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El 2 de maig vam celebrar el berenar al ritme de la Feria 

d'Abril. Un any més, la Caseta de los Romeros ens va 

oferir el seu espai per gaudir de la trobada.  

L’Asunción S., en Cristòbal O., l’Eduardo G., en Fer-

nando V., l’Ivan L., l’Israel 

C., la Marta F., en Rafa G., en 

Rafael L., la Rafaela V. i la 

Sara Q., persones usuàries que 

formen part del programa 

#JoTbPuc, ens esperaven a 

l'entrada del recinte del Fòrum 

per indicar-nos com arribar a la caseta i per acompanyar-

hi les persones amb mobilitat reduïda.  

En  aquesta  ocasió  hem  comptat  amb la  presència  

d’en Manel Giraldo,  director  territorial  d'Aigües de Bar- 

celona, entitat que ha 

patrocinat part del berenar i 

ha regalat un obsequi a tots 

els assistents. 

El berenar de la Feria d'Abril 

és una cita molt espera-

da per tots nosaltres per-

què ens trobem amb els 

companys  i  les  companyes de la fun-

dació  per  compartir  una  tarda  molt 

animada.  

Durant els dies 29 i 30 d’abril es va celebrar, a les 

nostres oficines, una reunió del grup de treball 

de drets de les persones amb discapacitat d’Inclu-

sion  Europe,  del  qual  forma  part  en  Josep 

Tresserras, director gerent. La Carme P., l’Edu 

G., en Fernando V. i la Raquel M., a qui donem 

suport, van compartir la seva experiència sobre els punts següents:  

 La recuperació del Dret a vot i la partici-

pació en les eleccions generals. 

 Les activitats que duen a terme al grup 

Som Companys. 

 Les avantatges de fer voluntariat in-

clusiu a través del Programa #JoTbPuc. 

 El Programa de Vida Independent i els suports que es necessiten 

per viure de forma autònoma.   
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Un grup de persones usuàries 

acompanyades per voluntaris i 

voluntàries de l’Associació de 

Voluntaris de La Caixa van 

visitar el 25 d’abril l’exposició El 

luxe al Caixafòrum.  

Durant la visita van poder apre-

ciar la importància del luxe en 

les relacions de comerç i el po-

der de les antigues civilitzacions. 

Una sortida cultural molt in-

teressant.  

Més informació a l’enllaç  

següent http://bit.ly/2Lz0Wwz 



som — breus 

I,  com ja és ha-

bitual, felicitem 
a totes les persones 

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

MOLTES FELICITATS!! 
Blog 
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L'Aida R. i en Pedro G., 

que formen part del Progra-

ma #JoTbPuc, inicien el 

seu voluntariat al centre 

obert de la Fundació Pare 

Manel a Nou Barris 

col·laborant en diverses tasques. Estan molt il·lusionats 

amb la seva primera experiència de voluntariat!  

L’equip de professionals de Llei-

da, l’Esther Llanas i en Dona-

to López, van organitzar un 

taller sobre el Dret a Vot amb un 

grup de persones usuàries per 

resoldre els dubtes sobre la seva possible participació 

en les eleccions generals i 

europees. El grup estava 

il·lusionat de poder partici-

par-hi!  

Des de la fundació estem 

recollint les valoracions 

de les persones que ate-

nem sobre la seva participació en les eleccions 

generals amb la finalitat de formar part de l’estudi 

que està portant a terme Plena Inclusion sobre l’ac-

cessibilitat a les votacions. 

El 17 d’abril el grup 

de Som Companys 

va assistir a una for-

mació de sexoafecti-

vitat impartida per la 

Noemí Domínguez, 

psicòloga-sexòloga i psicoterapeuta.  L’objectiu de la 

sessió era tractar el tema del dret a la sexualitat, 

la prevenció de malalties i el respecte per gau-

dir d’una salut i una sexualitat saludable.  

Va ser un taller molt enriquidor per a les persones 

que van participar-hi, ja que les va ajudar a apoderar-

se, compartint les seves experiències i les seves in-

quietuds sobre salut afectiva. 

Donem la benvinguda 

a dues persones que 

s’han incorporat a l’equip 

de Som — Fundació el 

mes d’abril: 

 La Tatiana Cervera com a auxiliar social. 

 L’Estefania González que ha tornat com a refe-

rent social després d’un temps d’excedència. 
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som — notícies 

Més informació a l’enllaç següent  

http://bit.ly/2DXCBdx 

La Isabel S. amb 

la Núria A., la seva 

voluntària, cele-

brant el dia de Pas-

qua amb la tradi-

cional “mona”. 

En Miguel C. va visitar la 

seva mare amb la Yolanda 

Esteban, referent social. 

Van gaudir d’un matí molt 

entranyable! 

La Rafi V. 

molt con-

tenta d’ha-

ver partici-

pat a la Cursa de El Corte Inglés 

que es va celebrar el dia 7 d’abril.  

L’Antonio J. gau-

dint d’una trobada 

amb la Josibel 

R., la seva volun-

tària. 

En Simeón M. després 

de fer unes gestions amb 

la Carla Arcos, auxiliar 

social. 


