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Explica un conte senegalès que durant un 

devastador incendi tots els animals van fugir amb 

rapidesa de la selva excepte el lleó que, com a 

rei, l’abandonà el darrer. Llavors veié un petit 

colibrí que amb una minúscula gota d’aigua al seu 

pit enfilava dret cap a l’incendi. El lleó sorprès li 

preguntà: Per què vas a l’incendi? 

I el colibrí contestà: “Jo hi vull posar la meva part”.

La Gota de Agua del Colibrí

Remei Margarit 

GRUP SOM VIA
Reptes, voluntats,  

entorns i il·lusions de vida 

BENVINGUDA

GRUP SOM VIA

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

ESTRATÈGIA 2020-2023

I VOSTÈ, QUÈ VOL?

TRAJECTÒRIA

CARTA ÈTICA 

POLÍTIQUES

ACTIVITAT INTERNA

EQUIP HUMÀ 

IMPACTE EN LA SOCIETAT

ESDEVENIMENTS CLAU

ÀMBIT D’INFLUÈNCIA
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Us presentem la Memòria d’Activitats 2020 que a més de ser un exercici 
de transparència és una mostra de les actuacions més destacades 
desenvolupades en les quatre línies de treball principals del Grup: Persones, 
Família i Societat, Creixement i Organització.

Certament, com el colibrí del conte, els desafiaments d’aquest any ens 
han fet redirigir esforços i contribuir de manera directa a pal·liar les 
conseqüències socials provocades per la pandèmia de la COVID-19. Durant 
l’emergència sanitària hem fet front de manera directa a necessitats 
bàsiques i situacions sovint complexes de les persones més vulnerables. 
Convé destacar que del 2020 hem après que la dimensió social de la 
pandèmia és tan important com la mèdica.

Aquest és, per exemple, el cas del Centre Residencial Viladrosa, un dels 
nostres recursos que va avançar la seva apertura per esdevenir un Servei 
d’Emergència COVID a la ciutat de Barcelona. En un altre sentit, ha 
estat un any amb més esforç i implicació que mai per part dels equips 
professionals del Grup i hem flexibilitzat la nostra manera de treballar per 
garantir l’excel·lència en tots i cadascun dels nostres recursos i serveis 
d’acompanyament.

Ha estat un any amb moments d'impotència davant la crisi, però també 
amb moments d'esperança. Així ho demostren, entre d’altres, els resultats 
obtinguts per l’Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament i Aprenentatge, 
la nostra unitat d’especialitats mèdiques i psicològiques per a infants i joves 
amb diversitat en l’aprenentatge o la conducta... Però, n’hi ha molt més...

Aquí trobareu, esquemàticament explicat, el que hem fet durant aquest 
any difícil. És precisament davant d’aquesta crisi de la presència que hem 
volgut passar un mirall –el nostre modest mirall– per totes les activitats, 
Serveis, Programes i persones que formen part del Grup SOM VIA. El 
mirall permet reflectir imatges fidedignes, grans realitats i petits detalls i 
posar-les juntes a l’abast de tothom. 

Així doncs, aquesta memòria és el resultat real que ha fet el pas del nostre 
mirall pel Grup SOM VIA durant l’any 2020. Són passes endavant i imatges 
verídiques d’un any dedicat, més que mai, al compromís amb les persones, 
a les il·lusions de vida. Veiem amb satisfacció el fidel reflex del mirall i us 
convidem que coneixeu el resultat.

El Grup SOM VIA és un conjunt d’entitats amb valor social d’impacte 
directe amb les persones i generador de valor col·lectiu.

En formen part la Fundació Via Activa, la Fundació Viaclara, la Fundació 
Via Assistencial i SOM VIA Consultoria, cadascuna d’elles adreçada a 
un col·lectiu específic, però cohesionades per un treball en comú i una 
capacitat d’aprenentatge i transformació capaç de posar a la mà de cada 
persona, de cada necessitat i de cada desig un model social innovador, 
sòlid i rigorós.

És sota aquest paradigma que habilitem serveis, models i programes 
d’intervenció com una forma continuada de compromís, de creació de 
futurs individuals i també col·lectius. Al Grup SOM VIA estem compromesos 
“de tu a tu” amb les persones i “de nosaltres a nosaltres” amb el creixement 
i la intervenció comunitària.

Un any més, 
moltes gràcies a 
tothom que ho ha 
fet possible. 

JAUME VIAPLANA 
MIRALLES 
PRESIDENT Grup SOM VIA

BENVINGUDA UNA VIA DE TROBADA 

PRESENTACIÓ

Vídeo 25 anys

— Entitat estratègica 
de transmissió de 
coneixement 

 Servei professional 
especialitzat d’assessoria, 
implementació 
d’habilitats i innovació 
adreçada al creixement 
de les organitzacions de 
l’àmbit social

— Centre Residencial 
Viladrosa

 Servei d’acolliment 
per a persones amb 
discapacitat intel·lectual i 
autisme

— Institut SOM VIA de 
Neurodesenvolupament  
i Aprenentatge

 Servei assistencial 
d’especialitats mèdiques  
i psicològiques per a 
infants i joves

— Programa Canvi d’Aires
 Programa d’autogestió  

i autonomia persones 
amb vulnerabilitat

— Programa Suma Futur
 Programa 

acompanyament escolar 
per a la prevenció en 
abandonament i fracàs 
escolar

— Residència Avis en Família
 Servei residencial Gent Gran

— Llar Residència  
Salut Mental Mascaró

 Servei residencial Salut Mental

— Llar amb Suport Segle XX
 Servei acompanyament  

i suport Salut Mental

— Servei d’Acompanyament a la Vida 
independent (SAVI)

 Salut Mental i diversitat intel·lectual

— Programa Ments Despertes
 Programa formatiu i de conscienciació 

en salut mental per a centres educatius i 
universitats

— Programa Canvi d’Aires
 Programa d’autogestió i autonomia 

persones amb vulnerabilitat

— Programa Aprenentatge  
i Servei a la Comunitat

 Programa acadèmic pedagògic  
i solidari 

— Cicles Formatius CIC-SOM VIA
 Formació Especialitzada Professionals 

del Sector Salut/Assistencial

— Entitat Tutelar
 Servei de protecció 

per a persones amb 
la capacitat d’obrar 
modificada
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MISSIÓ

Posem a l’abast de les persones amb necessitats de suport i/o situació 
de vulnerabilitat un sòlid model d’acompanyament que possibilita 
la generació i el desenvolupament del seu projecte de vida, un 
paradigma que va més enllà de la individualitat i que podem transferir 
a la ciutadania, des de l’excel·lència en la gestió i en l’atenció, també 
des de la innovació i la transformació, garantint en tot moment els 
drets de les persones i la sostenibilitat de la nostra organització.

VISIÓ

Volem promoure la transformació del nostre entorn, de la mirada i 
de l’actitud, habilitant serveis, models i programes d’intervenció 
compromesos amb la comunitat. Entendre i descobrir persones a 
través del foment de l’autonomia i de la pròpia decisió és la principal 
magnitud per fer possible la participació real i efectiva del conjunt de 
la ciutadania en la societat.  

VALORS

Ens identifiquem amb:
> Igualtat d’oportunitats.
> Participació en la societat.
> Autodeterminació.

Promovem la igualtat entre les persones en totes les seves dimensions 
i ho fem a través de la xarxa global d’actors que hi participen. 
Respectem les decisions i lliure elecció del dia a dia, perquè tothom 
decideixi sobre la seva vida.

I ho fem amb:
> Sostenibilitat.
> Compromís.
> Excel·lència.

Amb la qualitat i la recerca de la màxima excel·lència en cadascuna 
de les nostres accions, amb la importància adquirida pel compromís 
cabdal amb les persones i amb la major eficàcia i eficiència que 
garanteix en tot moment ser una organització sostenible en tots els 
àmbits. 

UNA VIA DE RESPECTE 
I DIGNITAT 

MISSIÓ, VISIÓ  
I VALORS

UNA VIA DE 
COMPROMÍS PRÒPIA, 
AMB DECISIONS 
PRÒPIES 

ESTRATÈGIA 
2020-2023

Combinem present i futur per cercar l’excel·lència a través de l’exactitud 
i el rigor en la gestió planificada, integral i cohesionada de cadascuna de 
les nostres actuacions, Serveis i Programes. Treballem el dia a dia, però 
sempre atents a l’esdevenidor. Ens agrada la perfecció i 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, bàsiques per fer reforçar el nostre 
compromís amb les persones i els escenaris vitals, la família i la societat, 
el creixement i l’organització.

Objectiu general: Consolidar que les 
persones siguin el centre de la nostra 
atenció rebent uns serveis de qualitat.

Objectiu general: Ampliar i diversificar 
els Serveis del Grup SOM VIA.

Objectiu general: Sensibilització de 
la societat en matèria d’igualtat i 
normalització.

Objectiu general: Enfortir la nostra 
organització, la implicació i compromís 
de les persones.

ESTRATÈGIA 01
Persones

ESTRATÈGIA 03
Creixement

ESTRATÈGIA 02
Família i Societat

ESTRATÈGIA 04
Organització
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En vint-i-sis anys de trajectòria, des de l’inici d’activitat amb la Residència 
Avis en Família, hem après que treballar amb les persones conté una forta 
dimensió emocional i també ètica. 

