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La família Álvarez 
García, que for-
ma part del progra-
ma de Planificació 
de Futur des de 
2011, ens explica 
les seves vivències 
en temps de confi-
nament. L’Antonia, en Rafael, l ’Adrián i l ’Elisa-
beth són unes persones molt actives que es van 
organitzar per fer les tasques quotidianes i compartir 
activitats d’oci que els ajudessin a superar aquesta 
situació. 

En Rafael ha estat el responsable d’anar a comprar i 
s’ha encarregat de proveir la família dels productes 
que necessitava.  

L’Antonia no ha sortit durant tot aquest temps perquè 
si “s’havia de posar algú malalt, almenys que 
fos només un de la família”. Ara bé, com és una 
persona molt solidària, tenia la “necessitat de fer al-
guna cosa per ajudar la gent” i, ja en les primeres 
setmanes, va trobar la manera de col·laborar cosint 
màscares que van distribuir a una gran part del 
veïnat. 

Una vegada a la setmana, l’Adrián es trobava virtual-
ment amb els seus companys del Servei Ocupacional 
d’Integració de la Fundació Badalona Capaç.  

L’Elisabeth ha mantingut durant tots aquests mesos el 
contacte virtual amb els seus companys de pis i 
els seus amics de l’Associació Catalana d’Espina 
Bífida i Hidrocefàlia. En les reunions parlaven 
dels assumptes que els preocupa-
ven i aprofitaven per imaginar les 
sortides que podrien fer quan se 
superés la pandèmia. 

L’Adrián, que és molt hàbil amb 
els treballs manuals, va propo-
sar fabricar una casa de cartó i 
amb la col·laboració de la resta de 
la família, es van posar mans a 
l’obra. En l’entrevista, ens comen-
taven, entre rialles, que com no  
havien fet els plànols han anat 
construint-la sobre la marxa i  
encara els queden molts detalls per a 
acabar-la. Però si veiem les fotos que 
ens han enviat, ningú ho diria, fins i tot 
han posat un jacuzzi en el terrat. Tot un 
luxe. 

L’Antonia i en Rafael destaquen que en aquests me-
sos han après el que és important, que és estar tots 
junts i, per descomptat, estar bé de salut.  

L’Asociación Es-
pañola de Fun-
daciones Tutela-
res (AEFT) ha 
publicat un estudi 
sobre la situació de la tutela a Espanya entre els 
anys 2015 i 2019 que fa una anàlisi de la població 
atesa per les fundacions tutelars. En aquest estudi 
hi han participat les entitats de la xarxa de l’AEFT, 
de la qual Som – Fundació forma part. 

Algunes de les dades més rellevants que contempla 
el document sobre les persones amb discapacitat 
intel·lectual o del desenvolupament són: 

 47% es troba per sota del llindar de la pobresa 
o en situació de pobresa relativa, la qual cosa 
dificulta encara més l'accés a drets contemplats 
en la Convenció. 

 10% ha patit situacions d’abús o violència, in-
cloent-hi la violència de gènere, fet que ha mo-
tivat, entre altres, la creació d’un observatori de 
drets. 
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Podeu llegir l’entrevista completa a l’enllaç 
següent  https://bit.ly/2Vr5IP9 

Més informació a l’enllaç següent  
https://bit.ly/2YLyriv 

Arran de la nota 
de premsa que 
va emetre Dincat 
Plena Inclusió Catalunya en què va reclamar 
la reactivació dels tràmits d'acceptació de tuteles, 
l'agència Efe es va interessar a publicar un article 
per mostrar la situació de desemparament de les 
famílies que es troben en aquesta situació.  

En  l’entrevista  hi  van  participar  en  Josep 
Tresserras, representant a la fundació i a 
Dincat Plena Inclusió Catalunya, en Josep Maria 
Samón i  en Miquel Vidal, com a famílies del 
programa de Planificació de Futur de Som - Fun-
dació.  

L’article evidencia l'impacte que ha ocasionat a les 
persones amb discapacitat intel·lectual i a 
les seves famílies la paralització del tràmits d’ac-
ceptació de tuteles a causa de la pandèmia.  

Accedir a l’article  a l’enllaç següent  
https://bit.ly/2CRK9AF 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, 
felicitem a totes les 
persones que celebreu 
el vostre aniversari du-

rant el mes de juliol.  

MOLTES FELICITATS!! 
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Donem la benvinguda 
a la Núria Solano i 
l’Olga González, que 
s’han  incorporat a l’equip 
de Som — Fundació el 
mes de juny com a refe-
rents socials.  

Donem  la  benvinguda a  
l’Aris Crespo que s ’ha 
incorporat a l’equip de 
voluntariat de Som — 
Fundació el mes de juny. 

La Maria Antònia B. va tenir la sort de 

poder passar el confinament en com-

panyia de la família de la Imma T., 

la seva voluntària. Durant el confina-

ment han celebrat aniversaris i també 

van gaudir de la Diada de Sant Jordi.  

Van compartir les seves vivències a 

l’entrevista que els va fer l’AEFT i que 

està publicada al seu web. 

En Josep Tresserras, 

director-gerent, va parti-

cipar en el webinar Fi-

nançament de l'EU en 

resposta a la crisi del 

coronavirus que es va celebrar el 3 de juny.  

La sessió es va dur a terme en el marc d'una jornada interna-

cional convocada per la mateixa Comissió Europea en 

què van ser convocats representants de l'àmbit social europeu 

dels sectors de la discapacitat, de l'atenció a la gent gran, dels 

infants en risc, de les persones sense llar i en risc d'exclusió i 

dels serveis socials bàsics d'administracions, així com represen-

tants governamentals de diferents estats membres.  

L'objectiu del webinar era conèixer la realitat de l'emergència 

social que ha provocat el coronavirus per canalitzar mi-

llor el paquet de les mesures extraordinàries anuncia-

des en la Iniciativa d'Inversió de Resposta de Coronavirus (CRII 

i CRII Plus) amb la finalitat de redirigir els Fons Estructurals de 

la UE no gastats pels estats membres. 
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Més informació a l’enllaç següent  
https://bit.ly/2VyO241 
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Trobada molt emocio-
nant de l’Isaac P., 
amb la Raquel Roldán, 
referent social, després 
de tres mesos.  

En Josep Maria G. i 
en Manolo F. gau-
dint d’una terrasse-
ta amb la Maria G., 
la seva voluntària. 

L’Oscar C. molt 
content, de retrobar-
se amb l’Esther Lla-
nas, referent so-
cial, i tornar a com-
partir un bon passeig. 

La Maria 
Núria D. 
amb els 
regals 
que l'hi 
ha portat 
la Noemí Martínez, referent so-
cial, pel seu aniversari.   

Moltes felicitats 

La Juana G. rep la visita 
de la Mari Juana Ramos, 
auxiliar social, després 
de superar el coronavi-
rus. Ens alegrem molt 
per la teva recuperació! 

L'Elias F. 
es troba 
amb 
l'equip 
de su-
port de 
Lleida per compartir un matí i 
reprendre els temes pendents. 

L’Hortensio E. gau-
dint d’un matí amb la 
Loli Rodríguez, au-
xiliar social. 


