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Vacances a Coma-ruga
A primers d’agost un grup de 20 persones entre tutelats i treballadors de Som-fundació van anar uns dies
de vacances a Coma-ruga. Van ser uns dies per descansar, divertir-se, desconnectar i trencar la rutina.
A les fotos podeu veure que s’ho van passar molt bé.

Al zoo
Al mes d’agost un nombrós grup de persones tutelades i
treballadors de la nostra Fundació van fer una sortida al
zoològic de Barcelona. Tot i la calor, va ser un dia molt divertit per a tothom.

Moltes felicitats!
Dilluns passat, dia 20 de setembre, va ser l’aniversari de
l’AURÈLIA S. i ens va convidar a esmorzar una xocolata
amb xurros al seu poble, Vilassar de Dalt. Moltes felicitats
Aurèlia, des de Som-fundació et desitgem el millor!

som — notícies dels tutelats
L’ESCAPADA DE LA JOSUNE
El mes de juliol passat, la JOSUNE M. i la MARIA JUANA van fer una escapada de tres dies a San
Sebastián. Aquest és un viatge que la Josune tenia moltes ganes de fer, ja que ella és nascuda al País
Basc i van aprofitar per fer una visita a una tieta i una cosina que té allà.
Totes dues s’ho van passar molt bé voltant per la platja de la Concha i visitant el casc antic i els voltants de Sant Sebastián.

Ajudeu-nos a fer la postal
de Nadal

Ens acomiadem
de:

Esperem els vostres dibuixos amb temàtica nadalenca per
poder elaborar la felicitació de Nadal de la nostra Fundació.
Ens els podeu fer arribar a través del vostre referent o
auxiliar.
Animeu-vos-hi!!

Des d’aquí ens volem acomiadar
de la CARMEN C. que ens va
deixar el dia 15 de setembre i de
l’ AMALIO E. que ens va deixar
el dia 26 de setembre.
.

som — felicitem a:
1 d’octubre:
JOSÉ G.
FRANCISCO G.
VANESA I.
MARIA ISABEL M.
2 d’octubre:
OLGA F.
FRANCISCO J.
4 d’octubre:
MONTSE C.
5 d’octubre:
VÍCTOR G.
7 d’octubre:
JAIME C.

9 d’octubre:
MANUEL JAVIER F.

14 de d’octubre:
TOMAS R.

15 d’octubre:
10 d’octubre
FRANCISCO MANUEL M. JOSÉ LUÍS R.
11 d’octubre:
MERCEDES B.
JOSEFINA B.
MARIA NIEVES F.
MARIA ISABEL N.
12 d’octubre:
MARIA PILAR N.
ROBERTO S.
13 d’octubre:
MONTSERRAT A.
HORTENSIO E.

17 d’octubre:
ANNA B.
ÁNGEL D.
18 d’octubre
JOSÉ LUIS S.

22 d’octubre:
MERCEDES J.
25 d’octubre:
MARIA LORETO F.
27 d’octubre:
RAMSES M.
29 d’octubre:
DAVID S.

20 d’octubre:
ELIAS F.
21 d’octubre:
MARIA F.

8 d’octubre:
MICHELLE C.
També felicitem a la voluntària que fa l’aniversari al mes d’octubre: La PILAR, el dia 13.

