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SOM VIA

SOM UNA IDEA

Grup SOM VIA
Tres entitats socials al servei
de les persones.

Benvinguda

El Grup SOM VIA és una estructura social formada
per tres Entitats: la Fundació Via Activa, la Fundació
Viaclara i la Fundació Via Assistencial.

Construir és sumar, és pensar, és aportar i, per tant
és en el nostre cas, posar a l’abast de la comunitat un
model de treball professional, proper i amb resultats.
És sumar per al bé comú i ser útils, amb l’objectiu
de contribuir amb rigor en aquesta construcció
continuada de comunitat.

Amb aquest propòsit, vull presentar-vos la memòria
anual de l’activitat del Grup SOM VIA corresponent
a l’exercici 2018. Com veureu, un any ple de reptes
i d’objectius assolits amb professionalitat, innovació
i us puc assegurar que s’han aconseguit amb molta
motivació, a través dels nostres Serveis i Programes.
Sempre personalitzant, perquè el nostre compromís
final són les persones.

ANYS
ENCENENT
IL·LUSIONS

Serveis per a Gent Gran
i serveis per a persones
amb diagnòstic en Salut Mental

President
Grup SOM VIA

La nostra raó de ser és la persona, la seva promoció
personal i social, i treballem per fer possible una
societat on tothom sigui considerat en condicions
de plena igualtat d’oportunitats.

Entitat Tutelar

25 anys de Grup SOM VIA.
Gràcies a tothom per fer-ho possible!

JAUME VIAPLANA

Treballem per aconseguir la màxima qualitat de vida i
autonomia de les persones.
MISSIÓ
El Grup SOM VIA, engloba Entitats Socials sense
ànim de lucre que tenen per finalitat última la
gestió i desenvolupament de serveis integrals
adreçats a persones amb necessitats de suport i/o
en situació de risc d’exclusió social.

Benvolgudes i benvolguts,
‘Construir Comunitat’ són dues paraules que quan van
arribar-me juntes vaig incorporar de seguida al meu
vocabulari i al meu dia a dia, perquè són una expressió
molt entenedora i perquè penso que a hores d’ara
defineixen amb tota precisió la raó de ser del nostre
treball, de la nostra entitat, de la realitat del Grup i del
nostre compromís.

Missió, Visió
i Valors

Serveis per a persones
amb discapacitat intel·lectual

Cada entitat s’adreça a un col·lectiu diferent però
sota la cohesió d’un treball comú que posa a l’abast
un model innovador i rigorós, amb diferents Serveis i
Programes personalitzats, capaços d’aportar el nostre
compromís amb la màxima expertesa, professionalitat
i qualitat perquè per a nosaltres el més important són
LES PERSONES.

VISIÓ
Des d’un profund compromís per la innovació i
la qualitat, la millora i l’aprenentatge constant, i
l’aplicació de metodologies del sector privat al
sector social, treballem per garantir una vida activa
i plena, i la participació real i efectiva de totes les
persones en la societat.
El Grup SOM VIA es fonamenta en els principis
següents: la igualtat, la llibertat i la solidaritat,
treballant des de la perspectiva d’una intervenció
integral i integrada que té en compte la persona en
la seva globalitat i per tant, des de la personalització
en la intervenció quotidiana.
VALORS
Participació en la societat.
Igualtat d’oportunitats.
Autodeterminació.
Innovació.
Compromís.

Dignitat i Respecte.
Transparència.
Ètica.
Millora constant.
Treball en xarxa.

Vídeo 25 anys

SOM RIGOR

Estratègia
2016-2019

Apostem per la gestió integral i planificada dels
Serveis i Programes. És d’aquesta manera que, per a
promoure un model de qualitat de vida i participació
comunitària, considerem la planificació estratègica i el
compliment del marc legal com a eines fonamentals
per enfortir el nostre compromís amb les persones,
la família i la societat, el creixement i l’organització.

GRUP
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SOM VIA

SOM PRINCIPIS

SOM COMPROMÍS

Carta Ètica

Activitat interna

La nostra Carta Ètica està inspirada en els principis
del Grup i és fruit d’un treball en equip i una trajectòria
professional amb anys d’experiència.

Sobre la intervenció cap a l’equip professional:
>

Vetllem per les bones pràctiques.