Certament, la idea continua, evoluciona, pren noves formes de compromís 
i creix amb la posterior posada en marxa de la Llar Residència Salut 
Mental Mascaró, el Servei de Tutela, la Llar amb Suport Segle XX, el SAVI, 
la Consultoria Social, el Programa Ments Despertes, els Programes de 
Voluntariat, el Programa Canvi d’Aires, el Centre Residencial Viladrosa, 
l’Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament i Aprenentatge, el Programa 
SUMA FUTUR o els Cicles Formatius CIC-SOM VIA i d’altres Serveis i 
Programes que us convidem a veure a continuació.

Però encara hi ha molt a fer. En acompanyament, en formació, en 
construcció d’espais. Sabem que avui l’emergència és la COVID-19, però 
també sabem que les persones, els projectes de vida i el futur mai poden 
quedar en segon pla. En tot cas, i en qualsevol dels nostres serveis, apostem 
per la nostra metodologia i manera de fer, un camí cap a l’excel·lència en 
el servei a les persones, fet amb la màxima exigència.

Ser o fer? Voler o poder? Intensitat o moderació? Fortalesa o alegria?

Podem fer-nos infinitat de preguntes. Importants o petites, presents o 
futures. Sobre el nostre aprenentatge, la nostra formació... o perquè no, 
sobre el nostre camí de vida. Totes són les opcions vàlides que omplen 
cada versió de vida, cada dret i cada voluntat sota la base del respecte, 
la identitat i la llibertat. És sota l’espurna d’aquests valors que apliquem 
l’eix bàsic de la nostra línia d’actuació i procés d’acompanyament. I ho 
fem a través d’un model propi, el model d’atenció centrada en la persona 
I vostè, què vol? 

Més que un model, o una disputa entre models, és la creació d’un ofici: 
l’ofici de viure, com una manera pròpia d’acompanyar la persona. Amb 
la persona, amb respecte, identitat, intimitat i consens, perquè tothom 
visqui com ha viscut sempre i on tothom és protagonista de la seva vida. 

I vostè, què vol? és la importància del detall i la proximitat precisa. És l’ADN 
del Grup SOM VIA i la gènesi que inicia qualsevol dels nostres Serveis i 
Programes. És la senzilla complexitat d’un model estructurat, flexible i 
polièdric en autonomia i respecte per les decisions pròpies.

Cap decisió sobre mi, sense mi (Angela Coulter 2012). Una frase que 
volem fer-nos nostra, l’argument que millor defineix una metodologia 
fonamentada en la defensa de la igualtat, de les oportunitats i de la no 
discriminació, perquè és tothom que vol participar de la seva pròpia vida. 

MODEL D’ATENCIÓ  
A LES PERSONES

GRUP 

SOM VIA

I VOSTÈ, QUÈ VOL?

La nostra manera de fer  
i la nostra cultura del detall

Omplir cada vida:  
I vostè, què vol?

UNA VIA DIRECTA A 
LA LLIBERTAT I A LA 
IDENTITAT 

MODEL 
D’ATENCIÓ 
CENTRADA EN 
LA PERSONA  
I VOSTÈ, QUÈ 
VOL?

UNA VIA DE CONNEXIÓ, 
UN VINCLE A L’ENTORN 
D’UN PROPÒSIT 

TRAJECTÒRIA 
CAP A 
L’EXCEL·LÈNCIA 
(1994-2020)
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UNA VIA EMBASTADA 
AMB ESPIRALS DE 
PRINCIPIS 

POLÍTIQUES

Les polítiques són el full de ruta que assegura la nostra gestió respectuosa 
amb les persones, també amb la seva personalitat, drets i dignitat. Són 
els fils invisibles que mouen amb força cadascuna de les directrius 
estratègiques sorgides del nostre compromís amb la societat. Són, així 
mateix, espirals de principis a mida, en precís equilibri, on qualsevol 
moviment brusc pot esdevenir un nus difícil de revocar i que s’embasten, 
enllaçats com els fils d’un teixit, per permetre una acció conjunta, feta 
amb la màxima exigència, rigor i professionalitat.

Les polítiques són la força que centra la solidesa del nostre projecte:

1. Respecte a l’atenció a les persones i les seves famílies. 
2. Amb relació a la qualitat i gestió cap a l’excel·lència.
3. Quant als recursos humans.  
4. Què fem en sostenibilitat ambiental?
5. Sobre les compres i relacions amb els proveïdors.
6. Pel que fa a l’àmbit econòmic.
7. Al voltant de la utilització d’actius.
8. En l’àmbit de la privacitat i seguretat de la informació.

En l’activitat diària del Grup SOM VIA és tan important el com (ho fem) 
com el què (fem), i fins i tot és possible que el primer ho sigui més, perquè 
en el com es manifesten valors com el respecte, la proximitat, la mesura, 
la sensibilitat, la comprensió de les circumstàncies, el compromís i, perquè 
no, els dubtes. És la Carta Ètica la que situa, doncs, la nostra manera de 
fer i és també el guió bàsic indispensable en qualsevol de les nostres 
intervencions, Serveis i Programes.  

El Grup SOM VIA i les persones:

> Respectem persona i diversitat. 
> Personalitzem i ens adaptem a cada necessitat. 
> Fomentem decisions conjuntes, responsabilitat i lliure elecció. 
> Potenciem el rol i llaços familiars. 
> Defensem autonomia i individu. 
> Treballem aspectes afectius i socials. 
> Estem implicats en el dia a dia, en la inserció laboral i en tot allò que 

possibiliti el màxim grau d’independència i autonomia. 
> Respectem el procés de final de vida.
> Defensem drets civils i llibertats. 
> Garantim respecte i dignitat, intimitat i integritat. 

El Grup SOM VIA i l’equip professional:

> Vetllem per les bones pràctiques. 
> Treballem junts en una causa comuna, amb coherència i 

interprofessionalitat. 
> Prenem decisions en equip. Ens impliquem i participem en les 

intervencions quotidianes. 
> Promovem la formació i la qualificació professional garantint 

l’excel·lència en l’atenció i en la gestió.
> Defensem un clima laboral segur, que permeti l’autorealització 

professional. 
> Tenim cura que tot l’equip professional assumeixi els nostres 

compromisos ètics. 

Funcionament i gestió del Grup SOM VIA:

> Garantim la transparència a través de rigorosos mecanismes de 
control de processos i protocols de revisió continuada. 

> Garantim la gestió dels béns patrimonials.

UNA VIA PLENA DE 
DRETS I GARANTIES

CARTA ÈTICA
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UNA VIA COMPARTIDA: 
TALENT, APRENENTATGE 
I PASSIÓ 

PERSONES 
ENTORN D’UN 
PROPÒSIT

ÒRGANS DE GOVERN

Patronat Fundació Via Activa

Jaume Viaplana Miralles | President
Carmen Armengol Uñó | Vicepresidenta
Marta Viaplana Armengol | Secretària
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

Carmen Armengol Uñó | Presidenta
Jaume Viaplana Miralles | Secretari
Marta Viaplana Armengol | Vocal
Miquel Vila Baucells | Vocal
Albert Manent Riu | Vocal 

Patronat Fundació Via Assistencial

Jaume Viaplana Miralles | President
Carmen Armengol Uñó | Vicepresidenta
Marta Viaplana Armengol | Secretària
Jaume Viaplana Armengol | Vocal
Miquel Vila Baucells | Vocal
Rafael Fernández Bautista | Vocal

EQUIP DIRECTIU

Jaume Viaplana Miralles i Carmen Armengol | Presidència
Marta Viaplana i Jaume Viaplana Armengol | Gerència
M. Carmen Olaya | Administració i Finances
Elena Ventura | Qualitat 
Pepón Henriquez | Compres i Gestió de les Instal·lacions 
Ali Viaplana | Coordinadora Programa Canvi d’Aires
Bibiana Barnadas | Direcció SOM VIA Consultoria, 
Subvencions i Projectes 
Miquel Tiffon | Patrocini i Comunicació
Sílvia Garcia | Programes
Laia Tintorer | Direcció Residència Avis en Família i Servei 
d’Acompanyament a la Vida Independent 
Marta Centellas | Direcció Llar Residència Salut Mental 
Mascaró i de la Llar amb Suport Segle XX
Àngels Ros | Direcció del Servei Fundació Viaclara
Ana Luna | Coordinació Àrea Social Fundació Viaclara
Xavi Biosca | Direcció Centre Residencial Viladrosa
Anna Sans | Direcció Mèdica Institut SOM VIA de 
Neurodesenvolupament i Aprenentatge

CONSELL ASSESSOR

Joaquim Triadú i Vila-Abadal | Coordinador del Consell
Jordi Conejos Sancho
Pere Clotas i Cierco 
Montserrat Dolz i Abadía 
Ramon Garriga i Saperas
Francesc Labastida Azemar 
Esperança Molins Monteys 
José María Tejedor Villalba
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UNA VIA D’EFICIÈNCIA CONJUNTA, 
D’ACOMPANYAMENT EN EQUIP 

