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Davant la situació sanitària generada pel coronavirus ens hem vist obligats a prendre una sèrie de mesures per ga-
rantir l’atenció de les persones amb discapacitat a qui donem suport: 

El grup de Som Famílies, 
format per 9 famílies del 
programa Planificació de 
Futur, es van trobar per 
primera vegada el 4 de 

març a les oficines de la fundació.  L’Anna Maria C., 
mare  d’en  David C.  i  dinamitzadora  del  grup  de 
WhatsApp, que es va crear per a facilitar la rela-
ció entre elles, ens ha comentat que la trobada va ser 
tan agradable i profitosa que es va fer molt curta. 

Una vegada realitzades les tradicionals presentacions 
van  compartir  els  temes que més els preocupen quant  

a l'atenció dels seus familiars, agrupant-los de la mane-
ra següent: 

 Actualitat: Com fer front a la situació actual i a les 
qüestions sobre la vida quotidiana. 

 Futur: Trobar solucions en els assumptes que més 
els inquieten sobre l'atenció dels seus familiars 
quan les famílies ja no hi siguin. 

 S’ha designat un grup de professionals que, en 
torns alternatius, puguin aten-
dre les persones que venen a 
les oficines de Som - Fundació 
de 9 h a 17 hores de dilluns a 
dijous i de 9 h a 15 h el diven-
dres.  A més, l'equip d'urgèn-
cies continua atenent les 
situacions que es plantegin 
fora d'aquest horari.   

La resta de l'equip professio-
nal de la fundació realitza te-

letreball i  ha intensificat 
els suports telefònics i de 
videotrucada amb les per-
sones usuàries.   

 En l'atenció domiciliària es rea-
litzen les visites estrictament 
imprescindibles per lliurar l'ali-
mentació i la medicació 
que necessiten les persones a 
qui donem suport.  

 Les persones voluntà-
ries continuen man-
tenint el contacte per 
telèfon i videotruca-
da amb la persona que 
acompanyen habitual-
ment en activitats d’oci.   

 

 L’equip del programa 
Planificació de Futur ha intensificat el con-
tacte telefònic amb les famílies per poder 
fer un seguiment de les diverses situacions i,  
especialment, aquells casos en què els familiars 
són més grans.    

 

 Es restringeix l'accés a les oficines a les persones 
que no formen part de la fundació i se'ls 
atén entre les dues portes d'accés que disposem, 
tant a persones usuàries com les que puguin 
venir a l'entitat, prenent prèviament les mesures 
de prevenció: màscara i guants.   

El coronavirus afecta uns grups de risc susceptibles de 
tenir la malaltia i/ o presentar alguna complica-
ció. A més de les persones de més de 60 anys, les per-
sones amb malalties cròniques són més vulnerables als 
efectes d’aquest virus.  

En  el  cas de les persones ateses per la fundació, hem 

de lamentar la pèrdua dels nostres estimats i les nostres 
estimades: Dolors Canals, Esmeralda Fernández, Estrella 
de la Torre, Jesús Mateos, Joan Josep Pascual, Manel 
Villach, Maria Jesús André, Patricio Marcos, Pedro Luis 
Andaluz i Sixto Rada, que ens han deixat aquest mes de 
març. Descansin en pau. 

EL CORONAVIRUS A LA FUNDACIÓ 
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Més informació a l’enllaç següent 
https://bit.ly/3430U5s 



som — breus 

som — notícies 

Aquest mes no rebreu la targeta de 
felicitació personalitzada perquè 
us enviarem el butlletí per WhatsApp.  

Des d’aquí volem felicitar a totes les 
persones que celebreu el vostre aniver-

sari durant el  mes d’abril.  
MOLTES FELICITATS!! 

Blog 

Sant Fructuós, 12,  baixos 
08004 Barcelona 
T. 932 980 301  -  F. 932 980 112 
informacio@somfundacio.org  
www.somfundacio.org    

Donem  la  benvinguda al 
Gareth Platt i a l’Alberto 
Estévez que s ’han incor-
porat a l’equip de volunta-
riat de Som — Fundació 
durant el mes de març.  

PAPER ECOLÒGIC TFC 

Més informació a l’enllaç següent  
https://bit.ly/3bIb7XD 

L’Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
(AEFT) ha escollit la Rebeca E. i l'Àngel P. per formar 
part de la Xarxa de Portaveus. 

Aquesta xarxa la conformen nou persones de diverses 
entitats tutelars, membres de l’Associació, que treballa-
ran per afavorir l'autorepresentació i la defensa dels 
drets de les persones amb discapacitat.  

Segur que faran una gran feina!! 
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L’Eva A., la Marina O. i  en Marcos Á., 
amb l’Àngels Gomà i la Margui Grau, pro-
fessionals de la fundació, participen al projec-
te Parlem Fàcil de l’AEFT.   

L’objectiu del projecte és facilitar que les per-
sones amb discapacitat de les entitats 
tutelars que formen part de l'associació, cone-
guin els seus drets i el procés de modifi-
cació de la capacitat a través de la com-
prensió de la seva sentència en lectura fàcil.  
El grup participarà també en sessions formati-
ves per ampliar els seus coneixements. 

Es pretén desenvolupar eines i metodologies 
participatives per abordar la revisió de sen-
tencies i la reflexió sobre la vulneració de 
drets i la presa de decisions. 
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La situació que ha generat el 
coronavirus i per poder com-
plir amb les disposicions que 
es contemplen durant el 
període de l'Estat d'Alarma 
ens hem vist obligats a can-
cel·lar les celebracions següents: 

 Berenar del 26 de març  

 Feria d’Abril que teníem previst pel dia 30 d ’abril 

Quan la situació d’emergència s’hagi superat i es torni a la 
normalitat, es definirà la data del pròxim berenar.  

Donem la 
benvingu-
da a la 
Sandra 
Prados 
que s’ha incorporat a l’equip de 
Som — Fundació com auxiliar 
social el mes de març. 

A continuació, compartim unes fotos d’activitats  

que vau fer abans del confinament.  

Però, recordeu que ara és important #QuedarseACasa!! 

FERIA D’ABRIL  
CANCEL·LADA 

La M. Carme J. 
d’aniversari 

En Jorge S.  
de passeig 

L’Antonio M. 
d’aniversari 