Va adreçada i s’aplica a totes les nostres intervencions
i serveis i està encaminada a desenvolupar la nostra
manera de fer, que és la intervenció des d’una pràctica
centrada en i amb la persona.

>

Treballem en equip per abordar un treball
coherent i interprofessional.

ÒRGANS DE GOVERN
Patronat Fundació Via Activa

I en tot moment, definim la nostra intervenció d’acord
els principals principis:

Sobre la intervenció cap a les persones:
>

Respectem a totes les persones i la seva
diversitat.

>

Personalitzem i ens adaptem a les necessitats.

>

Fomentem la presa de decisions conjuntes,
la responsabilitat i la lliure elecció.

>

>

>

>

>

Potenciem el rol de la família i els llaços
familiars.
Defensem l’autonomia i les necessitats
individuals.

>

Treballem els aspectes afectius i socials.

>

Ens impliquem en el dia a dia, en processos
d’inserció laboral i d’altres que permetin el
màxim grau possible d’independència
i autonomia.

>

Respectem en el final de la vida.

>

Defensem els drets civils i llibertats.

>

Garantim el respecte i la dignitat de la persona
i de la seva intimitat i integritat.

Promovem la formació i la qualificació
professional.
Defensem un clima laboral segur, que permeti
l’autorealització professional de l’equip.
Tenim cura que tots els professionals assumeixin
els compromisos ètics del Grup.

Sobre el funcionament i gestió del Grup:
>

>

Prenem decisions en equip. Ens impliquem
i participem en les intervencions quotidianes.

>

Garantim la transparència a través de rigorosos
mecanismes de control dels procediments
i protocols de revisió continuada.
Garantim la gestió dels béns patrimonials.

Equip Directiu

Jaume Viaplana Miralles | President

Jaume Viaplana M. i Carmen Armengol | Presidència

Carmen Armengol Uñó | Vicepresidenta

Marta Viaplana i Jaume Viaplana A. | Equip Gerència

Marta Viaplana Armengol | Secretària

M. Carmen Olaya | Responsable Àrea AdministrativaFinancera

Jaume Viaplana Armengol | Vocal
Ali Viaplana Armengol | Vocal
Pau Viaplana Armengol | Vocal
Luis Briones Molina | Vocal
Guillem Panisello Boet | Vocal
Manuel Vidal-Ribas Belil | Vocal

Patronat Fundació Viaclara

Elena Ventura | Responsable Àrea Gestió de Qualitat
Pepón Henríquez | Responsable Àrea de Compres
i Gestió de les instal·lacions
Miquel Tiffon| Responsable Àrea Patrocini i Comunicació
Ali Viaplana | Coordinadora del Programa Canvi d’Aires
Sílvia Garcia | Àrea Projectes, Programes i Voluntariat
Ana Luna | Direcció Residència Avis en Família i del
Servei d’Acompanyament a la Vida Independent

Carmen Armengol Uñó | Presidenta

Marta Centellas | Direcció Llar Residència Salut
Mental Mascaró i de la Llar amb Suport Segle XX

Jaume Viaplana Miralles | Secretari

Àngels Ros | Direcció del Servei Fundació Viaclara

Marta Viaplana Armengol | Vocal
Miquel Vila Baucells | Vocal
Albert Manent Riu | Vocal

Consell Assessor
Pluralitat constructiva
Joaquim Triadú i Vila-Abadal | Coordinador del Consell
Pere Clotas i Cierco

Patronat Fundació Via Assistencial

Jordi Conejos Sancho

Jaume Viaplana Miralles | President

Montserrat Dolz i Abadía

Carmen Armengol Uñó | Vicepresidenta

Ramon Garriga i Saperas

Marta Viaplana Armengol | Secretària

Francesc Labastida Azemar

Miquel Vila Baucells | Vocal

Esperança Molins Monteys
Martin Navaz i Guinea
José Mª Tejedor Villalba

GRUP
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SOM VIA

62

Professionals treballen
al Grup SOM VIA

SOM EQUIP

Equip humà
El respecte i la implicació.

