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Carta de presentació
Somara Associació va néixer el 2017 amb l'objectiu de donar suport a joves i adolescents a través de
l'educació en valors. Creiem fermament que una societat amb més valors és també una societat més justa
i equitativa, per això volem transmetre aquesta visió a tothom qui necessiti obrir-se camí i créixer
personalment per escriure o reescriure la seva pròpia història. Les nostres eines per aconseguir-ho són
l'esport i el lleure, ja que permeten l'aprenentatge de valors i habilitats socials a partir del joc i la diversió.
Perquè per nosaltres també és important reivindicar el present dels infants, l'ARA: perquè seran els
adults del futur, però per sobre de tot són els infants del present, i és important que puguin gaudir d'una
infància sana i així empapar-se de valors que els ajudaran a aconseguir un desenvolupament integral.
Fins fa poc els principals projectes de Somara que treballaven aquesta missió eren el Som Valors, el
Moyong, el Kilingbaya, el Reciclatge, la promoció de la Salut i les activitats de Lleure. Malauradament, amb
l'arribada de la pandèmia molts d'aquests projectes es van aturar i alguns hem hagut de readaptar-los.
Vam començar el 2020 amb nous objectius i un projecte prometedor: la cooperació internacional pel
Summer Camp 2020. I també havíem començat a treballar un projecte nou a la Garrotxa per ajudar a
menors estrangers no acompanyats a través de l'esport. Però cap dels dos es va poder tirar endavant a
causa dels efectes de la pandèmia.
El Kilingbaya ha sigut l'únic projecte que ha pogut seguir dempeus, ja que a Gàmbia la pandèmia ha tingut
una afectació menor i les restriccions han permès el desenvolupament d'activitats extraescolars. A més,
les Jornades Montsacopa també les vam poder realitzar, ja que van tenir lloc el febrer del 2020.
Aquest 2020 ha sigut un any excepcional, però no ens hem aturat. Hem seguit treballant per ajudar als
infants del projecte Kilingbaya i hem adaptat el projecte per cobrir mancances derivades de la pandèmia,
com l'escolarització de totes i tots els participants. I tot i no poder anar-hi presencialment, hem estat en
constant contacte amb l'Albino, el coordinador local del projecte a Sifoe, qui ha treballat de valent per
seguir educant en valors i realitzant totes les activitats extraescolars del projecte, a més de coordinar tot
el procés d'escolarització dels infants.
Aquí us deixem la memòria d'aquest 2020 amb un resum de tot el que s'ha fet, una valoració del balanç
de comptes amb noves metes i objectius, i un agraïment a totes les persones i entitats que han col·laborat
i ens han ajudat a fer camí. Sense tots i totes vosaltres res d'això seria possible, i és gràcies al vostre
suport que podem seguir somiant i treballant per aconseguir una societat millor.
Gràcies de tot cor!

Equip directiu de Somara Associació
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Sobre Somara
MISSIÓ
Somara vol contribuir al desenvolupament integral de l’infant per garantir els seus drets i el seu benestar,
afavorint així la millora dels processos d’inclusió social, equitat d’oportunitats, cooperació i la seva autonomia.

VISIÓ
Somiem amb un món on no sigui necessària la figura de l’associació com un referent de l’educació en valors,
de manera que els locals esdevinguin els nous referents i protagonistes del canvi, apoderant-se dels recursos
que se’ls hi ha ofert.

VALORS
Solidaritat, esperit crític i transformador, compromís, respecte i transparència.

Eines
ESPORT
Permet a l’infant un aprenentatge de valors essencials, a més de trobar-se en
un espai de cohesió i inclusió social. Permet una vida física i mental sana, i tots
els aprenentatges assolits són extrapolables a la vida quotidiana.

LLEURE
Fomenta habilitats, actituds i valors personals positius. L’educació en el lleure
permet treballar les emocions i la gestió d’aquestes a través del joc, fet que
creiem imprescindible per ajudar a cada infant en el seu desenvolupament
integral.

