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El dies 7, 8 i 9 de setembre  

un grup de persones de Som — Fundació  

va anar a un congrés a Brussel·les  

organitzat per una associació  

que es diu Inclusion Europe.  

Hi vam amb la Cristina i en Jordi,  

que són persones usuàries de la fundació. 

 

Vam poder explicar a altres entitats europees  

què fem a Som — Fundació  

i vam anar a moltes xerrades  

sobre desinstitucionalització,  

inclusió social i foment de l'autonomia  

de les persones amb discapacitat intel·lectual.  

A més, la Cristina i el Jordi  

van conèixer persones d'altres països  

que viuen situacions molt semblants  

i es van sentir molt identificats.  

Desinstitucionalització 

Fer que una persona  

deixi de viure a una residència 

i pugui viure  

a un pis de lloguer. 

Va ser una experiència molt enriquidora 



Les coses de la fundació 

Convoquem el Concurs de Postals de Nadal 
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Obrim una nova edició del tradicional Concurs de Postals de Nadal,  

i en el qual estan convidades a participar  

totes les persones usuàries de la fundació.  

 

Com es pot participar? 

Les persones que vulguin participar  

han de presentar una fotografia  

o un dibuix nadalenc.  

Només s'acceptarà una postal per persona.  

 

Fins quan podeu participar? 

Podeu portar la vostra postal  

al vostre referent o auxiliar social  

fins al 14 de novembre.  

També podeu enviar la postal  

a les oficines de Som — Fundació 

o enviar-les escanejades  

al correu electrònic comunicacio@somfundacio.org. 

 

Com es farà la selecció de la postal guanyadora? 

El dia 18 de novembre un grup de persones de la fundació 

s’encarregarà de fer la selecció de les 10 postals finalistes.  

D’aquestes 10 postals,  

podreu escollir-ne les 3 que més us agradin  

votant a les oficines de Som — Fundació 

o a través del Facebook o l’Instagram de la fundació.  

Es podrà votar des del 18/11 fins al 30/11. 

                            

                                  Animeu-vos a participar! 

Escanejar 

És com fer una fotocòpia, però 

en lloc de treure una còpia en 

paper, fa una còpia en  

versió digital. 
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 Assistim al congrés del sector de la discapacitat  
de Catalunya 

Els dies 29 i 30 de setembre  

un grup de persones  

de la fundació  

va anar al congrés  

sobre discapacitat  

que va organitzar Dincat.  

 

Dincat és una associació  

de 285 entitats de Catalunya 

que milloren la qualitat de vida  

de les persones  

amb discapacitat intel·lectual.   

Participem en un estudi de Liber 

Aquest setembre passat  

una treballadora de l’Asociación Liber que es diu Nuria  

va venir a Barcelona des de Madrid  

per entrevistar dues persones usuàries de Som — Fundació 

la Luisa i el José Manuel. 

Les entrevistes són  

per un estudi que vol saber  

si hi ha diferències entre homes i dones 

quan una entitat com la nostra  

dona suport en la presa de decisions.  

A la foto més gran hi ha el grup de treballadors, treballadores i patrons de Som — Fundació que va anar  

al congrés del sector de la discapacitat a Catalunya. A les fotos més petites, detalls del congrés.  



 

 

Les coses de la fundació 

 

 

Benvinguts a Som — Fundació! 
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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-los 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  

Durant el mes de setembre 

hem donat la benvinguda  

a 3 persones  

que s’han incorporat  

a l’equip de Som — Fundació. 

Laura 

Referent social 

Àlex 

Referent social 

Arantxa 

Estudiant  

en pràctiques 



Les meves coses 

Encuentro de portavoces y lideresas en Madrid 

Los pasados 17 y 18 de octubre  

un grupo de personas apoyadas por la fundación  

viajaron a Madrid para ir al primer Encuentro Estatal  

de Representantes de la Red Liber.  

Fueron Marta y Carme,  

que son miembros de la red de portavoces.  

La red de portavoces  

es un grupo de personas de toda España  

apoyadas por entidades.  

El grupo fue creado  

para que pudieran dar su opinión. 

También fue Asun,  

del grupo Lideresas para el cambio.  

