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L’AURÈLIA S. ha canviat de llar residència i de servei de teràpia ocupacional, ara viu a la Llar Maria 
Antonia Besora i  treballa al STO Adolf Goday i Prats, de Vilassar de Dalt. L’Aurèlia està molt con-
tenta amb el canvi i nosaltres també ho estem i li desitgem que gaudeixi molt de la seva nova vida. 
Sabem que s’ho mereix i que ha estat esperant amb molta paciència aquesta oportunitat que, de ben 
segur aprofitarà. 
Aurèlia et mereixes el millor! Una abraçada ben forta, guapa! 
 
Sofia  

Canvi de domicili 

Fa unes setmanes, el RAIMÓN i el JOSEP C. van anar a fer una visita 
sorpresa  al SEBASTIÀ A. a Vallirana. Hi van trobar al SEBASTIÀ molt 
animat i xerraire. Com sempre, va estar molt content de rebre’ls i  van 
anar tots tres a fer un tomb i a esmorzar.  

De visita 

En les darreres setmanes ha començat a col·laborar 
amb nosaltres una voluntària: la SANDRA que 
 realitzarà la seva tasca amb l’ERIKA M. de  
Cornellà de Llobregat. 
  
Molta sort a les dues! 

Nova voluntària Companyes de pis 

Durant el passat mes de juny la LÍDIA A. ha anat 
a viure al pis de la MONTSE C.  
Compartir pis és tota una experiència per a elles. 
  
Felicitats noies! 



som — felicitem a: 
1 de juliol: 

ROBERTO M. 

MARIA JOSÉ L. 

ESTHER M. 

 

2 de juliol: 

JOSÉ MANUEL V. 

 

3 de juliol: 

JUAN JOSÉ M. 

JUDITH R. 

FÁTIMA M. 

 

4 de juliol: 

DOLORES P. 

JOSEFINA G. 

 

5 de juliol: 

BLAS R. 

Ma. ISABEL F. 

ÁNGEL RAMÓN M. 

 

 

6 de juliol: 

ESMERALDA F. 

 

7 de juliol: 

Ma. CARMEN B. 

 

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 DE H. 

 

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 JORDI el 

dia  2, el GABRIEL el dia 7, la ESTIBALIZ el dia 8, el MANEL el dia 12, l’ALBERT el dia 

16, la NEUS el dia 18 i el JORDI el dia 21 i el JUAN el dia 28. 

El passat 19 de juny es va reunir el Patronat de Som Fundació. En aquesta reunió es va aprovar la Memòria 
d’activitats de l’any 2012 que aviat estarà disponible a la web. També es varen aprovar el comptes i la memòria 
econòmica del 2012. 
El Patronat també va ser informat de com s’està treballant en l’elaboració del Pla Estratègic, amb la 

col·laboració de Red Code. el qual ens ajudarà a poder desenvolupar millor la nostra tasca en els propers anys. 

Notícies del Patronat 

El dissabte 29 de juny en JOSEP TRESSERRAS i l’OLIVER M. van 

donar una xerrada als monitors de Ratio. El títol de  la xerrada va 

ser:“Parlem de drets. Els drets de les persones amb discapacitat in-

tel·lectual”.  Durant la xerrada van explicar als més de 40 assistents la 

importància de la Convenció de l’ONU, sobre els drets de les persones 

i la seva aplicació pràctica. Va ser una experiència molt positiva per 

tots dos, que esperen repetir sempre que els ho demanin. 

Xerrada 

 

Tot i que sembla real, la foto de 

l’OSCAR G.  és un muntatge 

que ens ha fet arribar el Chris.  

Trobada de voluntaris 

Ja s’està preparant el “IX encuentro nacional de voluntariado en fundaciones tutelares” 

que aquest any se celebrarà a Pamplona, els dies 18, 19 i 20 d’octubre. 

Animem a tots els voluntaris i voluntàries de la nostra fundació a apuntar-s’hi. 


