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Les coses de la fundació 

Bon Nadal i feliç 2023 

 
  

La postal de Jaime Muñoz ha estat la més votada. 

 

Aquestes han estat les postals guanyadores  

del Concurs de Postals de Nadal.  

La més votada ha estat la de Jaime Muñoz,  

la segona més votada ha estat la de Meritxell Borrell  

i la tercera més votada ha estat la de Michelle Comia.  

El lliurament de premis serà durant el dinar de Nadal,  

que es farà el dissabte 14 de gener a l’hotel Barceló Sants.  

Us volem agrair molt a tots i a totes  

haver participat en el concurs de postals de Nadal.  

Ens encanta rebre les postals cada any!  

Són totes molt boniques.  

Per això, us animem a tornar a participar l’any que ve.  

Perquè l’important és participar i fer Nadal.  

 

Moltes gràcies i bon Nadal! 
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La primera finalista ha estat la 

postal de la Meritxell Borrell.  

La segona finalista ha estat la 

postal de la Michelle Comia.  



Les coses de la fundació 

Incorporem persones usuàries noves de Lleida 
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El dia 1 de novembre 

una fundació de Lleida  

que es deia Fundació Terres de Lleida 

es va unir a Som—Fundació.  

Això significa  

que les persones usuàries de la fundació de Lleida  

ara són persones usuàries de Som—Fundació.  

 

És un canvi molt important,  

però no afectarà en el dia a dia  

de les persones usuàries noves de Lleida. 

Tampoc afecta les persones  

que treballaven a la Fundació Terres de Lleida  

perquè han passat a ser  

companys i companyes de Som—Fundació. 

Seguiran fent la feina com fins ara  

i amb les mateixes persones usuàries.    

 

A Som — Fundació ens fa molta il·lusió  

acollir aquestes persones usuàries noves  

que ja són part de la nostra gran família 

i farem tot el possible  

perquè els suports que reben 

continuï sent de la màxima qualitat  

i puguin continuar construint  

el seu projecte de vida.  

 

Fundació  

Terres de Lleida 



Cristina 

Auxiliar social a Lleida 

Oriol 

Auxiliar social a Lleida 

Mercè 

Referent social a Lleida 

Anna 

Referent social a Lleida 

Mariona 

Referent social a Lleida 

Joan Carles 

Administratiu a Lleida 

Anna Maria 

Referent comptable a Lleida 

Les coses de la fundació 
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 Benvinguts a Som — Fundació! 

Durant el mesos d’octubre i novembre 

hem donat la benvinguda  

a 10 persones  

que s’han incorporat  

a l’equip de Som — Fundació. 

Juanma 

Responsable de l’Àrea Social 

Sandra 

Auxiliar social a  

Catalunya central 

Carolina 

Auxiliar social a Lleida 



 

Les coses de la fundació 

Demanem a la Generalitat feina de qualitat per a 
les persones amb discapacitat intel·lectual 
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Jornada de famílies de persones amb discapacitat 

Dincat ha celebrat  

la 6ª edició de la Jornada de Famílies  

de persones amb discapacitat intel·lectual.  

Aquesta jornada es va celebrar  

el 26 de novembre  

i estava centrada en la inclusió laboral  

de les persones amb discapacitat. 

Van presentar diversos projectes de formació 

dirigits especialment a famílies  

d'aquest col·lectiu.  

Vàries famílies del programa Som Futur  

hi van anar.  

 

Si vols ser del grup de WhatsApp  

de famílies del programa de Som Futur  

envia un e-mail a somfutur@somfundacio.org  

o truca al telèfon 619 227 485  

El 29 de novembre  

el conseller d’Empresa i Treball,  

Roger Torrent,  

va escoltar les preguntes  

de persones amb discapacitat  

per millorar la seva inclusió laboral 

en un acte organitzat per Dincat 

per conmemorar el Dia Mundial  

de les Persones amb Discapacitat, 

que se celebra el 3 de desembre.  

El Fernando, a qui donem suport,  

li va demanar més ajudes 

per què hi hagi més llocs de feina  

a les empreses ordinàries  

per a persones amb discapacitat.   

