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INTRODUCCIÓ
President de Somara Associació

Carta del president de Somara
Benvolgudes i benvolguts,
Us presentem la memòria d’activitats de 2018 amb la il·lusió de donar-vos a conèixer una
visió general de tot el que ha succeït en la nostra organització.
Somara neix d’un somni conjunt i d’una passió compartida. És el novembre de l’any 2017
quan deu joves ens reunim després d’haver viscut una gran i enriquidora experiència de
voluntariat a Guinea Equatorial. Volíem més: parlem d’una entitat transparent, clara, fidel,
humil i preparada per aconseguir petits canvis amb molt de treball. I per què no? I per què
esperar? Som l’ara. Som ara.
Somara neix amb la intenció de donar suport a infants i joves en situacions vulnerables a
través de projectes socials i esportius, així apoderant a persones locals perquè siguin elles
mateixes qui lluitin per la recerca d’una societat més justa. Des d’un inici prenem
consciència que volem adaptar l’associació per treballar tant a escala de Catalunya com a
internacional. És per això que mirant amb perspectiva podem sentir-nos satisfets i
satisfetes del que hem assolit: el projecte Moyong i Reciclatge a l’Escola de Santa Pau
arribant aproximadament a 20 alumnes, el Moyong a Aldeas Infantiles SOS Bata (Guinea
Equatorial) així intervenint amb 15 infants orfes i apoderant a 2 joves, el Som Valors amb
una participació de 19 escoles i més de 500 alumnes, les Jornades culturals i esportives a
l’institut Montsacopa amb més de 200 estudiants, i haver-nos immers en una cooperació
internacional a Gàmbia; fent dues formacions a nivell d’educació en el lleure i salut a més
de 20 professionals, sumant esforços amb l’Associació Mbolo liderant les classes
d’Educació Física amb més de 60 alumnes i formant a les 15 professores, creant unes
extraescolars educatives per més de 25 nenes i una lliga de futbol per 8 equips a la
comunitat de Sifoe, on hi participen més de 120 jugadors i 10 entrenadors formats
prèviament. Com associació hem arribat al voltant de 850 infants i joves, però no es tracta
de la quantitat, sinó de la qualitat amb la qual sempre intentem treballar, adaptant la línia
d’intervenció en funció de les necessitats.
Parlem d’un camí d’adaptació constant, de comprensió i empatia entre totes les persones
per treballar en una mateixa direcció, i és que tenim clar que no és qüestió d’anar soles i
ràpid, sinó d’agafar-nos de la mà per arribar ben lluny.

Lluc Sau

QUÈ ÉS SOMARA?

QUÈ ÉS SOMARA?

Eines
Qui som?
Som una entitat sense ànim de lucre que volem contribuir a formar persones que puguin
enfortir la societat amb valors i habilitats com la solidaritat o el compromís, ja que un nen
o nena que no ha estat educat amb valors serà difícil que en un futur pugui créixer amb
alguna d’aquestes sensibilitats. És per això que treballem amb els adults del futur, els nens
i nenes, per tal que assoleixin tot el seu potencial a través de l’educació en el lleure,
l’esport i la promoció de la salut.

MISSIÓ
Somara contribueix al desenvolupament integral de l’infant, per garantir els seus drets i
benestar. Afavorint així la millora dels processos d’inclusió́ social, l’equitat d’oportunitats i
la seva autonomia.

VISIÓ
Somiem amb un món on les persones locals esdevinguin les referents i protagonistes del
canvi, apoderant-se dels recursos i estratègies amb les que s’ha treballat. Pretenem ser
una referent en cooperació internacional, treballant des de la formació adaptada a les
necessitats de cada comunitat.

VALORS
Totes les persones que formem part de Somara compartim uns valors que apliquem en
totes les nostres activitats i projectes per tal de ser coherents amb allò̀ que creiem, diem i
fem. És important ser justos amb els nostres ideals i tenir-los sempre presents per tal
d’assolir la missió i visió de l’entintat.

ESPORT
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Àmbits d’actuació

PROJECTES

PROJECTES

Moyong
Moyong és una paraula en l’idioma Fang que significa “relació entre cultures”. El projecte
consisteix en crear una connexió a través de cartes entre els infants de Catalunya i Àfrica.
El projecte va néixer durant el curs escolar 2017-2018, i aquesta connexió es va portar a
terme entre l’alumnat de cicle superior de l’escola Joan Maragall de Santa Pau, i els infants
d’Aldeas Infantiles SOS de Bata, Guinea Equatorial. Després de la bona rebuda per part de
les dues escoles, aquest curs 2018-2019 es repeteix el projecte als mateixos llocs, amb
noves cares de l’alumnat, i amb la col·laboració de Sonrisa Guineanas.

