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La Marta Devesa, responsable del Programa de Voluntariat, va partici-
par a la reunió virtual que l’Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares (AEFT) va organitzar el dia 13 de maig.  La finalitat 
de la reunió era compartir informació i facilitar eines per a la gestió 
del voluntariat davant la situació generada per la Covid-19.  Un treball 
en xarxa en què van participar tant responsables de voluntariat de les 
entitats associades com persones voluntàries de les fundacions tute-
lars. 

Durant la sessió es va presentar una guia que recull informació i pro-
postes encaminades a adequar les acti-
vitats que duguin a terme les persones 
voluntàries en el marc de prevenció ins-
taurat per les autoritats sanitàries. El 
document també inclou recomanacions i 
experiències de persones voluntàries. A 
la pàgina 16 hi trobareu una entrevista 
que es va fer al Xavier O., voluntari 
de Som - Fundació, en què explica com 
ha adaptat l’acompanyament que ha dut 
a terme a en Jerònimo N. i a en Xavier durant aquests mesos de con-
finament. 

En la trobada virtual que el grup de Som Companys 
va dur a terme el 6 de maig, va proposar realitzar 
trucades telefòniques a altres persones amb 
discapacitat intel·lectual, ateses per la fundació, per 
acompanyar-los en aquestes setmanes de confina-
ment. A partir d'aleshores, els equips de suport de 
Som - Fundació van plantejar l’activitat a les per-

sones usuàries amb la finali-
tat d’ampliar la seva xarxa 
social i combatre el possible 
aïllament que poguessin es-
tar vivint. 

La Rafi V. ha estat una de les 
primeres que va començar a tru-
car a la persona que li van assig-
nar, la Mercedes C.  

En les primeres trucades que la 
Carme P. va 

fer a la Montserrat G. van trobar 
un tema que els interessa molt: 
tot el que està relacionat amb 
els drets de les persones amb 
discapacitat.  Ambdues estan 
molt implicades en aquest àmbit 
i la Montserrat, fins i tot, 
col·labora amb la Fundació Cer-
mi Mujeres.  

La Marta F. i la Luisa L. són 
unes persones molt actives.  
Ambdues formen part del pro-
grama #JoTbPuc fer volunta-
riat, comparteixen pis amb 
altres companys i els agrada 
fer esport.  

La Gemma C. va rebre la pro-
posta de participar en aquesta 
activitat a 

través del seu referent social. I, 
malgrat que no forma part del 
grup de Som Companys, estava 
mot interessada a poder ajudar 
a altres companys.  La Montse 
Gozalvez, coordinadora del 
projecte Trucades d’Amistat, va 
fer les presentacions oportunes  
amb  l’Antonio R. a través 
d’una videotrucada i a partir de 
llavors contacten una vegada 
per setmana.  

La valoració inicial d’aquesta iniciativa és molt positi-
va. És un projecte amb molt de recorregut que fo-
menta la participació i l’apoderament de les 
persones amb discapacitat intel·lectual que atenem. 

Més informació a l’enllaç següent https://bit.ly/2MJTVGQ 
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Consultar la Guia a l’enllaç següent https://bit.ly/2BTxVXR 

El 29 de maig es va reunir la Co-
missió de l’Àmbit Social de la Coor-
dinadora Catalana de Funda-
cions,  de  la  qual en Josep 
Tresserras, director gerent, for-
ma part. 

En la reunió es va debatre sobre la 
capacitat d’actuació de la Co-
missió i el pla de treball per a la 
resta de l’any 2020.  També es va 
parlar sobre els plans de contingèn-
cia que han d ’implementar les 
organitzacions per reduir el risc de 
contagi del coronavirus. 
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som — breus 

som — notícies 

Felicitem a 
totes les perso-
nes que cele-

breu el vostre ani-
versari el mes de juny. 

   MOLTES FELICITATS!! 
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El grup jurídic de l’Observatori de Drets de 
l’AEFT, del qual l ’Antonio Manuel Fer-
rer, responsable de l ’àrea jurídica de 
Som — Fundació, forma part, es va reunir 
el dia 8 de maig per començar a definir les 
línies d’atenció que s ’han d'implemen-
tar.   

En la sessió també es van valorar els ins-
truments que han de facilitar la reco-
llida de dades sobre la vulneració de drets 
de les persones amb discapacitat.  

La Rebeca E., a qui donem suport, va participar 
en la formació online que es va impartir als 
membres de la Xarxa de Portaveus de l’AEFT 
durant els dies 12 i 14 de maig.   

En aquesta ocasió van tractar el tema de drets, 
prejudicis i discriminació de les persones 
amb discapacitat.  Al mateix temps van compar-
tir experiències amb la resta de persones que 
formen part d’aquesta xarxa. O
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La Noelia N. aca-
bant de preparar 
una de les recep-
tes que ha ajudat 
a cuinar durant el 
confinament. 

En José Maria S. fent la 
compra amb la Jennifer Ji-
ménez, aux iliar social. 

En José Antonio G. 
fent una mica d’es-
port per mantenir-
se en forma. 

La Conchi A. 
pintant un 
gran mural al 
pati de la 
residència. 

En Marcel A. amb 
els seus companys 
de la residència on 
viu. 

La Maria de los Llanos L. 
realitzant una de les activi-
tats que tant li agraden. 

En Javier H. amb 
la compra que li 
va lliurar la Noemí 
Martínez, refe-
rent social. 

La Victoria C. cele-
brant el seu aniver-
sari amb els com-
panys de la residèn-
cia. Per molts anys! 


