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E 
l congrés d’autogestors Escolteu 
les nostres Veus (Hear our voi-
ces), organitzat per la Plataforma 
Europea d’Autogestors, es va 
celebrar a Graz durant els dies 18 

a 20 de setembre.  

En aquesta ocasió, la Sara Q. i l’Eduardo G., acompanyats 
per en Raul Olivera, coordinador de l'àrea social, van assistir 
a la trobada i van participar en els diversos tallers que es van 
dur a terme. 

El tema principal de les jornades estava centrat en com fo-
mentar la participació de les persones amb discapaci-
tat en la vida política, però també van tractar altres 
assumptes, que interessaven als participants, relacionats amb 
l'autogestió. 

La Sara i l’Eduardo van tenir l'oportunitat de compartir conei-
xements i experièn-
cies amb persones 
d'altres països i també 
amb els companys del 
Grup de Suport a la 
Direcció (GADIR) de 
Plena Inclusió.  

En finalitzar el con-
grés, la Sara i l’Eduar-

do, estaven tan entusiasmats sobre el treball que realitzen els 
grups d’autogestors en altres països que es van plantejar 
continuar aprenent i compartir aquesta informació 
amb el grup de Som Companys. Per tant, la valoració 
de les jornades, ha estat molt positiva i tots dos destaquen 
que és una forma molt interessant d'aprofitar sinergies i bo-
nes pràctiques d’altres entitats.  

La Raquel Moreras, auxiliar social, va lliu-
rar a en Jordi S. i a l’Alvaro J. l ’informe 
de lectura fàcil sobre la seva situació eco-
nòmica. A la trobada van poder resoldre 
els dubtes que tenien sobre les dades 
presentades.  

Sembla que van quedar satisfets de la 
informació rebuda i dels reptes aconse-
guits durant aquest període.    

Us animem a continuar així! 

L 
a fundació, en el seu afany de 
continuar avançant amb el pro-
grama d'accessibilitat cogni-
tiva, ha creat un grup de tre-

ball format per persones usuàries i 
dues professionals de l ’entitat. L'ob-
jectiu d'aquest equip és millorar el ma-
terial de lectura fàcil que lliurem, 
periòdicament, a les persones a qui 
donem suport amb la informació de la 
seva situació econòmica. 

El grup es reuneix setmanalment per 
valorar, proposar i decidir conjunta-
ment els aspectes que s'han de modifi-
car. Les reunions són molt participati-
ves i estan dinamitzades per l’Àngels 
Gomà, secretària de gerència, i la 
Montserrat Santos, referent comp-
table.  

Les persones usuàries que formen part 
del grup són les següents: l’Angel R., 
l’Asunción S., en Fernando M., la 
Joaquina N., la Marta F. i en Ra-
món L. 

Més informació a l’enllaç següent 
http://bit.ly/31OOQTm 
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En Raul Olivera, coordinador de 
l'àrea social, que forma part d'un 
grup de treball del projecte 
#IDecide (Jo decideixo), va 
participar el dia 17 de setembre a 
Atenes en una jornada organitza-
da per l’entitat EEA Margarita.  

En la trobada es van presentar a professionals i a famílies de 
persones amb discapacitat els mecanismes i les eines de su-
ports a la presa de decisions que es duen a terme en la 
nostra entitat. 

El  projecte  #IDecide s’engloba  al  programa  Lighthouse de 
l’EASPD. 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habitual, felicitem a totes les 
persones que celebreu el vostre aniversari el 
mes d’octubre.  MOLTES FELICITATS!! 
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Ens  acomiadem de  

la Purificación Temporal 

que ens ha deixat el  

mes de setembre 

Llencem la convocatòria d’una nova edició del  

Concurs de Postals de Nadal 

 

Us recordem com podeu participar-hi: 

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

 També la podeu enviar a les oficines de la 
fundació. 

 Data màxima de lliurament:  

                          15 de novembre 
 

Us animem a presentar les vostres  

propostes més originals! 
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1r. Premi 

Dinar per a 2 persones 

Pots seleccionar un 
restaurant dels 800 
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/30KVIzZ 

L’Encarna 
R. ha can-
viat recent-
ment de lloc 
de residèn-
cia. En la 
trobada amb la Raquel Moreras, 
auxiliar social, va aprofitar per 
ensenyar-li la nova habitació.  
Tot i que és molt bonica, troba 
que encara s’ha d’acostumar al 
nou lloc.   

A poc a poc, segur que ho 
aconseguirà. Molta sort en 
aquesta nova etapa! 

Rebeca E. 

Jose Manuel G. 
Jose Maria H. 

Els aniversaris s’han de 
celebrar sempre i aquí 
veiem a algunes perso-
nes usuàries celebrant-
ho amb els seus respec-
tius equips de suport, 
l’Olga Vilanova, la Nú-
ria Sandín i la Montse 
Solanilla. 

Moltes felicitats! 

L’Esther R., 
en Joan C., 
en Jose Ma-
ria S. i en 
José Pedro 
C. anant 
amb el seu 
acompanyant al berenar que vam celebrar el 
26 de setembre.   

Ja començaven la festa abans d’arribar-hi!  

Després de donar 
moltes voltes amb 
el seu equip de 
suport, la Noelia 
M.  va trobar les 
sabates que esta-
va buscant! 

Donem la benvinguda a 
dues noves persones que 
s’han  incorporat a l’equip 
de Som — Fundació el mes 
de setembre:  

 La Berta Tintoré, com a 
referent social. 

 La Montse Alomà, com a 
referent comptable. 

PREMI 