OBJECTIUS REALITZATS:






S’ha creat una connexió entre l’alumnat de Santa Pau i Bata, establint vincles
afectius.
Les cartes mostren un gran interès per ambdues cultures i tradicions.
Els infants de Santa Pau han treballat la llengua espanyola a través d’un projecte
motivador.
Ha sigut una il·lusió i entreteniment pels infants i adolescents d’Aldeas Infantiles
SOS.
Els ha permès créixer amb els valors de la solidaritat i empatia.

En col·laboració amb:

PROJECTES

PROJECTES

Som Valors
El projecte utilitza l’esport com a eina socioeducativa per tal de transmetre els valors
saludables de l’esport. Es fa a través d’un torneig de futbol on l’actitud i la igualtat de
gènere puntuen més que els gols. Durant aquest any s’ha realitzat el “Som Valors Garrotxa
2018”, on hi van participar més de 550 alumnes de 20 escoles de la comarca. L’equip
guanyador d’enguany va ser el Fortallat de l’escola Verntallat de la Vall d’en Bas, que va
guanyar gràcies als punts per actitud i comportament (la puntuació màxima és de 5 punts
per partit: 1 per ser equip mixte, 2 pel que marca més gols i 2 per actitud i comportament).
Durant la diada ens van visitar els jugadors professionals Elena Viñas del RCD Espanyol i
Dani Toribio de l’Alcorcón.

OBJECTIUS REALITZATS:







Va ser una diada plena de valors i hàbits saludables.
Es va crear una relació i inclusió entre infants de totes les escoles.
També vam poder veure una gran cohesió entre els grups classe.
Els infants van gaudir positivament del futbol alhora que treballaven els valors i la
igualtat de gènere.
Van disminuir les conductes agressives, tant per part dels jugadors com del públic.
Tot l’alumnat de cicle superior va poder gaudir d’una diada ben animada, deixant de
banda les diferències culturals, físiques i socials.

PROJECTES

PROJECTES

Reciclatge

Salut
Consisteix en promocionar la salut a través d’activitats que potencien el benestar dels
infants i adolescents, reforçant el seu apoderament. Es pot portar a terme a clubs
esportius, escoles, orfenats, esplais...

ON S’HA TREBALLAT
Durant el 2018 vam treballar el
Projecte Salut
a Gàmbia, a l’orfenat Sinchu,
on hi vam anar a fer formacions a
treballadors, treballadores
i joves sobre primers auxilis
i hàbits saludables,
i educació a través del lleure.

El projecte educatiu sobre reciclatge consisteix a transmetre i conscienciar als infants la
importància de reciclar, reutilitzar i reduir (la llei de les tres R). Es treballarà aquest objectiu
mitjançant activitats ludicoeducatives on l’infant s’adonarà que la vida útil d’un producte
de plàstic no s’acaba quan deixa de fer la seva funció, sinó que es poden trobar altres
utilitats a aquests productes. També es mostraran vídeos i imatges per entendre quin és el
procés de reciclatge d’alguns productes de plàstic, així com els problemes que genera
aquest material quan el dipositem al mar o a la natura.

.

NOVETAT
Aquest és un projecte bastant recent de finals del 2018, que neix la
preocupant contaminació que actualment viu el planeta. El projecte es porta
a terme amb l’alumnat de l’escola Joan Maragall de Santa Pau, i té com a
objectius experimentar noves maneres de reduir o reutilitzar materials de
plàstic, conèixer l’impacte ambiental quan es dipositen plàstics al mar o al
medi natural, i conscienciar als infants de la importància de reciclar,
reutilitzar i reduir mitjançant activitats ludicoeducatives.

ACTIVITATS DE LLEURE

ACTIVITATS DE LLEURE
Jornades Montsacopa
Durant la setmana blanca de l’INS Montsacopa, des de Somara vam organitzar activitats i
tallers per tot l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO que no van anar a l’esquiada. Es va fer taller de
teatre, de cuina, activitats esportives, caminades, bicicleta, zumba, taller de fotografia,
cinema, taller de cooperació i lleure i taller de música. També vam compartir aquesta
experiència amb el Club Escacs Olot, que va impartir el taller d’escacs.

