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A conseqüència de la pandèmia i 
per a complir amb les mesures de pre-
venció establertes per les autori-
tats sanitàries, ens hem vist obligats  a  
cancel·lar els berenars que teníem pre-
vist dur a terme els mesos de setem-
bre, octubre i novembre. 
 
Esperem que millori aviat la situació i 
puguem tornar a trobar-nos presencial-
ment amb totes les persones que for-
mem part de Som — Fundació. 

L’Obra Social de Martiderm va fer una donació de productes 
cosmètics a través de l’entitat Caf Gestió que hem distribuït 
entre les persones amb discapacitat intel·lectual que atenem. 
 

Els  productes  anaven  destinats a cuidar la pell durant l’època es-
tiuenca. 
 

No hem disposat de suficients productes per a totes les persones 
que formem part de la fundació però hi ha hagut una quantitat im-
portant de persones que han rebut els articles.  Aquí en teniu una 
petita mostra. 
 

Segur que els ha anat molt bé! 

Som—Fundació va participar en el reportatge que la cadena 
italiana RAI2 va emetre el 25 d’agost.  La finalitat era mostrar 
el suport que donem a les persones amb discapacitat en 
temps de pandèmia. 

El reportatge va comptar amb els testimonis de: 

 Josep Tresserras, director gerent, 
que va comentar la situació que ha 
viscut  el  col·lectiu  de  persones  amb 
discapacitat  que  atenem  des  de 
Som — Fundació. 

 José Carlos L., acompanyat d ’en 
Xavi Ros, auxiliar social, que va 
compartir algunes de les activitats de 
suport que rep de la fundació per por-
tar a terme el seu projecte de Vida 
Independent 

 Ángel G., acompanyat d ’en Donato 
López, auxiliar social, que va ex-
plicar com l’ha afectat la pandèmia, 
tant laboral com personalment. 

D’altra banda, en Donato va intervenir 
en una gravació prèvia en què infor-
mava sobre  l’impacte  dels  rebrots  
que  es van produir a Lleida durant el 
mes de juliol. 
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Els enllaços per veure els reportatges són 

 Fundació: http://bit.ly/TempsCovid 

 Lleida: http://bit.ly/Lleida_ 
     (a partir del minut 8:15’) 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja 
és habitual, 
felicitem a totes les 
persones que celebreu el 
vostre aniversari el 
mes de setembre.  
 

MOLTES FELICITATS!! 
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 Ens  acomiadem 
de la Rosa Cortés i de  
la Rosa Pubill que ens 

 han deixat el mes 
de juliol. 

Hem fet una selecció  de les fotos  

que ens heu fet arribar  

d’aquests mesos d’estiu tan particulars 

en què heu adoptat  

les mesures de  

prevenció per gaudir de 

les sortides amb companys, companyes,  

vacances, trobades familiars,  

celebracions d’aniversari ...   

A continuació detallem les subven-
cions atorgades durant aquests 
mesos de 2020, en funció de les entitats col·laboradores i dels 
projectes amb els quals col·laboren: 

Donem la benvinguda 
a la Gemma Mas que 
s’ha incorporat el mes 
de juliol a l’equip de 
Som — Fundació com a 
referent comptable. 

M. Antonia B., Isabel S. 
 i Núria A. 

 

Sortida amb voluntària 

Fabián G. i Gabriel R. 
 

Vacances 

David V. 
 

Aniversari 

Sonia E. i Adoración,  
la seva mare 

 

Trobada familiar 

Òscar G. 
 

Aniversari 

Ángel G.  
 

Vacances 

Ángel G. i Iván,  
el seu germà 

 

Trobada familiar 

Anabel M. i Cisco, 
la seva parella 

 

Sortida 
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El grup de Som Companys havia 
planificat  realitzar una trobada pre-
sencial a finals d’agost i al final no 
va es va poder dur a terme.   

No obstant això, les dinamitzadores 
d’aquest grup –Carla Arcos i 
Montse Gozalvez- van organitzar 
una trobada virtual amb les perso-
nes que estaven disponibles: l’An-
tonio  Luis  R.,  la  Carme P., 
l’Eduard G., en  Fernando V. i la 
Sara Q. per plantejar una sorti-
da cultural durant al mes de setem-
bre, entre altres temes. 

Esperem que la pròxima vegada 
la puguin dur a terme! 

 

 Departament de Treball, 
Afers Socials i Familiars 
de la Generalitat 
#JoTbPuc, Famílies en risc i 
Voluntariat 
 

 Diputació de Girona 
Acompayament sociosanitari 

 Servei d’Ocupació de   
Catalunya 
Programa 30 Plus 

 

 Departament de Salut   
de la Generalitat 
Acompayament sociosanitari 
 

 Ajuntament de Barcelona 
Som Companys i  
Vull viure a casa 

 La Caixa 
Acompanya’m 
 

 

Gràcies a la seva cooperació podem seguir oferint els su-
ports necessaris a les persones amb discapacitat intel·lectual per-
què puguin dur a terme el seu projecte de vida. 


