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Sortida a Catalunya en miniatura 

En TOMÀS R.,  l’ALEX., el GHANI A., la MONTSE E., l’EVA C., el DANI G., el JAVI B., la MONTSE F.,  
la LLÏSA P., l’ÁNGEL R., l’ENRIC T., la CARME i el  RAUL  i altres companys  i amics acompanyants vam 
gaudir , fa unes setmanes, d’un dia ple de sol i aventura. 
Vam visitar el circuit de maquetes de Catalunya en Miniatura a Torrelles, on els més atrevits i àgils van pujar als 
arbres i van penjar-se de diferents cordes al circuit d’aventura! 
Va  ser un dia molt especial i entretingut! 
 
Raul 
 

El dia 16 d' abril, dies abans de celebrar Sant Jordi, des de la re-
sidència el LLuc se'ns va convidar a veure dues obres de teatre in-
terpretades, entre d' altres, per dues persones de la Som-Fundació. 
Es tracta de la ISABEL E. que va fer el paper de princesa en l' obra  
“La llegenda de Sant Jordi" i el JOSÉ ANTONIO N. que va fer de 
fantasma en l' obra “El Castell dels fantasmes".  L' acte, que es va 
celebrar al teatre de la plaça de la vila de Sant Fost de Campsente-
lles, va ser tot un èxit per la bona interpretació dels actors i actrius 
que van fer possible les obres i la seva directora de teatre. 
 
Montse 

Al teatre 
El mes passat vam fer un excursió al santuari del corredor del 
Montnegre amb la LOLES C., l’AURELIA S., la Ma. JOSÉ L., el 
JOSÉ PEDRO C. i el JOSEP Ma. S. Vam fer una ruta de 4km i 
ho vam passar molt bé en plena natura. Per recuperar forces vam 
acabar dinant en un restaurant de Llinars del Vallès. 
Va  ser un dia fantàstic! 
 
Sofía 

D’excursió 



som  —  felicitem  a: 

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. 

ÁNGEL G. 

 

21 de maig: 

JUAN CARLOS B. 

 

25 de maig: 

IVÁN M. 

 

 

26 de maig: 

MIQUEL C. 

SANTIAGO G.. 

YASMINA M. 

 

27 de maig: 

GERMAN M. 

 

28 de maig: 

NOÉLIA M. 

VERÓNICA G 

 

29 de maig: 

ANTONIO C. 

ISABEL F. 

 

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,  i l’ALEX el dia 11, i la DOLORS. 

som  —  notícies breus 

L’ANGEL R. ha trobat feina en una bugaderia. Tot 
i que treballa en el torn de nit, està molt content.  
 
La PAQUI R. ha anat a viure amb el seu pare a la 
residència Can Monich de Granollers. 

El dia 6 d’abril vam organitzar una jornada de formació per als 
voluntaris que col·laboren amb la Fundació. 
Durant la sessió es van tractar diferents temes com la modificació 
de les capacitats, els càrrecs de protecció i el treball de Som-
fundació:  va servir per orientar els voluntaris a l’hora de realitzar 
la seva tasca. 
La formació va ser impartida per en Josep Tresserras, gerent de 
Som-fundació i per la Margui Grau, coordinadora de l’Àrea Social 
de Som-fundació. 

Formació de voluntaris 

Fa unes setmanes vam fer una sortida a les Golondrines amb 
la Vanesa A., el José E., el Fabian G. i el Francesc G. Ens 
va resultar molt divertit veure la ciutat de Barcelona des d’ 
una altra perspectiva! Vam aprofitar també el bon temps 
que feia per fer una passejada per la ciutat i dinar tots ple-
gats. Va ser un bon dia! 
  
Lídia 

Sortida a les Golondrines 

Donem la  benvinguda  
 
Donem la benvinguda a les noves tuteles que s’han 
incorporat els darrers mesos a la nostra  Fundació. 
Els seus noms són: 
 
JOSÉ JESÚS G., LÍDIA A., MARTA V., JOSÉ LUIS A., 
VANESA V., ANGEL C., VICENTA P., EL MOUDEN 
M.,  MONTSERRAT A.,  JOSÉ H.,  CARMEN D.,  
JOSÉ ANTONIO G.,  JUAN F.,  FRANCISCO R.,  DA-
VID S.,  Ma. de los LLANOS L.,  AMPARO R.,  FÁTI-
MA M.,  MANDALIN., ISABEL F. i  ESTHER M.   
 

Us donem la benvinguda! 


