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El JOSEP M. G. ha estat fent, durant tot l’any, un curs de pin-
tura a la Fundació Síndrome de Down. 
Per finalitzar aquest curs tots els participants van exposar les 
seves obres. 
El Josep M. va estar molt content d’ensenyar les seves creaci-
ons i va poder demostrar la feina feta durant aquest curs. 

Ja fa uns dies que en  RAIMÓN i l’HORTÉNSIO E.  van anar a fer una visita 
al Zoo de Barcelona i ens han fet arribar aquesta foto per demostrar-ho . 
Ens han explicat que van sortir ben d’hora i van estar tot el matí voltant i ve-
ient tot tipus d’animals. Tots dos s’ho van passar molt bé, tot i que van acabar 
una mica cansats. També diuen que, com que no van tenir temps de veure-ho 
tot, ara tenen una excusa perfecta per poder-hi tornar. 

Sortida al Zoo 

El dia 17 de juny el Grup de teatre de l’ STO Reina de la Pau de Prodis va 
presentar el musical CIRCUS. 
En aquest musical hi va participar la DIANA R. Com podeu veure a la foto 
li va tocar fer de pallasso. 
Cal remarcar l’entusiasme i la il·lusió que hi van posar tant els actors i actrius 
com la direcció de l’obra.  
Des d’aquí volem felicitar  tots els artistes.  

Teatre 

Pintura 

El dia 4 de juny, des del Programa de Voluntariat de SOM- Fundació Catalana Tutelar Aspanias, vam organitzar una xerrada 
formativa per a tots els voluntaris de la nostra Fundació 
  
Els principals objectius d’aquesta trobada va ser, d’una banda, proporcionar-vos formació sobre Sensibilització i comunicació i, 
de l’altra, donar-vos informació i demanar  col·laboració per preparar  el “VIII Encuentro Nacional de voluntarios de Funda-
ciones Tutelares” que celebrarem a Barcelona els dies 21, 22 i 23 d’octubre d’aquest 2011. 

Formació als voluntaris i voluntàries 



som — felicitem a: 
1 de juliol: 

ROBERTO M. 

MARIA JOSÉ L. 

 

2 de juliol: 

JOSÉ MANUEL V. 

 

3 de juliol: 

JUAN JOSÉ M. 

JUDITH R. 

 

4 de juliol: 

DOLORES P. 

 

5 de juliol: 

BLAS R. 

Ma. ISABEL F. 

ÁNGEL RAMÓN M. 

 

6 de juliol: 

ESMERALDA F. 

9 de juliol: 

FLAVIUS G. 

 

11 de juliol: 

JOSÉ MANUEL G. 

 

12 de juliol: 

PATRICIO M. 

 

15 de juliol: 

SERGIO A. 

 

16 de juliol: 

ENCARNACIÓN L 

MANUEL F. 

 

17 de juliol: 

CARMEN T. 

RAMONA C. 

18 de juliol: 

JOSÉ PEDRO C. 

FRANCISCO M. 

TERESA P. 

ANTONIO E. 

 

19 de juliol: 

JOAN RAMÓN E. 

 

20 de juliol 

CARMEN P. 

 

21 de juliol: 

MANUEL T. 

OSCAR C. 

 

22 de juliol: 

CRISTINA A. 

 

 

26 de juliol: 

ALBERTO C. 

OLIVER M. 

 

27 de juliol: 

JUAN C. 

REBECA C. 

FRANCISCO F. 

 

28 de juliol: 

ANTONIO G. 

HUGO D. 

 

29 de juliol: 

JOSEP B. 

IVAN M. 

 

30 de juliol: 

XAVIER P. 

AARON C. 

som — notícies breus 

També felicitem als voluntaris i voluntàries que  fan l’aniversari al mes de juliol: El MA-

NEL el dia 12, l’ALBERT el dia 16, la NEUS el dia 18 i el JORDI el dia 21. 

L’ANTONIO C. ha canviat de domicili . Ara viurà en un 
pis millor i molt a prop d’on vivia abans.  

L’ENRIC F. també ha canviat de domicili, ara viurà a la 
residència Can Monich Villar de Granollers. Ara podrà gau-
dir d’uns espais mes amplis, zona enjardinada per passejar i 
tot això al centre de Granollers.  

L’ENRIC T. ha estat uns dies ingressat a l’hospital. Ara ja està 
molt millor i segur que properament ja tornarà a estar en plena 
forma. 

Des d’aquí ens volem  

acomiadar de la  

PILAR G.  

que ens va deixar  

el dia 14 de juny. 

Falten 9 mesos 

L’EMILIA S. ha marxat a Extremadura a passar una temporada 
amb la família. Esperem que li vagi tot molt bé i que aprofiti 
aquesta oportunitat. 


