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La fundació adapta les mesures d'atenció en funció 
de les disposicions contemplades en l'Estat de l'Alar-
ma per garantir el suport a les persones que ate-
nem: 

 S'ha ampliat el grup de professionals per aten-
dre les persones amb discapacitat que es des-
placen a les nostres oficines. La resta de l'equip 
continua fent teletreball.  

 S'han  incrementat  els  acompanyaments en 
passeigs terapèutics per fer front a la si-
tuació d'angoixa que viuen algunes de les perso-
nes usuàries.  

 Es continua fent les visites domiciliàries que són 
estrictament imprescindibles.  

 Se segueix intensificant els suports telefònics i 
de videotrucades amb les persones usuàries, fins 
i tot, els membres del patronat estan 
col·laborant en aquesta tasca.  

 Es continua facilitant material de prevenció tant 
a professionals com a persones usuàries.  

 

En  el  cas de les persones ateses per la fundació, 
hem de lamentar la pèrdua durant el mes d’abril 
dels nostres estimats i les nostres estimades Fernan-
do López, Jesús Antonio Vegas, Guillermo Cáceres, 
Mariano García, Pedro Fornís i Sebastián Armengol. 
Descansin en pau.  

La Rebeca E. i l’Angel P., a qui 
donem suport, van prendre part en 
la reunió de la Xarxa de Portaveus 
del 22 d’abril que es va realitzar de 
forma online.  En aquesta primera 
trobada van tenir l’oportunitat de 
conèixer-se virtualment tots 

els membres que formen part d’aquesta xarxa.  

Després de les oportunes presentacions, van treballar con-
juntament per definir què es la xarxa, què significa 
ser portaveu, quins són els objectius i què necessiten per 
aconseguir-los. 

Al mateix temps, els participants van valorar les necessitats 
de formació i informació que tenen.   

Finalment, van acordar una sèrie de temes que hauran de 
treballar durant l’any i van decidir començar pel que fa refe-
rència als drets de les persones amb discapacitat in-
tel·lectual. 

El seminari online Viure amb bons suports, cele-
brat el 7 d’abril i organitzat per Plena Inclusión 
España  i  l'Asociación Española de Funda-
ciones Tutelares (AEFT), va comptar amb 
la participació de professionals de les entitats 
membres que van explicar les mesures que han 
adoptat les seves organitzacions en la crisi del 
coronavirus.  

En Josep Tresserras, director-gerent, va desta-
car la importància de donar suport en la gestió 
dels seus recursos econòmics a les perso-
nes amb discapacitat que atenem, perquè és 
convenient que coneguin la seva situació i si-
guin conscients de la seva capacitat econòmica. 

Som – Fun-
dació s’uneix 
al projecte de 
digitalitza-
ció i trans-
parència del sector social de Com 
Go amb la finalitat d’aconseguir recur-
sos per donar suport al programa 
d’Acompanyament i fer front a les ne-
cessitats addicionals que s ’han gene-
rat per la situació del coronavirus.  

La plataforma de Stopcovid.io assegura 
el destí de les quantitats donades i  
dona visibilitat a l’impacte que generen 
les donacions, de manera que així aug-
menta la confiança dels donants. 
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LA COVID-19 A LA FUNDACIÓ 

Pots compartir la informació i/o fer 

una aportació a través de l’enllaç  

https://bit.ly/2SbZSj2 

Vídeo del seminari a l’enllaç següent  
https://bit.ly/3dptJwC 
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som — breus 

som — notícies 

I, com ja és habi-
tual, felicitem a 
totes les persones 

que celebreu el vostre 
aniversari durant el 
mes de maig. 

MOLTES FELICITATS!! 

Blog 

Sant Fructuós, 12,  baixos 
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PAPER ECOLÒGIC TFC 

L’Antonio Manuel Ferrer, 
responsable de l’àrea jurídi-
ca, la Margui Grau, responsa-
ble de l’àrea social, i la Maria 
Pàmies, coordinadora de 

l’àrea social, van participar el dia 30 d’abril en la reunió 
d’inauguració de la Xarxa Estatal de professionals i entitats 
que formaran part de l’Observatori de Drets de l’AEFT.  
Aquest espai serà el responsable de recopilar i analitzar les 
vulneracions de drets que pateixen les persones 
amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.  

L'observatori de drets comptarà amb la participació de pro-
fessionals referents en l’àrea de la tutela,  juristes, docents 
de l’àmbit universitari, gerents de fundacions i un equip 
multidisciplinari per a posar en marxa la recerca des del seu 
disseny  fins  a  l'anàlisi de les dades i la definició d'estratè-
gies d'intervenció per garantir els drets de les persones 
amb discapacitat. 

El 23 d’abril es va realitzar una trobada virtual 
dels membres dels patronats de les entitats 
que formen  part  de  l’AEFT  amb  la finalitat 
d’analitzar l’impacte que ha tingut en les 
organitzacions la crisi de la Covid 19. Al mateix 
temps, es van oferir algunes claus que han 
adoptat les fundacions per superar 
aquesta situació tan extraordinària,  com 
ara, redissenyar programes per adaptar-los a 
la nova realitat, revisar prioritats, analitzar ne-
cessitats i recursos, entre d’altres. 

El grup de Som Com-
panys, format per 
persones amb disca-
pacitat a qui donem 
suport,  ha utilitzat 

per primera vegada la videotrucada per trobar-
se en aquesta època de confinament i 
així poder veure’s i compartir el seu estat d’à-
nim, les activitats que fan aquests dies i les 
iniciatives que els agradaria desenvolupar quan 
aquesta situació acabi. 

La Rafi V., a 
qui donem 
suport, i la 
Raquel Hi-
dalgo, la se-
va referent social,  són entrevistades  per 
l’AEFT per compartir les seves vivències en 
temps de confinament. Una entrevista 
en que descobrireu les múltiples activitats i 
els hobbies de la Rafi. 

Més informació a l’enllaç següent  
https://bit.ly/2Vc9GKo 
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Entrevista completa a l’enllaç següent 
https://bit.ly/2YDpc5m 

Ana B. i  
Teresa M.  

Rafa G.  

Natàlia G.  

 Durant el confinament també hem gaudit dels  
dies tradicionals que  
acostumen a celebrar  

el mes d’abril:  
la Mona i Sant Jordi. 

 