CONFIANÇA, FORTALESA, 
VALOR I RESPECTE

UNA VIA DE CONVERSA I RELATORIA 
AMB VOLUNTAT D'ENTENIMENT 

IMPACTE EN LA SOCIETAT

98

27

5

183

100%

27

84,60%

3.767
9.37

98%

869 5

640

87,76%

12,24%

Professionals 
treballen al  
Grup SOM VIA

Impactes a mitjans  
de comunicació

Participacions 
a Jornades, 
Congressos, Mostres 

Reunions de  
coordinació 
interna

De l'equip de 
professionals de 
l’Organització es 
sent implicat

Persones  
voluntàries

Augment de visites 
Pàgina Web  

Visualitzacions dels 
vídeos del canal 
YouTube del Grup

Índex de 
satisfacció  
en la formació 
(sobre 10)

De l'equip de 
professionals valora que 
intervé d’acord a la Missió, 
Visió i Valors de l’Entitat

Hores  
de formació

Presentacions 
públiques

Alumnes han rebut aquest 
any les ponències del 
Programa Ments Despertes 

Dones

Homes

Sílvia Cóppulo  
entrevista a Lluís Homar
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01. El Centre Viladrosa és servei d’emergència 
COVID-19. Avancem l’apertura com a servei 
d’emergència per a persones amb discapacitat 
intel·lectual i salut mental positives en COVID-19 
o amb necessitat d’aïllament.

02. Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament i 
Aprenentatge. Posem en marxa la nostra unitat 
d’especialitats mèdiques i psicològiques per a 
infants i joves amb diversitat en l’aprenentatge 
i la conducta. 

03. A Viaclara estem preparats per acompanyar 
en la crisi sanitària. Increment del nombre de 
videotrucades, missatges, trucades i visites 
segures, per mantenir compromís i vincle amb 
les persones i en les decisions del dia a dia. 

04. Primer Premi voluntariat Generalitat de 
Catalunya. El Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
atorga el Primer Premi Voluntariat 2020 al 
Programa Ments Despertes. 

05. Avis en Família. La màxima seguretat per a la 
gent gran. El compromís i la dedicació de l’equip 
professional, el  rigor en higiene i desinfecció 
Covid i l’atenció i activitats individualitzades 
amb els més grans generen actitud i seguretat 
i ens aporten la confiança de les famílies. 

06. Reforcem la protecció a la Llar Residencia 
Salut Mental Mascaró. Davant la pandèmia 
dediquem nous esforços en protecció, suport 
emocional i conscienciació. Treballem dia a 
dia per mantenir un espai pròxim i familiar 
de convivència adequat a les necessitats 
d’assistència i acompanyament. 

07. Gent gran. Valor Social amb la Fundació Edad 
& Vida. Avis en Família se suma al debat més 
actual del sector per construir un nou model i 
analitzar els aspectes clau en acompanyament 
i atenció a la gent gran amb la col·laboració en 
el webinar Cuidados de larga duración: el valor 
de la formación. 

08. Conveni amb la UB. Ments Despertes arriba 
més enllà dels seus objectius amb la formació 
de futurs professionals de la medicina per 
esdevenir Recurs Formatiu dels estudiants de 
la Facultat de Medicina al Campus de l’Hospital 
Clínic- UB (Universitat de Barcelona). 

09. Les Tuteles. Multipliquem l’acompanyament 
a les persones, escoltem opinions i interessos 
i compartim projectes de vida. El resultat és el 
creixement important de les persones ateses a 
través de la Fundació Viaclara (Entitat Tutelar). 

10. Programa SUMA FUTUR. Presentació del 
Programa SUMA FUTUR, la resposta del 
Grup SOM VIA a les necessitats educatives 
específiques davant el fracàs i l’abandonament 
escolar prematur. 

11. Nous cicles CIC- SOM VIA. Som professionals 
amb capacitat docent. L’experiència docent de 
la Institució Cultural del CIC i el model de treball 
del Grup SOM VIA s’uneixen per capacitar els 
millors professionals en l’atenció a les persones. 
Iniciem el camí com a entitat docent amb 
l’adaptació dels espais i la creació de contingut 
per als futurs cicles formatius de Grau Mitjà en 
Cures Auxiliars d’Infermeria i de Grau Superior 
en Administració Sanitària i Integració Social. 

12. Conveni amb la UOC. Ments Despertes 
és proposta pedagògica en els estudis de 
Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC 
(Universitat Oberta de Catalunya). 

13. Tercer Premi Janssen. Laboratoris Janssen 
(Johnson & Johnson) atorga el Tercer Premi en 
la Categoria de millor programa sensibilització, 
prevenció i intervenció en els Premis Afectivo 
Efectivo al Programa Ments Despertes, d’entre 
més de 420 programes presentats arreu 
d’Espanya. 

14. Visita del conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies. El conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
Chakir El Homrani, visita el Centre Residencial 
Viladrosa, el nostre recurs d’emergència posat 
en funcionament a la ciutat de Barcelona davant 
la pandèmia. 

15. Nova web. Davant l’increment de visites i 
fruit de l’exigència que ens planteja el nostre 
propòsit amb les persones, estrenem nova 
web, totalment renovada. Amb nova imatge, 
continguts més atractius i noves seccions.  

16. Superem les 1.000 inscripcions al Cicle 
Afundación Obra Social Abanca. Un èxit 
aconseguit per l’Institut SOM VIA en la seva 
participació en el Cicle Online Educación Siglo 
XXI, sobre els trastorns de l’aprenentatge.  

17. Segona Edició de la Jornada Salut Mental i JO. 
Compartim visions positives, reivindicacions i 
experiències conjuntes al Col·legi de Metges 
de Barcelona amb èxit de públic i continguts. 
Quatre hores de reflexions en salut mental, 
emocions, participacions i lliçons de vida. 

UNA VIA ON COMPROMETRE’S  
ÉS APRENDRE 

ESDEVENIMENTS CLAU 
ANY 2020

18. La Fundació Probitas col·labora amb el 
Programa Ments Despertes. La Fundació 
Probitas i el seu programa de Salut, Innovació 
i Teràpies (SIT), donen suport al Programa, amb 
l’objectiu de millorar la salut mental i la qualitat 
de vida. 

19. La Fundació Bosch Aymerich col·labora amb el 
Grup SOM VIA. Una suma important d’esforços 
dedicada a fer créixer els serveis del Grup en 
la millora del benestar i la qualitat de vida de 
les persones amb vulnerabilitat. 

20. Som Qualitat. Creixem en qualitat amb 
l’Auditoria Externa de Grup segons la Norma 
UNE-EN ISO 9001:2015 i continua el camí EFQM 
cap a la màxima excel·lència. 

21. El dia a dia de la Fundació Viaclara a Quatre 
Gats de TV3. El programa dirigit per Ricard 
Ustrell va acabar temporada amb el seu episodi 
Solitud, una mostra de l’acompanyament 
professional de Viaclara, sota el model propi 
de vincle i confiança entre les persones. 

22. Vídeo Jornada Salut Mental i JO. Realització 
del vídeo per a la Jornada de la mà de Sílvia 
Cóppulo i Lluis Homar. Un exemple de realitat 
i proximitat en salut mental. 

23. Incorporació al Clúster de Salut Mental 
Catalunya. Ens incorporem al Clúster de Salut 
Mental Catalunya, una concentració d’empreses, 
serveis i institucions del sector amb l’objectiu 
de reforçar la competitivitat, fer més grans els 
nostres projectes i posicionar-nos com a eix de 
referència internacional en una xarxa de treball 
amb entitats capdavanteres.
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UNA VIA EN CONTACTE  
AMB EL TERRITORI

ESFERA D’INFLUÈNCIA

UNA VIA DEDICADA  
A LES PERSONES 

SERVEIS  
I PROGRAMES

PERSONES ATESES 

PERSONES USUÀRIES 

11. Barcelonès

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

independent (SAVI)
> Programa Canvi d’Aires
> Programa Ments Despertes
> Centre Residencial Viladrosa
> Institut SOM VIA de 

Neurodesenvolupament i Aprenentatge
> Programa Suma Futur
> SOM VIA Consultoria Social

9. Garraf 

> Fundació Viaclara

8. Anoia 

> Fundació Viaclara

4. Bages 

> Fundació Viaclara

5. Osona 

> Fundació Viaclara

6. Vallès Oriental   

> Fundació Viaclara

3. Moianès 

> Fundació Viaclara

2. Vallès Occidental 

> Servei d’Acompanyament a la 
Vida independent (SAVI) 

> Fundació Viaclara

1. Pla d'Urgell (Lleida) 

> Fundació Viaclara

10. Baix Llobregat 

> Fundació Viaclara
> Programa Ments 

Despertes

7. Maresme 

> Fundació Viaclara
> Programa Ments 

Despertes

1

11

109

8

4

3

2

5

7

El Grup SOM VIA creix per acostar-se dia a dia a les persones i transformar 
realitats. És d’aquesta manera que ofereix a la comunitat 10 Serveis i 
Programes, adreçats principalment a persones grans, persones amb 
diagnòstic en salut mental i persones amb discapacitat intel·lectual. Com 
veureu, és precisament aquesta experiència de treball que, sumada a la 
intensitat d’un aprenentatge constant, ens ha permès acostar-nos encara 
més a nous escenaris i a nous projectes de vida, a través de serveis de 
formació per a futurs professionals o d’acompanyament sociosanitari a 
la diversitat més jove. 

