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Donem la benvinguda a 5 nous voluntaris i voluntàries que s’han incorporat en els darrers mesos a la nostra Fundació. Són 
l’Albert que farà de voluntari amb el DEMETRIO M. i el FAUSTINO L., la Laura que ja fa uns mesos ha començat a fer 
activitats amb la LAURA N., el Juan que també fa unes setmanes que és voluntari de l’ANGEL C., el Manuel que ha comen-
çat a visitar al PEPE G. i la Tània que farà de voluntària amb la VIOLETA V. 
  
Us desitgem molta sort a tots i totes!!! 

Nous voluntar is i voluntà r ies  

Per continuar celebrant el 25è aniversari de Som-fundació, el dia 9 de novembre ens vam reunir al Casino del 
Poble Nou un grup de més de 200 persones entre tutelats, voluntaris i treballadors.   
  
Allí vam poder ballar tots a ritme de la música que va tocar el grup “Vinílics”,  amb un repertori ple de grans 
èxits dels Beatles, el Rolling Stones, etc. 
  
Va ser una oportunitat per gaudir tots plegats d’una estona de diversió molt distesa, que de ben segur tothom 
té ganes de repetir. 
 
 
 
 

25è an iversar i  



som  —  notícies breus 

som  —  felicitem  a: 

1 de desembre: 

FRANCISCO U. 

 

2 de desembre: 

ALEGRIA A. 

 

3 de desembre: 

ANNA R. 

RAFAEL P. 

 

6 de desembre: 

ISABEL G. 

GABRIEL R. 

JOSÉ G. 

Ma.CARMEN M. 

 

8de desembre: 

JOSÉ Ma. S. 

10 de desembre: 

ÁNGEL C. 

Ma JESÚS M. 

JOSÉ LUIS A.  

 

11 de desembre: 

FAUSTINO L. 

 

12 de desembre: 

JOSEP C. 

 

13 de desembre: 

ENRIQUETA T. 

 

14 de desembre: 

ÁNGEL N. 

 

 

 

16 de desembre: 

ANTONIO T. 

PEDRO ANTONIO G. 

 

17 de desembre: 

VANESA V. 

JULIÁN S. 

 

20 de desembre: 

JUAN DE DIOS O. 

 

21 de desembre: 

ESMERALDA A. 

 

22 de desembre: 

FRANCISCA R. 

També volem felicitar al voluntari que fa anys, el Raimón el dia 20 

 

24 de desembre: 

RAFAEL B. 

 

25 de desembre: 

RAMÓN M. 

 

28 de desembre: 

JOSEP L. 

 

29 de desembre: 

RAFAEL G. 

MARGARITA P. 

 

31 de desembre: 

ANA ISABEL M. 

RAQUEL M. 

ALEJANDRO Q. 

 

 

Artistes a la Fundació 

Dissabte 17 de novembre,  vam assistir a l'actuació del CIRC BOMBETA amb la col·laboració de la banda de percussió TRIBUKA-
DA. El Circ Bombeta és la companyia de circ de l'Espai Cronopis i el Taller d'Idees de Mataró, creada per persones amb diferents 
capacitats. D'aquest grup en forma part el nostre artista MANOLO O., que va fer una actuació espectacular! A en Manolo no se li 
resisteix res: malabars, equilibris, trapezi, barra, ... Ho va fer tot molt bé i és un autèntic pirata!!!! Des d'aquí el volem felicitar perquè 
ens va fer gaudir d'un espectacle fantàstic. 
"Taller d'Idees" és una entitat d'integració social, que té com a missió millorar la qualitat de vida incidint en el desenvolupament perso-
nal i integració de les persones amb discapacitat, a través de l'art i la teràpia. Duen a terme diferents activitats com ara percussió, circ, 
fotografia creativa, moviment expressiu, el cos com a instrument, dibuix creatiu, pintura creativa, artteràpia, disconcert, etc.
(www.tallerdidees.org). 
En Manolo ja fa 3 anys que forma part d'aquest projecte participant de l'activitat de circ i estem molt contents de veure la seva evolu-
ció. Som Fundació t'envia un aplaudiment per tu i pels teus companys del circ. 
  
A l'actuació també van venir els seu germà FRANCISCO, que viu a Vic i la seva mare Maribel. Igualment, també el van anar a veure 
els seus companys de la Llar Vitòria i molta gent de públic! 
  
MANOLO: TÚ SI QUE VALES! 
  
Sofia 

http://www.tallerdidees.org

