo-

dafone Espa-

ña, ha aconse-

guit que 9 per-

sones, a les 

quals la fundació dóna suport, es 

familiaritzin amb les noves tecnolo-

gies i participin de forma més activa 

en la societat a través d'Internet.  

L’Eduardo G., la Míriam K., en 

Rafael G. i la Rafaela V., que 

comparteixen pis a 

Barcelona, són 

unes de les perso-

nes beneficiàries 

d'aquest projecte. 

Els seus educadors 

han destacat que 

la formació perso-

nalitzada en l'ús 

d'internet o del 

mòbil ha ajudat a millorar el tre-

ball grupal d'aquests companys de 

pis. 

D'altra banda, s'ha fomentat l'ús de 

aplicacions educatives per treballar 

altres aspectes com la motivació, 

l'atenció, el respecte de torns i es-

pais individuals, la comunicació, el 

joc i la recompensa. Aprendre ju-

gant facilita l'aprenentatge! 

Aquest grup de persones ha après 

a utilitzar tant 

google maps 

com altres apli-

cacions geolo-

ca l i t z ad o re s 

per conèixer mi-

llor el territori i 

famil iaritzar-se 

amb l'ús del 

transport públic. 

La Rafaela, per exemple, ha pogut 

veure més àmpliament les activitats 

dels centres cívics del seu barri i en 

Rafael ha trobat alguns cursos de 

formació del seu interès en centres 

molt propers al seu domicili. 

Un altre tema que 

els ha interessat 

molt  ha  estat 

l'acostament a les 

xarxes socials. 

L’Eduardo i la 

Míriam han creat 

el seu perfil i, per 

a això, ha calgut 

crear  el  seu primer compte de 

correu electrònic.      D'aquesta for-

ma, han començat a generar els 

seus primers mails i a interactuar 

amb els seus seguidors. 

Les persones beneficiàries d'aquest 

projecte estan aconseguint, amb la 

utilització de les tauletes, ampliar 

els seus coneixements, augmen-

tar les seves habilitats, millorar la 

seva participació en la societat 

i el seu apoderament. 

Més informació  a l’enllaç 

següent:  

http://bit.ly/2gRxYGd 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, 

felicitem a totes les 

persones que celebreu el 

vostre aniversari al mes 

d’octubre.  
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Donem la benvinguda a 

l’Iban Martínez que s’ha 

incorporat com a voluntari 

a l’equip de Som — Fundació 

durant al mes de setembre. 

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

En Marcos A. des-

prés de fer algunes 
gestions amb la 

Núria Vergara, 
auxiliar de tutela. 

L'Alvaro J. i en Jordi S. 
gaudint d’un esmorzar amb 

la Noemí Martínez, refe-
rent de tutela. 

L’Antonio S. gau-
dint d’una pel·lícula 

el dia del seu ani-
versari. Moltes 

Felicitats!! 

En Cristian M. cele-
brant el seu aniversari 

amb els seus amics, la 
Nieves M. i en José C. 

Moltes Felicitats!! 

La Isabel C., 
molt contenta 

amb l’àlbum 
que li va por-

tar la Mònica 

Gala, referent 
de tutela. 

La Mónica G. molt con-
tenta de retrobar-se amb 

la Míriam F., auxiliar de 

tutela, després de les va-
cances. 

L'Agustina B. va 
gaudir de la pri-

mera trobada amb 

la Sílvia H., la 
seva voluntària.  

Donem la benvinguda a 

la Alicia Bueno que s’ha 

incorporat com a referent 

de  tutela  a  l’equip  de 

Som — Fundació al mes 

de setembre. 

Seguim treballant amb la Fundació 

Banc de Recursos amb l’objectiu 

d’ampliar el nombre d’entitats 

col·laboradores en el projecte Pont 

Alimentari i de continuar augmen-

tant progressivament el nombre de 

persones beneficiàries.   

En aquests moments, la xarxa d’en-

titats la conformen 7 botigues de 

Bonpreu, Veritas i Consum, que 

és l’última entitat que s’ha adherit 

al projecte.  

Els beneficiaris del projecte són 

16 persones, a qui la fundació 

dóna suport, que recullen setmanal-

ment els excedents de productes, 

cuinats o frescs, que generen els 

supermercats esmentats. 

AMPLIANT LA XARXA DE COL·LABORADORS 