23

SOM AUTÈNTICS

Impacte
en la societat

9.4
Índex de satisfacció
en la formació (sobre 10)

Voluntaris

13%

1.354

Hores de formació

97

Reunions
de coordinació interna

Homes
Dones

87

%

84,7

%

Dels professionals de
l’Organització es sent
implicat

84,7%
Dels professionals valora
que intervé d’acord a la
Missió, Visió i Valors de
l’Entitat

15

85,21

62,60

Impactes a mitjans
de comunicació

Augment de visites
Pàgina Web

Augment de seguidors
en Xarxes Socials

326

220

Persones van assistir
a la Primera Jornada
Salut Mental i Jo al
Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona

15

Presentacions
dels Serveis i Programes
del Grup SOM VIA

3

4.810

1.139

Persones a la Gala
Final del Concurs
de Cinema Ments
Despertes a l’Auditori
Mediapro de Barcelona

%

%

Peu de foto. Equip

Participacions a
Jornades, Congressos,
Mostres

Visualitzacions dels vídeos Tres
Històries d’Èxit, protagonitzats
per persones dels diferents
Serveis del Grup

Alumnes han rebut aquest
any les ponències del
Programa Ments Despertes

GRUP
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SOM VIA

SOM ACTIUS

SOM POSITIUS

Esdeveniments
clau any 2018

Un model
d’intervenció

GRUP

SOM VIA

Acompanyament a les
persones: I vostè, què vol?
MODEL D’ATENCIÓ
A LES PERSONES

01

02

03

04

05

06

El mes de març el Grup Pro Avis passa a
nomenar-se Grup SOM VIA. La Fundació Pro
Avis passa a ser avui la Fundació Via Activa.
Les fundacions Viaclara i Via Assistencial
mantenen el seu nom.

Qualitat i excel·lència. Renovem la Norma
UNE-EN ISO 9001:2015 i aconseguim una
nova garantia amb l’obtenció del Segell
d’Excel·lència EFQM 300+.

Inici de la construcció del Centre Residencial
Viladrosa a la ciutat de Barcelona per
a persones amb autisme i discapacitat
intel·lectual.

Entren en funcionament dos nous serveis en
millora de l’autonomia personal: la Llar amb
Suport Segle XX i el Servei d’Acompanyament
a la Vida Independent (SAVI). Orientació i
suport al propi domicili.

07

08

09

10
11

Inici del Programa “Canvi d’Aires”. Un camí
cap a l’autonomia de la persona a través d’un
treball d’aprenentatge d’habilitats per a la
vida diària.

Conveni de Col·laboració amb el Col·legi
Oficial de Psicologia de Catalunya, que valida
el Programa Ments Despertes en el camp
clínic i terapèutic.

Col·laborem amb el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya per als projectes
d’Aprenentatge i Servei a la Comunitat (APS),
d’aplicació curricular i adreçats a l’alumnat de
3er i 4rt d’ESO.

Ens fonamentem en el respecte i en la identitat i és
així que fonamentem la nostra línia d’actuació en el
model propi I vostè, què vol?, una manera de fer
atenció a la persona i amb la persona, acompanyantla a viure tal com ha viscut sempre, sense deixar de fer
allò que li agrada, que sempre ha fet i que forma part
de la seva personalitat.

Conveni de col·laboració amb Germanes
Hospitalàries, Hospital Mare de Déu de la
Mercè, en la derivació d’usuaris i validació del
Programa Ments Despertes.

Consens, presa de decisions conjuntes i identitat,
suports a mida personalitzats que aporten la màxima
autonomia. Aquest és el model I vostè, què vol? la cultura
del detall. La proximitat precisa que forma part de l’ADN
del Grup SOM VIA des dels seus inicis i que és l’embrió
que estimula tots els nostres Serveis i Programes.

Conveni amb Aste BCN, per a la millora de la
qualitat de vida de les persones grans i foment
del voluntariat. Ampliació de la cobertura amb
Càritas.

Quatre paraules defineixen bé aquesta filosofia i res millor
que una pregunta per conèixer un model on sobresurt
l’autonomia i el respecte per les decisions pròpies:

El Sr. Jordi Conejos i el Sr. José Mª Tejedor,
s’incorporen al Consell Assessor del Grup.

Ressò amb dos nous esdeveniments: Concurs
de Cinema Ments Despertes a l’Auditori
Mediapro i Jornada Salut Mental i Jo, amb
el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i
la Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya.

