
L'Àngels Gomà, responsable del projecte d’Ac-
cessibilitat Cognitiva, i la Margui Grau, respon-
sable de l’àrea social, van participar el 16 de 
desembre  a  la  reunió  virtual  del  projec-   
te  Hablamos  Fácil,   organitzada  per  
l'AEFT.  L'objectiu de la sessió era compartir 
experiències i valorar la metodologia que 
s’ha aplicat per fer accessible les sentèn-
cies de les persones amb discapacitat. 

El projecte Hablamos Fàcil ha comptat amb la 
participació de 12 professionals i 17 per-
sones amb discapacitat de diverses enti-
tats tutelars membres de l’associació. 
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El programa #JoTbPuc fer 
voluntariat de Som - Fun-
dació obté el 3r premi de la 
27a edició del Premi Vo-
luntariat atorgat pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat. Un premi que re-
coneix la tasca que estem duent a terme per promoure la 
inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual 
que atenem a través de la seva participació en la comunitat, 
oferint-los un important canvi de rol: passen de rebre su-
ports a ser qui en dona. 

El programa comporta un valor afegit, no solament per a les 
persones amb discapacitat a les quals va dirigit, que són 
usuàries de la fundació, sinó també per a les entitats que 
les incorporen com a voluntàries, ja que es generen dinàmi-
ques enriquidores dins dels seus propis equips. 

El voluntariat inclusiu és una gran oportunitat per apropar 
les persones amb discapacitat a la comunitat i, al mateix 
temps, apoderar-les com a ciutadanes de ple dret. 

El passat 11 de desembre, en Raul Olivera, coordina-
dor de l’àrea social, i en Ferran Blanco, de la Fundació 
Support de Girona, van presentar la metodolo-
gia de suport a la presa de decisions que apli-
quem en les nostres organitzacions a entitats mem-
bres de l'EASPD d'Albània, Irlanda i Polònia.  

En la trobada virtual es van destacar els aspectes le-
gals i el canvi de mentalitat que hauran d’adoptar les 
famílies i les persones usuàries per evitar els compor-
taments sobreprotectors i apoderar les persones amb 
discapacitat intel·lectual.  

Aquest treball en xarxa forma part del projecte 
Lighthouse de l'associació. 

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional 
del Voluntariat, la Federació Catalana de 
Voluntariat Social va crear uns materials 
audiovisuals per reconèixer la tasca del volunta-
riat durant un any tan especial com ha es-
tat el 2020.   

En aquesta línia, es va realitzar el reportatge 
audiovisual Mirades en col·laboració amb 
la Universitat Autònoma de Barcelona sobre  
voluntariat inclusiu en què va participar la Sara 
Q., persona a qui donem suport.  

PREMI VOLUNTARIAT 

HABLAMOS FÁCIL 

Podeu veure el vídeo a l’enllaç següent 
http://bit.ly/PremiVolunt 

Podeu veure el vídeo a l’enllaç següent 
http://bit.ly/DiaIntVoluntariat 

VOLUNTARIAT INCLUSIU APODERAMENT 

Podeu consultar l’informe de resultats 
del projecte a l’enllaç següent 

http://bit.ly/HFacil 
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Ens acomiadem de l’Agustín  
Dalmau, l ’Alberto Habib i l ’Hortensio  
Enríquez que ens han deixat al mes 

de desembre. 

Donem  la  benvinguda 
a l’Andrés Cayetano i 
a la M. Antònia Bonet, 
que s’han incorporat a 
l’equip de voluntariat de 
Som — Fundació durant 
el mes de desembre. 

El mes de desembre no vam poder celebrar el tradicio-
nal Dinar de Nadal a causa de la pandèmia, que era un 
dels moments que reservàvem per distribuir els regals 
a les persones que atenem, però ens vam organitzar 
per fer-ho durant el mes de desembre. D’aquesta ma-
nera, tothom ha obtingut el seu esperat obsequi. 

Aquí teniu una petita mostra d’algunes de les 
entregues que els diferents equips de suport han 
dut a terme durant aquestes últimes setmanes.  
En la majoria de casos, no podem veure els seus somriures a causa 
de la mascareta, però l’expressió dels seus ulls ho diu tot! 

Rosa S. 

La Dominga A. compar-
tint un matí de gestions 
amb la Noemí Martínez, 
referent social. 

L’onze de desembre 
passat, la Carme P., 
l’Eva A., en Jerònimo 
N., en Miquel R. i la 
Paquita H. van po-
der gaudir d’un espectacle organitzat per 
Apropa Cultura que es va celebrar al 
Teatre Condal de Barcelona. Hi anaven 
acompanyades per les seves respectives 
persones voluntàries: la Núria G., la Carme 
C., la Ruth C. i en Xavier O.  

En Joan F. està molt 
conscienciat del risc 
de la pandèmia i ha 
volgut seguir les reco-
manacions sanitàries i 
posar-se la vacuna de 
la grip. Hi ha anat 
amb la Carmen Villar, 
auxiliar social. 

En Jose Julio 
A. molt con-
tent de rebre 
els regals de la 
mà del Pare 
Noel quan va 
visitar la resi-
dència on viu.  

En Josep Maria G. i en 
Manolo F. gaudint 
de les fires i les festes 
nadalenques. En Pedro T., 

preparant-se 
per rebre l’Any 
Nou.  

L'Antonio 
R., en 
Fernando 
V., en 
Roman 
R. i la 

Sara Q. de Som Companys, acom-
panyats de la Carla Arcos, la Jènnifer 
Jiménez i la Montse Gozálvez di-
namitzadores del grup, van gravar un 
vídeo per felicitar-nos l'Any Nou.  

Vídeo a l’enllaç següent 
http://bit.ly/VideoAnyNou 


