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La Rosa S. ha participat amb l’equip de 

bàdminton en els Jocs Mundials Special 

Olympics que s’han celebrat als Emirats 

Arabs del 14 al 21 de març. 

L'equip de bàdminton el formaven 

quatre atletes, per tant la relació de 

l'equip era molt estreta i pròxima. D'altra banda, en trac-

tar-se d'una delegació petita aprofitaven per a unir-se a 

altres equips, com l'equip de bàsquet 

o handbol, en les activitats que havia 

preparat l'organització dels Jocs. 

L'últim partit de la Rosa va ser 

emocionant  perquè   havia  de 

guanyar dos dels tres sets, i va co-

mençar guanyant el primer, però va 

perdre el segon. Com que era l'última 

competició de la tarda, els atletes d'altres disciplines i les 

persones assistents es van quedar per veure com acaba-

va. Finalment, i per un resultat molt ajustat, la Rosa va 

guanyar el tercer set i va aconseguir la quarta plaça de 

la classificació.  Estava pletòrica amb el resultat! 

L’Isaac B., que forma part del programa 

del Pretutela de Som – Fundació, juga 

a  handbol i ha estat seleccionat per la 

Federació Acell per participar en els Jocs 

Specials Olympics d’Abu Dhabi. 

La delegació d'handbol va marxar de 

Barcelona el 8 de març i van aprofitar els dies previs a 

la competició per fer turisme per Dubai. De la visita 

turística destaca l'alçada dels edificis, la netedat dels 

carrers i la calor que va haver de suportar. 

L’equip d’handbol va jugar força bé i va aconseguir la 

medalla de plata.   

L’Isaac assenyala que “ha es-

tat una experiència nova” i, 

malgrat que fins ara no era un 

dels països que més l’atreia, 

“s'ho va passar molt bé amb la 

gent que va conèixer i també 

va gaudir del que va descobrir 

en la seva visita turística per Dubai”. 

La Cristina S., la Fátima M., en Jerònim 

N. i la Núria G. van valorar la formació 

rebuda sobre Educació Financera que un 

grup de  voluntaris i voluntàries de l'Associa-

ció de voluntaris de "La Caixa" van impartir 

el dia 14 

de febrer. 

Tot i que 

la valora-

ció global 

és positiva 

van fer 

unes re-

comanacions per millorar els propers 

tallers planificats. 

Gràcies per les vostres propostes! 

El 26 de març vam realitzar 

el segon taller sobre el dret a 

vot en què van participar 

en Cristóbal O., la Cristina 

S., l’Ivan L., en José Antonio 

G., la Marta F. i la Núria G.  

La sessió va ser conduïda per 

la Margui Grau, responsable de 

l’àrea social, i l’Eugènia Muñoz, res-

ponsable de comunicació, que van 

comptar amb la col·laboració de 

la  Carme P.  i  en  Jerònim N., 

persones usuàries de la fundació. A més, vam tenir una visita 

d’excepció la Georgina Garcia, periodista de Cuatro al día, i 

la seva càmera i van gravar alguns moments del taller.  

Llegiu les valoracions a l’enllaç següent   

http://bit.ly/2CRaKLh 

Podeu llegir l’entrevista completa a l’enllaç 

següent  http://bit.ly/2Z13hCP 

Podeu llegir l’entrevista completa a l’enllaç 

següent  http://bit.ly/2IdhR47 
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Podeu veure el reportatge que es va emetre a  

Cuatro al Dia a l’enllaç següent  http://bit.ly/2uIGXjC 
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som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, felici-
tem a totes les persones que 

celebreu el vostre aniversari al mes 
d’abril.    MOLTES FELICITATS!! 
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Ens acomiadem 

 d’en Francesc Gallostra, 

en Francisco Mir i en 

 Jofre Gallemi que ens  

han deixat el mes 

 de març 

La Laura Aguile-

ra, responsable de 

RRHH, va partici-

par a la conferència Vols treballar al sector de 

les persones? que es va celebrar el dia 22 de 

març al Saló de l’Ocupació Juvenil en la 

Fira de Barcelona. La sessió pretenia desco-

brir a les persones joves les oportunitats des 

de la mirada d’entitats destacades del 

Tercer Sector, com ara, Doble Via, Fundació 

Esclat, Fundació Intermedia i Som— Fundació. 

L’Anna Sánchez, responsa-

ble del Programa de Volunta-

riat,  i la Maria Pàmies, 

coordinadora de l’àrea Social, 

van presentar la implementa-

ció del programa #JoTbPuc 

fer voluntariat a les Jorna-

des d’Oci que es van dur a 

terme el 21 i 22 de març a Lloret de Mar.  El congrés estava or-

ganitzat per Dincat Plena Inclusió Catalunya. 

L’objectiu de les jornades era crear un espai d’intercanvi d’ex-

periències i reflexions sobre les bones pràctiques en l’àmbit de 

l’oci inclusiu. 
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L’Albert Rodríguez, advocat 

de Som — Fundació, va ser 

entrevistat per la Montse Ro-

dríguez de COPE Catalunya 

per tractar el tema de la refor-

ma de la LOREG i la recuperació 

del Dret a Vot de les persones 

amb discapacitat intel·lectual. 
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Podeu escoltar l’entrevista  

completa a l’enllaç següent   

http://bit.ly/2Hvux6l 

El 29 de març 

vam participar a 

la Fira d’enti-

tats de Lleida 

per fer visible la 

tasca que por-

tem a terme. 

L’Esther Llanas i en Donato López, 

professionals de l’equip de suport de Llei-

da, van comptar amb la col·laboració de 

la Marta P., persona usuària.  

L ’Aida 

R. va 

fer va-

ga el dia 8/03 per participar 

en la manifestació del Dia 

Internacional de la Dona i 

defensar els seus drets. 

L’Encarnación R. 

amb la Noemí 

Martínez, referent 

social, després de 

fer unes gestions 

per Martorell. 

L’Albert I., la Isabel G.  i en Mi-

guel Angel B.  gaudint  d’un dinar  

amb   l’equip  de  suport de  Giro-

na,  l’Anna  Masanes  i l’Ares 

Roca. 

En  Josep G.  fent  un 

volt per Terrassa amb la 

Diliana Castejón, refe-

rent social.  

L'Óscar M. molt 

content de visitar 

el seu pare amb la 

Yolanda Paz, 

auxiliar social.  

Donem  la  benvingu-

da a  la Clara Rovira, 

que s’ha incorporat a 

l’equip de voluntariat 

de Som — Fundació el 

mes de març. 

Donem la benvinguda 

a l’Elena Martin com a 

referent comptable que 

s’ha incorporat a l’equip 

de Som — Fundació el 

mes de març.  


