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Aquest any i gràcies a l’organització del Festival de Música Primavera Sound hem pogut gaudir dels 
concerts en directe a l’espai del Fòrum 
  
La REBECA C., l’EVA C., el DANI G., l’OLIVER M., l’ALEX M., el JOSÉ G., la MERCHE O., el 
RAUL i la LIDIA van viure junts, al ritme de la música, una experiència inoblidable. 
Des de Som-fundació agraïm l’atenció rebuda per la organització. Esperem repetir l’any vinent! 

Anem de festival 

Des de Som-Fundació volem felicitar  en GABRIEL 
R. que aquest any ha guanyat el IV PREMI DE 
NARRATIVA ALVENT  de narrativa breu, amb el 
seu relat PENSAMENTS D’UN HOME BUIT I 
CALLAT. 
 El Dissabte, dia 16  de juny, va anar a recollir el pre-
mi al Teatre Arteria Paral·lel. Va ser un acte molt 
significatiu per a tots els participants. 
Des d’aquí  volem agrair a la MIREIA del SASVI de 
la  Fundació  Maresme per la seva col·laboració. 
Com a premi va obtenir una càmera de fotos i un 
llibre  on hi ha publicats tots els relats guanyadors. 
  
Moltes felicitats i a continuar escrivint, Gabi!  

Premi literari 



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. 

MONTSERRAT S. 

 

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. 

 

24 de juliol: 

ROBERT R. 

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 MANEL 

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

El passat dia 31 de maig un grup de nou  persones tutelades per la Fundació van participar  en un pro-
jecte de la Fundació Activa Domus .  
El projecte porta per nom “ Soy mas contigo”; és un projecte d’integració social que compta amb  un 
seguit d’activitats i  dinàmiques que propicien un major coneixement d’un mateix i que permeten adqui-
rir habilitats socials  per relacionar-se millor amb els altres. Es basa  en la implantació d’accions  dirigides 
a impulsar  les pròpies capacitats i  potencial dels participants. Està dirigit per dos professionals , una 
psicòloga i una terapeuta Gestalt de la Fundació Activa Domus . 
L’ activitat va constar de dos tallers al llarg del matí : “Coneixe’t a tu mateix“  i “Coneixe’t amb altres“, 
amb exercicis corporals creatius, jocs, música, visualització guiada, inventar un conte per a un com-
pany, exercicis de contacte amb l’altre, etc.  
Les persones assistents van quedar molt satisfetes, ens van dir que s’ho havien passat força bé i que els 
hi havia agradat molt, ja que va ser una activitat completament diferent al que fan cada dia. Volen repe-
tir, per tant, tornaran el dia 14 de juliol amb una activitat grupal  que es diu “Coneixe’t en el món “  al 
Parc de la Ciutadella, que ja us explicarem. 
  
Margui  

Un dia ben diferent 

Nous voluntaris 

Volem donar la benvinguda a tres nous voluntaris que en les darreres setmanes han començat a 
col·laborar amb nosaltres. Són el JUAN, que fa de voluntari amb l’ÁNGEL C. a Barcelona, el DAMIÀ, 
que fa de voluntari amb el TONI G. a Girona i la LAURA, que fa de voluntària amb la LAURA N. a 
Badalona. 
Moltes gràcies a tots tres per les vostres ganes i la vostra predisposició.  


