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A continuació, us presentem les tres persones guanyadores del V Concurs de Postals de Nadal: 

Més informació a l’enllaç següent  http://bit.ly/2Ydu7b0 

El dia 30 de novembre es va celebrar 
la  XV Jornada de Famílies,  orga-
nitzada per Dincat Plena Inclusió 
Catalunya, amb l’objectiu de com-
partir informació i fer xarxa en-
tre  les  famílies i els professio-
nals referents de les entitats.  

En Josep Tresserras, director gerent, 
i la Sara Quiles amb la Maria Pàmies, la seva referent social i coordina-
dora de l’àrea social, van participar en la taula rodona amb la finalitat 
de valorar els suports que han de rebre les persones amb discapacitat 
per poder prendre les seves decisions. 

La  Raquel  Manzano,  acompanyada  de  la  seva  referent  social,  
l’Estefania González, va compartir els suports que va rebre de 
Som – Fundació per fer realitat el seu projecte de Vida Independent en 
una taula rodona moderada per en David Villanueva de Dincat. 

La jornada també incloïa altres taules rodones per tractar l’educació 
inclusiva o la participació de famílies en els moviments de transformació 
dels serveis. 
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Més informació al blog  www.somfundacio.org/#blog 

L'Antonio Manuel Ferrer, el 
dia 22 de novembre, 
va participar en la Jornada 
Aspectos jurídicos y téc-
nicos para garantizar la 
tutela en personas adul-
tas, organitzada per la 
Fundació Aldaba a Pal-
ma de Mallorca.  

Durant la jornada es van 
plantejar les perspectives 
de futur de les figures 
tutelars i l ’avantprojecte 
de llei per a la reforma del 
Codi civil sobre la disca-
pacitat, entre d’altres. 
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1r lloc 

Meritxell B. 

Aquesta classificació és el resultat de les votacions 
que s'han realitzat des del 19 fins al 28 de novembre 
i en la qual han participat les persones amb discapa-
citat a qui donem suport,  els voluntaris, les voluntà-
ries, les persones seguidores de la pàgina 
de facebook, els professionals i els membres del Pa-
tronat de la fundació. 

Les 3 postals guanyadores seran utilitzades com a 
felicitació nadalenca de la fundació. 

Enhorabona al guanyadors i a les guanyadores 
del  V  Concurs  de Postals per la seva creativitat. 
Som – Fundació utilitzarà aquestes tres postals per 
felicitar el Nadal a totes les entitats i professionals 
que col·laboren amb la fundació. 

Agraïm la participació de la resta de candidats i 
de totes les persones que han col·laborat en el 
procés de selecció i votació de les targetes nadalen-
ques. 

2n lloc 

Mercè B. 

3r lloc 

Jordi S. 



som — breus 

som — notícies 

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

MOLTES FELICITATS!! 
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En Josep Tresserras va tractar el tema de la reforma 
de la legislació civil espanyola i del model de suports 
que es duen a 
terme a les enti-
tats tutelars en 
la  jornada  Ca-
pacitando De-
rechos, respe-
tando la disca-
pacidad. 

L'acte estava organitzat per les fundacions tutelars 
canàries i es va celebrar el dia 20 de novembre, a 
Santa Cruz de Tenerife.  
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L'Albert Rodríguez, 
advocat, en Josep 
Tresserras, direc-
tor gerent, la Maria 
Pàmies, coordina-
dora de l’àrea Social, 
la Montserrat Santos, referent comptable, i un grup de 
persones usuàries van assistir el 12 de novembre a la 
Jornada  Modelos de Apoyos, organitzada per l'AEFT a 
Madrid. L'objectiu de la trobada era valorar i reflexio-
nar sobre l'actual model de suports a la presa de 
decisions per adaptar-lo a la Convenció.   M

O
D

E
L
 D

E
 S

U
P

O
R

T
S

 

L’Antonio M. gaudint del 
Badalona Film Festival de 
curtmetratges amb l’Oriol 
C., el seu voluntari. 

L’Enrique A. fent una sortida 
amb  el  grup  de  persones volun-
tàries que li acompanyen habi-
tualment.  

L’Aida R., la Marta 
F. i en Roman R. del 
programa #JoTbPuc 
van fer tasques de 
voluntariat a les jorna-
des d’innovació Eu-
ropean Change-
maker Summit que 

es van celebrar a Barcelona durant els dies 25 a 27 de 
novembre.  Per tots ells ha estat una experiència de 
voluntariat molt positiva! 
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El programa JoTbPuc s'ha inclòs 
com una de les pràctiques innova-
dores de voluntariat en l'infor-
me ‘Retrat del voluntariat a Es-
panya’, publicat per la Fundació 

Telefònica. 

L'estudi detalla àmpliament les tendències del 
voluntariat, les experiències i les xifres més relle-
vants.  

Podeu accedir a l’informe a l’enllaç  
següent http://bit.ly/2p95zmm 

L’Antonio M. 
celebrant el seu 
aniversari amb 
la Noemí Martí-
nez, referent 
social. Moltes 
felicitats!! 

La Gemma C. 
amb el seu gos 
Quik i el modern 
microones que 
es va comprar.  
N’està encanta-
da!  

La Noemí G. fent 
un volt pel barri 
amb la Carla 
Arcos, aux iliar 
social. 

Donem la benvingu-
da a la Sandra López 
que s’ha incorporat 
com a referent social a 
l’equip de Som — Fun-
dació el mes de no-
vembre.  


