
El d inar de N adal  

El 15 de desembre passat, ens vam reunir a l’hotel Barceló Sants prop de 380 persones, entre tutelats, voluntaris, 
patrons i treballadors per celebrar el dinar de Nadal de la nostra Fundació. Aquest dinar també va servir per clau-
surar els actes del 25è aniversari de Som-fundació 
  
Després de dinar un menú típicament nadalenc, i a l’hora dels torrons, el President de la Fundació va bufar el 
pastís dels 25 anys, va haver-hi els parlaments de les autoritats polítiques i, posteriorment,  es van lliurar uns  
regals d'agraïment a la Sra. Hermínia Mustienes i al Sr. Josep Ma. Mercadé, que aquest any han deixat de formar 
part del Patronat de Som-fundació. També hi va haver regals d'agraïment  per a la Mercè Vilches i el Marcos Vil-
ches, treballadors de la fundació que han decidit jubilar-se. En José Manuel G. i l’Oliver M., a l’hora dels parla-
ments, ens van llegir un escrit que havien fet ells per agrair la feina a totes les persones de la Fundació i, abans del 
lliurament de regals, els treballadors de la fundació ens van sorprendre amb una nadala amb coreografia, dedicada 
a totes les persones assistents al dinar. 
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S om  —  felicitem  a: 

1 de gener: 

JESUS M. 

MONTSERRAT C. 

ANGEL C. 

 

2 de gener: 

CARMEN P. 

 

3 de gener: 

SIXTO R. 

ISRAEL C. 

 

4 de gener: 

NEUS M. 

 

5 de gener: 

IVAN DEL V. 

 

6 de gener: 

Mª CARMEN G. 

7 de gener: 

RAQUEL I. 

 

9 de gener: 

MARIA S. 

 

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. 

JOSÉ C. 

 

 

13 de gener: 

DANIEL M. 

CARMEN M. 

 

14 de gener: 

ROSA Mª S. 

Mª LUISA C. 

DANIEL CH. 

 

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. 

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

dia 29. 

 Milers de persones ens vam mobilitzar el dia 3 de desembre a la plaça Sant Jaume per protestar per les retalla-
des que està patint el sector de la discapacitat. La disminució de drets de les persones amb discapacitat, la pèrdua de 
llocs de treball o la falta de subvencions per a les fundacions són algunes de les queixes que tenim en aquest 
col·lectiu. 
  
Convocats per Dincat (Discapacitat Intel·lectual de Catalunya) i sota el lema “Això sí que no. Si ens retalleu,  
desapareixem”, unes 3.000 persones vam recordar la gran retallada que han sofert tant en la llei de dependència com 
en els programes d'inserció laboral.  Segons càlculs de Dincat, aproximadament la quantitat retallada a Catalunya en 
el 2012, puja a 47,5 milions d'euros. 
 
El manifest de l’acte va ser llegit per un grup de persones amb discapacitat intel·lectual, entre les quals hi havia els 

nostres companys  JOSÉ MANUEL G. i  l’OLIVER M. 

  

Des de Som-fundació, també vam voler dir això sí que no. Un grup de tutelats, patrons, voluntaris i treballadors 
vam assistir a l’acte, ja que cal recordar que el col·lectiu amb què treballem,  són persones d’especial protecció, a les 
quals hem de donar màxim suport perquè tinguin una vida plena i puguin gaudir de tots el seus drets. 

Això si que no. Si ens retalleu desapareixem! 


