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S’acosta Nadal i us volem 
comunicar que ,aquest any, 
el dinar de Nadal de la nos-
tra Fundació el farem el dia 
15 de desembre a l’hotel 
BARCELÓ-SANTS, just a 
sobre de l’estació de Sants 
de Barcelona.  

Fa unes setmanes, com que encara no feia gaire fred, vam aprofitar per anar 
amb la MONTSE M. i la NIEVES M. a visitar el Museu Olímpic de Barce-
lona. Justament ha fet 20 anys de les olimpíades de Barcelona i vam visitar l' 
exposició sobre el Cobi , la mascota dels Jocs Olímpics.  

Al museu vam poder gaudir, a part de l' exposició,  d’un  recorregut per co-

nèixer a fons les olimpíades i els diferents esports que hi participen. 
Després vam donar la volta a l ‘Estadi Olímpic, on  vam veure un munt de 
turistes fent-se fotos amb el peveter i també al Palau Sant Jordi.  
Per acabar vam fer una passejada per Montjuïc, i com que feia bon temps,  
vam anar a contemplar les vistes de la ciutat des de Miramar  
 
Montse S. 

Al Museu  Olímpic 

som  —  notícies breus 

El  dia 9 d’octubre, el MANOLO F. 
va fer una festa per celebrar el seu 
aniversari, en la qual es van reunir un 
grup d’amics i van poder felicitar-lo i 
berenar. A la foto el podeu veure amb 
els seus companys de pis, el JOSEP 
M. i la MERCEDES i amb el seu vo-
luntari,  l’IGNASI. 

Donem la  benvinguda  
 
Donem la benvinguda a les noves tuteles que s’han incorporat 
els darrers mesos a la nostra  Fundació. Els seus noms són: 
 
JAIME V., ROBERTO R., ÁNGEL G., MONTSERRAT S., 
EDUARDO T., JUANA D., JUAN S., YASMINA M.,  
JOAN JOSEP P., RAQUEL I., VANESA A., JUAN R. i 
 ALEJANDRO M. 
 

Benvinguts a tots i totes! 
 



som  —  felicitem  a: 

3 de novembre: 

FABIAN G. 

 

5 de novembre: 

JOAN R. 

JORDI S. 

 

6 de novembre: 

ISABEL E. 

 

7 de novembre: 

GUILLERMO C. 

 

9 d’octubre: 

JOSÉ JULIO A. 

ALEJANDRO N. 

 

12 de novembre: 

MANUEL ÁNGEL E. 

MANUEL M. 

13 de novembre: 

CRISTIAN M. 

 

17 de novembre: 

Ma. TERESA M. 

PILAR M. 

 

19 de novembre: 

LAURA DE A. 

JOAN S. 

 

23 de novembre: 

JOSEFA J. 

 

24 novembre: 

OLGA L. 

 

25 de novembre: 

DAVID L. 

 

26 de novembre: 

DAMIAN CH. 

 

27 de novembre: 

JESÚS R. 

 

28 de novembre: 

Ma. DEL CARMEN G. 

JUANA R. 

EMILIO S. 

 

30 de novembre: 

AMPARO N. 

 

Aquest  mes d’octubre, un any mes, dos professionals  de l’àrea social vam poder assistir  al 
XII ENCUENTRO  DEL ÁREA SOCIAL DE FUNDACIONES TUTELARES a Ma-
drid, organitzat per la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Durant  dos dies  vam  po-
der intercanviar experiències  i coneixements amb la resta de  companys de l’àrea soci-
al  d’altres Fundacions. 
Aquest any  el programa va ser força interessant. El dia 16 d’octubre  vam participar en un 
taller de formació de Estratègias  de intervención   ante el abuso a persones con  discapacidad  intelectual 
que va impartir  la Unitat d’atenció a víctimes amb discapacitat intel·lectual  de la Funda-
ció  Carmen  Pardo-Valcarce.  
El dia 17 es va tancar la jornada amb la Charla-Coloquio sobre el Model de Tutela, elaborat 
per membres del Grup de Treball Tècnic que coordina la Asociación  Española  de Fundaciones 
Tutelares.  
 
Margui i Maria 

Trobada  de l’Àrea  Socia l 

Sor t ides a l zoo 

Durant aquest mes d’octubre, des de la nostra Fundació s’han organitzat 
dues sortides al zoo de Barcelona amb diverses persones tutelades. 
En tots dos casos van ser jornades molt interessant i divertides ja que a 
part de veure molts animals, van poder tocar les cabres i els conills a la 
granja i van veure els espectacles dels dofins i dels lleons marins.  