Cada entitat, cada servei i cada programa ben fet millora el món sencer

21

8

3

38

294

142

4

1.898

640

748

al Servei 
Residència 
Avis en Família

al Servei d’Acom-
panyament a la 
Vida Indepen-
dent

al Programa 
Canvi d’Aires

al Servei Llar 
Residència Salut 
Mental Mascaró

al Servei 
Fundació 
Viaclara

al Servei Centre 
Residencial 
Viladrosa (Servei 
d’Emergència 
COVID-19)

al Servei Llar 
amb Suport 
Segle XX

persones a través 
dels nostres Serveis 
i Programes

Hem acompanyat

al Programa 
Ments 
Despertes

a l’Institut SOM VIA de 
Neurodesenvolupament 
i Aprenentatge

886
1.479 1.615 1.898

2018 2019
2020

2017

6
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Des del Grup SOM VIA creiem en l’habilitació i creació de programes, 
recursos i serveis. Creiem en el privilegi de compartir tot allò que fem, 
en la vàlua i la multiplicació d’emocions, sensibilitats i compromisos. 

 Mirar, analitzar, posar a la persona al centre i observar, per entendre 
i treballar no només allò que es veu, sinó també considerar els 
paisatges des d’on estem mirant amb la voluntat d’acompanyar 
des d’uns territoris que són espai de trobada i de comprensió amb 
l’altra, més enllà de necessitats.

A la maduresa tothom és protagonista de les seves decisions

Ser part real de la pròpia vida és la clau que obre la porta a la 
Residència Avis en Família, un servei residencial que esdevé espai 
de convivència i vida digna per a persones grans, d’estada temporal 
o continuada i d’assistència integral a les activitats del dia a dia. 

Oferim serveis personalitzats, on la persona és protagonista i 
que permeten gaudir del màxim confort i benestar en un entorn 
i espais adaptats. En suma, una llar on s’afavoreix la recuperació 
i el manteniment del màxim grau d’identitat pròpia, d’autonomia 
personal i social, amb la seguretat i la calidesa que ofereix disposar 
de la màxima confiança en un ambient íntim i familiar.

És d’aquesta manera que la nostra actitud, sota el model d’atenció I 
vostè, què vol? es fonamenta en la proximitat, l’autonomia i la presa 
de decisions conjuntes. És així que aportem a les persones grans 
una llar per viure, on cada persona compta amb els suports que 
necessita per viure com ha viscut sempre, sense deixar de fer allò 
que li agrada i que és part de la seva personalitat. 

Oferim un tracte de persona a persona, en petit format, amb vint 
places on tota la importància es troba en la cura del mínim detall.

Hem conegut durant l’any 2020 l’adversitat ocasionada per la 
pandèmia de la Covid-19, realment mai ningú s’esperava alguna 
cosa semblant. Això si, tenim clar que uns serveis residencials creats 
des del compromís i la qualitat, amb equips professionals preparats 
per assumir una pràctica ètica i competent, han estat la clau que 
ens ha permès donar una resposta ràpida, efectiva i contundent, 
tal com necessita avui la nostra societat.

Avis en Família és un espai de convivència personalitzat on la 
persona és protagonista. 
Avis en Família és la casa de la persona que hi viu.

A Avis en Família, vingui el que vingui, sempre atendrem i 
acompanyarem les persones com mereixen.

Vincles que canvien vides

Sentir-se part del procés d’evolució i propietari de la seva vida és 
l’objectiu que enriqueix a les persones de la Llar Residència Mascaró, 
un Servei d’acolliment residencial, temporal o d’estada continuada, 
d’atenció a persones amb trastorn mental de llarga evolució i amb 
factors de risc o emergència social derivada.

Mascaró és un espai de vida familiar, una unitat de convivència 
basada en l’atenció personalitzada i la participació de les pròpies 
persones usuàries. L’objectiu és facilitar un entorn real de vida, una 
llar pròpia adequada i adaptada a les necessitats d’assistència i 
acompanyament en el dia a dia. Autocura, habilitats domèstiques, 
habilitats comunitàries, coevolució amb la família o relacions socials 
són l’aposta d’uns serveis que potencien l’autonomia personal i 
social i afavoreixen la màxima participació en la vida comunitària, 
així com la vida independent.

I és més, és una llar per viure, personalitzada i pròxima, un espai 
on tothom pot desenvolupar la seva vida, la seva personalitat i les 
seves aficions amb els suports que necessita i és en aquest model 
d’atenció que les persones milloren dia a dia la seva qualitat de vida.

El vincle creat amb les persones ha possibilitat, junt amb l’esforç en 
acompanyament i reforç de la protecció, mantenir en tot moment 
davant la pandèmia un espai pròxim i familiar de convivència, adequat 
a cada necessitat, durant tots aquests mesos de distanciament, 
carència d’escenaris habituals o afectacions emocionals ocasionades 
per les mesures de confinament.

Acompanyament és molt més que atenció: és posicionament 
davant drets i oportunitats.

El pas a una vida autònoma

Il·lusions i qualitat de vida, plena inclusió i autonomia és la trajectòria 
vital assolida per les persones que conviuen a la Llar amb Suport 
Segle XX, un Servei intermedi entre la llar residència i la vida 
autònoma, amb caràcter temporal o permanent, per a persones amb 
trastorn mental de llarga evolució i problemàtica social derivada. La 
Llar s’estructura en un habitatge ordinari que constitueix el domicili 
habitual de les persones que l’habiten, quan les circumstàncies 
personals, socials i familiars ho fan aconsellable.

La Llar amb Suport Segle XX és l’equipament que permet a les 
persones usuàries amb suficient nivell d’autonomia fer el pas 
endavant cap a una vida independent i autònoma en un entorn 
normalitzat. L’objectiu psicosocial és fonamental i és en aquest 
sentit que aquest servei permet, amb el suport i el vincles dels 
equips professionals del Grup, la gestió independent del dia a dia.

És el resultat d’incentivar aptituds i incrementar l’empoderament 
de les persones. 

És l’oportunitat de tenir la clau de casa i fer el pas per viure en un 
habitatge estable, a mida i integrat a la comunitat.

Persones 
ateses

Persones 
ateses

Persones 
ateses

Persones 
usuàries

Persones 
usuàries

Persones 
usuàries

Equip de 
professionals

Equip de 
professionals

Equip de 
professionals

Familiars 
i Entitats 
Tutelars

Familiars 
i Entitats 
Tutelars

Familiars 
i Entitats 
Tutelars

UNA VIA DE CONVIVÈNCIA 
PER A GRANS PERSONES 

RESIDÈNCIA  
AVIS EN FAMÍLIA

UNA VIA PER A LA VIDA 
INDEPENDENT 

LLAR RESIDÈNCIA 
SALUT MENTAL 
MASCARÓ

UNA VIA COMPARTIDA 

LLAR AMB SUPORT  
SEGLE XX

RESULTATS 2020

RESULTATS 2020

RESULTATS 2020

GRAU DE SATISFACCIÓ VERS 
EL SERVEI EN GENERAL

GRAU DE SATISFACCIÓ VERS 
EL SERVEI EN GENERAL

GRAU DE SATISFACCIÓ VERS 
EL SERVEI EN GENERAL

L’ESPAI ON LA 
PERSONA ÉS 
PROTAGONISTA

21

39

4

100%

100%

100%

100%

91.67%

100%

100%

100%

100%

Vídeo Grup SOM VIA
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Ments Despertes  
és una lliçó de vida

L’actitud positiva del dia a dia

Darrere les paraules hi ha valors, projectes i persones. I és a través 
del Servei d’Acompanyament a la Vida Independent (SAVI) que 
treballem amb l’objectiu de fer possible que persones amb actitud 
proactiva puguin desenvolupar-se de forma autònoma en totes 
les esferes de la seva vida quotidiana, tant a la seva llar com a la 
comunitat.

El Servei d’Acompanyament a la Vida Independent és un servei 
d’orientació i suport per a les persones amb necessitats de suport 
intel·lectual, físic i/o amb factors de risc social derivat de la malaltia 
mental, que han optat per viure en habitatge propi o de lloguer, 
soles, en parella o acompanyades (màxim quatre) i que necessiten 
suport personal per al desenvolupament diari i la gestió d’una vida 
autònoma.

L’actitud del Programa és contribuir al desenvolupament actiu de 
la persona en les seves activitats habituals a la llar a través d’un 
suport pròxim i personalitzat.

Mira amb uns altres ulls

Ments Despertes és un Programa formatiu per a la prevenció, la 
promoció de la salut mental, el foment dels bons hàbits i la lluita 
contra l’estigma.

Des del Grup SOM VIA treballem amb les persones i considerem que 
l’educació és la millor eina per impulsar el canvi d’actitud individual i 
comunitari i, per tant, la clau d’accés cap a una societat més inclusiva 
i amb més possibilitats d’igualtat i d’oportunitats.

