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som— notícia 

 
NOVETATS A TERRASSA 

 
L’ÁLEX M. ha deixat la Llar-Residència en què vivia a Montcada i Reixac per començar un nou repte 
en  un pis de Terrassa amb el company de fundació GHANI A. No fa encara un mes que hi viu i ja està 
adaptat a les noves rutines! Esperem que l’experiència de viure en un pis compartit el faci encara més 
feliç.  

La MERCÈ B., la PEPA P., la TERESA P., l’OSCAR M. i  
l’ENRIQUE A. van anar de visita a la Casa Museu Santacana -
L’enrajolada, de Martorell, juntament amb la Maria i la Lola. 
Van poder gaudir de les interessants figures, quadres i rajoles 
que s’exposen en aquest curiós museu. 
A la foto, els podeu veure  tots cinc als jardins de la casa museu. 

El JOSEP M. G. ha estat fent, durant tot l’any, un curs de pin-
tura a la Fundació Síndrome de Down. 
Per finalitzar aquest curs, tots els participants van exposar les 
seves obres a l’Escola Industrial. 
A la foto podeu veure al JOSEP M. amb dos dels seus quadres. 



som — felicitem a: 
1 de juliol: 
ROBERTO M. 
MARIA JOSÉ L. 
 
2 de juliol: 
JOSÉ MANUEL V. 
 
3 de juliol: 
JUAN JOSÉ M. 
JUDTH R. 
 
4 de juliol: 
DOLORES P. 
 
5 de juliol: 
BLAS R. 
Ma. ISABEL F. 
ÁNGEL RAMÓN M. 
 
 

6 de juliol: 
ESMERALDA F. 
 
9 de juliol: 
FLAVIUS G. 
 
12 de juliol: 
MARCOS P. 
 
15 de juliol: 
SERGIO A. 
 
16 de juliol: 
ENCARNACIÓN L 
MANUEL F. 
 
17 de juliol: 
CARMEN T. 
RAMONA C. 
 

18 de juliol: 
JOSÉ PEDRO C. 
FRANCISCO M. 
TERESA P. 
ANTONIO E. 
 
19 de juliol: 
JOAN RAMÓN E. 
 
20 de juliol 
CARMEN P. 
 
21 de juliol: 
MANUEL T. 
OSCAR C. 
 
22 de juliol: 
CRISTINA A. 
 
 

26 de juliol: 
ALBERTO C. 
OLIVER M. 
 
27 de juliol: 
JUAN C. 
REBECA C. 
FRANCISCO F. 
 
28 de juliol: 
ANTONIO G. 
HUGO D. 
 
29 de juliol: 
JOSEP B. 
IVAN M. 
 
30 de juliol: 
XAVIER P. 
AARON C. 

som — notícies breus 

També felicitem als voluntaris i voluntàries que  fan l’aniversari al mes de juliol: El MA-
NEL el dia 12, l’ALBERT el dia 16, la NEUS el dia 18 i el JORDI el dia 21. 

L’EMÍLIA S. ha estat una temporada vivint a Extremadura 
amb la seva família. Després d’un temps ha decidit  tornar i 
ja la tenim vivint, com sempre, a l’Hospitalet del Llobregat. 

Donem la  
benvinguda 
 
Donem la benvinguda a les noves tuteles que s’han 
incorporat els darrers mesos a la Fundació. Els seus 
noms són: 
DOLORS C., HORTENSIO E., AMADEO R., 
JOSEP P., IVAN M. i JOSÉ G. 
  
Benvinguts a tots i a totes! 
 

L’ENCARNACIÓN M. ha participat a la festa d’estiu de la 
Residència Santa Anna de Sant Boi de Llobregat,  
i ,concretament, va fer de bruixa de la Blancaneus. 

Durant aquest mes de juny l’IVAN M. ha deixat la casa d’ac-
ollida on ha viscut fins ara i ha passat a viure a la residència Ur-
pina de Manresa. És un canvi molt important i esperem que 
sigui molt positiu per a ell. 

El GABRIEL R. marxarà uns dies de vacances a Salaman-
ca amb uns amics. Segur que quan torni ens explicarà les 
seves aventures. 

A principis de juliol l’OSCAR G. anirà a viure a Súria, en 
un pis d Ampans. L’OSCAR ha viscut durant molt anys a 
la Comunitat infantil de Sant Andreu. Esperem que 
aquest canvi sigui molt positiu per a ell i que s’adapti 
ràpid a la seva nova llar.  


