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Les coses de la fundació 

Estrenem pàgina web accessible 

Et presentem la nova pàgina web  

que substituirà l’antiga.  

Hem canviat els colors  

i l’ordre dels continguts  

que informen sobre la nostra fundació:  

qui som, què fem  

i que pot fer la ciutadania  

per ajudar-nos a millorar  

la qualitat de vida  

de les persones a qui donem suport. 

 

Però el canvi més important,  

és que totes les pàgines  

estan escrites en lectura fàcil.  

Per això diem que és  

una pàgina web accessible  

per a persones amb discapacitat intel·lectual.  

 

Ho hem fet així  

perquè volem que esteu ben informats  

dels continguts  

i de les notícies que publiquem. 

 

Els dibuixos també són nous.  

Les ha fet una dibuixant  

que es diu Judit Canela,  

i creiem que mostren molt bé  

l’esperit de Som — Fundació.  

 

Esperem que t’agradi i que la gaudeixis! 
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Les coses de la fundació 

 

Aquest mes de febrer  

hem fet uns tallers de sexoafectivitat  

a la seu de la fundació.  

Aquests tallers serveixen  

per aprendre a gaudir de la sexualitat,  

a estimar i a que ens estimin  

amb respecte i positivament.  

 

La formadora ha estat  

la Gemma Deulofeu.  

Ella és psicòloga  

i experta en aquests temes.  

En total hi han assistit  

16 persones a qui donem suport,  

8 dones i 8 homes.  

 

Aquest taller ha estat possible  

gràcies al suport de l’Institut Català de les Dones,  

que forma part de la Generalitat de Catalunya,  

tot i que hi han assistit  

tant homes com dones.  

 

 

Tallers de sexoafectivitat 

Sexoafectivitat 

És el vincle que tenim amb 

una persona que estimem i 

amb la qual tenim relacions 

sexuals.  
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Les coses de la fundació 

 Vídeos en 360 graus que fan la vida més fàcil 

Participem en un estudi nou sobre discapacitat 

A Som — Fundació col·laborem 

amb un projecte europeu  

que es diu Mediaverse  

que utilitza la tecnologia  

per fer la vida més fàcil  

a les persones.  

 

L’any passat vam fer  

un recorregut virtual en 360 graus  

per les nostres oficines. 

Enguany farem dos vídeos més:  

un per aprendre a fer la compra  

i un altre per saber treure diners  

del caixer automàtic.  

 

Aquest any participarem  

en un estudi que es farà  

a tota Espanya  

sobre els atacs subtils  

que pateixen les persones  

amb discapacitat intel·lectual.  

Uns atacs que es donen  

en el seu dret a decidir,  

un dret que ara tenen  

totes les persones majors d’edat 

gràcies a la reforma del Codi Civil.   

 



Les coses de la fundació 
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 #JoTbPuc 

El programa de voluntariat inclusiu #JoTbPuc 

ha anat molt bé aquest 2021.  

Hi ha hagut 17 persones que donem suport  

que han participat en accions de voluntariat  

fora de l’entitat.  

Són 7 més que l’any anterior, el 2020. 

També hem col•laborat  

amb 15 entitats socials i culturals,  

de les quals 8 són noves. 

 

Aquest 2022,  

volem oferir-te més opcions de voluntariat 

i comptar amb més participants  

que aportin el seu granet de sorra  

a la societat.  

T’informem sobre  
el sistema de suports 

Durant els mesos de desembre i gener, 

hem fet diverses xerrades presencials i online  

a les famílies del programa  

de Planificació de futur  

sobre la reforma legal que regula  

el dret a decidir i el sistema de suports.  

Si vols tornar a escoltar la xerrada online  

diga-li a la Núria Mañes  

i ella te l’enviarà.  

Si vols ser del grup de WhatsApp  

del programa de Planificació de futur  

envia un e-mail a pretutela@somfundacio.org  

o truca al telèfon 619 227 485  
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Les meves coses 

Dulce Navidad 

Las personas apoyadas  

por Som — Fundació  

han pasado unas navidades  

estupendas. 

Han disfrutado de actividades  

y han recibido regalos.  

En esta página  

os ponemos las fotos  

que nos habéis compartido  

de vuestras cosas.  