És d’aquest compromís i experiència d’on neix Ments Despertes, un 
itinerari formatiu i de prevenció liderat per persones amb diagnòstic 
en salut mental adreçat i adaptat a l’alumnat dels centres d’ESO, 
Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Bàsic, Mitjà i Superior i 
universitats de la ciutat de Barcelona i província. 

L’objectiu és crear participació comunitària i promocionar hàbits 
saludables, a més d’apropar les realitats de la malaltia mental entre 
joves i estudiants. És també  una acció de posicionament davant els 
estereotips, prejudicis i estigma que abunda a la societat. 

L’èxit del Programa consisteix en formar equips de persones amb 
diagnòstic en salut mental i posicionar-los de manera activa en 
l’escenari educatiu com agents de canvi. En efecte, el benefici és doble 
doncs l’apoderament i l’expertesa de les persones amb diagnòstic 
esdevé el vehicle de transmissió de coneixement per a l’alumnat.

El rigor de Ments Despertes ens permet avançar any rere any i 
arribar a noves fites. El resultat és esdevenir una nova eina formativa 
universitària per als futurs professionals de la salut a l’Hospital Clínic-
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) així com 
recurs formatiu en els estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació 
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Així mateix, és un recurs 
comunitari reconegut pel Col·legi Oficial de Psicologia (COPC) i pel 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC).

Davant la pandèmia ocasionada per la COVID-19 va quedar ajornada 
l’edició 2020 del Concurs de Cinema Ments Despertes.

El Programa Ments Despertes compta amb el suport de la Fundació 
Bosch Aymerich, de la Fundació Probitas i del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. (Subvenció, per 
a programes d’interès general amb càrrec de l’assignació tributària 
el 0.7% de l’IRPF de l’àmbit de les polítiques socials). 

MENTS DESPERTES OBTÉ L’ANY 2020 EL 1er PREMI EN ELS 
PREMIS VOLUNTARIAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL 
3er PREMI NACIONAL EN ELS PREMIS AFECTIVO EFECTIVO DE 
LABORATORIOS JANSSEN.

Persones 
ateses

Edicions

Alumnes

Persones 
usuàries

Centres 
educatius

AlumnesEquip de 
professionals

Ponents

Familiars 
i Entitats 
Tutelars

UNA VIA D’ESPERANÇA  
I CORRESPONSABILITAT 

SERVEI 
D’ACOMPANYAMENT 
A LA VIDA 
INDEPENDENT

UNA VIA DIRECTA  
AL CONEIXEMENT 

PROGRAMA 
MENTS 
DESPERTES

RESULTATS 2020
RESULTATS 2020

GRAU DE SATISFACCIÓ VERS 
EL SERVEI EN GENERAL

GRAU DE SATISFACCIÓ

8 9
5.209

100%

100%

100%100%

100%

100%
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Compartir ens fa créixer

Formar persones actives i amb la capacitat de transformar el 
món. Aquest és l’objectiu del Programa Aprenentatge i Servei 
a la Comunitat (APS), una proposta educativa que combina de 
manera integrada servei a la comunitat i aprenentatge acadèmic 
en un mateix projecte. L’APS és èxit educatiu i compromís social, 
és un programa que compacta pedagogia i solidaritat adreçat a 
l’alumnat de 3er i 4t d’ESO i que permet als estudiants formar-se, 
créixer i treballar sobre les necessitats reals de l’entorn comunitari. 

Des del Grup SOM VIA adaptem la proposta educativa i 
d’aprenentatge a les necessitats específiques de cada escola, nivell 
i alumnat.

APS és vincle i cohesió entre escola i comunitat. APS és molt més 
que un model educatiu d’utilitat social.

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.

UNA VIA D’EXPERIÈNCIA 
PRÀCTICA 

PROGRAMA 
APRENENTATGE 
I SERVEI A LA 
COMUNITAT (APS)

La gestió del consens i la reflexió en l’acompanyament de 
les persones

Una mirada a Viaclara ens acosta a l'ofici de l'existència i el quotidià 
en forma de model d’acompanyament. Un ofici complex, plàstic 
i flexible, que s'assembla a un cos geomètric en constant tensió 
entre ètica i marc legal, on cadascuna de les seves facetes és una 
acció que observa, protegeix i acompanya de manera específica i 
personalitzada a la persona: salut i béns, relacions socials i promoció 
de l’autonomia, dignitat i llibertat, també igualtat, presa de decisions 
i ple exercici dels drets fonamentals… 

La finalitat del Servei especialitzat de la nostra Entitat Tutelar és 
garantir la protecció de persones grans, persones amb malaltia 
mental i/o persones amb discapacitat amb la capacitat d’obrar 
limitada o en procés d’incapacitació, protegides per càrrecs tutelars, 
quan la mateixa persona o la família no poden fer-se’n càrrec, o bé 
judicialment així s’indica. 

Treballem per la millora de la qualitat de vida de les persones que 
acompanyem i promovem drets i dignitat a través de la transferència 
d’informació, consell i assessorament, tant de manera particular 
com a la pròpia família. 

Davant una situació tan real com la pandèmia, davant una major 
necessitat de suport o contenció emocional, l’equip multidisciplinari 
del Grup SOM VIA multiplica esforços per assegurar el benestar i 
la qualitat de vida i representa i en tot moment es responsabilitza 
de la persona protegida amb el vincle de la proximitat. 

Som un camí dinàmic que permet, davant la limitació de la capacitat 
d’obrar, activar el suport i la presa de decisions. Per això acompanyem 
les persones a identificar, planificar i executar els seus desitjos i 
necessitats futures, d’acord amb el seu projecte, amb la seva i il·lusió 
de vida i amb esperança i amb tots els suports que els hi permeti 
expressar la voluntat pròpia i les responsabilitats associades.

Queda garantida, en tot cas, la màxima transparència a través de la 
rendició de comptes anual al jutjat, que exposa al detall la situació 
personal i econòmica i justifica cadascuna de les accions i gestions 
realitzades.

Viaclara és un servei d’acompanyament fet amb tot el respecte, 
reflexió i consens.

Compartim espais de vivència, compartim projectes de vida, 
compartim confiança... perquè coneixem desitjos, opinions i 
voluntats.

Viaclara és observatori, és protecció i és defensa dels drets 
fonamentals de la persona.

Persones 
ateses

Persones 
usuàries

Persones 
que viuen  
en domicili

Persones 
que viuen  
en servei

Equip de 
professionals

UNA VIA SEGURA  
I DE CONFIANÇA 

ENTITAT TUTELAR

RESULTATS 2020

GRAU DE SATISFACCIÓ VERS 
EL SERVEI EN GENERAL

294

80%

114

180

100%

L’aplicació de la metodologia 
d’intervenció pròpia del Grup 
SOM VIA fa possible que un 
nombre molt destacat de 
persones ateses mantinguin 
el seu nivell d’autonomia 
quotidiana i continuïn el seu 
projecte de vida al domicili 
propi.  

La força de l’autonomia i la independència  
per emprendre i avançar

Canvi d’Aires neix de l’actitud de proximitat i d’Atenció Centrada en 
la Persona del Grup SOM VIA. Aquí és clau tenir el propi projecte 
vital de futur, construït des de la màxima autonomia i independència 
personal.

Canvi d’Aires és diàleg, emocions, capacitació, aprenentatge i és 
entrenament d’exigències i d’habilitats quotidianes per a la vida 
diària a través d’un aprenentatge estructurat i avaluable.

Viure de la manera més autònoma és l’objectiu, és el camí que 
permet decidir amb qui i a on viure, el recorregut cap a la vida 
independent i la integració plena. Persona, desitjos i preferències 
són el centre.  

Canvi d’Aires va adreçat a 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 una alta motivació per participar i construir-se un 
projecte de vida propi.

Persones 
ateses

UNA VIA DE COCREACIÓ  
I POSSIBILITATS 

PROGRAMA  
CANVI D’AIRES

RESULTATS 2020

3
La vida  
és canvi,  
el canvi  
és vida!

Participació TV3 
Quatre gats. Solitud
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Centre d’emergència Social COVID-19 

El Centre Residencial Viladrosa és el nostre equipament d’assistència 
integral a la ciutat de Barcelona per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. L’equipament ha estat creat davant la necessitat d’oferir 
acolliment residencial especialitzat per a persones que requereixen 
programes d’atenció rehabilitadora i serveis d’assistència, suport, 
integració social i normalització comunitària. És un espai de vida 
on cada persona compta amb els suports que necessita.

És cert que la pandèmia crea situacions canviants i ens posa a prova 
com a societat. És, doncs, en aquest sentit que el Grup SOM VIA 
dóna la seva gran resposta i entra en escena avançant l’apertura del 
Centre Residencial Viladrosa com a Centre d’Emergència COVID, 
un centre únic d’aquestes característiques a la ciutat de Barcelona 
per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual o diagnòstic 
en salut mental que no poden viure soles, que pateixen situacions 
d’emergència social i que és necessari aïllar del seu entorn habitual, 
lloc de vida o família per haver donat positiu en COVID-19 o haver 
estat en contacte directe.