Àmbits d'actuació 2020
CATALUNYA
- Jornades Montsacopa

GÀMBIA
- Projecte Kilingbaya
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260 alumnes

JORNADES MONTSACOPA

25 voluntaris/es
13 tallers

Novament vam col·laborar amb l’Institut Montsacopa realitzant activitats i tallers durant la setmana blanca.
Les activitats estaven orientades als alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO que no van anar a esquiar, i enguany van
tenir lloc els dies 19, 20 i 21 de febrer. Van ser tres dies molt intensos, plens d'emocions, diversió i nous
aprenentatges.
En aquesta edició es va simplificar la gestió d’activitats i voluntaris/es, ja que un dels punts més complicats
era trobar persones del perfil necessari que tinguessin disponibilitat durant aquests dies. D'aquesta
manera es van dividir les activitats en tres grans blogs (un torneig esportiu, una excurció i diversos tallers),
de forma que cada curs realitzava cada dia un blog diferent. Les instal·lacions que es van utilitzar pels
tallers van ser les del mateix institut, incloent els patis i el gimnàs, el torneig esportiu es va realitzar al
pavelló municipal d'Olot, i l'excurció va ser a Sant Miquel del Mont. A més a més, es van realitzar tres
xerrades molt interessants: "Antiracisme i afrofeminisme" a càrrec de l'associació Sagoe d'Olot,
"Addiccions i salut" a càrrec de Pau Clavaguera, i "Somara" a càrrec de Lluc Sau.
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OBJECTIUS REALITZATS:
Crear espais on es relacionen de manera informal joves de diferents cultures, gènere i contextos
socials i per així crear noves amistats i grups socials més diversos.
Donar l'oportunitat de gaudir d’una experiència lúdica als adolescents que no volen o no poden anar
de viatge.
Incidir en necessitats com les barreres entre diferents gèneres, orígens, cultures i esglaons
socioeconòmics als quals no es pot incidir a través de l’educació formal a l’aula.
Fomentar els valors i hàbits saludables a través de l'esport i el lleure.

La valoració final del projecte ha estat molt positiva, tant a nivell intern com extern, ja que es van assolir els
objectius plantejats. Des de Somara valorem molt positivament la participació de noves persones
voluntàries que s’han mostrat predisposades i actives en la creació i desenvolupament dels tallers. Cal
afegir, també, la predisposició i suport del professorat, els quals van liderar diverses dinàmiques i tallers.
Per enriquir els tallers i les activitats vam comptar amb la col·laboració d'Escacs Olot, Esports Olot,
Sàgoe Olot, Estètica Científica Judith, Pep Sau i Movment Olot..
La bona feina realitzada durant aquestes tres edicions, fa que altres instituts com l’IES Garrotxa contacti
amb nosaltres perquè també ho fem al seu centre, fet que ens enorgulleix i ens anima a seguir endavant.
Malauradament aquest 2021 no serà possible realitzar-les degut a les restriccions de prevenció pel
COVID-19. Esperem amb il·lusió i ganes poder-ho reprendre ben aviat.
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KILINGBAYA
Kilingbaya, paraula provinent del Mandinka, significa
"compartir objectius i caminar units per aconseguir-los". El
projecte es porta a terme a Gàmbia, i té l'objectiu d'ensenyar
valors i habilitats socials als infants a través de l'esport
i el lleure.

MEMÒRIA 2020

58 infants
1 coodinador local i 5 voluntaris/es
4 esports i més de 20 activitats
lúdiques i artístiques
2 grans accions d'adaptació
a la pandèmia

