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No sentiu l’olor del Nadal? Ja el tenim aquí! Els carrers s’omplen de 
llums, de cançons nadalenques i la gent surt al carrer a comprar regalets. 
Que si un pijama, que si una ràdio, que si un mocador...Se sent la il·lusió 
dels somnis dels més petits i també percebem la il·lusió dels més grans, ja 
que els grans també somnien, no us penseu, perquè potser aquest any els 
tocarà la Grossa! Mai no se sap... 
 
Des de Som Fundació volem desitjar-vos un Bon Nadal i un Bon Any 
2014.  
 
Gaudiu molt de les festes i somnieu desperts, com si fóssiu infants!  

Ara ve Nadal... 

El dia 27 de novembre es va lliurar el Premi Estatal de 

Voluntariat Social a l’Asociación Española de Funda-

ciones Tutelares (AEFT), a la qual participem activa-

ment.  

Estem molt contents perquè aquest guardó és un reconei-

xement als voluntaris i voluntàries que col·laboren en 

entitats tutelars com la nostra. A tots ells, moltes felici-

tats!  

Estem de presentació!  

Un reconeixement ben merescut 

El proper dia 3 de desembre es farà públic el pla estratègic de Som Fundació, un document aprovat 
pel nostre Patronat que marca els objectius dels propers anys i quines estratègies hem de seguir per 
aconseguir-los.   
 
El mateix dia es constituirà l’Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials (ERESS) de la nostra enti-
tat, que estarà format per treballadors i treballadores de la casa, juntament amb un membre del Patro-
nat. Es tracta d’un òrgan que reflexionarà, i donarà resposta, sobre qüestions ètiques que poden afectar 
els membres de l’equip, el nostre Voluntariat, les persones tutelades i les pretuteles que atenem.  

Donem la benvinguda a cinc nous  
voluntaris i voluntàries que s’han  
incorporat en els darrers mesos a la  
nostra Fundació. Són el Pepe, que és 
voluntari de la ISABEL E.; el Marcos, 
que ha començat a fer activitats amb el 
PEPE G.; la Deva, que s’inicia com a 
voluntària de la LAURA N.; l’Anna, que 
ha començat a visitar l’ELIAS F., i el  
Toni, que farà de voluntari amb  
l’ENRIQUETA T. i amb l’ANTONIA S. 
 

Benvinguts!  

som — notícies dels voluntaris  



som — notícies dels tutelats 

som — felicitem a: 
1 de desembre: 

FRANCISCO U. 

 

2 de desembre: 

ALEGRIA A. 

 

3 de desembre: 

ANNA R. 

RAFAEL P. 

 

5 de desembre:  

Ma. DE LOS LLANOS L. 

 

6 de desembre: 

ISABEL G. 

GABRIEL R. 

JOSÉ G. 

Ma.CARMEN M. 

ENRIQUE F. 

 

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. 

AZUCENA S. 

 

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 els següents voluntaris: en Marcos, que fa anys el dia 10; en Raimón,  

que els fa el 20, i en Toni, que els fa el 27. Moltes felicitats!  

24 de desembre: 

RAFAEL B. 

 

25 de desembre: 

RAMÓN M. 

 

27 de desembre:  

IVÁN L. 

 

28 de desembre: 

JOSEP L. 

 

29 de desembre: 

RAFAEL G. 

MARGARITA P. 

 

31 de desembre: 

ANA ISABEL M. 

RAQUEL M. 

ALEJANDRO Q. 

 

El dia 6 de novembre, l’Isa.E va venir a la fundació a celebrar el 

seu aniversari amb nosaltres. Va aprofitar per saludar un munt 

de gent que treballa a la fundació i després, per acabar d’arrodonir

-ho, va anar a dinar amb part de l’equip. Ha estat un dia ple de 

sorpreses per a ella i també per a nosaltres.  

Gràcies per visitar-nos!   

També diem adéu al 
RAMIRO J., que ens 
va deixar el dia 16 de  
novembre  

Fa uns dies ens vàrem assabentar de la mort de la Carme Baiell, una de les primeres  
padrines tutelars que es va incorporar a Som Fundació.  
 
Sempre la va caracteritzar el seu esperit crític i de superació. Ella com ningú ha captat el 
significat de ser padrí tutelar, i així queda en evidència en el discurs que va fer a una 
trobada de Voluntariat: “A mi em van enganyar, em van dir que el compromís era d'un 
any i la vinculació afectiva que tinc amb la persona tutelada és tant gran que ara soc jo la 
qui no pot desvincular-se". Gràcies Carme pel teu temps i per la teva estima. 
 
També ens hem d’acomiadar d’en Jaime Arias Zimmerman, un dels  
patrons fundadors de la nostra entitat, que ens va deixar el dia 11 d’octubre.  
Li volem agrair la seva disponibilitat i habilitat per difondre la nostra tasca.  
Gràcies senyor Arias.  

som — ens acomiadem de   

Noves  
incorporacions 

Albert 

Donato Laura 

Rocío Joan Raquel 

Ricard 