Aquest compromís ens ha portat a atendre 142 persones derivades des 
de 38 entitats assistencials públiques i privades, així com procedents 
de domicilis particulars. Es tracta d’un servei d’emergència sanitària 
en col·laboració amb el Departament de Salut i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 

Estem satisfets perquè, en aquests moments difícils, hem estat 
capaços d’oferir un alt estàndard de qualitat del servei amb un 
resultat excel·lent i un alt grau de satisfacció per part de totes les 
persones i entitats implicades: administració, persones usuàries, 
professionals i xarxa sanitària.

Després d’aquesta etapa essencial, el Centre Residencial Viladrosa 
s’apropa ara a la seva funció inicial com a centre residencial i servei 
integral especialitzat per a persones en situació de discapacitat 
intel·lectual, trastorns de conducta i autisme.

Agraïm l’esforç de tothom que ha fet possible la posada en 
marxa d’aquest nou equipament, als equips professionals, a 
les administracions per comptar amb nosaltres i en especial a 
la Fundació Bosch Aymerich pel seu important suport així com 
a la Fundació la Caixa i la Fundació Roviralta, a Ciments Molins, 
ABB/Niessen, Arpa, Baxi, Duravit, Fagor, Hitachi, Lamp, S&P, Tece, 
Thyssenkrupp Elevadores, TRES  Griferia i Umbelco per la seva 
col·laboració.

El teu espai per créixer 

Per al Grup SOM VIA l’eix central és la persona i la seva qualitat 
de vida. És aquesta centralitat l’actitud que apliquem a través de 
l’Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament i Aprenentatge, una 
unitat assistencial d’especialitats mèdiques i psicològiques on 
atenem de forma integral infants i joves de 0 a 18 anys amb diversitat 
en l’aprenentatge i en la conducta.

Som entusiastes de la promoció i del creixement de la persona 
i també del seu entorn. És amb aquesta mirada que aportem la 
resposta més efectiva i personalitzada de diagnòstic, tractament i 
assessorament escolar i familiar.

A l’Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament i Aprenentatge 
estem al costat de les persones, sempre a prop per acompanyar 
en el dia a dia, amb proximitat i amb la supervisió i adequació 
de l’adaptació escolar i social. Tot per assolir el millor rendiment 
acadèmic i desenvolupar el màxim potencial.

La confiança de l'expertesa
L’Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament i Aprenentatge és el 
resultat final d’un equip consolidat, pluridisciplinari mèdic i psicològic, 
amb expertesa en l’atenció integral d’infants i joves. Creiem en el 
treball en equip i en la suma d’experiència, per això comptem amb 
un equip multidisciplinari format pels millors especialistes sota la 
direcció mèdica de la Dra. Anna Sans Fitó.

Som especialistes en:    
Neurologia Pediàtrica.
Neuropsicologia Clínica.
Psicologia Clínica.
Psicopedagogia.
Logopèdia.

Respecte, adaptació i treball continu conforma la base del tractament 
més adequat, per tant, l’Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament 
i Aprenentatge és el millor acompanyament en:

> Trastorns de l’aprenentatge: dislèxia, discalcúlia, disgrafia, 
dificultats d’aprenentatge en els Trastorns atencionals i el Trastorn 
de Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), Temps cognitiu lent, 
Trastorns del Desenvolupament de la Coordinació…

> Trastorns del llenguatge: retard simple de llenguatge o de la 
parla, Trastorn específic o del desenvolupament del Llenguatge 
(TEL o TDL).

> Trastorns de l’espectre de l’autisme (TEA).
> Discapacitat intel·lectual (DI).
> Dificultats d’aprenentatge amb relació a patologies derivades de 

dany cerebral adquirit: prematuritat, hipòxia-isquèmia perinatal, 
cardiopaties congènites, trastorns de l’espectre alcohòlic fetal, 
traumatismes cranioencefàlics, processos oncològics…

> Dificultats d’aprenentatge amb relació a patologies neurològiques 
diverses: epilèpsia, trastorns de base genètica o en relació amb 
diferents síndromes dismorfològiques i genètiques…

> Trastorns del comportament.
> Trastorns de l’estat d’ànim i ansietat.
> Trastorns de tics.

Persones 
ateses

UNA VIA ÀGIL EN  
COMPROMÍS 

CENTRE  
RESIDENCIAL 
VILADROSA

UNA VIA DINÀMICA  
PER A INFANTS, JOVES  
I FAMÍLIES

INSTITUT SOM VIA 
DE NEURODESEN-
VOLUPAMENT I 
APRENENTATGE

“SI UN INFANT O UN JOVE 
NO APRÈN EL QUE LI 
PERTOCA PER L’EDAT I 
EL CURS QUE ESTÀ FENT, 
VOL DIR QUE ALGUNA 
COSA IMPORTANT ESTÀ 
PASSANT. S’HA DE SABER 
QUÈ ÉS PERQUÈ ES POSIN 
EN MARXA LES AJUDES 
I LES ADAPTACIONS 
NECESSÀRIES”.

DRA. ANNA SANS FITÓ

RESULTATS 2020

748
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Oportunitats per créixer més enllà del rendiment acadèmic  

Per a la majoria de nenes, nens i joves l'aprenentatge és un procés que 
va succeint sense massa dificultats. Amb el treball docent s'aprenen 
de manera natural coneixements, hàbits de treball, autocontrol de 
la conducta i també habilitats socials. Però, per a un de cada cinc 
escolars les coses són molt més complicades perquè, sense motiu 
aparent, la seva evolució se separa progressivament de la de la resta 
de l'aula. És aquí on apareix el fracàs i l’abandó escolar prematur, 
una qüestió a resoldre i amb elevada incidència al nostre país. 

És imprescindible tractar la diversitat per fer créixer l'autoestima 
i aconseguir que les persones se sentin valorades i necessàries 
socialment. Facilitar la permanència en el sistema educatiu d’infants 
i joves amb necessitats educatives és fonamental. Xifres de l’INE en 
aquest sentit indiquen que a Espanya 982.900 joves no veuen futur.

SUMA FUTUR és un programa d’acompanyament per a escoles i 
centres educatius en benefici de l'alumnat, útil per a transformar 
realitats i crear futures oportunitats de vida. La seva metodologia 
aporta al professorat, equips docents i professionals de l’àmbit de 
l’educació els recursos pedagògics més eficaços per a realitzar 
un seguiment durant la infància i l'adolescència, amb adaptacions 
curriculars en les tècniques d'avaluació i la posada en marxa de 
noves estratègies educatives. 

En conjunt, són la resposta a les necessitats educatives específiques 
que permeten obtenir el progrés satisfactori en el rendiment de 
l'alumnat amb trastorns o diversitat en l'aprenentatge.

Una oportunitat per omplir-se la maleta amb experiències 
i sentiments

Aprendre de realitats extenses, compartir actituds, compartir 
entusiasme, transformar i anar més enllà. Tothom a la seva manera, 
perquè tothom aporta diferents solucions i perquè ens agrada 
sumar mirades comunitàries a l’hora de construir tots els nostres 
programes, projectes i serveis.

És en aquest model participatiu que tenim en marxa diversos 
programes de voluntariat adreçats a totes aquelles persones que 
atenem i que obrim a la col·laboració d’aquelles persones que 
comparteixen la nostra missió, valors i objectius, i ho fem sota el 
rigor i la coordinació directa de la xarxa d’entitats del voluntariat.

Gràcies a tot l’equip de voluntariat pel vostre suport!

Persones 
ateses

UNA VIA A MIDA  
DE TOTHOM 

PROGRAMA  
SUMA FUTUR

UNA VIA DE COMPLICITAT

PROGRAMA  
VOLUNTARIAT

SUMAR TALENT ÉS 
GENERAR OPORTUNITATS 
DE FUTUR.
SUMA FUTUR es un programa 
de l'Institut SOM VIA de 
Neurodesenvolupament i 
Aprenentatge

RESULTATS 2020
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SUMA FUTUR
PROGRAMA

https://www.somviaconsultoria.cat/

CONSULTORIA 

ESPECIALITZADA 

EN L’ÀMBIT SOCIAL 

I FORMACIÓ PER A 

ORGANITZACIONS 

I CENTRES EDUCATIUS

Compromesos 
amb la millora“

SOM VIA 
CONSULTORIA SOCIAL  
I FORMACIÓ

C/ Natzaret, 119-129
08035 Barcelona

934 56 24 95 | 670 711 240

info@somviaconsultoria.cat

www.somviaconsultoria.cat

@grupsomvia

QUÈ OFERIM?QUI SOM?

SOM una via 
de capacitació a mida

A QUI ENS DIRIGIM?

SOM la teva VIA 

Ens adrecem a totes les entitats, professionals, 
emprenedors socials, associacions, organitzacions 
i societat en general que amb una mirada activa, 
volen desenvolupar processos de millora basats  
en oferir noves oportunitats a les persones.

COM HO FEM? SOM una VIA de compromís

Compartim per créixer. Transferim el coneixement 
de 25 anys del Grup SOM VIA a professionals  
i organitzacions per tal d’obrir nous camins cap  
al creixement.

