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El dia 10 de gener 
vam celebrar el tradicional Dinar de Reis 
amb les persones usuàries de Lleida. Ens 
vam trobar 42 persones al restaurant La 
Fonda del Nastasi entre professionals, per-
sones usuàries i membres del patronat de 
l’entitat.  

Durant el dinar vam compartir tertúlies, his-
tòries, anècdotes i moments molt entranya-
bles. 

Després de les postres i el corresponent brin-
dis,  va arribar el moment de distribuir 
els  regals  de  Reis  a  les persones usuà-
ries. Els regals són sempre benvinguts, sobre-
tot, si són el que esperàvem i, per algunes 
reaccions que vam veure, sembla que vam 
encertar. 

La celebració va acabar amb una estona de músi-
ca i amb la tradicional foto de grup per re-
cordar aquesta trobada. 

Una bona forma de començar l’any! 

   www.somfundacio.org Blog 

En Josep Tresserras, director -
gerent, va participar a la confe-
rència Towards Inclusion 2020 
que es va celebrar a Brusel·les 
el 16 de gener.  L’esdeveniment 
estava  organitzada per la Co-

missió Europea i el Grup d’Experts Europeus sobre 
la transició de l’atenció institucional a l’atenció comunità-
ria, que es va crear l’any 2009.  El propòsit de la jornada 
era  avaluar  com  la  UE ha contribuït a la desinstituciona-
lització de les persones i les possibles accions que 
s’han d’aplicar en el futur. 

Entre els oradors es trobaven persones amb discapacitat 
que han iniciat el seu projecte de vida independent, ex-
perts en transició a l’atenció comunitària i representats de 
la Comissió Europea. 

En Raul 
Olivera, 
coordi-
nador 
de l’àrea 
social, i 
en Josep Tresserras, director — gerent, es 
van reunir el 29 de gener amb un grup de 
professionals de la Fundació Tien Lang 
Social Services de Fujian (Xina).   

La finalitat de la trobada era compartir 
coneixements i experiències sobre la 
tasca que duen a terme les entitats tute-
lars per valorar l’adaptació i implementació 
dels suports a la seva comunitat. 
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Podeu veure més fotos a la pàgina 
de facebook  @somfundacio 



som — breus 

som — notícies 

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

persones que cele-
breu el vostre aniversari 
durant el mes de fe-
brer.  
MOLTES FELICITATS!! 

Blog 

Sant Fructuós, 12,  baixos 
08004 Barcelona 
T. 932 980 301  -  F. 932 980 112 
informacio@somfundacio.org  
www.somfundacio.org    
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Donem  la  benvin-
guda a la Maite 
Junyent que s ’ha 
incorporat a l’equip 
de voluntariat de 
Som — Fundació el 
mes de gener. 

Ens  acomiadem 
de la Núria Gil que  
ens ha deixat el  

mes de gener. 

La Montse S. va tenir l’oportunitat 
de participar en el càsting del 
programa Auténticos, que pretén 
acompanyar les persones amb 
discapacitat a aconseguir un 

dels seus somnis. El programa consta de sis capí-
tols i s'emet des del 15 de gener en La Sexta, durant la 
nit dels dimecres a partir de les 22.30 h. 

A finals d’agost ens van confirmar que havia estat una de 
les persones seleccionades per participar en el programa i 
a partir d’aquest moment es va iniciar una etapa amb 
moltes emocions i també mol-
ta feina, perquè la Montse va 
haver de preparar-se molt bé per 
poder superar la prova d'accés 
que es realitzaria en l'última set-
mana de novembre. 

Durant  aquest  període,  la Mont-
se  ha   viscut   una   etapa  plena 

d’emocions que ens explicarà en l’entrevista següent: 

Pensaves que podries ser un dels protagonistes del 
programa? 

La veritat és que al principi no ho 
pensava, però vaig veure que la 
meva història els interessava. 

Com va anar el 1r dia de gra-
vació? 

Jo no sabia que em gravarien, 
i va ser tota una sorpresa trobar 
al Chicote enmig de l’assaig de 
teatre que estàvem fent. Als 
meus companys de teatre i a les 
persones de la fundació els vaig dir de tot, menys gua-
pos.  

Podeu llegir l’entrevista completa al blog 
www.somfundacio.org/#blog  

L’Albert P. 
fent un volt 
per Vallvidre-
ra amb la Carla Arcos, auxiliar 
social. 

El Pere B. estava 
encantat de rebre 
la  visita  de  la 
Raquel Roldán, 
referent social. 

La Francisca S. 
de compres amb 
la Mònica Pons, 

auxiliar social. Al final va trobar el 
que buscava!  

La Noemi P. 
molt conten-
ta d’haver 

trobat el jersei que buscava.   
Mireu què bé li queda! 

En Pràxedes 
P. fent di-
versos en-
càrrecs per 
La Garriga, 

amb el suport d’en Xavier Ros, 
auxiliar social. 

Donem la benvinguda a 
en David Villamizar que 
s’ha  incorporat com a refe-
rent comptable a l’equip de 
Som — Fundació el mes de 
gener. 


