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Parlem d’orientació sexual  
i discapacitat 

Amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTB 

t’expliquem la història de la Saray,  

una noia transgènere a qui donem suport 
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Les coses de la fundació 

Ja pots consultar la Memòria d’Activitats 2021 

La Memòria d’Activitats és un resum  

de les principals activitats  

que ha fet Som — Fundació  

durant l’any 2021.  

 

Per exemple:  

Hi podeu trobar el número total  

de persones que estan a la fundació,  

quantes vegades els han acompanyat al metge 

o quantes persones estan treballant. 

 

La Memòria d’Activitats es publica a la primavera,  

i les persones que la llegeixen es poden fer una idea  

de quines coses ha fet la fundació,  

de quina manera ho ha fet  

i saber-ne les novetats.  

També pots comparar la Memòria d’Activitats del 2021  

amb la de l’any 2020  

i veure els canvis que s’han fet.  

 

La Memòria d’Activitats  

es pot consultar en format digital  

a la web  

www.somfundacio.org  

o en format físic.  

 

Si en vols una en format físic,  

demana-li al teu o a la teva referent  

i te la portarà.  
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Format físic 

És una publicació en paper.  

Format digital 

És una publicació  

Que no és en paper i que  

només es pot llegir  

amb un ordinador,  

telèfon mòbil o tablet.  



Les coses de la fundació 

 

El passat 3 de maig,  

l’Ajuntament de Barcelona  

va concedir un premi a Som — Fundació.  

 

Aquest premi vol reconèixer  

les empreses i organitzacions  

que es preocupen pel benestar  

dels seus treballadors.  

En el nostre cas,  

ens van premiar per l’horari flexible.  

 

L’Ajuntament de Barcelona ens ha donat un premi 
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Horari flexible 

Vol dir que els treballadors 

poden escollir el seu horari. 



 

El passat mes de maig vam fer un curs  

per als voluntaris i voluntàries  

que participen en el programa #JoTbPuc.  

 

El #JoTbPuc és un programa  

de la fundació  

perquè les persones amb discapacitat  

puguin fer un voluntariat.  

Les coses de la fundació 

Formació per a voluntaris de #JoTbPuc 

Recuperem les sortides amb el voluntaris de la Caixa! 

Us informem que hem recuperat  

les activitats presencials  

amb els voluntaris de la Caixa. 

El mes de maig passat  

vam visitar el Museu de Cera de Barcelona!  
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Les coses de la fundació 
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 Gravem un vídeo en 360 graus 

A Som — Fundació estem fent un vídeo  

per ajudar-te a comprar al supermercat  

amb un recorregut en 360 graus.  

Aquest recorregut en 360 graus  

ha estat possible  

perquè participem en un projecte europeu  

que es diu Mediaverse.  

Amb aquest vídeo et volem ajudar a fer la compra.  

En José Carlos, a qui donem suport,  

ens ha ajudat a fer el vídeo. 

Som Futur 

Us recordem que el programa de Planificació de futur ha canviat de nom.  

Ara es diu Som Futur.  

La fundació no canvia de nom, només el programa.  

Aquest programa va dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual  

que estan per entrar a la fundació.  

Serveix perquè no siguem uns desconeguts  

una vegada entrin a la fundació.  

A més, tenim un grup de WhatsApp  

per a les seves famílies. 

 

 

Si vols ser del grup de WhatsApp  

del programa de Som Futur  

envia un e-mail a somfutur@somfundacio.org  

o truca al telèfon 619 227 485  

Recorregut en 360 graus 

És un tipus de vídeo  

que permet veure  

tot el que hi ha  

al teu voltant.  



El 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGTB. 

Es un día importante para reconocer  

el derecho que tienen todas las personas,  

también las personas con discapacidad,  

a elegir su orientación sexual  

y a elegir ser hombre o mujer.  

Saray es una persona a quien apoyamos  

que es transgénero. 

Ser transgénero significa que Saray  

nació hombre,  

pero quiere ser mujer.  

