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1a. JORNADA DE VIDA 

INDEPENDENT 
El 29 de maig es va celebrar la primera jornada sobre Vida 

independent, promoguda per l'Ajuntament de Barcelona 

i l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, del qual 

formem part.  La jor-

nada es va dur a ter-

me a La Lleialtat Sant-

senca de Barcelona i 

anava dirigida tant a 

persones que viuen 

processos de vida 

independent i les seves famílies, com a professionals 

de l'administració o del món associatiu que treballin en 

aquest àmbit. 

La Raquel M. i l’Òscar 

G., persones usuàries de 

la fundació, van explicar 

als assistents com han 

pogut posar en marxa els 

seus projectes de vida 

independent i com han fet 

front als obstacles que 

s’han trobat. 

LEARN, INSPIRE, LEAD 
 

Des del 30 de maig fins a l’1 de juny es va cele-

brar a Birmingham el congrés “Learn, Inspire 

and Lead”, organitzat per Inclusion Interna-
tional, Inclusion Europe i l’entitat Mencap.   

En la trobada, 

les ent i tats 

membres dels 

diferents països,  

van mostrar els 

projectes i les 

experiències 

més rellevants 

sobre els mo-

dels de suport, 

els drets de les 

persones i les seves famílies, la incidència políti-

ca, etc.  Al mateix temps es van compartir els 

assoliments més destacats en l’àmbit de la 

inclusió de les persones amb discapacitat. 

En Josep Tresserras, director gerent de la fun-

dació, va assistir al congrés i va participar en la 

reunió de Llatinoamèrica i Espanya. 

INCLUSIÓ I  
ACCESIBILITAT 
La Núria Vergara, auxiliar 

de tutela, i l'Anna Sánchez, 

responsable del Programa 

de Voluntariat de la fundació, van assistir, l’11 de maig, a la 

jornada 'Voluntariat per a tothom: inclusió i accessibilitat', or-

ganitzada  per  la Federació Catalana de Voluntariat So-
cial i Dincat.  

Un dels objectius de les jornades era reflexionar i debatre 

sobre la igualtat de condicions per poder realitzar una 

acció voluntària. Alhora, es va emfatitzar sobre la necessitat 

de fer més inclusius i accessibles el programes de volunta-

riat per aconseguir la plena inclusió de les persones 

amb discapacitat; un aspecte que ja hem començat a imple-

mentar a la fundació a través del programa #JoTbPuc! 

L’Anna S. va dinamitzar una sessió de treball sobre la fase de 

captació en el programa voluntariat. 

Gràcies a la col·laboració que acabem d’esta-

blir amb Aigües de Barcelona, el berenar 

que vam celebrar el 31 de maig va incloure 

una activitat dinamitzada pels professionals del 

Museu de l’Aigua amb l’objectiu de sensibi-

litzar-nos en la gestió responsable de 

l'aigua. 

Vam formar grups de 15-20 persones per 

aconseguir   la   màxima  participació  dels 

assistents i poder conèixer millor què hem de 

tenir en compte per optimitzar-ne el consum.   

Va ser un berenar molt instructiu! 
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Donem  la  benvin-

guda a la Ingrid 
Lendle, la Loli Ve-

lasco i al Francesc 
Carbó que s’han  

incorporat  a l’equip 
de voluntariat de 

Som — Fundació al 
mes de maig.  

FERIA 
D’ABRIL 
El 3 de maig vam 
celebrar el berenar 

a la Caseta de la 
Hermandad de 

los Romeros que, com cada any per aquestes 

dates, se situa al Fòrum de Barcelona.  

Malgrat  que  el  bon  temps no ens va acom-
panyar gaire, ja que es va ser una tarda plujo-

sa i amb temperatura fresqueta, no va impedir 
que gaudíssim de valent d'aquesta trobada.  

Aquest any hem comptat amb la col·laboració de sis persones que formen part 
del programa #JoTbPuc, en Cristòbal O., l'Israel C., la Lluïsa L., en Rafael G., la Rafaela V. i en Roman R.,  per 

acompanyar els assistents fins a la caseta i indicar-los els seients que tenien assignats. 

L'Israel C. i en Cristóbal O. amb 

l'Anna S., responsable de voluntariat, 
després de l'entrevista que van tenir 

amb l’entitat Voluntaris 2000 per fer 
voluntariat esportiu. 

L'Israel i en Cristóbal van sortir molt 

contents perquè van fer la seva prime-

ra col·laboració en l'avituallament de 
la Cursa Dir de Guardia Urbana que 

va tenir lloc el  27 de maig a Barcelona. 
Segur que participaran en molts més 

esdeveniments! 

Quatre persones 

voluntàries de l'asso-
ciació Voluntarios 

de "la Caixa" van 
acompanyar un grup 

de persones a qui 
donem suport a visitar l'exposició de 'Disney. El arte de 
contar historias' al Caixaforum de Barcelona.   

Van quedar encantats tant de les explicacions com de la 

bona companyia!  

 
Gràcies a la col·laboració amb l'orga-

nització del Primavera Sound hem 
comptat amb entrades gratuïtes per 

assistir a alguns dels concerts que es 
van celebrar del 30 de maig fins al 3 de 

juny.  

Aquest any vam comptar amb un grup 

d’assistents força nombrós: la Carme 
P., en  Cristian  V.,  l’Edu G.,  en 

Fernando V., en Germán J., en Joan 
P., en Jonathan L., la Neus J., en 

Rafa G.,  la Rafi V.,  en Ramsés M.,  
la  Raquel M., l a  Rebeca E.,  en 

Román R. i la Sara Q.  

I,  com ja és habi-

tual, felicitem a 
totes les persones 

que celebreu el vostre ani-
versari al mes de juny.  

MOLTES FELICITATS!! 

Donem la benvinguda a 

la Carla Arcos que s’ha  

incorporat al mes de maig 

com auxiliar de tutela a 

l’equip de Som — Fundació. 