 

Dincat 

És una associació  

que representa el col·lectiu  

de la discapacitat intel·lectual  

a Catalunya.  



Les meves coses 

Vamos a Madrid para pedir la igualdad  

entre hombres y mujeres 

El 21 de noviembre,  

Asun, José Manuel y Luisa  

viajaron a Madrid  

para saber el resultado de un estudio  

que ha hecho la Asociación Liber  

El estudio quiere demostrar  

que hay diferencias  

entre hombres y mujeres  

a la hora de dar apoyo  

en la toma de decisiones.  

José Manuel y Luisa  

participaron en el estudio.  

Asun forma parte  

de la Comunidad de Lideresas  

y recordó que las mujeres con discapacidad 

tienen derecho a ser madres.   
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Asociación Liber 

Es una asociación  

de fundaciones de apoyo a 

personas con discapacidad  

de varias ciudades de España. 
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Salidas con los voluntariós de ”la Caixa” 

Les meves coses 

En Som — Fundació  

tenemos la suerte de colaborar  

con la asociación de voluntarios y voluntarias  

de ”la Caixa”.  

Gracias a ellos hacemos visitas tan alucinantes  

como al planetario del CosmoCaixa  

o al Museo de las Ilusiones.  

Esto es un planetario 

Es un cine  

con la pantalla en el techo 

y donde puedes ver  

las estrellas y los planetas. 

 



Les meves coses 
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La colla de Som Companys visita el Museu del Còmic 

El grup d’amics i amigues de Som Companys 

ha anat a llocs molt interessants  

aquests mesos. 

A l’octubre,  

van visitar una exposició sobre còmics  

al CaixaFòrum de Barcelona.   

Al novembre,  

van anar a fer una ruta  

pel Poble Espanyol  

i s’ho van passar molt bé! 
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Les meves preguntes 

T’expliquem què és un pla de suports? 

El pla de suports és un document 

que es fa per a persones amb discapacitat intel·lectual 

majors de 18 anys 

i que explica quines capacitats  

i quines necessitats té la persona. 

 

Qui fa aquest document? 

Aquest document el fa  

el teu equip de suport de la fundació,  

tu mateix i el teu voluntari o voluntària,  

si vols que hi siguin.  

El document es fa 

sempre respectant la teva voluntat,  

desitjos i preferències  

i facilitant que puguis dir la teva opinió. 

 

Per a què serveix aquest document? 

Serveix perquè et donin els suports  

que vols i necessites  

i perquè puguis participar  

en la revisió de la teva sentència.  

T’animem que ens facis preguntes  

a través del teu o la teva referent! 

Capacitats 

Són aquelles coses  

que saps fer et surten bé, 

i per tant no necessites ajuda 

per fer-les. 

Necessitats 

Són les coses que necessites 

suport per fer-les, o necessites 

algú que les faci per tu.  

Equip de suport 

És l’equip de 4 professionals 

que et dona suport: 

 Un/a referent comptable 

 Un/a referent social 

 Un/a auxiliar social 

 Un referent jurídic 



Les meves activitats 

Així de divertida està la Mònica 

després de fer un vermut  

amb la seva referent social, la Ivet,  

a la plaça de Vic.  

Aquests petits grans moments 

donen molt de plaer! 

El José Luis i la Rosi  

celebren el seu aniversari  

amb les seves voluntàries,  

que són amigues.  

Per això fan moltes coses plegats,  

com aquesta celebració.  

                A la foto de l’esquerra  

la Carme somriu mentre li fan un  

tatuatge al braç. Sembla que no li fa 

gens de mal! 

 

A la foto de la dreta 

L’Andrea ens ensenya la seva manicura 

amb ungles molt llargues.  

La Maria Svetlana és una persona  

del programa Som Futur.  

Això vol dir que encara no és usuària,  

però ho serà en un futur.  

El passat mes de novembre  

va visitar les nostres oficines  

amb l’Olga, auxiliar de Som Futur.  
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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: 


