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PRETUTELA 

En  Josep Tresserras, 

director - gerent,  va 

assistir a la conferència 

europea de l’European 

Association of Service 

Providers for Persons 

with Disabilities "Invertir en serveis socials, inver-

tir en persones" que es va celebrar a Brussel·les els 

dies 16 i 17 de maig.  

Un dels objectius de les jornades era presentar els 

principals models de finançament que s'estan 

desenvolupant a Europa per ajudar el sector de la dis-

capacitat a satisfer les seves necessitats d'inversió i 

creixement.  

A 
ctualment, la fundació atén 631 persones 

amb discapacitat intel·lectual que re-

quereixen diferents tipus de suports 

per garantir la cobertura de les seves 

necessitats. Hi ha un grup de persones usuàries 

que, tot i tenint família, reben el suport de la funda-

ció en la presa de decisions. És el cas d’en Sergi C.  

La Carme i en Jose Antonio,  pares d’en Sergi, es 

reuneixen cada trimestre  amb l'equip de su-

port  del seu fill, 

l’Ana Masanas i 

l’Ares Roca. L'ob-

jectiu d'aquestes 

trobades és valorar 

conjuntament amb 

en Sergi com ha anat 

el període i avaluar 

els canvis o adaptacions que s'han de dur a terme 

per fer realitat el seu projecte de vida. 

En Sergi té molt clar què vol i porta una llista 

preparada amb la relació dels temes que vol resol-

dre o activitats que li agradaria fer per poder co-

mentar-ho amb els seus pares i l'equip de suport.  

“Així és més fàcil arribar a acords i no se m'oblida 

res”, comenta.  

La reunió també pretén plantejar els assumptes que 

més els inquieten i compartir tots els punts de 

vista dels assistents perquè, al final, tots ells for-

men un equip que vet-

llen pel benestar d’en 

Sergi. 

Durant la trobada, els pares 

d’en Sergi van proposar 

que des de la fundació 

s'organitzés algun acte 

amb altres famílies per 

compartir experiències i informació sobre l'àmbit de 

la discapacitat. D'aquesta forma es podria posar en 

comú els temes que més els preocupen i, sobretot, 

valorar conjuntament alternatives i solucions. 

 

Moltes gràcies per compartir  

la vostra experiència amb nosaltres! 

 

Podeu llegir l’entrevista completa  

a l’enllaç següent  http://bit.ly/2I9j9Nb 
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Un grup de 

persones usuà-

ries, acom-

panyades per 

l ’ A m a n d a 

Salto,  la Car-

me Villar, la Jenifer Jimenez, la Raquel 

Hidalgo  i en Raul Olivera, professionals de 

la fundació, van assistir a diferents concerts 

del Primavera Sound que es van celebrar des 

del 27 de maig fins al 2 de juny. 

En aquesta ocasió, 22 persones a qui do-

nem suport van tenir l’oportunitat de gaudir 

de la bona música gràcies a la col·laboració 

amb l’organització de l’esdeveniment. 

   www.somfundacio.org Blog 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és ha-

bitual, felicitem 
a totes les persones 

que celebreu el vostre ani-
versari al mes de juny.  

MOLTES FELICITATS!! 
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Ens  acomiadem 

de la Margarita Pallarès 

i de l’Enric Ferrer  que 

ens han deixat el mes 

 de maig 

En Ramon M. convida a 

la Carme Villar, auxiliar 

social, a la Festa Major 

del seu barri. I res millor 

que fer-ho amb el cartell 

que ho anunciava. 

L’Albert Rodríguez, advocat,  

i en Josep Tresserras, direc-

tor-gerent,  van assistir a l’En-

cuentro Estatal de Ética Plena 

Inclusion que es va dur a terme els dies 30 i 31 

de maig a Oviedo.  Durant les jornades es van 

compartir reflexions sobre temes ètics i es van 

presentar bones pràctiques en l’aplicació de 

l’ètica del conjunt del moviment associatiu. 
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Amb motiu del X aniver-

sari de l'entrada en vi-

gor de la Convenció de 

Nacions Unides sobre 

els drets de les perso-

nes amb discapacitat, el Consell General del Po-

der Judicial  ha impartit un curs adreçat a jut-

ges i advocats en el qual en Josep Tresserras, 

director - gerent, ha presentat els suports persona-

litzats que s'ofereixen al col·lectiu que atenem. 

El curs s'ha realitzat a Madrid del 20 al 22 de maig. 
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En  Marc H.  amb  en 

Ferran Fuguet i la Nú-

ria Sandín, professionals 

de l’entitat, content per 

haver pogut renovar-se el 

carnet d'identitat.  

En Javi C. rep la visita 

sorpresa de la Raquel 

Roldán pel seu aniversari 

i aprofiten per celebrar-ho 

junts. Per molts anys! 

L’Adrian R., en Dani, en 

Raul S. i la Vanesa I. 

gaudint d’un esmorzar en 

un bar de cereals que els 

agrada molt. 

En Jose M. aga-

fant forces abans 

de tornar a l’acti-

vitat del Centre 

Especial de Tre-

ball on va. 

Amb motiu de les eleccions que s'han celebrat aquest any, 

la fundació ha realitzat tallers formatius, distribuït ma-

terial divulgatiu i facilitat informació a les persones a 

qui donem suport per solucionar els dubtes que planteja-

ven per exercir el seu dret a vot. A continuació, presentem 

les dades més rellevants de les activitats que s'han dut a 

terme: 

 280 persones informades 

 21 participants en tallers     

formatius 

 205 persones han anat a vo-

tar, de les quals 79 han anat 

acompanyades per professionals externs 

Seguim treballant pels drets de les persones a qui atenem! 


