
La Raquel M., acompanyada per 

l’Esther Úbeda, auxiliar de tutela va 

participar a la Jornada sobre el 

Dret a l’Assistència Personal que 

es va celebrar a Saragossa els dies 25 

i 26 de setembre.  La Jornada estava 

organitzada per Plena inclusión Es-

paña i Plena inclusión Aragón, 

amb la col·laboració de la Fundación 

ONCE.  

La Raquel va compartir la seva expe-

riència amb els assistents i, alhora, 

formava part d’un vídeo que s’ha gra-

vat especialment per a aquesta oca-

sió. 
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El  20  de setembre 

vam fer una visita 

al Museu Agbar de les 

Aigües, gràcies a la 

col·laboració amb 

Aigües de Barcelona. 

40 persones, entre 

voluntaris, voluntà-

ries, persones usuà-

ries i professionals 

de la fundació, vam 

poder gaudir de les 

activitats que ens te-

nien preparades i vam 

conèixer tot el que hem 

de tenir en compte per 

fer un consum respon-

sable de l'aigua.  
 

Un matí molt  

diferent ple de  

bons moments!  

Comencem una nova edició del Concurs de Postals de 

Nadal i ja en van quatre!   

Ens consta que hi ha alguns de vosaltres que ja l’esteu es-

perant i aquest any, al mes de setembre, ja ens heu fet 

arribar les primeres postals. 

 

Us recordem com podeu participar-hi: 

 Feu un dibuix o una foto-

grafia amb motius nadalencs i 

lliureu-la al vostre referent o 

auxiliar de tutela.   

 També la podeu enviar a les 

oficines de la fundació. 
 

 Data màxima de lliurament: 15 de novembre 
 

Us animem a presentar les vostres  

propostes més originals! 
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1r. Premi 

Dinar per a 2 persones 

Podeu seleccionar un res-

taurant dels 800 que ens 

proposa la caixa regal. 

 
 

2n i 3r classificats 

2 entrades per anar al cinema  

Escull la pel·lícula, el ci-

nema i la persona que 

vols que t’hi acompanyi 

Més informació a l’enllaç següent  

http://bit.ly/2E7w4iQ 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, 

felicitem a totes les per-
sones que celebreu el vostre 

aniversari al mes d’octubre.  

MOLTES FELICITATS!! 
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Donem la benvinguda a 

la Jenifer Jiménez que 

s’ha incorporat com a auxi-

liar de suport a l’equip de 

Som — Fundació al mes de 

setembre. 

L’Albert Rodríguez, 

advocat de la funda-

ció, va participar a la 

taula rodona ‘Les per-

sones amb discapaci-

tat intel·lectual o del 

desenvolupament davant els procediments judicials’ que 

es va dur a terme en la Jornada del Aula de Derechos 

Humanos a l’ICAB de Barcelona.   

La Jornada es va celebrar el 13 de setembre amb l’objec-

tiu d'aprofundir en els aspectes claus de la Convenció 

Internacional sobre els Drets de les Persones amb Dis-

capacitat. 

Ens acomiadem d’en 

 Ricard Miserachs  

que ens ha deixat el  

mes setembre. 

El 17 de setem-

bre es va reunir 

la junta direc-

tiva de  l’Aso-

ciación Espa-

ñola de Fun-

daciones Tu-

telares, i la de Plena Inclusion per establir les 

línies de treball conjuntes,  en  la qual va participar 

en Josep Tresserras, director-gerent de la funda-

ció. En la reunió es van compartir els reptes de 

futur de les entitats participants. 

L'Albert F. i la Carme F. van 

visitar  la  seva  àvia,  acom-

panyats per la Carla Arcos, 

auxiliar de tutela. 

En Hajar B. va 

celebrar el seu 

aniversari amb 

els companys de 

la residència on 

viu i la Raquel Hidalgo, referent de 

tutela.     Moltes felicitats!! 

La Provi-

dencia G. 

recuperant 

forces des-

prés de les 

gestions que va fer amb la Irina 

Rodríguez, referent de tutela. 

L ’Oscar 

G., molt 

c on t e n t 

de conèi-

xer la seva nova referent de 

tutela, la Raquel Roldán.  

 

 

 

La Diputació de Barcelona i l’Ajunta-

ment de Barcelona ens han atorgat 

unes subvencions que es destinaran 

als programes següents: 

 L’Ajuntament de Barcelona 

col·labora amb Acompanya’m,  Vull 

viure a casa i Servei d’informació 

gratuït a les famílies 
 

 La Diputació de Barcelona pro-

veeix recursos per Compto amb 

vosaltres. 
 

Tots els programes van dirigits a ga-

rantir la qualitat de vida de les perso-

nes amb discapacitat que atenem. 