I VOSTÈ, QUÈ VOL?
La nostra manera de fer
i la nostra cultura del detall

FUNDACIÓ

VIA ACTIVA

FUNDACIÓ

VIA ASSISTENCIAL

12

VIACLARA

L’eix central és la persona.
Tots volem participar de la nostra vida,
Cap decisió sobre mi sense mi, (Angela
Coulter, 2012). Aquesta possibilitat ha
d'existir sota els principis d'igualtat
d'oportunitats i no discriminació.

SOM TERRITORI
Fundació Viaclara

Gran Canària

Àmbit d'influència
Moianès

Fundació Viaclara

Fundació Viaclara

Vallès
Oriental

Bages

Fundació Viaclara

Fundació Viaclara

Conveni de col·laboració amb el Centre
Odontològic Miravé, Armand Òptics, Catalana
Occident i d’altres, que ofereixen avantatges
al personal i usuaris dels Serveis del Grup.

FUNDACIÓ

Fundació Viaclara

Vallès
Occidental

Programa Ments Despertes

Maresme

Barcelonès

Fundació Viaclara

Residència Avis en Família
Llar Residència Salut Mental Mascaró
Llar amb Suport Segle XX
Servei d’Acompanyament a la Vida Independent

Fundació Viaclara

Baix Llobregat

Programa Ments Despertes
Programa Canvi d’Aires
Fundació Viaclara
Centre Residencial Viladrosa (en construcció)

França

GRUP
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SOM VIA

SOM COMUNITAT

Activitat
Assistencial

El Grup SOM VIA posa a disposició de la comunitat
8 Serveis i Programes, adreçats principalment a
persones grans, persones que tenen un diagnòstic en
salut mental i persones amb discapacitat intel·lectual.

Persones ateses
2016

673

Persones

2017

886

Hem acompanyat

1.479

6

persones

Persones

a través dels nostres
Serveis i Programes

al Programa
Canvi d’Aires

2018

1.479

Persones

28
al Servei Residència
Avis en Família

SOM VIA

FUNDACIÓ

GRUP

Serveis
i Programes

Persones
beneficiàries
dels Serveis i Programes

VIA ACTIVA
FUNDACIÓ

VIA ASSISTENCIAL
FUNDACIÓ

VIACLARA

6

41
al Servei Llar
Residència Salut
Mental Mascaró

255
al Servei
d’Acompanyament a
la Vida Independent

al Servei
Fundació Viaclara

4
al Servei Llar
amb Suport Segle XX

1.139
al Programa
Ments Despertes

GRUP
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SOM VIA

SOM GRANS

SOM QUALITAT DE VIDA

SOM UN PAS ENDAVANT

Residència
Avis en Família

Llar Residència
Salut Mental Mascaró

Llar amb
Suport Segle XX
R E S U LTAT S

Tothom a la maduresa és protagonista
de les seves decisions.

Molt més que el camí cap
a una vida independent.

Servei d’acolliment residencial per a persones grans,
amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència
integral a les activitats de la vida diària.
Avis en Família és molt més que un servei residencial,
és un espai de convivència amb servei personalitzat i
de petit format en un ambient íntim i familiar. Amb vint
places i un ampli ventall de serveis i espais adaptats,
que garanteixen les necessitats d’assistència i que
afavoreixen la recuperació i el manteniment del màxim
grau d’autonomia personal i social.
Avis en Família és un espai de convivència personalitzat
on la persona és protagonista.

R E S U LT A T S

2018

90

28

%

Grau de satisfacció
dels residents
vers el servei
en general

Persones
ateses durant
l'any

76 %

93 %

Grau de satisfacció
dels familiars i Entitats
Tutelars vers el servei
en general

Creure en les persones és creure en la seva dignitat.

La Llar Residència Mascaró és un servei d’acolliment
residencial, temporal o d’estada continuada, d’atenció
a persones amb trastorn mental de llarga evolució
associada amb problemàtica social.
Un lloc de vida familiar, una unitat de convivència
basada en l’atenció personalitzada i la participació
dels propis usuaris a través de la presa de decisions
conjuntes. L’objectiu és facilitar un entorn real i
proper substitutiu a la llar, adequat i adaptat a les
necessitats d’assistència de cada persona. Apostem
per potenciar l’autonomia personal i social, i a més
d'enfortir i mantenir el vincle familiar i afavorir la
màxima participació en la vida comunitària.
A Mascaró cadascú pot desenvolupar la seva vida i les
seves aficions i és en aquest model d’atenció que les
persones milloren dia a dia la seva qualitat de vida.

