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En Jerónimo N. i en Miquel R. es 
van conèixer el 14 d'agost de 2020, 
malgrat que ja fa temps que són a 
la fundació, i van començar a com-
partir  un  pis una setmana més 
tard. Van tenir pocs dies per a 
conèixer-se, però s'han avingut 
molt bé. 

Aquesta època de pandèmia no ha 
estat un obstacle per iniciar un pro-
jecte tan impor-
tant com és el 
de la vida inde-
pendent. L'equip 
de la fundació 
va fer els can-
vis correspo-
nents al pis on 
anaven a viure 
per adaptar-lo a les seves necessi-
tats i va coordinar els suports ne-
cessaris per afavorir un aspecte 
tan important com la convivència.  

En Miquel vivia al carrer Princesa 
amb la seva família. Ell continua 
mantenint una estreta relació amb 
la seva germana, a qui visita cada 
quinze dies i continua ajudant la 

resta de la seva família. Però, quan 
arriba el diumenge … aquest dia se’l  
reserva exclusivament per a ell. 

En Jerónimo és un veterà a compar-
tir pis amb altres companys. Ens va 
explicar que la majoria de les expe-
riències han estat positives i la zona 
que més li ha agradat per viure ha 
estat Sants, on vivia fins ara.  Ens 
indica  que li encantaven els restau-

rants, les botigues i, per 
descomptat, les festes del 
barri. 

Tots dos destaquen 
que la convivència ha 
estat molt fàcil. S'orga-
nitzen de manera ràpida 
per les tasques diàries i 
també per veure la televi-

sió. Veuen programes de manera 
separada i, de tant en tant, trien 
una emissió que els agrada a tots 
dos per veure-la junts. 

Compten amb una persona de 
suport al domicili que hi va tres 
dies a la setmana per ajudar-los 
amb   la   neteja,  higiene  personal, 

compres i menjar.  

Durant tota l'entrevista, tots dos ens 
van comentar que han tingut molta 
sort de 
trobar-
se. En-
cara han 
de millo-
rar algu-
nes co-
ses del 
pis, però 
pel que 
fa a la 
convivència s'entenen molt bé i 
“se senten a gust compartint aques-
ta experiència junts”. En Miguel afe-
geix que “cal estar disposat a 
arribar a acords per conviure, 
perquè si busques problemes 
segur que els trobes”. Un plante-
jament idoni per aconseguir una 
bona convivència! 

Entrevista completa a  
l’enllaç següent  

http://bit.ly/VidaIndependent 

En la fundació hem iniciat el desenvolupament del programa d'Accessibilitat 
Cognitiva amb la finalitat de contribuir a fer accessible la informació i 
afavorir l’autonomia i la participació de les persones amb discapacitat 
intel·lectual que atenem. El programa està liderat per l ’Angels Gomà, 
responsable del programa, i compta amb la col·laboració de dos grups de treball 
formats per les persones següents: 

 Professionals de l'entitat    

L’Antonio Manuel Ferrer, l ’Eugenia Muñoz, en Juan Carlos Feliziani, 
la Margui Grau, la Núria Mañes i en Ramón Remiro es reuneixen periòdica-
ment per revisar els documents escollits, adap-
tar-ne el contingut i fer-ne una proposta en 
lectura fàcil. 

 Persones a qui donem suport   

L’Angel R., l’Asunción S., en Fernando M., 
l’Ivan L., la Joaquina N., la Marta F. i en 
Ramón L. acompanyats de la Montse San-
tos han participat en reunions setmanals 
per treballar el document de l'Estat de comptes.  

La Marta F., l’Antonio Luis R., la Rafi V. i en Roman R., acompanyats 
de l’Àngels Gomà i la Margui Grau,  es reuneixen setmanalment per 
avançar amb el procés de validació dels documents que s’estan adaptant. 

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

HO POSEM FÀCIL 

Som — Fundació col·labora 
amb la Universidad de Mur-
cia en un estudi sobre 
sexoafectivitat en l'àmbit de 
la diversitat funcional.  

