
La Raquel M., 

la Sara Q., per-

sones ateses per 

Som — Funda-

ció, i en Raúl 

Olivera, coordi-

nador de l’àrea social, van participar a la Con-

ferència Europe in Action, que es va celebrar 

a Vílnius durant els dies 5 a 7 de juny.  Van 

presentar el model de suport a la vida inde-

pendent que reben de la fundació i les activi-

tats mensuals que  organitza el grup de Som 

Companys. 

L'objectiu de les jornades era crear un espai 

de discussió,  intercanvi  d'opinions  i expe-

riències de persones amb discapacitat sobre 

els projectes de vida independent.  
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L 
a Montse A. viu sola en 

un pis de L'Hospitalet de 

Llobregat i rep el suport de 

la fundació perquè pugui 

dur a terme el seu projecte de vi-

da.  
 

En l'actualitat, la Montse viu amb 

la Blanca, la seva gossa, que es va 

instal·lar  a  casa seva quan va 

començar a viure en aquest pis. 

L'equip de suport de Som – Funda-

ció, va considerar important que 

c o m p t é s 

amb un ani-

ma l  de 

companyia 

per a aju-

dar-la a 

distreure's 

i a adquirir 

la respon-

s a b i l i t a t 

de cuidar-lo. 

En Xavi Ros, auxiliar social, la 

visita setmanalment amb la finali-

tat de detectar i solucionar les 

possibles incidències que se li 

puguin presentar i per anar a com-

prar junts.  
 

A més a més, l'equip de suport de 

la fundació coordina l'ajuda a do-

micili, que se centra bàsicament a 

acompanyar-la diàriament a passe-

jar amb la Blanca.  
 

Tot  i  que  ara ja estem gairebé en 

període  de vacances, des de l'enti- 

tat ja estan plantejant les possibles 

activitats que caldrà reprendre 

a la tornada. En Rodrigo Porras, 

referent social, ja li ha proposat pel 

nou curs continuar amb l'assis-

tència a l'escola d'adults. La 

Montse,  ens  confessa,  que  l'any 

passat  s'ho  passava  bé a les 

classes,  excepte  quan  tocava 

l’assignatura de Matemàtiques … 

Però s'ho pensarà durant aquest 

estiu, perquè aprendre és impor-

tant. 

 

Moltes gràcies per compartir la 

teva experiència amb nosaltres!  

Aigües de Barcelo-

na (Agbar) ens va 

convidar a participar 

en unes xerrades so-

bre discapacitat que es van dur a terme el mes de desembre 

de 2018.  La Joaquina N. i la Rebeca E., a qui donem su-

port, acompanyades per la Margui Grau, responsable de 

l’àrea social de la fundació, van assistir-hi i van explicar la 

tasca que portem a terme a l’entitat. 

Arran d’aquestes jornades, Agbar ha creat una campanya de 

comunicació que han publicat en diversos espais de 

TV3, emissores de ràdio i mitjans digitals durant la 

segona quinzena de juny amb la finalitat de conscienciar 

sobre la realitat de les persones amb discapacitat in-

tel·lectual i les seves necessitats de suport. 

Podeu veure els vídeos a l’enllaç següent  

http://bit.ly/2WO758q 
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Podeu llegir l’entrevista 

completa a l’enllaç següent  

http://bit.ly/32knrtr 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, felicitem a 

totes les persones que celebreu el 
vostre aniversari el mes de 

juliol.   MOLTES FELICITATS!! 
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Ens  acomiadem de la  

M. Montserrat Marce  

que ens ha deixat el mes 

de juny 

L'Antonio    Manuel   

Ferrer, responsable de 

l’àrea jurídica, i la Maria 

Pàmies, coordinadora de 

l’àrea social, van impartir 

el  dia  5  de  juny una 

sessió sobre la figura jurí-

dica de l'Assistència a la Fundació Privada Santa Teresa 

d'El Vendrell.  

La formació anava adreçada als professionals de l'àmbit 

de la discapacitat amb l'objectiu de reflexionar i debatre 

sobre aquesta figura de suport. 

En Jordi Costa i 

en Carles Dalmau, 

president i vicepresident 

2n del Patronat de la 

fundació respectiva-

ment, van participar en 

l'Assemblea de la Coordinadora Catalana de Fundacions 

que es va celebrar el 13 de juny a Esade.  L'objectiu era 

compartir la tasca que portem a terme a les funda-

cions i debatre sobre els projectes futurs.  

El grup de Som 

Companys, for-
mat per persones 

usuàries, va or-
ganitzar un taller sobre l'empatia i el res-

pecte amb la Montse Gozálvez i la Jenifer 
Jiménez, professionals que els donen suport en 

aquestes trobades.  

Va ser una sessió molt participativa!  

La Lluïsa L. i en Ramón 

M., que formen part del 
programa #JoTbPuc, han començat a fer 

tasques de voluntariat a les entitats Fundació 
Catalunya La Pedrera i Fundació Ntra. Sra. 
dels Àngels, respectivament. 

A
S

S
I
S

T
È

N
C

IA
 

S
O

M
 C

O
M

P
A

N
Y

S
  

F
U

N
D

A
C

IO
N

S
 

En Cristóbal O., 

a qui l’entitat do-

na suport, acom-

panyat per l’Ala-

na, assessora 

jurídica  de  l’Aso-

ciación Española 

de Fundaciones Tutelares, va participar en unes 

xerrades formatives sobre el dret d’accés 

a la justícia de les persones amb discapacitat 

intel·lectual i la reforma del Codi Civil.   

Les jornades es van celebrar a la Fundació Tute-

lar Usoa i a la Fundació Atzegi del País Basc. 

La M. José G. va 

celebrar el seu ani-
versari amb la Nú-

ria Sandín, refe-
rent social.  

Moltes felicitats! 

En Sergio M. 

gaudint d’un kit 
kat, que li encan-

ten!, i de la com-
panyia de la Noe-

mí Martínez, 
referent social. 

L’Antonio 

M. agafant 
forces per 

acabar les 
g e s t i o n s 

que tenien planificades amb la Jeni-
fer Jiménez, auxiliar social. 

Donem la benvinguda a 

dues persones que s’han  

incorporat a l’equip de Som — 

Fundació el mes de juny:  

 L’Anna Civit, com admi-

nistrativa 

 La Lizbeth Torres com 

administrativa comptable 