2018

R E S U LTAT S

100%

41

Grau de satisfacció
de les persones
usuàries vers
el servei
en general

Persones
ateses durant
l'any

Grau de satisfacció
dels professionals vers
el servei en general

100

%

Grau de satisfacció
dels familiars i Entitats
Tutelars vers el servei
en general

92 %

Grau de satisfacció
dels professionals
vers el servei
en general

Servei d’acolliment residencial, amb caràcter
temporal o permanent, per a persones que tenen
un trastorn mental de llarga evolució i problemàtica
social, que es desenvolupa en l’estructura física d’un
habitatge ordinari que constitueix el domicili habitual
de les persones que l’habiten quan les circumstàncies
personals, socials i familiars ho facin aconsellables.

2018

4

La Llar amb Suport Segle XX és un equipament que
permet als usuaris amb suficient nivell d’autonomia
fer el pas endavant cap a una Vida Independent i
Autònoma en un entorn normalitzat.

Persones
ateses durant
l'any

SOM PROXIMITAT

Servei
d'Acompanyament
a la Vida
Independent
L’actitud positiva del dia a dia.
Servei d’orientació i suport per al desenvolupament
de les activitats quotidianes, la gestió del dia a dia,
les habilitats i la participació activa, adreçat a les
persones en situació de discapacitat intel·lectual i/o
física amb diagnòstic en salut mental que viuen i volen
viure al seu domicili i que requereixen un pla d’atenció
(alimentació, cura de la salut, manteniment llar, roba,
habilitats i relacions socials, participació...)
L’actitud del Servei és contribuir al desenvolupament
actiu de la persona en les seves activitats habituals a
la llar a través d’un suport personalitzat en funció de
les seves necessitats.
Servei iniciat al mes de desembre 2018.

R E S U LTAT S

2018

6

Persones
ateses durant
l'any

GRUP
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SOM VIA

SOM ACTITUD

SOM UNA MIRADA

Entitat Tutelar

Programa
Ments Despertes

La gestió del consens i la reflexió en
l’acompanyament de les persones.
Mira amb uns altres ulls.
Servei adreçat a la protecció de persones grans,
persones que conviuen amb un trastorn mental i/o
persones amb discapacitat, amb la capacitat d’obrar
judicialment modificada o protegides per càrrecs
tutelars designats, quan la família no se’n pot fer
càrrec, o bé no es considera idoni que se’n faci.

L'aplicació del model propi d'intervenció
fa possible que un nombre molt
destacat del total de persones ateses
mantinguin el seu nivell d'autonomia
quotidiana i continuïn el seu projecte
de vida al domicili propi.

L’objectiu és assegurar la protecció específica i
personalitzada, l’administració dels béns i el ple
exercici dels drets, amb l’aportació dels mecanismes
per a promoure l’autonomia de les persones amb la
capacitat d’obrar limitada, o en procés d’incapacitació.

Ments Despertes, és una acció comunitària de
promoció i prevenció en salut mental liderada per
persones amb diagnòstic. S’adreça als alumnes de
Secundària (ESO), Batxillerat, Cicles Formatius de Grau
Superior dels centres educatius i estudis universitaris
de la ciutat de Barcelona i rodalia. Ments Despertes es
planteja a través de ponències, experiències personals
i històries de vida en primera persona per trencar
estereotips, generar valor i esdevenir un escenari de
coneixement directe que pretén apropar la realitat de
la malaltia mental entre l’alumnat.

R E S U LT A T S

L’equip multidisciplinari del Grup SOM VIA assegura
el benestar i la qualitat de vida i representa i es
responsabilitza de la persona en tots aquells aspectes
que detalla la sentència. Queda garantida la màxima
transparència a través de la rendició de comptes
anuals al jutjat, que exposa al detall la situació personal
i econòmica i justifica accions i gestions realitzades.
Escoltem opinions i interessos. Compartim espais
de vivència, compartim projectes de vida, coneixem
la voluntat de les persones i ho fem amb la màxima
confiança.

Persones
viuen al domicili
propi

Ments Despertes és una lliçó de vida.