Partint de les accions que es van consolidar durant el 2019, el 2020 vam dissenyar unes extraescolars
esportives i lúdiques que es realitzaven els dilluns, dimecres i divendres de 17h a 19h amb un grup de 58
nens i nenes d'entre 7 i 14 anys. En aquestes extraescolars s'hi realitzaven esports (futbol, bàsquet,
voleibol i atletisme) i es treballaven simultàniament valors i habilitats socials concretes: solidaritat,
cooperació, empatia, treball en equip, esforç, compromís, resolució de conflictes, lideratge i comunicació
assertiva. A més a més, també es portaven a terme activitats artístiques com pintura, ball i diferents
manualitats, estimulant així la imaginació i expressió de les emocions a través de l'art.
Per assegurar la viabilitat del projecte, un coordinador local (Peter Mendes) va ser format durant nou
mesos per l'equip de Somara per tal que pogués supervisar i executar el projecte des de Sifoe. A més a més,
també hi ha tres persones voluntàries locals que l'ajuden, i dues persones voluntàries a Catalunya que
actuen com a guies, punt de suport i nexe amb l'equip de Gàmbia.
Les activitats tenien lloc a les instal·lacions de l'Escola de Primària i en el camp de futbol del poble, tot i que
un cop al mes es feia també una sortida: el gener es va visitar la reserva de serps de Kargon i el febrer la
Reserva Natural d'Abuko. El projecte avançava molt positivament, però malauradament el mes de març va
arribar la pandèmia mundial provocada per la COVID-19 i això va obligar a aturar totes les activitats del
projecte.
OBJECTIUS DEL PROJECTE:
Donar l'oportunitat a infants i adolescents que es troben en situacions vulnerables a participar en
programes d'extraescolars.
Assolir una població més activa, solidària i igualitària a través de la motivació i inspiració esportiva.
Reduir conductes agressives i conflictes a través del diàleg i els valors.
Millorar l'autoestima i autoconfiança dels infants.
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Adaptació durant la pandèmia
Per tal d'adaptar-nos a les noves circumstàncies i no deixar de banda l'objectiu principal del projecte de
donar suport als infants de Sifoe, vam portar a terme dues accions:
SUMMER CAMP, UN PROJECTE COOPERATIU A DISTÀNCIA
Els voluntaris i voluntàries que havien de participar en el projecte cooperatiu del Summer Camp van enviar
un dossier d’activitats a l’Albino (Peter Mendes), per tal que el fes arribar a tots els infants de Sifoe i
aquests poguessin fer els exercicis des de casa. Aquest dossier constava de: una breu explicació de la
COVID-19 i de les mesures preventives, activitats en relació amb el lleure, l’esport, l’anglès i les
matemàtiques. A més, setmanalment, s’enviava un vídeo explicatiu referent a un dels quatre blocs que
conformaven el dossier. D’aquesta manera, sense ser-hi presencialment, vam poder seguir donant suport a
l’educació formal i al lleure dels infants i adolescents del projecte Kilingbaya.

ESCOLARITZACIÓ DELS INFANTS DEL PROJECTE
Per tal de suavitzar les conseqüències que ha tingut la COVID-19 a la comunitat, des de Somara hem volgut
que els 58 infants que participen en el projecte Kilingbaya poguessin ser escolaritzats i assistir al centre
educatiu continuadament, és per això que vam decidir comprar-los el material que exigia l’escola o l’institut
per poder assistir a classe: uniforme, motxilla, llibretes, bolígrafs, llapis i sabates.

Represa del projecte
El juliol la situació de la COVID-19 a Gàmbia es va relaxar, i les extraescolars van poder tornar a començar.
Tot i això, el projecte va passar a realitzar-se només els dissabtes al matí perquè entre setmana els infants
tenien classes tant al matí com a la tarda, ja que com a mesura preventiva l'escola va reduir la quantitat
d'infants per aula i això va obligar a allargar l'horari escolar. Volem donar les gràcies a la gran feinada que ha
fet i segueix fent l’Albino des de Sifoe, així com la implicació de tots els voluntaris i voluntàries del Summer
Camp que van fer possible que el projecte Kilingbaya seguís dempeus.

Amb la col·laboració de:
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Comptes anuals
Aquest 2020 ha sigut un any difícil a nivell mundial, tota l'economia se n'ha ressentit i Somara no ha sigut
l'excepció. Hem hagut d'aturar gran part dels nostres projectes i els ingressos també s'han vist afectats, ja
que fins ara la major part d'aquests provenien dels esdeveniments i projectes solidaris que organitzàvem.
Si bé ha sigut un any amb menys activitat, nosaltres no hem deixat de treballar i hem seguit mantenint
dempeus el projecte Kilingbaya de Sifoe (Gàmbia). A més a més, les donacions i les aportacions dels socis i
sòcies també s'ha vist reduïdes, i per tant el suport més important que hem tingut per poder tirar endavant
aquest 2020 ha sigut gràcies a les subvencions aconseguides.
Pel que fa a despeses, el 65% dels ingressos s'han destinat al projecte Kilingbaya i accions de
sensibilització, el 31% correspón als gastos administratius (que inclou gastos bancaris, els tràmits a la
Generalitat i l'assegurança i pòlissa de lleure) i el 4% restant s'ha invertit en partides com les samarretes de
Somara i el manteniment de la pàgina web.

