
Nº 83, oc tu bre  2012  

Durant el mes d’agost es van organitzar, des de Som-Fundació, diverses sortides perquè totes les perso-
nes, que poguessin, fessin uns dies de  vacances per poder descansar i desconnectar de la rutina. 
Uns quants van anar a Madrid  i uns altres van passar uns dies a Salou. 
Com podeu veure a les fotos, tots s’ho van passa d’allò més bé. 

De vacances  

Per continuar les celebracions del 25è aniversari de Som-fundació, el  20 de setembre  passat vam fer un 
sopar entre patrons i voluntaris de la nostra Fundació. Vam tenir l’oportunitat de conèixer-nos  una mica 
més i d’intercanviar opinions en un espai més lúdic i distès. Va ser una estona mol agradable per a tots els 
assistents. 
 

 

Trobada  de pa t rons i volun tar is  



som  —  felicitem  a: 

1 d’octubre: 

JOSÉ G. 

FRANCISCO G. 

MARIA ISABEL M. 

 

2 d’octubre: 

VANESA I. 

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 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.  

S’acosta  el Nada l 
I com cada any, 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 refe-
rent o auxiliar. 
Animeu-vos-hi!! 

 
El pròxim berenar, del dia 25 d’oc-

tubre queda suspès. Tot i això, per 

continuar celebrant el 25è aniversari 

de Som-fundació, ens trobarem el 

divendres 9 de novembre al Casino 

de l’Aliança de Poble Nou de les 19  

a les 21hores per fer una sessió de 

discoteca.  

Segur que ens ho passarem molt bé! 

Fira  d’ent it a t s de la  Mercè 2012  

Els dies 22, 23 i 24 de setembre Som-fundació catalana tutelar Aspanias va participar en la 17a. Mostra 

d’Associacions de Barcelona, coincidint amb les festes de la Mercè. 

Van ser tres dies molt intensos, on vam donar-nos a conèixer i vam poder fer difusió dels serveis que 

oferim i de les activitats que realitzem. 

Avís important  


