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L 
es dates nadalenques són sempre especials i 

en la fundació ens agrada trobar-nos amb 

totes les persones que en formem part per  

celebrar el tradicional Dinar de Nadal.  

El 22 de desembre ens vam reunir 546 persones a 

l'hotel Barceló Sants de Barcelona entre voluntaris, vo-

luntàries, persones usuàries, professionals i membres 

del patronat per gaudir d'una data tan assenyalada i 

tan esperada per a molts de nosaltres. 

En aquesta ocasió vam comp-

tar amb la col·laboració de 

15 persones usuàries, que 

formen part del programa 

#JoTbPuc, que van acom-

panyar els assistents amb 

problemes de mobilitat a les 

taules que tenien assignades.  

 

 

 

Al moment de les postres, els 4 

guanyadors i les 6 persones 

finalistes del IV Concurs de 

Postals de Nadal van rebre els seus 

corresponents regals i diplomes.  

I va arribar el moment en què es van apagar els llums 

de la sala i van entrar els professionals de la fundació 

amb les bosses plenes de regals per repartir als assis-

tents.  

Junts vam gaudir d'una tarda plena d'anècdotes i mo-

ments entranyables. 

 

Gràcies a tothom per fer-ho possible! 

 

La Federació Catalana de Voluntariat Social ens 

ha atorgat el premi Lluís Martí 2018 pel progra-

ma #JoTbPuc, el qual ha estat considerat com la 

millor pràctica de responsabilitat social amb 

el voluntariat com a agent protagonista.  

L’objectiu del programa és promoure la inclusió de 

les persones amb discapacitat intel·lectual a qui do-

nem suport, en el seu entorn comunitari més proper 

a través del voluntariat. 

El premi està finançat per 

la Fundació Bancària 

Obra Social "la Cai-

xa" amb una dotació de 

4.000 €. i es destinarà a 

ampliar i consolidar el 

programa  per  tal de con-

t i n u a r  f o m e n t a n t 

la inclusió de les persones amb discapacitat in-

tel·lectual. P
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Més informació a l’enllaç següent  

http://bit.ly/2ska4Zh 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és ha-

bitual, felicitem 
a totes les persones 

que celebreu el vostre ani-
versari el mes de gener.  

MOLTES FELICITATS!! 
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Molts de vosaltres heu aprofitat aquests dies per 

gaudir-los en companyia de la família. Hem 

fet una selecció d’aquests moments en les fo-

tos que us presentem. Esperem que us agradin! 

Donem la benvinguda 

a l’Ares Roca  que s’ha  

incorporat a l’equip de 

Som — Fundació el mes 

de desembre de 2018. 

El 13 de desembre passat, un grup de per-

sones voluntàries de l'Asociación 

de Voluntarios de "la Caixa" van acom-

panyar un grup de persones usuàries 

a L'Aquàrium de Barcelona. Va ser una 

tarda molt diferent i divertida! 

Inclusion Europe, associació a la qual per-

tanyem, va escollir la Fina B. com a "heroïna 

d'inclusió" del mes d'octubre per la tasca que 

realitza com a voluntària.  

La Fina, que forma part del progra-

ma #JoTbPuc de la fundació, explica tot el que 

l'aporta aquesta experiència en una entrevista 

que ha estat publicada al web de l’associació.   

Entrevista completa a l’enllaç següent      

http://bit.ly/2UVr853 

El Dia Interna-

cional de la Dis-

capacitat es vam 

unir a la campanya 

#SomosNecesarias 

que  va llençar 

l’Asociación Es-

pañola de Fun-

daciones Tutela-

res (AEFT).  

Durant els dies de 

desembre vam publicar a les xarxes els testimonis de les 

persones usuàries per tal de donar visibilitat a la 

tasca que es porta a terme a les fundacions tutelars. 

Al mateix temps, l’AEFT va crear una pàgina web que inclou 

els vídeos de la Gloria, el Gerardo i la Joaquina, a qui 

donem suport.  

Podeu veure el vídeos de la campanya a l’enllaç 

següent http://bit.ly/2PfDPmU 
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Joaquina N.  

amb el seu fill 

Jose Antonio C.  

amb el seu pare 


