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El dia 28 de març vam realitzar una sortida diferent amb  l’ALEX M., el 
GHANI A.,  en CRISTIAN P. i  en RAMSÉS M. 
Vam  anar a fer escalada esportiva a Collbató perquè tinguessin una expe-
riència a la muntanya i una experiència per aprendre a compartir i , a la 
vegada, fer un esport en equip i superar pors i límits.  
Quan pensàvem que els estàvem ensenyant alguna cosa nova, ens vam 
adonar que érem  nosaltres els aprenents, ja que apreníem de les seves ga-
nes d'aprendre, d’aquest poder de resiliència  o d’autosuperació que tenen 
tots els supervivents,  ja que per moltes traves que et posi la vida, sempre 
és millor afrontar-les amb un somriure i en companyia de bons amics. 
Gràcies per aquest dia! 
  
Mar i Valentí  

Escalada 

El dia 21 de març, els treballadors de Som-fundació  vam fer un festa molt especial. L’ocasió s’ho valia, 
la Mercè i el Marcos es jubilen i deixen la Fundació. La Mercè ja ho va fer durant el més de març i el 
Marcos ho farà durant el juliol.  
Tots els treballadors de la Fundació els vam voler retre un homenatge i els vam regalar un llibre i un 
quadre de diferents fotografies realitzades durant els anys de treball a la nostra Fundació. 
  
Des d’aquí els volem desitjar a tots dos molta sort en aquesta etapa de la vida que tot just ara comença. 

J ubilacions 



PER 
MOLTS 
ANYS! 

Us informem que el proper berenar el farem el dia 2 
maig a la “Feria de Abril” del Fòrum, concretament a 
la “Caseta de la Hermandad de los Romeros” 
Com  cada any, hi berenarem i després podrem ballar 
una mica. 
  
Ens veurem a la Feria de Abril! 

T orna la “Feria de Abril” 

som  —  felicitem  a: 

1 d’abril: 

LUIS R. 

 

2 d’abril: 

MONTSERRAT P. 

 

4 d’abril: 

XAVIER C. 

ROSA Ma. T. 

 

5 d’abril: 

SEBASTIÀ A. 

JOSÉ L. 

VICENTA P. 

 

6 d’abril: 

ELISABETH P. 

MERCEDES A. 

 

7 d’abril: 

MERCEDES O. 

 

 

9 d’abril: 

DOLORES P. 

JOSEP Ma. G. 

 

10 d’abril: 

ANA Ma. U. 

OSCAR G. 

 

11 d’abril:  

ANTONIA S. 

 

12 d’abril: 

VICENTE R. 

JAIME G. 

 

13 d’abril: 

MARCOS A. 

ALICIA G. 

 

15 d’abril: 

Ma. TERESA N. 

 

 

16 d’abril: 

JOSE R. 

 

17 d’abril: 

ROSA S. 

MONTSERRAT S. 

 

18 d’abril: 

CRISTIAN R. 

ALBERTO H. 

 

19 d’abril: 

RAMON S. 

 

20 d’abril: 

JESUS G. 

 

21d’abril: 

NOELIA R. 

 

24 d’abril: 

LUCAS D. 

XAVIER P. 

25 d’abril: 

RAFAEL B. 

PEDRO LUIS A. 

JUAN ENRIQUE G. 

MARIA JOSE F. 

 

26 d’abril: 

MONTSERRAT M. 

 

27 d’abril: 

VICENTE G. 

 

28 d’abril: 

GUADALUPE M. 

 

29 d’abril: 

CRISTINA M. 

FRANCISCO M. 

MARIA BEGOÑA L. 

 

30 d’abril: 

EDUARDO I. 

 

També felicitem a les voluntàries que  fan l’aniversari al mes d’abril: La MARUJA el dia 

3, la DOLORS  el dia 4 i la MARIA ANTONIA el dia 11.  

T aller de fotografia 

La NIEVES M. va participar en un taller de fotografia, taller que es va iniciar  l’any  2012 a 
Can Basté de Barcelona. Alguns usuaris de la residència Montigalà van participar en 
l’elaboració d’un calendari del 2013com a introducció a la fotografia . La finalitat del taller 
era fomentar el desenvolupament emocional dels usuaris a través de la fotografia. Aquest 
any 2013 el taller s’ ha ampliat amb nous objectius i activitats.  
  
Montse S. 

La Llar Joan Tras ha participat en un concurs de contes 
il·lustrats, concurs gestionat per Consum Cooperativa: 
“Agua fresca y clara para una dieta equilibrada” i dirigits 
a centres d’Educació Especial, Centres Ocupacionals i 
centres d’Educació General i un cop otorgats els premis, 
resulta que han guanyat el primer premi de Centres Ocu-
pacionals i la CARMEN O., autora de moltes de les 
il·lustracions del conte, viatjarà a València a l’entrega de 
premis els propers dies 29 i 30 d’abril. 
Moltes felicitats artistes! 

Concurs 


