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El dia 10 de febrer passat vam celebrar l’-
l’aniversari del nostre estimat FRANCIS-
CO M. a Caldes de Malavella. Vam menjar 
molt bé  i en Francisco va bufar les espel-
mes amb un bon pastís!!! I el més impor-
tant, vam poder gaudir d’estar junts en un 
dia tan especial. 
Felicitats pels teus 60 anys ! Segueix així de 
jove!  

Ja fa uns mesos que en MANOLO O. fa una 
excursioneta fins a Vic per estar una estona 
amb el seu germà FRANCISCO O. En Manolo 
viu a Mataró i el seu germà a Manlleu, és a dir, 
que... alguna cosa hem de fer perquè puguin 
estar junts, encara que només sigui una estona. 

Trobades a Vic 

Falta 1 mes 

I tornem a estar de festa a Tordera! 
El mes de febrer passat en JOSEP N. va complir 
69 anys! I ho vam celebrar tots junts amb ell:  
l’ANNNA R., l’ENRIQUETA T., el JAVI M., el 
MIGUEL M., l’ANTONIA S. i la JUANA M. Com 
sempre, les celebracions ens agraden molt i ens ho 
vam passar molt bé. Estem especialment contents 
perquè ens va poder acompanyar la Juana M., que 
s’està recuperant molt bé de l’operació del fèmur! 
Moltes felicitats, Josep, i per molts anys! 

Celebracions d’aniversari 



som — felicitem a: 

som — notícies dels tutelats 

1 de març: 

Ma. DEL MAR R. 

GEMMA Q. 

 

2 de març: 

ENRIQUE ÁNGEL A. 

 

3 de març: 

ARACELI B. 

ANA MARIA P. 

 

4 de març: 

MARIA S. 

CARMEN B. 

 

5 de març: 

ALEJANDRO M. 

 

6 de març: 

MONTSERRAT T. 

 

7 de març: 

JOSEP P. 

 

8 de març: 

EVA P. 

 

9 de març 

LUIS T. 

 

11 de març: 

DOLORES R. 

 

12 de març: 

JOSEP Ma. G. 

ANTONIO M. 

 

13 de març: 

MANEL V. 

 

14 de març: 

CRISTIAN Q. 

 

17 de març: 

ASUNCIÓN A. 

JOSEP Ma. F. 

 

18 de març: 

JOSEFA G. 

 

19 de març: 

JOSEFA V. 

 

21 de març: 

DAVID S. 

PÚRIFICACIÓN T. 

 

22 de març 

JUAN MANUEL P. 

 

23 de març: 

VIOLETA V. 

 

24 de març: 

ALBERT I. 

25 de març: 

JUAN JOSÉ G. 

SUSANA G. 

MERCEDES P. 

 

26 de març: 

ANTONIO C. 

 

27 de març: 

OSCAR M. 

JOSÉ ENRIQUE M. 

 

28 de març: 

JOSEFA D. 

 

29 de març 

Ma. NIEVES M. 

 

30de març 

Ma. ANTONIA B. 

 

També felicitem als voluntaris que  fan l’aniversari al mes de març: La DURBÉLIA el dia 19, la 

MERCÈ el dia 21, el JOSEP Ma. el dia 25 i la ENCARNACIÓN el dia 31. 

Des de principis de febrer la  RA-
QUEL M. ha canviat de casa, tot i 
que continua vivint a Solsona. Es-
perem que aquesta nova etapa sigui 
molt profitosa.  

Des d’aquí ens volem  

acomiadar del  

JOSEP G. 

que ens va deixar  

el dia 12 de febrer 

La GLORIA Q., la PILAR T. i  en JUAN P. van participar al carnes-
toltes de Vilafranca amb L’Associació Univers Penedès.   

La SILVIA C. ha canviat de do-
micili, ara viu al Servei d’acollida 
residencial ARAL de Sabadell. 

Aquest mes de febrer el GHANI A. 
ha aprovat l’examen teòric del car-
net de conduir. Properament co-
mençarà a fer pràctiques. Esperem 
que tingui molta sort. 

PER 
MOLTS 
ANYS! 

Des d’aquí volem saludar la PILAR 
N., que ja està a casa seva acabant 
de recuperar-se de l’operació i es-
perem que ben aviat pugui tornar 
al taller!!! Una abraçada molt forta, 
Pilar! 

Tot i que ja fa temps que col·labora amb la Funda-
ció, durant aquest mes de març, el CONSTANCIO 
començarà a fer de voluntari amb  l’OSCAR G. 
Ja estan pensant a fer sortides relacionades amb al-
guna activitat esportiva. Des d’aquí els desitgem 
molta sort a tots dos. 