RESULTATS DE LA VALORACIÓ
GLOBAL DE LA PONÈNCIA PER PART

2018

80

Considerem que l’educació és l’eina per excel·lència
capaç de generar un canvi d’actitud en l’àmbit
individual i col·lectiu i, per tant, la clau d’accés
cap a una societat més inclusiva i amb una major
igualtat d’oportunitats entre les persones.

DELS CENTRES EDUCATIUS

2018

175
Persones
viuen a un
recurs/centre

3314
7
11
141
18

VALORACIÓ
EXCEL·LENT

alumnes

69,88%

edicions

ponents

R E S U LTAT S

2018

255
Persones
ateses durant
l'any

90

accions

%

Grau de satisfacció
de les persones
tutelades vers el
servei en general

91

%

Grau de satisfacció
dels professionals
vers el servei
en general

centres
educactius

24,16%
VALORACIÓ
BONA

GRUP
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SOM VIDA
INDEPENDENT
I AUTÒNOMA

Programa
Canvi d'Aires

SOM VIA

SOM ENTORN

SOM ENTUSIASME

Programa
Aprenentatge
i Servei a la
Comunitat (APS)

Programa
Voluntariat
La força dels qui aposten per la comunitat.

Emprenem, avancem, tot a punt!

Un model educatiu d’utilitat social.

Canvi d’Aires és capacitació i entrenament d’habilitats
quotidianes per a la vida diària a través d’un
aprenentatge estructurat i avaluable on la persona, les
seves necessitats, desitjos i preferències són el centre.

Aprenentatge i Servei a la Comunitat (APS) és una
proposta curricular que combina servei a la comunitat
i aprenentatge acadèmic. És una iniciativa que barreja
pedagogia i solidaritat i que permet a l’alumnat de 3r
i 4t d’ESO formar-se i treballar sobre les necessitats
reals de l´entorn comunitari. Com? Aportant els
continguts teòrics de l’aula al servei de la societat.

L’objectiu és generar una participació activa i cercar
noves experiències o alternatives a través de la presa
de decisions conjuntes, que permetin a les persones
viure de la manera més autònoma, tant si fan el pas de
viure soles com si continuen vivint amb la família o en
un recurs assistencial.
Poden participar-hi totes les persones majors de 18
anys amb diagnòstic en salut mental i/o discapacitat
intel·lectual que visquin en el domicili familiar, en una
residència o en un habitatge protegit i que tinguin alta
motivació en el seu desenvolupament cap a una vida
independent.

R E S U LT A T S

2018

6

Persones
ateses durant
l'any

Amb l’APS produïm una vinculació estreta entre escola
i comunitat amb la voluntat de crear xarxa i generar
cohesió social a més de fer una aposta per l’educació en
la ciutadania i l’aprenentatge responsable i compromès.
Programes:
>

SALUT COOL: Aprenentatge servei en idiomes
per a les persones amb malaltia mental.

>

DUES PASSES: Aprenentatge servei per a la
millora de l’expressió, la motricitat i la coordinació
de les persones amb malaltia mental a través de
l’escriptura, la dansa i la coreografia.

>

GRANS REBOMBORIS: Aprenentatge servei
amb persones grans a través de la música i
l’animació estimulativa.
L’APS del Grup SOM VIA és un model educatiu
comunitari, interdisciplinari i de transmissió
activa de coneixement en col·laboració amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.

Compartim actituds, compartim entusiasme, ens
agrada sumar mirades i idees per construir els nostres
projectes entre tots.
És en aquest model participatiu que s’emmarquen
diversos programes de voluntariat adreçats a totes
aquelles persones que atenem i que obrim a la
col·laboració de tothom que comparteix la nostra
Missió, Valors i objectius, i ho fem sota el rigor i la
coordinació directa de xarxa d’entitats del voluntariat.

R E S U LTAT S

2018
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Voluntaris
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SOM VIA

SOM ESFORÇ

SOM FUTUR

Centre Residencial
Viladrosa

Creació SOM VIA Consultoria
Social i Formació

El nou equipament a la ciutat per a persones amb
discapacitat intel·lectual.
Un nou equipament amb un servei integral i capacitat
per a 48 persones en situació de discapacitat
intel·lectual i/o amb diagnòstic en trastorn de
conducta, psicosi i/o autisme. Esdevindrà l’única
residència ubicada a la mateixa ciutat per a persones
amb Trastorn de l’Espectre Autista, (TEA), la qual
cosa significa l’obertura d’un nou servei i la d’un camí
de proximitat quant a l’atenció especialitzada.