Te animamos a que nos envíes tus fotos  

a través de tu equipo social 



Les meves coses 
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Premios Setba de pintura y diseño 

 

La Fundación Setba ha convocado   

los Premios Setba de Dibujo y Diseño  

de este año 2022.  

Es un premio muy importante 

que quiere detectar y reconocer  

el talento de artistas  

con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 

Por eso, solo pueden participar  

artistas con discapacidad intelectual.  

En anteriores ediciones  

se han presentado personas  

a quienes apoyamos.  

Por ejemplo,  

Michelle quedó finalista el año pasado,  

con su obra Michelle en las monjas.  

 

Si quieres participar,  

díselo a tu referente o auxiliar.  

¡Nosotros te animamos a que lo hagas! 

Si te gusta pintar o dibujar,  

saca tus pinceles, rotuladores  

o lápices de colores  

y anímate a crear.  

 

¡Tienes tiempo hasta el 26 de mayo  

para entregarnos tu dibujo! 



Les meves coses 
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Som Companys comença l’any amb energia i 
ganes de fer moltes coses! 

Les persones que formen part 

del grup de Som Companys  

han fet una enquesta   

per valorar les trobades i activitats  

que s’han fet durant el 2021. 

En general,  

les persones estan molt satisfetes 

amb els temes que s’han tractat  

i les activitats que s’han fet,  

tot i que no han pogut sortir molt 

per culpa de la covid-19.  

També s’han sentit a gust  

i acompanyades,  

quelcom que per a nosaltres  

és el més important. 

De cara a aquest any,  

els agradaria parlar de temes  

com l’homofòbia i el racisme,  

la sexualitat,  

les ajudes econòmiques  

o els graus de discapacitat.  

I quant a les activitats,  

els encantaria fer una sessió  

de cinema amb crispetes,  

visitar llocs emblemàtics  

com el Parc Güell i el Laberint d’Horta, 

o fins i tot fer sessions de pintura  

a la nostra seu! 
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Les meves preguntes 

Puc anar sol al metge? 

T’animem a que ens facis preguntes  

a través del teu o la teva referent! 

Legalment pots anar sol al metge 

si la sentencia que decideix els teus suports  

no contempla l'acompanyament mèdic. 

Així i tot, 

i encara que la sentència no ho digui, 

si vols que t'hi acompanyem  

i ens ho demanes, 

t'hi acompanyarem. 

 

No obstant això,  

un dels objectius de Som — Fundació  

és fomentar l’autonomia de les persones, 

i el que volem és millorar la teva capacitat, 

no substituir-la.  

 

Per tant,  

a mesura que siguis més independent,  

i vagis guanyant confiança en tu mateix,  

o en tu mateixa, 

t’animarem a que vagis tu sol  

a les visites que et semblin més senzilles  

tant a tu com al teu equip social.  

 

Ens encantarà que ens expliquis  

els teus progressos! 
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Les meves activitats 

La Maria José fa bon equip 

amb la seva auxiliar social, la Carla. 

En aquesta imatge,  

l’acompanya a una visita al dentista.  

Sembla ben tranquil·la la Maria José! 

El Cristian és una de les poques  

persones en el món  

que pot sortir a passejar pel carrer 

amb un gat.  

Es diu Lili i l’acompanya a comprar,  

puja al metro, va sense corda  

i no s’escapa mai!  

Les persones que donem suport  

tenen una relació molt estreta  

amb les seves voluntàries  

i voluntaris.   

A l’esquerra, la Yolanda i la Vanesa 

somriuen per la foto.  

A la dreta, la Teresa i el Josep  

estan molt contents.  

L’Antonio ha tingut molta sort,  

i ha acompanyat al seu cuidador  

a un viatge a Cuba.  

Ha creuat l’oceà Atlàntic 

i ha conegut aquesta terra meravellosa. 

Ha estat una experiència increïble! 



Visita la pàgina web de la fundació 

 

      ww.somfundacio.org 

Sant Fructuós, 12,  baixos 

08004 Barcelona 

Telèfon 932 980 301   

Fax  932 980 112 

informacio@somfundacio.org  

Administracions públiques que col·laboren amb la fundació: 

Segueix-nos a les xarxes socials! 

 

Entitats que col·laboren amb el programa d’Accessibilitat Cognitiva: 


