
El 26 d’octubre, amb 

motiu de la celebració del 30è aniversari 

de la fundació, vam gaudir d'un berenar 

ben diferent al Casino l'Aliança del Po-

blenou en què vam comptar amb música 

en directe.  

Va ser una tarda amb bon ritme i plena 

de bons moments!  
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D 
urant els dies 27, 28 i 29 

d’octubre es va celebrar 

a Bilbao l’XI Encuentro 

Estatal de Voluntaria-

do Tutelar amb el lema Destino 

Compartir,  organitzat per l’Aso-

ciación Española de Fundacio-

nes Tutelares (AEFT) i Futubide 

Fundación Tutelar Gorabide.   

L'objectiu de la trobada era crear 

una confluència entre formació 

i intercanvi d'experiències amb 

les 170 persones voluntàries, 

de les diferents entitats tutelars 

estatals, que van assistir-hi. En re-

presentació de Som – Fundació van 

anar-hi  cinc  persones  voluntàries 

-en Constancio E., la Dolça H., 

l’Encarna M., en Fabián E. i en 

Pep T.-, en Raul Olivera, coordi-

nador de l’àrea Social, l’Anna Sán-

c h e z , 

respon-

s a b l e 

del Pro-

g r a m a 

de Vo-

luntariat 

i membre del Grup de Treball de 

Voluntariat de l’AEFT, i en Jordi 

Bolós, membre del Patronat.   

L’esdeveniment començava el di-

vendres 27 amb un sopar per donar 

la benvinguda a tots els assistents.  

Va ser una bona forma de trobar-se 

i conèixer a nous companys.  

El dissabte i el diumenge van orga-

nitzar diverses taules col·loquis, 

jocs i grups de treball per aprofun-

dir sobre tres eixos: l’envelli-

ment,  la  sexualitat  i  les rela-

cions interpersonals de les per-

sones amb discapacitat intel·lectual. 
 

Van ser unes jornades molt   

enriquidores! 

Més informació  a  l’enllaç 

següent http://bit.ly/2z8alnk 

BERENAR 
AMB BALL 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és ha-

bitual, felicitem a 

totes les persones que 

celebreu el vostre ani-

versari al mes de no-

vembre.  

MOLTES FELICITATS!! 
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Donem la benvinguda a tres noves 

persones que s’han incorporat a l’equip 

de voluntariat de Som — Fundació al 

mes d’octubre: en Josep Tàrraga, la 

Josibel Rico i la Sandra Albadalejo. 

NUEVOS RETOS, NUEVOS MODELOS 

      Ens  acomiadem  de 

   la  Mercedes  Vargas,  de 

la  María  del  Mar  Ruiz  i  de 

  la Plàcida  Álvarez  que  ens  

        han  deixat  al  mes    

              d’octubre. 

La oficina de La Caixa de Pensions, del 

carrer de Sants 48-50 de Barcelona, ens ha 

concedit  una  subvenció  per al  programa 

d’Acompanyament de Som—Fundació. El 

programa pretén afrontar la manca d'ajuts 

per cobrir les necessitats d'acompanyament 

i, al mateix temps, ofereix els suports ne-

cessaris per garantir una correcta aten-

ció i qualitat de vida a les persones amb 

discapacitat intel·lectual que atenem. 

Durant els dies 19 i 20 d'octu-

bre, es va celebrar a Gran Cana-

ria el Congrés Nuevos Retos, 

Nuevos Modelos organitzat  

per Adepsi. En l'esdeveniment es 

van compartir experiències i mo-

dels d’atenció de l’àmbit social.  

En Josep Tresserras, director-

gerent de la fundació, va partici-

par en el congrés amb la ponèn-

cia  De la tutela al sistema de provisió de suports i per aquest 

motiu va ser entrevistat al programa Hoy por Hoy El Drago de la 

Cadena Ser Las Palmas. 
  

 

La Fundación ONCE ens ha atorgat una 

subvenció per comprar un vehicle adaptat 

per a persones amb discapacitat física.  Amb 

aquest nou mitjà podrem atendre   el  

nombre  de  trasllats  i els  acompanya-

ments que demanin les persones a les quals 

donem suport. 

Podeu accedir al contingut de l’entrevista       

a l’enllaç següent http://bit.ly/2yVjRu9 

La Montse C. cele-

brant l'aniversari 
amb la seva compa-

nya de pis la Lluïsa 
L. i l'Olga Vilanova, 

auxiliar de tutela. Per 
molts anys, Montse! 

La Tania A. fent un 

passeig amb l’Alejan-
dro Jorquera, auxiliar 

de tutela, per un parc 

de Riudeperes. 

L'Olga LL. va sol·licitar la 

visita d'en Jordi Costa, presi-
dent de la fundació, per expli-

car-li els seus reptes de futur.  
Va ser un dia molt entranyable 

en el qual va compartir les  

seves preocupacions per poder 
fer realitat el seu projecte de 

Vida.  

La Maria Jesús 
A. fent turisme a 

Barcelona amb en 
Ferran Fuguet, 

auxiliar de tutela. 

La Rosa Ll. gau-

dint d’una tarda 

amb la Gisela B., 
la seva voluntària. 