La seva distribució, en consonància amb les pautes
assistencials del nord d’Europa, segueix el model
d’Unitats de Vida, amb espais propis i personalitzats
que afavoreixen la millora continuada en l’autonomia,
convivència i l’aprenentatge d’habilitats socials.
Durant l’any 2018 han començat les obres de
fonamentació i estructura i l’edifici creix a bon ritme.
El compliment de terminis indica que el proper mes
de desembre 2019 estarà finalitzat.
Amb la construcció d’aquest nou recurs ampliem el
nostre compromís amb les persones.

2.500

m

2

m

40

680

professionals

sales especials

2

48
residents

Compromesos i preparats per generar
millora en la societat.
Un dels nous models d’intervenció que sumen en
aquesta construcció de comunitat és la posada en
marxa d'un Servei de consultoria especialitzat en
l'àmbit social, un servei personalitzat d’acompanyament
i formació adreçat a organitzacions, centres educatius
i persones, amb la finalitat d’afavorir l’empoderament
en els processos d’innovació i millora continuada.
Volem compartir experiència amb professionals i
organitzacions i obrir nous camins cap al creixement.
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SOM VIA

220

SOM MISSATGE

Jornada Salut Mental
i Jo (Primera edició)

Assistents

SOM PARTICIPACIÓ

Concurs de Cinema
Ments Despertes

326

Assistents

(Primera edició)

93,40%

Una mirada protagonista
i integradora de la salut mental.

Grau de satisfacció
Molt Satisfet/a vers
l'Acte en general

Avançar en una societat més inclusiva, sensibilitzar
sobre la malaltia mental i reivindicar la importància i
la necessitat d’escoltar les persones amb diagnòstic
en malaltia mental. Aquest és l’objectiu amb el qual el
5 d’octubre vam organitzar, amb la col·laboració del
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i la Universitat
de Vic, la I Jornada Salut Mental i Jo.
Una doble visió integradora, amb una primera part
conduïda per la periodista i comunicadora Sílvia
Cóppulo i la seva conversa transparent, senzilla i
captivadora amb persones que conviuen amb un
trastorn mental i que van exposar les seves necessitats,
el dia a dia i els seus projectes de vida. Una segona
part, moderada per la Marina Geli, coordinadora
estratègica del Centre d’Estudis Socials i Sanitaris de
la UVic-UCC, va oferir una taula rodona amb la visió
professional dels diversos agents d’interès en l’àmbit
de la salut mental.
Salut Mental i Jo vol esdevenir un cicle de jornades
obertes a tothom i particularment dirigides a
professionals i directius de l’atenció social i sanitària
en l’àmbit de la salut mental.

Salut
mental i

05

Una mirada
protagonista
i integradora
de la salut mental

Un curtmetratge sobre tot allò que pugui suggerir el
concepte ‘ment desperta’. Aquest és el propòsit del
Concurs de Cinema ‘Ments Despertes’, celebrat el
passat 24 de maig a l’Auditori Mediapro de Barcelona,
un esdeveniment obert a l’alumnat per trencar amb
els estereotips entre joves, com els que giren al voltant
de la salut mental.
En aquesta primera edició, oberta a tots els centres
educatius de Barcelona i rodalia, s’han presentat
una vintena de curtmetratges on un jurat format per
experts en cinema i en salut mental va escollir les
tres millors, pel seu missatge educatiu, originalitat,
creativitat i realització.
Un esdeveniment actiu i compromès, conduït en
aquesta primera edició per l’actor Francesc Orella,
amb moltes emocions i previsió de continuïtat, atès
l’èxit de públic i participació.

d’octubre
2018
1a JORNADA
SALUT
MENTAL I JO

L’audiovisual com a eina educativa.

Horari de 9 a 14h
Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona (COMB)
Passeig de la Bonanova, 47
Barcelona

100%

Grau de satisfacció
Molt Satisfet/a vers
l'Acte en general

ANYS
ENCENENT
IL·LUSIONS

CONCURS

DE CINEMA
MENTS DESPERTES

Francesc Orella

Jornada presentada
i conduïda per la
periodista i comunicadora
Sílvia Cóppulo

CURS ESCOLAR 2018 | 2019

Amb la col·laboració de:

Jornada Salut Mental i Jo
Més informació a www.somvia.org

UNA MENT CREATIVA
ÉS UNA MENT DESPERTA
Photocall
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SOM VIA

SOM RESPONSABLES

SOM CLARS

El medi ambient

Qualitat
i Transparència

Dedicats a la millora de l’entorn.

