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L’època de pandèmia que estem vivint no és cap incon-
venient per començar, de nou, una nova edició del tra-
dicional Concurs de Postals de Nadal que cele-
brem cada any a la fundació. 

 

Us convidem a participar-hi! 

 

En aquesta ocasió, haurem de fer les votacions per es-
collir les 3 postals finalistes a través de la nostra pàgina 
de facebook. Malauradament no serà possible fer-
ho al berenar de novembre perquè, aquest any, no es 
durà a terme. 

No obstant això, si us desplaceu a fer una gestió a la 
fundació, també podreu fer la vostra selecció en els fulls 
de votació que deixarem a la recepció, prenent sempre 
les mesures de prevenció i higiene que hi ha establertes 
a l’entitat.  Es podrà votar des del 20/11 fins al 27/11. 

 

Us recordem com podeu participar-hi: 

 Feu un dibuix o una fotografia amb motius 
nadalencs i lliureu-la al vostre referent o auxiliar 
social. 

 També la podeu enviar o entregar directament a 
les oficines de la fundació. 

 Data màxima de lliurament:  

                          13 de novembre 
 

Us animem a fer-nos arribar  

les vostres propostes 

VI CONCURS DE POSTALS DE NADAL 

 

 

 

 

1r. Premi 

Dinar per a 2 persones 
Pots seleccionar un 
restaurant dels 1.100 
que ens proposa la 
caixa regal. 
 
 

 

 

2a i 3a classificació 

2 entrades per anar  

al cinema  

Escull la pel·lícula, el  

cinema i la persona  

que vols que t’hi acompanyi. 

Més informació a l’enllaç següent   
http://bit.ly/VIConcurs 

PREMI 

Dincat Plena Inclusió Catalunya va organitzar 
una trobada virtual el 28 de setembre per analitzar 
les bases de la reforma del Codi Civil en su-
port a l’exercici de la capacitat jurídic.  Al mateix 
temps es van recollir les aportacions que han rea-
litzat les famílies i els professionals de l’àmbit de la 
discapacitat per presentar la proposta col·lectiva al 
procés participatiu obert pel Govern. 

A la jornada hi van assistir més de cent persones, 
entre les quals hi havia membres del patronat, -en 
Jordi Costa i en Carles Dalmau-, l’equip directiu 
de la fundació – en Josep Tresserras, l’Albert Ro-
dríguez, l ’Antonio Manuel Ferrer, en Juan 
Carlos Feliziani, la Laura Aguilera, la Margui 
Grau i en Raúl Olivera– i professionals de l’enti-
tat – la Nuria Mañes i l’Olga Vilanova.   

REFORMA DEL CODI CIVIL 

El Patronat de Som — Fundació s’ha ampliat l’1 
d’octubre  amb  les  incorporacions  de  la  Roser 
Galí i la Silvia Garre.  

La Roser és llicenciada en Ciències Econòmiques i, 
en l’actualitat, forma part del Consorci per a la Pro-
moció dels Municipis del Moianès. Es va vincular 
amb el món social en la seva joventut. 

La Silvia és enginyera de Telecomunicacions i 
desenvolupa la seva activitat professional en l’àmbit 
de les tecnologies de la informació.  Des de ben 
jove, ha estat involucrada al món del voluntariat. 

PATRONAT  

Més informació a l’enllaç següent   
http://bit.ly/Patronat 



som — breus 

som — notícies 

Blog 

Sant Fructuós, 12,  baixos 
08004 Barcelona 
T. 932 980 301  -  F. 932 980 112 
informacio@somfundacio.org  
www.somfundacio.org    

En Raúl Olivera, coordinador de l’àrea social, va 
participar a la jornada sobre “Drets i innovació 
en els serveis a les persones en temps de 
crisi”, organitzada per Dixit Girona i la Fundació 
Campus Arnau d’Escala.  La sessió virtual 
pretenia compartir bones practiques relacionades 
amb el dret a la vida independent i a la inclusió a 
la comunitat per part d ’entitats i professionals 
de l’àmbit social. 

En Raúl va presentar algunes de les mesures 
que s’han pres a la fundació per  garantir la rela-
ció de suport, atenció i assessorament a 
les persones usuàries amb els processos legals 
que estan oberts de manera telemàtica.  

El mes de setembre, la Diputa-
ció de Girona i la Diputació 
de Barcelona ens van ator-
gar unes subvencions per als 
projectes d’Acompanyament 
sociosanitari i Preparant el 
futur del nostre familiar, 
respectivament. 

Gràcies a la seva cooperació 
podem seguir oferint els suports 
necessaris a les persones amb discapacitat intel·lectual per-
què puguin dur a terme el seu projecte de vida. 

 

 

El Dinar de Nadal no es 
podrà celebrar enguany a 
causa de la pandèmia. La 
decisió ha estat molt difícil 
de prendre perquè és un 
dia molt especial per a 
totes les persones que formem part de la fundació. Però 
hem d'assumir que s'han de cancel·lar les celebracions multi-
tudinàries per complir amb les mesures de prevenció 
establertes per les autoritats sanitàries. 

Esperem que l'any vinent puguem trobar-nos per celebrar el 
Nadal com era habitual a la fundació. 

DINAR DE NADAL 

BONES PRÀCTIQUES 

L’Anna R. passant 
una bona estona amb  
l’Ares Roca, refe-
rent social, a l’ombra 
d’un lledoner. 

L’Andres P.  amb  en 
Joan Colilles, aux i-
liar  social,  fent  un 
passeig abans de co-
mençar a treballar. 

La Carmen P. 
va fer una 
trena de llana 
per regalar a 
l’Esther Lla-
nas, referent 
social.   

En Carlos I. gaudint 
de la companyia de la 
Susana G., la seva 
voluntària. 

En Miguel M. molt 
content amb el 
regal d’aniversari 
que li va lliurar 
l’Anna Massa-
nas, aux iliar so-
cial.  

En Ramón C. cele-
brant el seu aniver-
sari amb els com-
panys i les com-
panyes de la residen-
cia. Moltes felicitats! 

I,  com ja és habitual, felici-
tem a totes les persones 
que celebreu el vostre aniver-

sari durant el mes d’octubre.  

MOLTES FELICITATS!! 