Stage CPAO
Durant la Setmana Santa vam tenir la sort de col·laborar amb el Club Patinatge Artístic
Olot, actuals campiones mundials de grups de show de patinatge sobre rodes. Les
activitats organitzades durant l’Stage van partir de la base de la diversió, permetent als i
les esportistes desenvolupar actituds proactives i habilitats socials. A l’acabar cada activitat
es van realitzar reflexions i debats en grup per així fomentar el diàleg i l’aprenentatge
significatiu dels valors treballats.

Festa Major de Santa Pau
Aquest agost 2018, des de l'associació vam poder participar dins l'agenda d'actes de la
Festa Major de Santa Pau, realitzant activitats de lleure per totes les edats. Un discret matí
de diumenge es va convertir en una de les activitats més entretingudes pels més petits i
petites, tant del poble com de fora. Grans i infants ens ho vam passar genial compartint
moments i fent bombolles gegants, atrapasomnis, pintant cares, tombant bitlles... i vam
acabar fent zumba i ballant sota el sol d'estiu.

CREIXEMENT INTERNACIONAL
Expedició a Gàmbia
Durant l’abril del 2018 una petita comitiva de l’associació es va desplaçar fins a Gàmbia
durant una setmana per estudiar la viabilitat dels nostres projectes al país. Durant l’estada
vam tenir la sort de reunir-nos amb el Ministre d’Esports i Joventut i amb en Biri Biri,
exjugador del Sevilla. Després de visitar, també, moltes escoles i orfenats, vam haver de
fer un anàlisi per saber com Somara podia treballar i adaptar-se dins la cultura gambiana i
situació del país, ja que fa poc va sortir d’una dictadura que l’ha deixat en extrema
pobresa. Després de fer un balanç sobre on podíem ser més útils amb les nostres
fortaleses, vam decidir iniciar un petit projecte de suport al Summer Camp de l’escola
Fresh Start Foundation (FSF), que tindria lloc durant l’agost, i on ens encarregaríem de
realitzar activitats de lleure i esport als infants del poblat.

CREIXEMENT INTERNACIONAL
Primeres accions a Gàmbia
A l’agost un grup de voluntaris i voluntàries de l’associació va aterrar a terres gambianes
per portar a terme el projecte d’esports i lleure en el Summer Camp de FSF, sempre
seguint la missió, visió i valors que ens defineixen. Va ser un mes molt productiu, en què
vam poder conèixer més a fons el país i els seus i les seves habitants, i on també vam
poder gaudir de la seva hospitalitat. El Summer Camp va anar bé, i vam establir uns bons
llaços amb el director i l’alumnat de l’escola. Tot i així, es tractava d’un projecte temporal i
des de Somara volíem seguir estudiant la viabilitat d’establir un projecte de llarga durada a
Gàmbia.

CREIXEMENT INTERNACIONAL

CREIXEMENT INTERNACIONAL

Naixement del Kilingbaya
El primer pas va ser focalitzar-nos en les edats en què s’especialitza l’associació: infants i
adolescents. Vam detectar vàries problemàtiques com la desigualtat de gènere, la falta
d’inclusió, carència d’habilitats socials, desconeixença d’hàbits saludables, valors i principis
no desenvolupats o conductes agressives constants. Partint d’aquestes característiques
ens centrem en fer un anàlisi sobre l’àmbit de l’educació en el lleure i l’esport en etapa
infantil i adolescent, i arribem a la conclusió que l’educació en el lleure és pràcticament
inexistent, tant en horari escolar com extraescolar.
A partir d’aquí va néixer el projecte Kilingbaya, que es treballa des de dues vessants:
l’educació formal i l’educació extraescolar. L’educació formal s’imparteix en un centre
educatiu, l’escola Fandema del poblat de Tujereng, i es porta a terme en col·laboració amb
Mbolo Association. L’eix principal és la formació pràctica i teòrica a les professores del
centre en com educar a través del joc, l’esport i les activitats de lleure. A més, ens
encarreguem de les classes d’educació física, on hi realitzem jocs i esports per joves d’entre
4 i 17 anys. L’educació extraescolar es porta a terme al poblat de Sifoe. Per un costat
treballem juntament amb la ONG local “Daughters of Gambia” amb un grup de 26 nenes
d’entre 8 i 12 anys, amb qui realitzem activitats esportives. Per altra banda, vam realitzar
uns seminaris de formació esportiva als entrenadors de la comunitat, i d’allà van sorgir 8
equips de futbol base consolidats (120 jugadors d’entre 12 i 15 anys), amb els quals
realitzem una lliga de futbol setmanal amb el suport de Sports Commitee.
En resum, el projecte pretén donar suport a la infància i el jovent dels col·lectius més
vulnerables mitjançant l’esport i l’educació en valors, amb la finalitat de contribuir a una
societat més igualitària, solidària i inclusiva. Es tracta d’activar la societat a través dels
infants amb l’esport, concretament el futbol, ja que formar part d’un grup facilita el retorn
a la comunitat.

