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El dia 5 de maig vam celebrar el berenar de la Fundació , però aquesta 
vegada, com en els darrers anys, ho vam fer a la “Feria de Abril” del Parc 
del Fòrum. “La caseta Hermandad de los Romeros” es va anar omplint 
de tutelats, voluntaris i treballadors, tots disposats a berenar, però sobre-
tot a ballar i a passar-ho bé. 
Així doncs, al cap d’una estona la pista de ball es va fer petita per encabir 
la quantitat de gent que volia ballar. 
Esperem repetir aquest tipus festa ja que així aconseguim un espai de 
trobada normalitzador i fomentem les relacions personals de les persones 
tutelades que formen part de la nostra Fundació. 
 
 

La feria de Abril 

Falten 10 mesos  HORARI D’ESTIU 
 
Des del 14 de juny, i fins el 9 de setembre, l’horari 

de les nostres oficines serà de 8 a 15h. 



som — felicitem a: 

som — notícies breus 

El dia 8 de maig passat  va ser l’aniversari de la DORI F., de Fi-
gueres. Ha fet 47 anys! Vam anar a celebrar-ho amb la TXUS G. i 
la PILAR N. a la platja de Llançà. Va ser un dia meravellós i ens 
ho vam passar genial. A més, vam celebrar que la Dori té una 
plaça per viure a la llar-residència “Ictineus” de la Fundació Alt-
em i estem tots molt contents per ella! Esperem que li vagi molt 
bé i gaudeixi de nous companys i companyes i de noves oportuni-
tats! 
Des de SOM-Fundació: moltes felicitats i molta sort! 
  
Sofia i Montse 

1 de juny: 

FERNANDO M. 

ENRIQUE T. 

JOSEFA T. 

 

2 de juny: 

DOLORES C. 

JOSÉ E. 

 

6 de juny: 

TARIK ERNESTO C. 

JOSÉ C. 

MIQUEL F. 

 

7 de juny: 

JORDI C. 

JOSÉ Ma. R. 

 

 

 

 

9 de juny: 

VICTOR DIDIER M. 

MARC ANTOINE M. 

 

10 de juny: 

EVA A. 

 

11 de juny: 

PEDRO A. 

 

13 de juny: 

LLUÏSA P. 

 

15 de juny: 

MONTSERRAT M. 

 

18 de juny: 

Ma. LUISA L. 

20 de juny: 

DELIA ANTONIA A. 

JUAN D. 

 

21 de juny: 

DANIEL G.. 

 

22 de juny: 

SILVIA G. 

 

23 de juny: 

RAFAEL G. 

 

25 de juny: 

MERCEDES U. 

SERGIO M. 

 

 

 

 

26 de juny: 

OSCAR C. 

FRANCISCO LL. 

 

28 de juny: 

Ma. CARMEN F. 

CRISTOBAL R. 

També felicitem a les voluntàries que  fan l’aniversari al mes de juny: La GENOVEVA  

el dia 8 i la CRISTINA el dia 15.  

Doble celebració  

 Ja fa uns dies que la MONTSE ha  
començat a treballar amb nosaltres. 
Benvinguda! 

Durant aquest mes de juny, la NATALIA C., el RAUL S. 
i l’EDUARDO A. es traslladaran a una nova residència 
que GURU té a Valldoreix. 
Esperem que el canvi sigui positiu per a tots tres i que  
s'habituïn ràpidament a la seva nova llar. 


