
El dinar de Nadal 

El 18 de desembre passat, ens vam reunir a l’hotel Barceló Sants més de 360 persones, entre tutelats, voluntaris, 
patrons i treballadors, per celebrar el  dinar de Nadal de la nostra Fundació.  
  
Després de dinar un menú típicament nadalenc,  i a l’hora dels torrons, va venir el moment més esperat per a 
tothom,  el lliurament dels regals. N’hi va haver per a  tots els gustos i tothom va acabar molt content. 
  
Les ganes de passar-ho bé i la il·lusió que tenien tots els participants van fer que no faltés cap element per esde-
venir un dinar molt especial. 
  
A les fotos podeu veure una mostra de com va anar tot plegat 
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Som — breus 

Som — felicitem a: 
1 de gener: 
JOSEFA G. 
JESUS M. 
 
2 de gener: 
CARMEN P. 
 
3 de gener: 
BLAI L. 
SIXTO R. 
ISRAEL C. 
 
4 de gener: 
MARIA S. 
NEUS M. 
 
5 de gener: 
IVAN DEL V. 
 
 

6 de gener: 
Mª CARMEN G. 
 
10 de gener: 
JOSÉ MIGUEL T. 
 
11 de gener: 
DANIEL G. 
MONICA R. 
NATALIA C. 
JOSE Mª A. 
 
12 de gener: 
Ma. DOLORES G. 
MANUELA Q. 
NICOLÁS M. 
 
13 de gener: 
DANIEL M. 
CARMEN M. 

14 de gener: 
ROSA Mª S. 
Mª LUISA C. 
 
15 de gener: 
PILI G. 
 
17 de gener: 
ANTONIO G. 
JAVIER B. 
MODESTO R. 
 
18 de gener: 
OSCAR G. 
 
19 de gener: 
Mª ANGELS P. 
 
 

20 de gener: 
ANA Mª B. 
 
21 de gener: 
ENCARNACION M. 
JORDI S. 
 
24 de gener: 
GABRIEL C. 
 
26 de gener: 
FERNANDO R. 
 
27 de gener 
RAFAELA V. 
CRISTIAN P. 
 
29 de gener: 
SONIA P. 

Des d’aquí ens volem  
acomiadar de la  
MERCEDES J.  

que ens va deixar  
el dia 13 de desembre 

Donem la benvinguda a dos nous volun-
taris que s’han incorporat a  la nostra 
Fundació aquestes últimes setmanes. 
Són l’ IMMA i el GABRIEL: fan de vo-
luntaris amb la M. ISABEL S. 
a Barcelona. 
Com que ja fa temps que es coneixen, 
durant aquestes festes de Nadal han pas-
sat uns dies junts. 
  
Us desitgem molta sort a tots tres! 

Nous voluntaris L’OLIVER M. ha estat fent pràctiques al 
PC CITY de l’Illa Diagonal i com que 
estan molt contents amb ell, li han fet un 
contracte fins al mes de febrer. 
 
Moltes felicitats OLIVER! 

La RAFAELA V. i la M. LUISA L. han 
començat a viure en un pis de Cornellà. 
Esperem que sigui una experiència posi-
tiva per a totes dues. 

La PILAR G. ha canviat de residència. 
A partir d’aquest gener viurà al Centre 
Ricard Fortuny de Vilafranca del Penedès. El NOÉ P. ha estat una mica delicat i ha  

passat per la taula d’operacions, ja s’està 
recuperant i segur que  ben aviat el tin-
drem en plena forma. 

També felicitem als voluntaris que  fan l’aniversari al mes de gener: La Nati i el Joan, el 
dia 29. 