El rigor i l’excel·lència de la feina ben feta.

Donem la màxima importància als grans reptes
d’avui al voltant de l’equilibri del medi ambient i de
l’entorn i és sota aquest principi que compatibilitzem
de la manera més òptima el nostre dia a dia amb la
protecció dels recursos.

Aquest compromís es concreta en la Guia de Bones
Pràctiques Ambientals, un compendi d’actituds
implantades en estalvi energètic, disminució del
consum de recursos i reducció de residus. És un
objectiu compartit entre professionals i usuaris de
tots els Serveis i Programes del Grup SOM VIA.

És a partir de la primera Certificació ISO 9001 l’any
2006 que creix la nostra trajectòria en qualitat i
transparència. Any rere any ha estat renovada i
adaptada a la NORMA UNE-EN ISO 9001:2015, d’acord
estableix la normativa i reglaments.

Compromís de gestió:

Aigua.
Reduïm el consum.

Energia.
Ús racional
de la climatització,
la il·luminació
i els aparells elèctrics.

Residus.
Recollida selectiva
i tractament dels residus
especials i residus
sanitaris.

Compra verda.
Criteris ambientals
en l’adquisició
de tots
els productes.

Implantació de
procediments de
treball que millorin les
pràctiques ambientals.

Organització de tallers
de sensibilització per a
usuaris.

Formació
i sensibilització
de tot l’equip
de professionals.

Compromís responsable:

Compliment de la
legislació ambiental
vigent.

Ens mou el compromís amb les persones i la feina ben
feta i ens mou l’atenció de qualitat que transmeten
els nostres Serveis i Programes, que actuen d’acord
l’exigència, bones pràctiques i model de processos
estratègics, operatius i de suport.

Aquest mateix model d’exigència, junt amb el procés
de millora contínua, ens ha portat a una estricta
autoavaluació que ha significat la implantació
i l’obtenció del segell 300+ del model EFQM
d’Excel·lència Europea. Un segell que és molt més que
garantia de treball ben fet, és el reconeixement a la
construcció d’un projecte, al compromís professional.
És un creixement cap a l’excel·lència!
Aquestes garanties són la nostra carta de presentació
en qualitat de serveis i en transparència de gestió,
resultat d’una feina en xarxa. Una feina professional i
eficient, gestionada amb eficàcia i que ens posiciona
davant totes aquelles persones, entitats i empreses
que participen i fan una aposta pel nostre model
d’intervenció assistencial.
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SOM VIA

ENTRE TOTS, SOM MOLTS

Aliances i Col·laboracions
Al Grup SOM VIA ens agrada el treball en xarxa. Establim aliances i línies de col·laboració amb entitats, empreses
i associacions que comparteixen la nostra Missió. Unim forces per sumar valor, per desenvolupar transversalitats
i construir vincle amb els agents socials, empresarials i institucionals. És amb les sinergies de tots que assolim un
model d’innovació i transformació social responsable, professional, ètic i solidari.

UNIM FORCES AMB INSTITUCIONS

SOM MEMBRES DE

ASSOCIACIÓ CATALANA
DE LLARS DE SALUT MENTAL
www.acllsm.org

UNIM FORCES AMB EL MÓN EMPRESARIAL

ESTABLIM ALIANCES AMB

MOLTES GRÀCIES!!!

Encara que sempre queda per al final, tot i que això no vol dir res, volem agrair la complicitat i la implicació
amb el Grup SOM VIA, al llarg d’aquest 2018, de tantes persones, a tot l’equip de professionals del Grup, les
famílies, agents del sector i particulars. La suma de la vostra confiança, juntament amb la de les institucions
i empreses, ens permet continuar amb aquesta missió continuada de seguir fent passes en aquesta
construcció de comunitat.
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GRUP

SOM VIA

Grup SOM VIA
Carrer Natzaret, 119-129
08035 Barcelona
93 456 24 95
info@somvia.org
www.somvia.org
http://www.facebook.com/grupsomvia
https://www.instagram.com/grupsomvia

