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El VI Concurs de postals nadalenques ha comptat amb la 
participació de 47 persones que ens han enviat 
propostes originals i molt diverses. Cal destacar que, en 
aquesta edició, l'època de pandèmia s'ha vist reflectida 
en algunes de les postals que hem rebut. Alguns 
dels participants han inclòs el detall de la mascareta als 
arbres de nadal o als ninots de neu. 

Les quatre postals guanyadores seran utilitzades com a 
felicitació nadalenca de la fundació. 

Donem l'enhorabona als guanyadors per les postals tan 
originals que han creat i animem a la resta de partici-
pants a continuar presentant-se en la propera edició. 

També volem agrair a totes les persones que han fet 
possible celebrar aquest concurs, des dels propis 
concursants fins a les persones que han participat en les 
votacions. 

 

Som — Fundació es va sumar a la campanya 
#VoyTapadaNoCallada, organitzada per Plena Inclu-
sión i que es va dur a terme durant la setmana 
del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violèn-
cia contra la Dona. Un dels objectius de la 
campanya era donar visibilitat i denunciar la violència 
que pateixen també les dones amb discapacitat. 

Vam comptar amb la participació de persones usuà-
ries i professionals de l ’entitat.  

Som — Fundació ha signat un acord de col·laboració 
amb la Universitat Autònoma de Barcelona per partici-
par en el projecte europeu Mediaverse.   

El projecte evidencia la necessitat de fer accessible a 
les persones amb discapacitat els continguts que 
es creen en els diversos mitjans i canals de comunicació 
per facilitar que puguin crear el seu propi contingut i 
relacionar-se de forma autònoma. 

Mediaverse planteja que els serveis i les plataformes 
han de ser accessibles a tots els ciutadans, per complir 
amb el que s’estableix en la Convenció de les Persones 
amb Discapacitat. 

Després de les votacions, us podem presentar els guanyadors del VI Concurs de Postals de Nadal amb un empat de 
vots en el primer lloc: 

1r lloc 
Nayb F. 

1r lloc 
Rosa S. 

2n lloc 
Álvaro J. 

3r lloc 
Raquel R. 

Més informació a l’enllaç següent  
https://bit.ly/ResultatsConcurs 

ACORD AMB LA UAB 

CAMPANYA  
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Donem  la  benvinguda 
a  la Francisca Heredia, 
en Gabriel Leite i la 
Marcela Santos, que 
s’han incorporat a   
l’equip de voluntariat de 
Som — Fundació durant 
el mes de novembre. 

El XVI Encuentro del Área Social 
de l’AEFT ha comptat amb quatre 
sessions que s’han celebrat de 
forma virtual durant els mesos 
d’octubre i novembre. En les diverses sessions s’han dut a terme debats 
sobre l’ètica, l’organització i sobre algunes situacions complexes 
que es produeixen a les fundacions tutelars.  També s’han compartit al-
gunes bones pràctiques implementades per les entitats. 

L’Esther Llanas, l’Olga Vilanova, en Raul Olivera i en Rodrigo Po-
rras van presentar-hi una de les bones pràctiques que hem dut a ter-
me durant aquest temps de pandèmia: Utilització de les noves tecno-
logies per evitar l’aïllament social de les persones que atenem. 

També van assistir-hi en Donato López, la Marta Devesa, la Núria Mañes, 
la Rosa Padilla i la Tatiana Cervera. 

TROBADA AEFT 
JORNADA 

La Margui 
Grau, responsable de l ’àrea social, va 
participar en la II Jornada Anual de la 
Xarxa d’Accessibilitat i Vida Inde-
pendent (XAVI) el 16 de novembre. 

Els assistents a la trobada virtual van fer 
un resum de les activitats que s’han por-
tat a terme i van proposar una sèrie 
d’accions per evitar la vulneració de 
drets i assegurar  que es preservin 
els suports que necessiten les persones 
amb discapacitat durant aquests temps 
de pandèmia. 

Ens  acomiadem 
de la Dolores Cobos i 

 la Silvia Calvo que ens 
han deixat el mes  

de novembre. 
XARXA DE PORTAVEUS 

La Marta F. s ’ha incorporat aquest mes de 
novembre a la  Xarxa  de  Portaveus  de 
l’AEFT.  Aquesta xarxa treballa per afa-
vorir l’autorepresentació i la defensa 
de drets de les persones ateses per les 

entitats tutelars que són membres de l’associació. 

Durant el mes de novembre s’han celebrat diverses trobades virtuals per de-
batre alguns dels temes relacionats amb el Dret a Decidir contem-
plats en la reforma del Codi Civil.   

La Marta ens ha comentat que està molt contenta de formar part d’aquest 
grup. Donem la benvingu-

da a la Isabel Meri-
no que s ’ha incorporat 
com a administrativa 
comptable a l’equip de 
Som — Fundació el 
mes de novembre. 

En José L. després de 
fer les gestions que 
tenien planificades 
amb en Rodrigo Po-
rras, referent social. 

En José María S. 
anant a comprar  amb 
la Raquel Roldán, 
referent social. 

La Lupe M. compar-
tint un matí amb la 
Diliana Castejón, 
referent social. 

En Pedro Luis molt 
content de retrobar-
se amb la Núria San-
dín, referent social.  

La Vanessa M. fent 
esport amb la Gabrie-
la G., la seva voluntà-
ria. 

La Isabel C. fent un 
volt pels voltants de 
la residència amb la 
Loli Rodríguez, au-
xiliar social. 


