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El passat  dia 15 de gener l’ Associació Rusc i Avets ens va invitar a conèixer la nova llar que obriran pròximament 
a Tordera, on  aniran a viure les persones que  actualment estan vivint  a la Masia del Veïnat de Sant Ponç,. Aques-
ta és una molt bona notícia  per als nostres tutelats  que estrenaran casa: l’ENRIQUETA T., la JUANA M. , i els 
germans  JAVI M. i MIGUEL M. A part que podran viure en una llar més adaptada  a les seves necessitats i dintre 
del poble de Tordera , el Javi i el Miguel tornaran  a  viure junts i  l’Enriqueta i la Juana tindran cada una la seva 
habitació.  
La llar està situada a la planta baixa d’un edifici nou.  
En Josep i la Margui van compartir un dia ben bonic amb aquesta “gran família” que forma el Rusc, amb els nos-
tres tutelats i també amb els tiets i cosins del Javi i el Miguel. La gran absent va ser la JUANA M., que encara esta-
va ingressada a l’hospital per una intervenció.  
Un cop visitada la nova llar  vam anar a dinar al Rusc on, en el menjador de las masia, ens esperaven amb una pae-
lla!  
Un dinar molt emotiu  i especial  que vam poder compartir amb tots els amics del Rusc . 

La nova llar del Rusc 

La nostra estimada JUANA M. va ser operada el 8 de de-
sembre passat perquè es va trencar el fèmur. Ha estat a l’-
Hospital de Calella fent la recuperació i per fi ha pogut tor-
nar  amb els seus companys d’El Rusc que tant l’han cuidat 
aquests dies amb les seves visites i ànims!.  La felicitem per 
haver-se recuperat tan bé i des de Som-Fundació li enviem 
molta força per continuar així d’animada! 
 

També volem enviar una forta abraçada a la nostra estima-
da PILAR N. que el dia 10 de gener passat  va ser operada i 
està encara ingressada a l’Hospital Trueta de Girona recu-
perant-se. Pilar, des de Som-Fundació sabem que ets una 
dona molt forta i valenta i segur que ben aviat tornaràs a 
casa teva amb els companys i companyes de la Llar Sant 
Ponç i del SOI d’Astres que tan bé t’han cuidat amb les 
seves visites i esperen tenir-te aviat entre ells! 

Ànims a les dues! 



Som — breus 

Som — felicitem a: 

 

Des d’aquí ens volem  

acomiadar del BLAI L.  

que ens va deixar  

el dia 8 de gener 

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. 

 

 

 

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. 

ROMÁN B. 

 

29 de febrer: 

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 

Falten 2 mesos 

La LEONOR D. ha canviat de pis, tot i 
que continua vivint a Terrassa.  

Des de Som-Fundació volem felicitar al 
FABIAN G. pel canvi de domicili i per 
l’oportunitat que té de dur a terme el seu 
projecte de vida independent. Li desitgem 
molta sort i endavant! 

En CRISTIAN P. ha començat un curs 
d’auxiliar d'hoteleria i neteja. Esperem que 
sigui una bona oportunitat per aprendre un 
nou ofici.  

L’IVAN DEL V. ha canviat de residència, 
a partir d’ara viurà a la llar Tres Pins de la 
muntanya de Montjuic de Barcelona. 


