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La Feria de Abril 

El dia 3 de maig ens vam reunir a la caseta “La Hermandad de los Romeros” de la Feria de Abril més de 200 per-
sones per celebrar el berenar de la nostra Fundació. 
  
A partir de les 6 de la tarda, la caseta es va anar omplint de tutelats, voluntaris, patrons i treballadors:  vam poder 
berenar i després va venir el moment que tots estàvem esperant, el plat fort de la festa, van posar música i gaire-
bé tothom es atrevir a fer uns passos de sevillanes i ,després, va venir una música una mica més discotequera. 
Com podeu veure a les fotos, va ser una tarda molt animada per a tothom.  



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. 

 

17 de maig: 

FILIBERTO B. 

 

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. 

El 14 d’abril  passat ASSA ( Associació Pro-Disminuits Psíquics de Sant Adrià)  va organit-
zar  una jornada per aprofundir  en l’autolideratge de les persones amb capacitats especials, per 
avançar en el seu projecte de vida, amb el nom de “LIDERA’T  
Breus relats d’emprenedors de vida” 
Es van organitzar diverses taules  dels  diferents  àmbits  de la vida de les persones: Taula d’es-
cola, de treball , d’habitatge , d’oci i de tutela, on els participants  van poder explicar  les  seves 
experiències,  les seves vivències,  els seus desitjos i el seu  projecte de futur. Les persones amb 
discapacitat i usuàries d’aquests  serveis  van ser els protagonistes  de la jornada. Cada  taula  va 
comptar amb la participació de dues o més persones,  que ens van explicar la seva visió, el seu 
propi guió de vida  i les seves opcions. A la taula d’habitatge  va participar en FERNANDO 
V., usuari del servei d’habitatge d’ ASSA i tutelat nostre, explicant-nos com és el seu dia a dia a 
la llar, i a taula de tutela  en JONATAN L., que va poder explicar què  significava per a 
ell  estar  a la Fundació  i com aquest fet havia  incidit en  la seva vida. 
La jornada va acabar  amb un concert de la Coral Guapa, on canten en FERNANDO V., la 
ESMERALDA F., el TARIK C., el PATRICIO M. i altres companys d’Assa i amb La  Petita 
Orquestra Gran. 
Vaig quedar realment satisfeta, ja que al llarg del meu recorregut professional, especialment 
relacionat amb la diversitat funcional, he tingut poques ocasions d’assistir a una jornada de tre-
ball on els únics protagonistes siguin les pròpies persones. Perquè som persones en funció del 
grau de poder de decisió, de la llibertat  i de l’autonomia que tenim. 
Margui. 

Lidera’t 

El JORDI S. ha passat a viure  a Vilafranca del Penedès, en un pis  amb la MERCHE O. i 
la LLUÏSA P. 
  
EL JAIME M. també ha canviat de pis, tot i que continua vivint  a Cardedeu. 
  
La JOSEFINA G. ha canviat de residència, des de mitjans de mes viu a la residència Ge-
roinnova de Barcelona 

Canvis de domicili 
Des d’aquí ens volem  

acomiadar del  

JESUS G. 

que ens va deixar  

el dia 15 d’abril. 


