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U 
n dels programes que 

promou Som – Fundació 

és el de “Vull viure a 

casa”.  Aquest programa 

ofereix l’ajuda necessària a les per-

sones amb discapacitat intel·lectual 

que atenem per fomentar la seva 

autonomia personal i millorar la 

seva qualitat de vida. 

 

L’Amalia G. i la Joaquina N. van 

començar el seu projecte de vida 

independent al mes de gener del 

2017, compartint pis i comptant 

amb els suports adients per donar 

resposta a les seves necessitats.  

Som – Fundació es va coordinar 

amb la Fundació Astres perquè 

els oferís el suport necessari per 

poder viure a casa seva de manera 

autònoma.  Al mateix temps, des de 

l’àrea social es va consensuar un 

pla de treball individualitzat 

amb unes línies d’intervenció per 

fomentar-ne l’autonomia.  

Després d’un any de convivència, la 

valoració de l’Amalia i la Joaquina 

sobre la vida en comú és molt posi-

tiva. Han adquirit nous hàbits i 

han assolit pro-

gressivament els 

objectius que 

s’han fixat.  Ara ja 

no han de consultar 

el planning de tas-

ques que preparava 

l’Anna C. de la 

Fundació Astres, sinó que s’ho 

coordinen entre elles.   

La Joaquina destaca que també han 

après a planificar les compres i 

ja van només una vegada a la set-

mana al supermer-

cat. 

Durant l’entrevista, 

van comentar que la 

convivència ha 

estat més fàcil 

del que es pensa-

ven perquè és complementen molt 

bé, ja que la Joaquina és molt ac-

tiva i l’Amalia és bastant tran-

quil·la.  A la Joaquina li agrada molt 

passejar per la ciutat i arribar fins al 

port i, de tant en tant, anima l’Ama-

lia perquè l’acompanyi, tot i que 

sembla que encara no l’ha conven-

çut ... però la Joaquina ho té clar: 

“Continuaré insistint, perquè jo vull 

que també s’ho passi bé fora de 

casa!” 

 

Moltes gràcies per compartir la 

vostra experiència amb nosaltres 

 
Podeu llegir l’entrevista    

completa a l’enllaç següent 

http://bit.ly/2DdL358 

El  grup de Diversitat 

funcional de l’Acord Ciu-

tadà per una Barcelona 

Inclusiva  es  va  reunir  

el  dia  26  de febrer a 

Som — Fundació. 

En  la  trobada  hi van 

assistir l’Anna Tomàs, 

de la Fundació Els 3 Turons, la  Carol Segura de l’Asso-

ciació AREP, en David Villanueva, de Dincat, l’Inma 

Alemany, de l’Institut Municipal de Persones amb Dis-

capacitat, la Laura López, d’OVI Barcelona i la Margui 

Grau, responsable de l’àrea Social de Som — Fundació. 

La  reunió  de treball pretenia analitzar la situació de l’habi-

tatge de vida independent de les persones amb discapacitat 

per elaborar un cens i, al mateix temps, fomentar el treball en xar-

xa de les entitats socials. 

L'Erica M. 

i l'Andrea 

A., volun-

t à r i a , 

compartei-

xen sorti-

des d’oci i experiències des de fa més 

d’un any.    En el vídeo editat per l'Aso-

ciación Española de Fundaciones 

Tutelares expliquen què han descobert 

juntes durant aquest temps i alguns dels 

beneficis del Voluntariat Tutelar. 

Us convidem a veure un resum  

del vídeo a través de l’enllaç  

següent http://bit.ly/2tsbILZ 
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som — breus 

som — notícies 

I ,  com ja és habitual, felicitem a 

totes les persones que celebreu el 

vostre aniversari al mes de març.  

           MOLTES FELICITATS!! 

Ens acomiadem 

  d’en Pedro Acosta que 

ens ha deixat al mes  

de febrer. 

El dia 23 de 

febrer, l'Anna 

Sánchez, res-

ponsable de 

Voluntariat de 

la fundació, va 

participar en 

una dinàmica 

de treball organitzada per la Federació Catalana 

de Voluntariat Social en la qual va presentar el 

projecte #JoTbPuc.  

L'objectiu de la sessió era reflexionar sobre els recur-

sos disponibles a les entitats per promoure el volunta-

riat de les persones amb discapacitat intel·lectual i 

fomentar així la seva inclusió social.  
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Els  dies  15  i  16 de febrer, Plena Inclusió España va 

acollir a  Madrid  la  reunió de dirigents de la plataforma 

europea Inclusion  Europe,  a  la  qual  va  assistir  Josep 

Tresserras, director-gerent de la fundació. 

Directors i directores de les organitzacions nacionals de la 

discapacitat intel·lectual a Filandia,  Àustria, Alemanya, 

Lituània, Estònia, França, Dinamarca, Regne Unit, Espanya 

i Portugal van participar en les jornades amb les finalitat 

següents: 

 Tractar les prioritats i demandes de les persones 

amb discapacitat i les seves famílies. 

 Compartir  experiències  i  reflexions per crear orga-

nitzacions més inclusives. 
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Donem la benvinguda a dues 

noves persones que s’han  incorpo-

rat a l’equip de Som — Fundació al 

mes de febrer:  

 La Maria Dolors Martín, com 

a secretària de direcció. 

 La Montse Salvador com a 

auxiliar de tutela. 

La M. Carmen S. 

molt contenta des-
prés de poder fer 

les gestions que 

tenien previstes 
amb el Xavi Ros, 

auxiliar de tutela. 

En Fernando R. molt content 
amb el regal que li van portar 

la Carme Villar i la Pilar 

Pérez al seu aniversari.   
Moltes felicitats Fernando! 

La Yolanda Paz i la Maria Pàmies, 
professionals de la fundació, van 

acompanyar a l'Oscar M. a visitar al 
seu pare i es van trobar amb una 

festa de carnestoltes i un pica-pica! 

S'ho van passar molt bé!! 

Donem  la  benvinguda a  la 

Patricia Ibáñez que s’ha incor-

porat a l’equip de voluntariat de 

Som — Fundació al mes de febrer.  

L'Aaron està aprenent a tocar 

la guitarra i ha anat estalviant 

fins a poder comprar-se 
aquesta meravella.  Que la 

gaudeixis força, Aaron! 