Capacitem les persones pel canvi. Entenem 
l’educació com l’eina per excel·lència que permet 
assumir els nous reptes amb eficàcia.

QUÈ FEM? 

SOM una VIA per créixer

Oferim serveis personalitzats de consultoria, 
acompanyament i formació per afavorir l’apoderament de 
les organitzacions i les persones en processos d’innovació 
i millora contínua. Volem compartir experiència per 
potenciar la transformació necessària que possibiliti 
l’impuls cap a l’excel·lència.

Planificació 
Estratègia

Implantació de Models 
d’intervenció en l’Atenció 
Centrada en la Persona

Acompanyem les organitzacions a 
desenvolupar diferents eines per a la millora 
de la gestió de l’organització (Gestió per 
processos, d’equips, indicadors de gestió, 
quadres de comandament, projectes de 
gestió de serveis, programes de Patrocini, 
plans de comunicació, acompanyament 
a jornades i actes, autocontrols APPCC i 
guia de pràctiques correctes d’higiene per 
a l’elaboració i servei de menjars i guies de 
bones pràctiques ambientals, entre d’altres).

Sistemes 
de Qualitat 
i medi ambient

Des de l’anàlisi de la situació actual de les 
Entitats, acompanyem les organitzacions a 
identificar els reptes de futur, i com amb els 
propis recursos es poden assolir.

Acompanyem les organitzacions a conèixer 
els diferents sistemes de gestió de 
qualitat existents, a triar el més adient i les 
acompanyem en el desplegament i posada en 
marxa dels models d’excel·lència. 

Gestió 
organitzativa

Des d’una visó humana 
i innovadora, impulsem 
la implementació i 
consolidació de models 
centrats en la persona, 
adaptats a cada 
organització, alhora que 
facilitem indicadors de 
mesura, per poder valorar 
el grau d’implantació i 
el seu seguiment en el 
temps. 

El Grup SOM VIA, que està format per quatre 
Entitats, ofereix serveis d’excel·lència per 
tal de garantir la igualtat d’oportunitats i la 
participació real i efectiva de totes les persones 
en la societat.  SOM VIA és un grup compromès 
amb la millora, i és per aquest motiu que 
configura el seu eix d’actuació en la cerca de 
l’excel·lència i en la cultura de l’aprenentatge, 
sempre amb una mirada cap a l’exterior per 
aconseguir una societat millor.

En aquest marc, és on neix SOM VIA 
Consultoria, amb l’objectiu d’oferir serveis 
de consultoria i formació, amb un profund 
compromís d’implantar millores i d’innovar, 
perquè compartir experiència també dóna força.

SOM VIA Consultoria neix  
amb l’ànim de transferir  
el coneixement i l’experiència  
de 25 anys del Grup SOM VIA  
a professionals, organitzacions  
i a la societat en general. 

SOM una via  
de pensament estratègic

SERVEIS 
PERSONALITZATS DE 

CONSULTORIA

FORMACIÓ 
PER A ORGANITZACIONS  

I CENTRES EDUCATIUS

Arrelats a la cultura 
de la reflexió i la millora 
constant, a SOM VIA 
Consultoria fomentem 
l’aprenentatge  
per avançar.  

Formació pensada 
per profunditzar en el 
coneixement de conceptes 
clau amb una visió pràctica.

Formació adaptada a les 
necessitats de les Entitats.

— Qualitat. 
— Medi ambient.
— Gestió organitzativa.
— Intervenció en les persones.
— Suport actiu.
— Planificació centrada en la persona.
— Sistemes d’avaluació.
— Trastorns de l’Aprenentatge.

(entre d’altres)

Accions formatives

SOM VIA Consultoria:  

SOM el VALOR que aporta,  

la INICIATIVA que suma  

i l’ACTITUD que multiplica.

Especialistes en àmbit social i la formació

SOM VIA Consultoria és l’instrument que permet la transmissió 
del coneixement i l’experiència del Grup SOM VIA a professionals, 
organitzacions i a la societat en general.

Coneixement, expertesa i innovació són els valors primers que volem 
aportar amb el nostre acompanyament a organitzacions, entitats 
i emprenedors socials en els seus processos d’innovació i millora 
contínua.

Creiem en la personalitat de cada entitat, de cada projecte i coneixem 
la conveniència de les solucions a mida. Tenim clar el valor de la 
creació pròpia de cada organització i coneixem els valors que els hi 
permeten créixer, doncs partim de la nostra experiència com a Grup.

Per aquest motiu, acompanyem les organitzacions a desenvolupar i 
implantar millores reals en el seu dia a dia, adaptades i dissenyades 
a les seves necessitats. 

Som experts i estem compromesos amb les persones.

UNA VIA PER  
CONSTRUIR BENESTAR

SOM VIA 
CONSULTORIA

AMB SOM VIA 
CONSULTORIA 
COMPARTIM EL MILLOR 
DE NOSALTRES.

https://www.somviaconsultoria.cat/
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Un espai formatiu innovador al servei  
de les i dels professionals del futur  

Des del Grup SOM VIA tenim clar que és ara quan més valor i més 
necessitat hi ha d'equips professionals ben formats en matèria social 
i sanitària, protagonistes del dia a dia en l'acompanyament a les 
persones i capaços de fer front a les necessitats d'avui i les del demà.

És amb aquesta actitud que sumem l'experiència docent de la 
Institució Cultural del CIC amb el model específic de treball en 
excel·lència del Grup SOM VIA per oferir, a partir del curs 2021-2022, 
un espai formatiu pràctic i innovador, un itinerari real adreçat a totes 
aquelles persones, estudiants i professionals que vulguin formar-se, 
créixer i transformar el món amb nosaltres.

Cicles Formatius CIC - SOM VIA:

> Grau Mitjà en Cures Auxiliars d'Infermeria
> Grau Superior en Administració Sanitària
> Grau Superior en Integració Social

UNA VIA ÚTIL PER  
GENERAR DE VALOR 

CICLES FORMATIUS 
CIC-SOM VIA

> DOCENTS 
PROFESSIONALS EN 
ACTIU

> PLA D'ESTUDIS ADAPTAT 
A LES NECESSITATS 
REALS

> ALT ÍNDEX D'INSERCIÓ 
LABORAL

> PRÀCTIQUES A 
LES PRINCIPALS 
INSTITUCIONS DEL 
SECTOR

> BORSA DE TREBALL 
PRÒPIA

> FP DUAL

> SEGUIMENT 
PERSONALITZAT I 
RESPOSTA A LES 
NECESSITATS DE 
L'ALUMNAT

> RECONEIXEMENT 
EUROPEU

Vídeo Cicles CIC-SOMVIA

C
ic

le
s 
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1 CURS ACADÈMIC

FORMAT PRESENCIAL

BORSA DE TREBALL PRÒPIA

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer cures 
auxiliars d’infermeria, controlar les condicions sanitàries 
de l’entorn i del material o l’instrumental sanitari i portar 
a terme tasques relacionades amb l’instrumental d’equips 
de salut bucodental.

Els estudis es realitzen en horari de matí de 8:00 a 14:30 hores.  
En total es realitzaran 990 hores lectives i 410 en un centre de treball.

S’inclou en aquests estudis l’acreditació de SVB + DEA que capacita 
per dominar les tècniques de Suport Vital Bàsic (SVB) i utilitzar 
correctament el Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) en les 
primeres intervencions sanitàries immediates.

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que 
permet accedir al batxillerat, o a un cicle de grau superior de 
formació professional.

Matrícula: 450 €  
(un únic pagament)

Horari

Acreditacions  
SVB + DEA

Continuïtat  
d’estudis

Cost

En concret, permet treballar:

— En centres sanitaris privats.

— Consultes mèdiques.

— Residències de gent gran.

— Assistència domiciliària.

— Geriatria.

També en l’àmbit públic com:

— Hospitals.

— Urgències.

— Unitats especials (com l’UVI o l’UCI).

La superació d’aquest cicle formatiu permet 
accedir al món laboral com a:

— Tècnic o tècnica auxiliar d’infermeria.

— Atenció primària o domiciliària.

— En unitats especials i de salut mental.

Sortides 
professionals

Quotes mensuals: 335 € 
(11 quotes)

Aquest cicle es cursa a les  
instal·lacions de Grup SOM VIA: 

C. Natzaret, 119-129 | Barcelona 08035 
T. 93 456 24 95
infocicsomvia@somvia.org  |  www.somvia.org
     https://www.instagram.com/cic_somvia/

Grau 
Mitjà
Cures Auxiliars 
d’Infermeria

Centre adscrit Amb la col·laboració
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Grau 
Superior
Administració 
Sanitària 

MODALITAT DUAL | 2 CURSOS ACADÈMICS

FORMAT PRESENCIAL

BORSA DE TREBALL PRÒPIA

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos 
de tractament de la informació i documentació clínica, 
extraient i registrant dades, codificant-les i validant la 
informació, garantint el compliment de la normativa, 
així com intervenir en els processos d’atenció i gestió de 
pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris

— Tècnic o tècnica superior en documentació 
sanitària.

— Responsable tècnic de codificació de docu-
mentació sanitària.

— Responsable tècnic d’arxius d’històries 
clíniques.