Ingressos
Socis i
donacions
17% (600€)

Subvencions
41%
(1.400€)

Esdeveniments
propis
42% (1.452€)

Despeses
Gastos
administratius
31% (1.563€)

Projectes
65%
(3.283€)

Comunicaci
ó
4% (210€)
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Balanç econòmic
El total d'ingressos aquest 2020 ha sigut de 3.452€ i les despeses han sumat 5.056,48€, per tant, el balanç
anual és de -1.604€.
Som conscients que aquests números no són positius i això no és més que una demostració del difícil camí
que han de recórrer els projectes socials i solidaris. Per moltes ganes, temps i esforç que hi dediquem,
sense diners no podrem aconseguir els objectius i la missió per la que lluitem: crear un entorn amb més
oportunitats pels infants i joves en situacions vulnerables i treballar per aconseguir una societat
més justa, cohesionada i igualitària.
Però per aconseguir aquest canvi no podem fer-ho sols ni soles: necessitem la teva ajuda. Estem
convençuts i convençudes que els socis i sòcies han de ser un dels pilars fonamentals de l'associació.
Persones que creguin en els valors, persones que mirin cap a un futur més equitatiu, persones que
s'impliquin amb la societat i vulguin fer un pas per millorar-la.
Per aquest motiu, des de Somara ens comprometem a treballar per millorar aquest aspecte i seguir
treballant per treure el màxim potencial dels projectes tot i els entrebancs que ens pugui causar la
pandèmia. Perquè ara, més que mai, els valors, la salut, l'esport i l'educació són essencials pels
nens i les nenes d'arreu del món.
T'animem a unir-te en aquesta missió i implicar-te més amb Somara per aconseguir tot el que ens
proposem: fes-te voluntari/a, proposa'ns nous projectes o col·laboracions, fes córrer la veu, fes-te soci/a o
contacta amb nosaltres per formar part d'un grup de treball. Tothom hi serà benvingut i estem encantats i
encantades de créixer i rebre cada dia més suport i més aliances. Escriu-nos a info.somara@gmail.com i
parlem!

FES-TE SOCI/A
L'aportació mínima per ser soci/a de Somara és de tan sols 5€ al mes!
Per fer-te soci/a només has d'emplenar el formulari de la nostra web amb les teves dades, la
quantitat que vols aportar i el mètode. També pots enviar-nos un correu a
info.somara@gmail.com i de seguida ens posarem en contacte amb tu!
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Gràcies per acompanyar-nos aquest 2020!
Des de Somara volem agrair tot el suport que hem rebut per part del voluntariat, socis i sòcies, institucions,
organitzacions, clubs esportius i empreses col·laboradores. Cada una d'aquestes persones és fonamental
per fer possible la nostra missió: garantir els drets i benestar dels infants en situació de vulnerabilitat.
El voluntariat és una part essencial del que és Somara. Ser cooperant significa dedicar el teu temps i
coneixements a altres persones de manera desinteressada. Des de Somara creiem que la cooperació és el
motor per transformar el món, per això: gràcies!
Gràcies també a les institucions, organitzacions i empreses col·laboradores per obrir-nos les portes,
escoltar-nos i ajudar-nos. També, als clubs esportius i entitats que ens heu fet arribar material per donar
als infants i joves de Gàmbia.
I, sobretot, moltes gràcies als socis i sòcies que aporteu el vostre granet de sorra per sustentar l'associació i
fer possible que puguem arribar cada vegada a més infants. Sense tots i totes vosaltres no hauríem arribat
aquí. Abaraka bake! Moltes gràcies!

Gràcies perquè amb vosaltres hem creat somriures i canviat
històries. Nosaltres tenim la intenció de seguir-ho fent, i tu?
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www.somaraa.org

Contacte: info.somara@gmail.com
c/ Bisbe Serra, 20, baixos, 17800 Olot