Sin embargo, hasta hace poco  

no se ha atrevido a decirlo,  

por miedo a la reacción de los demás. 
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Les meves coses 

Sexualidad y discapacidad:  

la historia de Saray 

Transgénero: 

Persona que no se identifica 
con el sexo con el que nació. 

Saray está en el centro.  
La acompaña Sílvia,  
su psicóloga,  
que es la mujer de rosa,  
Cristian, su mejor amigo  
y el perro se llama Floki.  

Dia del Orgullo LGTB 

Día para celebrar que existen  

otras preferencias de identidad 

y orientación sexual  

diferentes a las de siempre.  

Las siglas LGTB significan:  

Lesbiana 

Gay 

Transexual/Transgénero 

Bisexual 

Transexual: 

Persona que ya se ha operado 
para ser del sexo opuesto. 



Dice Saray que el paso más difícil para ella  

fue decírselo a la gente de su entorno.   

Pero cuando se lo dijo a Raúl Olivera,  

su referente social de Som — Fundació,  

encontró el apoyo que necesitaba  

para empezar un proceso de tránsito de género.  

Habló con varios profesionales,  

como la sexóloga Gemma Deuloufeu,  

que es especialista en estos temas,  

y también con la doctora Rosa Almirall.  

La doctora Rosa Almirall creó  

el Servei Trànsit, 

que es donde están ayudando a Saray 

a convertirse físicamente en una mujer.  

Saray dice que la discapacidad  

no tiene que ser un obstáculo  

para expresar la sexualidad de cada perso-

na.  

Y si alguien no lo entiende o no lo acepta, 

¡no dudes en decirlo y buscar ayuda! 

Pàgina 8  

La historia de Saray 

Les meves coses 

Tránsito de género 

Proceso por el que pasa 

una persona que está 

cambiando de sexo. 

Servei Trànsit 

Es una unidad de los centros 

de salud de Cataluña  

que ayuda en temas de salud  

a las personas transexuales 

y transgénero. 



Les meves coses 
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Som Companys visita el Museu de la Xocolata de Barcelona 

El grup de Som Companys va visitar  

el Museu de la Xocolata de Barcelona  

a la trobada del mes de maig. 

S’ho van passar molt bé,  

van descobrir la història de la xocolata  

i van veure mones espectaculars.  

La trobada va acabar  

de la millor manera:  

amb una bona tassa de xocolata desfeta! 
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Les meves preguntes 

Puc anar de vacances a un país no comunitari? 

T’animem que ens facis preguntes  

a través del teu o la teva referent! 

Com qualsevol persona,   

pots anar de vacances on vulguis,  

sigui a un país comunitari  

o a un país no comunitari, 

sempre que t'ho puguis permetre.  

Et recomanem que contractis  

una bona assegurança de viatge 

per si et passa alguna cosa.  

A més a més,  

segons a quin país vagis  

t’hauràs de vacunar  

per no agafar malalties que aquí no tenim.  

I si necessites acompanyament,  

el teu o la teva referent t'ajudarà a trobar-los!  

País no comunitari 

Són els països  

que no pertanyen  

a la Unió Europea. 
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Les meves activitats 

La Vicenta té una nova voluntària. 

Es diu Laura i es van conèixer al maig. 

Aquesta és una foto  

del dia de la presentació.  

Què contentes es veuen! 

La Rosa està molt contenta  

perquè ja deixen entrar els visitants 

a la residència on viu,  

i ens ensenya superorgullosa  

com té l’habitació  

de neta i endreçada.  

Molt bé, Rosa! 

A la foto de l’esquerra,  

en Gerard gaudeix de la bellesa  

d’un camp de roselles.   

A la foto de la dreta,  

en Santiago revisa amb la seva referent, 

la Montse,  

informació sobre on passarà  

les properes vacances.    

La Carme és una de les artistes  

de la família de Som — Fundació.  

Ens ensenya la seva creació  

Per a un premi de dibuix  

que ha fet amb el seu taller d’Ampans. 

Que tinguis sort, Carme!  



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: 


