
Dinar de Reis a Lleida 
El dia 4 de gener va ser un dia especial per a la gent de la nostra Fundació que resideixen a les terres de ponent, 
ja que es va celebrar al restaurant l’Escala de Lleida el dinar de Reis. 
  
Els assistents, 21 persones entre tutelats, treballadors i patrons,  vam poder triar el menú  i després de dinar es 
van repartir els regals de reis, que van agradar molt, i uns bombons d’obsequi per a tos els assistents.  
Després del dinar, els tutelats, els referents i els auxiliars, vàrem anar plegats a fer un passeig pel l’eix comercial 
de Lleida, per pair el dinar i després vam tornar cadascú cap a casa seva.  
  
El dinar va ser tot un èxit i tots ens ho vam  passar molt i molt bé.  
  
Esperem repetir l’any vinent amb el mateix èxit! 
  
Esther 
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Quin regal de Reis millor hi pot haver que pujar en un AVE 
i visitar els familiars de JUAN P.? 
Així ho vam fer el passat 7,8 i 9 de gener. En Juan va trobar
-se amb els seus tiets, en Ramon i la Maria a la capital. 
  
Va ser un cap de setmana ple d’emocions, turisme i trens. 
En Juan, el Raul i els tiets van poder compartir unes estones 
ben bones. 
Esperem que , de tant en tant, es puguin anar fent aquestes 
visites. 
  
Raul 

 A Madrid en un tres i no res. 



Som — breus 

Som — felicitem a: 

Des d’aquí ens volem  
acomiadar de la  

DOLORS C.  
que ens va deixar  
el dia 3 de gener 

La Ma. JESÚS G. va ingressar a mitjan 
de gener a la residència Can Font, situada 
a Llorà, un petit poble de Girona, en un 
entorn molt natural. 
Esperem que li vagi bé el canvi d’aires 

El JOSÉ C. i l’OSCAR C. també han canviat 
de domicili.  Ara viuen a la residència Can 
Calopa de Molins de Rei i treballaran en un 
CET, fent vi per a l’Ajuntament de Barcelona. 

L’EMILIO P. ha canviat de lloc de resi-
dència. A partir d’aquest gener viurà en un 
pis de Barcelona. 

1 de febrer: 
ENRIC M. 
JAIME S. 
 
3 de febrer: 
LAURA N. 
 
5 de febrer: 
MIQUEL T. 
 
9 de febrer: 
JOSÉ N. 
ROSA P. 
 
10 de febrer: 
FRANCISCO M. 
 
12 de febrer: 
ESTELA P. 

15 de febrer: 
CRISTNA C. 
ANTONIO P. 
ÁNGEL R. 
 
16 de febrer: 
PEDRO P. 
 
17 de febrer: 
TANIA A. 
 
18 de febrer: 
Ma. ISABEL S. 
 
20 de febrer: 
RAFAEL E. 
DOLORES J. 
 
 
 

22 de febrer: 
CAMILO F. 
 
23 de febrer: 
RICARD M. 
JUAN P. 
 
24 de febrer: 
SILVIA C. 
Ma. CARMEN H. 
 
25 de febrer: 
VERONICA L. 
EMMANUEL W. 
 
 
 

27 de febrer: 
Ma. JESÚS G. 
 
28 de febrer: 
ÁNGEL R. 
 
29 de febrero: 
CARMEN P. 
 
 

També volem felicitar als voluntaris i voluntàries que fan anys al febrer: la Maite el dia 19, 
el Jordi el dia 12, el Ben el dia 11 i l’Imma el dia 13 

Som — notícia 
El mes d’octubre passat  va sortir una article a la revista PRESÈNCIA (dominical del Punt i de l’Avui) 
titulat: VOLUNTARIS 2011, el seu any europeu  on, amb l’excusa de la celebració de l’any internacional 
del voluntariat que se celebrarà durant aquest 2011, s’expliquen diversos casos de persones voluntàries, 
entre les quals hi ha el del Raimon i de l’Horténsio, voluntari  i tutelat de Som-Fundació, amb unes fo-
tos molt maques.  
També hi ha un entrevista al Jordi, coordinador de voluntaris de la nostra Fundació 
Podeu llegir l’article complet a la al blog de la nostra pàgina web: 
  
         www.somfundacio.org/blog 

 

http://www.somfundacio.org/blog

