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El dimecres 20 d’abril vam decidir fer una excursió aprofitant les vacan-
ces de Setmana Santa. L’EVA, el DANI, el JUAN, l’ALEX, l’OLIVER, 
la LLUÏSA, la CARME i el RAUL vam caminar per la muntanya del Parc 
Mediambiental de Gualba, situat a la part més oriental del massís del 
Montseny: un paradís forestal de més de 60 hectàrees . 
Varem gaudir d’un dia ben assolellat. La passejada ens va servir per respi-
rar aire pur del Montseny, desconnectar de la rutina diària  i ,alhora, fer 
una mica d’exercici, que ja ens cal! 
  
Esperem repetir sortides d’aquest caire. 
  
Carme i Raúl  

Sortida a la muntanya 

Sortida a l’aquari de Barcelona 

El dilluns 18 d’abril, aprofitant que tenien vacances de setmana 
Santa, la MERCEDES, el MANOLO, el  JOSEP M., el JUAN 
JOSÉ, el FERNANDO, la SOLE i la MARIA van anar a fer una 
visita a l’aquari de Barcelona. Van poder fer una volta per les ins-
tal·lacions i van observar tot tipus de peixos i ,fins i tot, algun 
tauró. 
Va ser un matí molt agradable que esperen repetir properament. 



som — felicitem a: 

som — notícies breus 

1 de maig: 

VERÓNICA G. 

 

2 de maig: 

MARIA JOSÉ P. 

ERIKA M. 

 

3 de maig: 

PEDRO LUIS G 

LUIS FERNANDO M. 

MANUEL O. 

FRANCISCO O. 

 

5 de maig: 

ÁNGEL G. 

 

6 de maig: 

TINA O. 

 

 

 

8 de maig: 

ADORACIÓN F. 

FERNANDO M. 

ENCARNACIÓN R. 

JOSÉ ANTONIO T. 

 

9 de maig: 

PEDRO TOMÁS C. 

JUANA M. 

EMILIO JOSÉ P. 

 

11 de maig: 

GUADALUPE R. 

 

12 de maig: 

ANTONIO G. 

 

13 de maig: 

FRANCISCO F. 

NOEMÍ G. 

 

14 de maig: 

Ma. ÁNGELES C. 

GRÀCIA G. 

 

18 de maig: 

MERCEDES S. 

 

19 de maig: 

CRISTINA D. 

JOSÉ G. 

PROVIDÉNCIA G. 

 

21 de maig: 

JUAN CARLOS B. 

 

25 de maig: 

IVÁN M. 

 

 

 

26 de maig: 

MIQUEL C. 

SANTIAGO G.. 

 

27 de maig: 

GERMAN M. 

 

28 de maig: 

NOÉLIA M. 

VERÓNICA G 

 

29 de maig: 

ANTONIO C. 

 

30 de maig: 

DEMETRIO M. 

RAUL S. 

 

 

 

 

També felicitem als voluntaris que  fan l’aniversari al mes de maig: El CONSTANCIO el 

dia 7, la MÀBEL  el dia 11, i la DOLORS i el LLUÍS el dia 28  

Donem la benvinguda 
 
Donem la benvinguda a les noves tuteles que s’han in-
corporat els darrers mesos a la nostra  Fundació. Els 
seus noms són: 
 
PILAR T., VERÓNICA G., MARC ANTOINE M., JOSEP 
L., ENRIQUE T., JOSË MARIA S., ANTONIO M., DAVID 
M., FRANCISCA R., CARMEN B. i ALICIA G. 
 
 

Benvinguts a tots i totes! 
 

El BLAS R. ha canviat de lloc de treball i de 
residència. A partir d’aquest mes d’abril treba-
lla a l’ STO Jaume Isern de Mataró i viu a la 
residència  Els Garrofers de Canet de Mar. 
Esperem que els canvis siguin profitosos.  
  

La LLUÏSA P. I la MERCHE O. començaran 
a passar els caps de setmana al seu nou pis de 
Vilafranca del Penedès. 

El JESÚS G. va poder celebrar el seu aniversari d’una manera 
molt especial, ja que el van venir a visitar els seus amics del 
taller on treballava i de la residència on vivia abans. 
La festa va acabar, com ha de ser, amb un pastís i els regals. 
Moltes felicitats, Jesús! 

Falten 11 mesos 


