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Durant les dues primeres setmanes d’agost es van organitzar, des de Som-Fundació, dues sortides de co-
lònies: uns van anar a Roses i els altres a l’Escala. 
Van ser uns dies molt intensos, ja que van visitar el Parc de les Papallones, les ruïnes d'Empúries i les 
Illes Medes  i van tenir temps, fins i tot, de fer un curs bàsic de vela, a més d’anar al parc aquàtic i a la 
platja. 
Podem dir que van ser unes vacances molt ben aprofitades on tothom s’ho va passar molt bé  

De vacances  

 Els dies 21, 22 i 23 d'octubre celebrarem a Barcelona, el “VIII En-
cuentro Nacional de voluntariado en Fundaciones Tutelares”, orga-
nitzat per l'Associació Espanyola de Fundacions Tutelars i Som- 
Fundació Catalana Tutelar Aspanias,  en el qual està prevista l'assis-
tència de més de 180 persones voluntàries que col·laboren amb les 
25 Fundacions Tutelars  de tot l’Estat que actualment formen part de 
l'Associació. 
  
Durant els tres dies es realitzaran xerrades i tallers que serviran per-
què els voluntaris intercanviïn experiències i coneguin altres realitats 
que els motivin, els estimulin i els reforcin en la seva tasca voluntària. 
  
Esperem que siguin uns dies molt profitosos per a tots els voluntaris 
i voluntàries. 

VIII Encuentro Nacional de Voluntariado en Fundaciones Tutelares 

Falten 6 mesos 



som — felicitem a: 

som — notícies dels tutelats 

1 d’octubre: 

JOSÉ G. 

FRANCISCO G. 

VANESA I. 

MARIA ISABEL M. 

 

2 d’octubre: 

OLGA F. 

FRANCISCO J. 

 

3 d’octubre: 

MARIA NIEVES G. 

 

4 d’octubre: 

MONTSE C. 

PILAR T. 

 

5 d’octubre: 

VÍCTOR G. 

 

 

 

7 d’octubre: 

JAIME C. 

 

8 d’octubre: 

MICHELLE C. 

 

9 d’octubre: 

MANUEL JAVIER F. 

 

10 d’octubre 

FRANCISCO MANUEL M. 

 

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. 

 

14 de d’octubre: 

TOMAS R. 

 

15 d’octubre: 

JOSÉ LUÍS R. 

 

16 d’octubre: 

LUIS ROBERTO U. 

 

17 d’octubre: 

ANNA B. 

ÁNGEL D. 

 

18 d’octubre 

JOSÉ LUIS S. 

 

 

 

20 d’octubre: 

ELIAS F. 

 

21 d’octubre: 

MARIA F. 

 

25 d’octubre: 

MARIA LORETO F. 

 

27 d’octubre: 

RAMSES M. 

 

29 d’octubre: 

DAVID S. 

 

 

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

Ens acomiadem  

de: 
 Des d’aquí ens volem acomiadar 

de la VICENTE G. que ens va  

deixar el dia 15 de setembre. 

S’acosta el Nadal 
 
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!! 

 

El 10 d’agost passat  en SALVADOR C. ens va convi-
dar a celebrar el seu aniversari a Vilaür (Figueres), 

juntament amb el seu tre-
ballador familiar Argimiro. 
Va fer 57 anys i, qui ho 
diria? Està fet un xaval!! 
Des de Som-Fundació et 
felicitem i esperem poder 
celebrar-ne molts més amb 
tu!  
Felicitats! 

El dia 6 de setembre, va ser l’aniversari del MIGUEL M.  Ho van aprofitar 
per celebrar també el del seu germà JAVIER M. 
Van anar a dinar  a Malgrat  i com correspon  en aquesta ocasió, van bufar 
les espelmes. Després de dinar van fer un tomb per la platja i només van 
mullar-se els peus ja que feia un dia molt ventós.  

 

 

Moltes felicitats! 