Durant el mes d'octubre 
s'han realitzat 14 entrevistes 
a persones usuàries. En 
aquests moments, l'estudi 
està en la fase inicial i es 
preveu que es publiqui a 
finals de l'any 2021.   
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Trobada d’en 
José R. amb 
el seu equip 
de suport. 

A causa de les 
mesures sanitàries 
establertes per 
combatre  la pan-
dèmia ens hem 
vist obligats a can-
cel·lar el tradici-
onal Dinar de  
Reis,  que esta-
va previst celebrar a principis del mes de 
gener de 2021 a Lleida.  

Esperem que l'any vinent s'hagi superat aquesta 
situació i puguem trobar-nos presencialment en 
una data tan assenyalada.  

som — notícies 

El dia 7 d'octubre 
es va celebrar 
una trobada vir-
tual amb el 
Ministre de 
Justícia, en 
Juan Carlos Campo, amb la finalitat de tractar el tema 
de la reforma del Codi Civil i dels drets de les persones amb 
discapacitat intel·lectual.  L'esdeveniment estava organitzat 
per Servimedia i Plena Inclusión. 

La Raquel M., a qui donem suport, va participar en la sessió 
per compartir la seva experiència. 

Els professionals que van assistir-hi van ser l'Albert Rodríguez, 
la Carme Villar, l'Eugenia Muñoz, la Laura Aguilera i en Xavier 
Ros. 

Veure el vídeo:  http://bit.ly/CodiCivil 

CODI CIVIL 

El grup de Som 
Companys es va 
trobar, per fi, de 
manera presencial 
el 20 d'octubre. No van poder coincidir tots els mem-
bres del grup. La Sara Q., l’Antonio R. i en Santi M. 
van poder quedar amb les coordinadores del grup – la 
Carla A., la Jennifer J. i la Montse G.  

Les coordinadores van organitzar una sortida pel Parc 
de Montjuïc per gaudir d'un passeig per la natu-
ra i compartir una tarda de tertúlia en què van expli-
car com havien passat aquests mesos tan convulsos.  

Va ser una tarda molt entranyable en què es van 
emocionar amb la retrobada, es van posar al dia de 
les vivències d'aquests mesos i s'ho van passar molt 
bé compartint bromes i rialles. 

ENS TROBEM 
A MONTJUÏC 

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

El Programa d’Abordatge 
integral sobre els casos 
de salut  mental d’elevada 
complexitat  (PAIcSaMAEC) 
creat per la Generalitat, pretén aconseguir una actuació més efi-
caç en prevenció, assistència, benestar, rehabilitació i in-
tegració de les persones amb aquest tipus de trastorn. 

Aquest programa compta amb la participació activa de professio-
nals experts en l ’àmbit sanitari, social, ètic, judicial i represen-
tants de les federacions de familiars. 

Els professionals de Som — Fundació que participen en els 
diferents grups de treball són: l’Albert Rodríguez, en Josep 
Tresserras, la Margui Grau, la Núria Sandín, en Raul Olive-
ra i la Rosa Padilla. 

PAIcSaMAEC 

Sortida de 
l’Horten-
sio E. 
amb la 
Loli Rodríguez, auxiliar social. 

En Jaume M. 
fent una sortida 
amb l’Elisenda  
Blasco, refe-
rent social. 

En Jesús G. es troba 
amb la Yolanda Es-
teban, referent so-
cial, mantenint les 
distàncies. 

En José 
Carlos L. 
familiarizant-
se amb el 
nou ordina-
dor. 

En David S. és re-
but per la Rosa Pa-
dilla, referent so-
cial, per donar-li la  
benvinguda a la fun-
dació. Donem  la  benvinguda a  la Núria Gar-

cia i en Jesús Navarro, que s ’han 
incorporat a l’equip de voluntariat de 
Som — Fundació el mes d’octubre. 


