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Com cada any, el berenar del mes d’abril el vam celebrar a la Feria de Abril del Fòrum de Barcelona, 
concretament  a la caseta de la Hermandad de los Romeros. 
Ens hi vam reunir gairebé 300 persones entre tutelats, voluntaris, patrons i treballadors. Després de be-
renar i agafar forces, la pista de ball es va omplir de gent disposada a ballar de valent al ritme de la músi-
ca més patxanguera del moment. 
Tots el assistents vam gaudir d’una estona ben divertida i diferent  a la resta de  berenars fets. 
A les fotos teniu una mostra de com va anar. 

A ballar! 

S om  —  notícies breus: 

El dia 20 de maig va fer un any de la gran manifestació organitza-
da des de Dincat, manifestació  que va aplegar 15000 persones a 
l'Arc de Triomf. 
Un any després i amb els efectes de les retallades la situació és 
encara pitjor. 
Som-fundació va participar, el dia  16 de maig, a una roda de 
premsa que es va realitzar a l'estació del Nord de Barcelona per 
fer evident el malestar de les entitats que atenem persones amb 
discapacitat intel·lectual. 

Ara fa un any... 

En les darreres setmanes han començat a col·laborar amb nosal-
tres dos voluntaris nous: l’ABIGAIL que realitzarà la seva tasca 
voluntària a Sant Feliu de Llobregat amb la MARGARITA P. i 
l’ÀLEX que anirà amb el ROBERT R. a Barcelona. 
  
Molta sort a tots! 

Nous voluntaris 



som  —  notícies breus 

som  —  felicitem  a: 
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. 

JAIME V. 

FRANCISCO R. 

 

7 de juny: 

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. 

 

16 de juny: 

ALFREDO 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. 

ROSARIO V. 

 

26 de juny: 

OSCAR C. 

FRANCISCO LL. 

 

28 de juny: 

Ma. CARMEN F. 

CRISTOBAL R. 

De nou, aquest any,  i gràcies a la seva organització, hem pogut gaudir del Festival de música Primavera Sound de concerts a 
l’aire lliure a l’espai del Fòrum. 
La REBECA C., el JOSÉ G., l’OLIVER M., l’EVA C., el DANI G., el ROBERT R., l’ALEX M., el RAÚL , el LLUIS i  
la LÍDIA vam viure una magnífica experiència en la qual  vam ballar ,vam gaudir de bona música i vam conèixer diferents 
grups! 
Des de Som Fundació volem agrair l’atenció rebuda a l’organització del Festival! Moltes gràcies! 

Primavera Sound 

 HORARI D’ESTIU 
 

Des del 17 de juny, i fins al 13 
 de setembre, l’horari de les nostres  

oficines serà de 8 a 15h 


