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Les coses de la fundació 

Recuperem el dinar de Nadal i de Reis 
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Aquests 2 últims anys  

no hem pogut celebrar el dinar de Nadal de Barcelona,  

i tampoc el dinar de Reis de Lleida,  

degut a la pandèmia.  

 

Enguany hem decidit  

que ja és hora de tornar-los a fer.  

Els tornem a fer perquè la pandèmia  

ja no és tan perillosa  

i ja es poden celebrar reunions de forma segura. 

 

El dinar de Nadal de Barcelona el celebrarem una mica més tard, 

el 14/01/2023, 

perquè l'hotel Barceló Sants, on farem el dinar, 

no té lloc disponible abans d’aquesta data. 

El dinar de Reis de Lleida serà el 12/01/2023,  

però encara no sabem exactament a on. 

 

Estem molt contents  

de tornar a celebrar aquests dos dinars 

amb les persones a qui donem suport. 



 

Aquest mes de juliol  

hem posat en marxa un equip social  

a les comarques del Bages i l'Anoia.  

Volem estar a prop  

de les persones usuàries que viuen allà 

i oferir-les una atenció millor.  

Les coses de la fundació 

Nou equip social a les comarques del Bages i Anoia 

Donem la benvinguda a noves persones treballadores 

Aquests últims mesos s’han incorporat  

professionals noves a l’equip de Som — Fundació. 

Donem-les la benvinguda! 
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Ariadna 

Referent social 

Rocío 

Auxiliar social 

Ferran 

Auxiliar social 

al Bages/Anoia 

Raquel 

Referent social  

al Bages/Anoia 

Íngrid 

Referent social 

Edenia 

Auxiliar social 
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Fem un reconeixement a les persones voluntàries 

 

A principis de juliol vam fer 

un acte de reconeixement  

als voluntaris  

i voluntàries  

de Som — Fundació. 

 

Vam participar   

en un joc de misteris,  

els vam regalar 

una samarreta  

i vam berenar junts.  

 

Voluntariat #JoTbPuc (Jo també puc) 

Els voluntaris i les voluntàries  

del programa de voluntariat  

per a persones usuàries #JoTbPuc 

(Jo també puc) 

han col·laborat  

en l’organització d’una cursa  

per ajudar a conservar la natura 

i sensibilitzar la gent sobre 

com n'és d'important preservar-la. 

 

A la foto més gran hi ha els voluntaris i voluntàries amb la samarreta 

nova, i a les dues fotos de baix surten jugant al joc de misteris. 



Les coses de la fundació 

 

 

Els voluntaris de ”la Caixa” ens fan una visita 
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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 és per a persones amb discapacitat intel·lectual  

i les seves famílies, 

que han demanat rebre el suport de la fundació en el futur.  

Serveix perquè no siguem uns desconeguts  

una vegada comencem a donar-les suport. 

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  

Els voluntaris i voluntàries de 

”la Caixa”  

han vingut a Som — Fundació 

a fer-nos una visita.  

Després han acompanyat  

un grup de persones  

a qui donem suport  

a fer una activitat  

al CaixaForum.  

A més, ens han fet  

un donatiu de diners 

per col·laborar  

amb la nostra activitat.  

Moltes gràcies! 



Sara es una mujer a la que damos apoyo. 

A Sara le encanta la historia  

y la arqueología.  

Este año ha cumplido uno de sus sueños  

y ha hecho un viaje a Grecia,  

un país con muchos monumentos antiguos 

y mucha historia.  

Sara ha viajado sola esta vez  

y se lo ha pasado pipa.  

Ha visitado monumentos muy antiguos, 

como el Partenón  

También estuvo unos días en una isla griega 

que se llama Santorini,  

donde pudo relajarse y descansar.  

 

 

 

 

El Partenón  

Es este templo antiguo de la 

foto. Fue construido hace 

2.500 años en Atenas, que 

es la capital de Grecia.  
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Les meves coses 

Las vacaciones de Sara por Grecia 

Arqueología 

La arqueologia estudia  

los monumentos y objetos  

que son muy antiguos. 
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La diversión del verano 

Les meves coses 

El verano es ideal  

para hacer actividades acuáticas  

o al aire libre.  

Aquí os enseñamos  

algunas actividades veraniegas  

que han hecho las personas  

a quienes apoyamos.  
Óscar disfrutó  

del servicio de baño adaptado  

en la playa de Calonge  

en una salida en grupo  

con otras personas  

a quienes apoyamos  

y personas voluntarias.  

Josep se divierte en una  

actividad a caballo  

en la Vall de Núria. 

Román y Rafa se lo pasan 

muy bien cuando van 

a la piscina a bañarse. 

A Michelle le encanta bañarse  

en el parque de la Creueta del Coll. 

David, Joan y Roger 

hicieron el Camino de Santiago  

con un grupo de personas 

de otras entidades. 



Les meves coses 
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Activitats d’estiu del grup Som Companys 

A l’agost,  

la colla de Som Companys 

ha anat a la platja de Cabrera  

i després van dinar tots plegats 

en un restaurant. 

El mes de juny passat  

van sortir a navegar pel port de Barcelona  

en un vaixell golondrina.  
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Les meves preguntes 

Es poden publicar fotos meves sense el meu permís? 

T’animem que ens facis preguntes  

a través del teu o la teva referent! 

Només es poden publicar fotos teves  

si hi estàs d’acord  

i dones el teu consentiment.  

Donaràs el teu consentiment 

signant una autorització 

per utilitzar la teva imatge.  

A més, t’han d'explicar on es veuran les teves fotos  

i per què les volen publicar  

de manera que tu ho puguis entendre. 

Si no pots signar, 

pots dir la teva conformitat 

o disconformitat 

al teu referent o auxiliar social de Som. 

Donar el teu consentiment 

Donar permís a algú per fer 

alguna cosa que t’afecta. 

Per exemple: publicar fotos 

teves al Facebook. 

Conformitat i disconformitat 

És expressar si estàs d’acord 

(conformitat) o en desacord 

(disconformitat)  

amb alguna cosa.  
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Les meves activitats 

Us compartim aquesta imatge tan bonica 

de la visita del Pep a la seva mare  

a la residència on viu.  

El seu equip social,  

format per la Yoli i la Maria,  

el van acompanyar. 

La Maria Antònia i la Carme  

s’ho passen pipa  

als cavallets del Tibidabo 

amb les seves voluntàries,  

la Núria i la Tatiana,  

en una sortida en grup que van fer 

el passat mes de juny.  

A la foto de l’esquerra  

en Raúl i en Dani somriuen  

durant una ruta en bici  

per Barcelona.  

A la foto de la dreta 

sembla que la Pilar s’ha convertit  

en una papallona molt maca.     

La Meritxell escolta amb atenció 

les explicacions de la seva voluntària,  

la Gisela,  

que li està ensenyant a utilitzar  

la màquina de cosir.  



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: 