Kilingbaya, és una paraula en “Mandinka”, dialecte majoritari a
Gàmbia, que significa compartir objectius i caminar units per
aconseguir-los.

COMPTES ANUALS
Com ens financem?

COMPTES ANUALS
A on destinem els diners?

Durant aquest primer any Somara ha obtingut els seus ingressos sobretot dels beneficis
que generen els propis projectes i esdeveniments, com són les activitats de lleure i el que
recaudem en el bar del Som Valors. Els projectes més petits i amb més mancances
econòmiques, com són el Kilingbaya i el Moyong, no tenen cap ingrés. També hem rebut
molt suport i ajuda per part d’entitats socials i polítiques que ens han assessorat per poder
obtenir alguna subvenció. A més a més, hem comptat amb forces contribucions
voluntàries, tant de particulars com d’empreses col·laboradores.

En l’exercici del 2018 el 74% del fons va ser destinats a projectes, cada un amb la quantitat
que requeria pel que fa a despeses de gestió, administratives i de material. El projecte que
va comptar amb més pressupost va ser el Som Valors, ja que també és el projecte amb
més magnitud i el que registre més ingressos. A continuació vindrien el projecte
Kilingbaya, el Moyong i, finalment, les activitats de lleure. Esperem aquest 2019 poder
créixer en altres projectes, en especial interès el Kilingbaya, ja que els fons que puguem
destinar allà faran molt servei als infants gambians que es beneficien del projecte.

Els ingresos de Somara en l’exercici del 2018 han ascendit a 11.621€. D’aquests fondos el
74% prové d’esdeveniments i projectes propis, l’11% de subvencions, el 6% de donacions
puntuals, el 6% de socis/es i el 3% d’empreses col·laboradores.

Els gastos administratius són tots els tràmits burocràtics i legals que ha de complir una
associació per tal d’estar en regla. La principal partida d’inversió ha sigut l’assegurança del
voluntariat, englobada a dins de despeses administratives, on hem invertit bastant per tal
de tenir una pòlissa de lleure per tots els voluntaris i voluntàries.
Pel que fa a material pel voluntariat, és tot aquell que entreguem generalment en tots els
projectes, com les samarretes de l’associació, i ho comptem com a despesa general ja que
s’utilitza gairebé per a tots els projectes (excepte al Som Valors).
Finalment, en l’apartat de màrqueting hem invertit en web i material corporatiu com lones
i cartells per portar físicament als llocs on actuem, i impressions.

AGRAÏMENTS

Gràcies per acompanyar-nos aquest 2018!
Des de Somara volem agrair tot el suport que hem rebut per part del voluntariat, socis i
sòcies, entitats i empreses col·laboradores. Cada una d’aquestes persones és fonamental
perquè l’associació funcioni, ja sigui aportant-hi temps, ajudant econòmicament, cedint
espais per poder-hi realitzar els projectes, proporcionar productes com menjar o material
esportiu… tot és necessari per tal de tenir una base sòlida i així poder focalitzar-nos en el
més important: ajudar als infants i adolescents.
Sense les ganes dels voluntaris els projectes no es poden portar a terme. No hi hauria
prou motivació per tirar endavant un engranatge tan gran com aquest i que comporta
tants esforços i hores de treball sense rebre cap remuneració a canvi. Gràcies a totes les
voluntàries i voluntaris per volcar-vos de ple i aportar el màxim de vosaltres.
Gràcies també a les empreses i entitats col·laboradores per obrir-nos les portes, escoltarnos, i donar-nos un cop de mà. Els projectes poden semblar petits, però al darrere hi ha
moltes persones treballant-hi i fent-lo possible, i vosaltres sou d’aquestes persones.
També gràcies als socis i tothom qui ha fet donacions, que heu confiat amb Somara tot i
tenir només un any de vida. Fa poc que hem nascut però tenim moltes i moltes ganes de
seguir caminant junts.
Finalment, també agrair a totes aquelles persones que han aportat nous projectes i noves
mirades a l’associació. Trobar gent que vol compartir la nostra visió, missió i valors és un
regal.

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

AGRAÏMENTS