Este grupo quiere que haya más igualdad  

entre hombres y mujeres  

y más mujeres con discapacidad  

en los órganos de decisión    de las entidades  

que forman parte de Plena Inclusión.  

Durante el encuentro Asun grabó un video  

que se presentará en noviembre  

para enseñar qué es el grupo de lideresas 

y por qué es importante.  Pàgina 7  

Red Liber. 

Es una asociación estatal  

de entidades de apoyo  

como Som—Fundació. 

Órganos de decisión 

Es un grupo de personas 

que toma decisiones 

sobre el funcionamento 

de una entidad. 

Plena Inclusión 

Es una asociación que trabaja  

por los derechos de las personas  

con discapacidad intel·lectual  

de España. 
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Compartimos tiempo de ocio 

Les meves coses 

En Som — Fundació  

tenemos un grupo de personas voluntarias  

que acompañan a las personas a las que apoyamos 

en sus momentos de ocio.  

A continuación,  

os enseñamos algunas actividades  

que han hecho juntos.  

Josep Maria y Jordi,  

el par culé inseparable,  

disfrutan de un partido del Barça  

en el Camp Nou.   

María José y Clàudia siempre se lo pasan 

pipa cuando quedan para almorzar. 

Benito fue de excursión con su 

voluntario, Paco, y con la hija de Paco. 

Las fiestas de Gracia de Barcelona 

son espectaculares. Vanessa y  

Yolanda pasearon por sus calles, ¡y 

se lo pasaron de maravilla! 



Les meves coses 
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La colla de Som Companys es perd pel laberint d’Horta 

El grup d’amics i amigues  

de Som Companys  

ha visitat el laberint d’Horta  

aquest mes de setembre.  

Ha estat una de les activitats  

més esperades 

ja que la van proposar ells mateixos,  

a principis d’any.  

Es van ficar al laberint i es van perdre. 

Per sort hi havia el Roman i el Fernando, 

que coneixen molt bé el laberint,  

i van ajudar el grup a sortir! 

S’ho van passar bomba! 



T’animem que ens facis preguntes  

a través del teu o la teva referent! 
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Les meves preguntes 

Què és el suport a l’autonomia en la pròpia llar? 

El suport a l’autonomia en la pròpia llar  

és un servei que ajuda a les persones amb discapacitat intel·lectual  

en les activitats de la vida diària a casa seva,  

com ordre de la llar,  

assistència a visites mèdiques  

o millora de les situacions d'aïllament i solitud. 

És un servei que va dirigit a persones que viuen soles,  

en parella o que conviuen amb més persones (màxim 4)  

i que necessiten suport per fer aquestes activitats. 

 

Algunes de les coses que necessites per demanar el servei són: 

 Tenir entre 18 i 65 anys.  

 Ser resident a Catalunya.  

 Tenir reconegut un grau de discapacitat  

 igual o superior al 33%,  

 del qual el 25% ha de ser d'una mateixa discapacitat.  

 Poder desenvolupar les activitats de la vida diària  

 mitjançant el suport previst.  

 

Si creus que necessites aquest suport  

i compleixes els requisits,  

comenta-li al teu o la teva referent i t’ho demanarà.  



Les meves activitats 

El passat mes de setembre  

vam tenir una sessió de validació  

de textos en lectura fàcil amb públic!  

Van venir representants d’entitats  

federades a Dincat  

interessats a aprendre  

com es fa una sessió de validació. 

Els voluntaris i voluntàries de ”la Caixa” 

van acompanyar un grup de persones  

a qui donem suport  

en una sortida en vaixell golondrina.  

A més, feia molt bon dia.  

S’ho van passar molt bé!  

A la foto de l’esquerra  

veiem la Luisa, una persona usuària de 

Futucam, una entitat de Castella la 

Manxa. De vegades ens visiten persones 

usuàries d’altres entitats.  

A la foto de la dreta 

La Rafi ens ensenya l’arnès nou de la 

seva mascota, que servirà per fer un 

curs d’educació canina. 

En aquesta foto veiem  

al José Antonio i a la seva referent, l’Ariadna, 

abans de sortir cap a Canet de Mar.  

Allà viu la Teresa, 

que és la mare d’en José Antonio,  

a qui visita un cop al mes.  
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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: 