— Responsable tècnic de tractament i disseny 
documental sanitari.

— Responsable tècnic de sistemes d’informació 
assistencial sanitària.

— Responsable tècnic d’avaluació i control de 
qualitat de la prestació sanitària.

— Responsable tècnic de gestió de processos 
administratius clínics.

— Responsable d’administració d’unitats, depar-
tament o centres sanitaris.

— Assistent o assistenta d’equips de recerca 
biomèdica.

— Secretari o secretària de serveis sanitaris.

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica 
superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari 
oficial de grau. 
Possibilitat de preparar les matèries de biologia i matemàtiques 
per optar a la part específica de les PAU i així obtenir més nota per 
accedir als graus universitaris de la branca científica i sanitària.
Poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. 

S’inclou en aquests estudis l’acreditació de SVB + DEA que 
capacita per dominar les tècniques de Suport Vital Bàsic (SVB) 
i utilitzar correctament el Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) 
en les primeres intervencions sanitàries immediates.

Matrícula: 450 €  
(un únic pagament al primer curs)

Continuïtat  
d’estudis

Acreditacions  
SVB + DEA

Cost

Sortides professionals

Aquest cicle es cursa a les  
instal·lacions de Grup SOM VIA: 

C. Natzaret, 119-129 | Barcelona 08035 
T. 93 456 24 95
infocicsomvia@somvia.org  |  www.somvia.org
     https://www.instagram.com/cic_somvia/

Quotes mensuals: 290 € 
(11 quotes cada curs)

La formació professional dual és una modalitat de l’FP en què 
l’estudiant també esdevé aprenent, de manera que combina la 
formació en el centre educatiu amb l’activitat en una empresa. 
Durant l’estada formativa l’alumne porta a terme tasques acordades 
entre l’empresa i el centre educatiu. L’alumne combina la formació  
al centre amb un període de formació remunerat en una empresa, que 
es formalitza per mitjà d’un contracte laboral o d’una beca.

Modalitat 
Dual

Centre adscrit Amb la col·laboració
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MODALITAT DUAL  |   2 CURSOS ACADÈMICS

FORMAT PRESENCIAL

BORSA DE TREBALL PRÒPIA

Titulació que et capacita per programar, organitzar, 
implementar i avaluar les intervencions d’integració social 
aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent 
la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb 
una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i 
garantint la creació d’entorn segurs tant per a les persones 
destinatàries com per al professionals.

La formació professional dual és una modalitat de l’FP en què 
l’estudiant també esdevé aprenent, de manera que combina la 
formació en el centre educatiu amb l’activitat en una empresa. 
Durant l’estada formativa l’alumne porta a terme tasques acordades 
entre l’empresa i el centre educatiu. L’alumne combina la formació  
al centre amb un període de formació remunerat en una empresa, que 
es formalitza per mitjà d’un contracte laboral o d’una beca.

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica 
superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari 
oficial de grau. Poden obtenir la convalidació de crèdits 
universitaris ECTS.

Matrícula: 450 €  
(un únic pagament al primer curs)

Modalitat 
Dual

Continuïtat  
d’estudis

Cost

Sortides professionals

Quotes mensuals: 290 € 
(11 quotes cada curs)

— Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.

— Educador/a d’equipaments residencials de diversos tipus.

— Educador/a de persones amb discapacitat.

— Treballador/a familiar. 

— Educador/a d’educació familiar. 

— Auxiliar de tutela.

— Monitor/a de centres oberts.

— Tècnic/a d’integració social. 

— Especialista de suport educatiu. 

— Educador/a d’educació especial.

— Tècnic/a educador/a. 

— Tècnic/a Especialista I (Integrador social). 

— Tècnic/a Especialista II (Educatiu).

— Monitor/a de persones amb discapacitat. 

— Tècnic/a de mobilitat bàsica. 

— Tècnic/a d’inserció ocupacional. 

— Mediador/a ocupacional i/o laboral. 

— Dinamitzador/a ocupacional i/o laboral.

— Educador/a de base. 

— Mediador/a comunitària. 

— Mediador/a intercultural. 

— Mediador/a veïnal i comunitari/a. 

— Preparador Laboral.

— Tècnic en treball amb suport. 

— Tècnic/a d’acompanyament laboral. 

— Monitor/a de rehabilitació psicosocial. 

— Tècnic/a d’acollida de persones migrants. 

— Monitor/a de serveis a la comunitat. 

— Tècnic/a per a l’atenció personal de persones 
amb discapacitat.

Aquest cicle es cursa a les  
instal·lacions de Grup SOM VIA: 

C. Natzaret, 119-129 | Barcelona 08035 
T. 93 456 24 95
infocicsomvia@somvia.org  |  www.somvia.org
     https://www.instagram.com/cic_somvia/

Grau 
Superior
Integració 
Social

Centre adscrit
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ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible 

El Grup SOM VIA fa un pas més en compromís i sostenibilitat amb 
l’impuls de l’Agenda 2030 i assumeix com a propis els següents 
reptes acordats entre els països membres de les Nacions Unides, 
concretats a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) en favor de les persones, del medi ambient i de la promoció 
de la prosperitat i la qualitat de vida.

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

Per a la satisfacció dels nostres públics, entenem l’excel·lència com 
l’únic camí en la construcció de cadascuna de les nostres activitats. 
És des de l’any 2006 que incorporem el sistema de gestió d’acord 
amb la NORMA UNE-EN ISO 9001:2015 i des del 2016 el model 
EFQM d’Excel·lència Europea, per aconseguir la qualitat integral 
en la gestió dels nostres Serveis i Programes.

Entenem la qualitat en el servei com un dret fonamental de 
les persones, també com una característica fonamental en la 
nostra manera de fer i que arriba a tots els grups d’interès. En 
conseqüència, incorporem com a objectiu comú a totes les àrees 
la cultura de l’aprenentatge, la transferència de coneixement, la 
millora continuada, la recerca constant de l’excel·lència en la gestió. 

Aquesta política de qualitat requereix un equip humà compromès, 
amb comportaments basats en la integritat i l’ètica professional i 
també compromès en la gestió per processos. Entenem processos 
com cadascuna de les nostres accions i activitats realitzades 
i és precisament aquesta visió conjunta la que ens facilita el 
desenvolupament d’una metodologia òptima per assolir els nostres 
objectius amb les persones. 

El segell d’Excel·lència Europea en gestió EFQM 300+ garanteix el 
treball ben fet i és el reconeixement a la construcció d’un projecte, 
al compromís professional, a la transparència i al bon camí cap a 
l’excel·lència!

UNA VIA PLENA DE 
RESPONSABILITAT

AGENDA 2030

UNA VIA PRECISA  
I TRANSPARENT 

QUALITAT

UNIM FORCES AMB INSTITUCIONS

ESTABLIM ALIANCES AMB

Les aplicacions següents corresponen a formes d’identificació 
del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en 
línia a: 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual/
identificacions 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

UNA VIA ON ENS HI 
TROBEM TOTS

ALIANCES I 
COL·LABORACIONS

Unim forces en bona companyia

Al Grup SOM VIA ens satisfà el treball en xarxa, el valor professional i humà. 
Ens agrada establir aliances i línies de col·laboració amb entitats, empreses 
i associacions per compartir missió i compromís amb les persones. 
Ens agrada unir forces per sumar valor, fer-ho de manera conjunta per 
desenvolupar transversalitats i construir plegats amb els agents socials, 
empresarials i institucionals. És d’aquesta manera, amb la cohesió de tots, 
que assolim un model d’innovació i transformació social responsable, 
professional, ètic, solidari, productiu i, per damunt de tot, real.
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Volem agrair molt especialment la complicitat i la implicació amb el 

Grup SOM VIA de totes les persones, agents del sector, empreses, 

entitats, professionals, treballadores i treballadors, particulars i famílies 

que durant aquest any 2020, marcat per la COVID-19, hem pogut 

conèixer i caminar plegats. 

És així que dia a dia, agraïm conèixer totes les persones que ens 

desperten admiració, perquè d’elles aprenem infinitament i per damunt 

de tot, a tothom que, a més, ens desperta afecte, perquè a la llarga és 

un sentiment i un vincle de proximitat molt més perdurable.

Moltes gràcies per fer-ho possible
Resta pendent una forta abraçada. 

SOM MEMBRES DE

UNIM FORCES AMB EL MÓN EMPRESARIAL

MITJANS DE COMUNICACIÓ

GRUP SOM VIA
PROMOVEM REPTES, VOLUNTATS I IL·LUSIONS DE VIDA A 
TRAVÉS D’ESPAIS I INICIATIVES COMPROMESES AMB LES 

PERSONES I AMB LA TRANSFORMACIÓ DE L’ENTORN
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Grup SOM VIA
Carrer Natzaret, 119-129

08035 Barcelona
934 56 24 95

info@somvia.org
www.somvia.org

www.twitter.com/grupsomvia
https://www.instagram.com/grupsomvia
http://www.facebook.com/grupsomvia

http://info@somvia.org
http://www.somvia.org
http://www.twitter.com/grupsomvia 
https://www.instagram.com/grupsomvia 
http://www.facebook.com/grupsomvia

