
Nº 109, febrer 2015  

1 de febrer: JAIME S. 16 de febrer:  PEDRO P. 25 de febrer: EMMANUEL W. 

 ENRIC M. 17 de febrer: TANIA A.  VERÓNICA L. 

3 de febrer LAURA N. 18 de febrer: MA. ISABEL S. 26 de febrer: MONTSERRAT A. 

4 de febrer: VICTOR P.  OLEGARIO I. 27 de febrer: MA. PILAR LL. 

5 de febrer: MIQUEL T. 20 de febrer: EDUARDO T.  Mª JESÚS G. 

9 de febrer: ROSA P.  DOLORES J. 28 de febrer: ANGEL R. 

 JOSE N.  RAFAEL E.  ROMAN B. 

10 de febrer Francisco M. 22 de febrer: CAMILO F. 29 de febrer: CARME P. 

11 de febrer: Estela P. 23 de febrer: JUAN P.   

15 de febrer: CRISTINA S.  RICARD M.   

 ANGEL R. 24 de febrer: MA. CARMEN H.   

 ANTONIO P.  SILVIA C.   

 CRISTINA C.     

   www.somfundacio.org     

som — breus  

som — felicitem a: 

També felicitem a les persones voluntàries que fan l’aniversari al mes de febrer:  

la PILAR C. el dia 7; el BEN C. el dia 11; l’INMA T. el dia 13;  la JUDITH M. el dia 18, la 
MAITE F. el dia 19;  el PEP T. el dia 23 i el JOSEP T. el día 24. 

En el plànol podeu veure que hi ha moltes combinacions de transport públic per arribar-hi: 

METRO 
Línea 3 

María Cristina 

METRO    
Línea 3 

Les Corts 

TRAM  
T1 T2 T3 

Numància 

BUS  7 - 33             
- 63 - 67 - 78 
Numància—

Avgda. Diagonal 

BUS 66 -78 - V7 
Numància —  

Avgda. Diagonal 

BUS 59 - H8   
Les Corts — 

Vallespir 

BUS 59 - H8 

Les Corts 

BUS V7 

Constanza 

Estrenem un nou local per gaudir dels berenars 

E 
l berenar del mes 

de febrer, previst 

pel dia 26, el  fa-

rem en unes noves 

instal·lacions més 

còmodes i amples que les que 

teníem fins ara. 

El nou menjador està situat en el 

carrer Numancia, 149-151, de Barcelona, davant del centre comercial L’ Illa 

Diagonal . 

El mes passat el Joan va traslladar-

se a viure a la Llar Residència Maria 

Antonia Besora de Vilassar de Dalt i 

està molt content amb el canvi.  

Li  desitgem  que  gaudeixi  molt 

d’aquesta nova etapa que, de ben 

segur, serà molt positiva per ell !  

COMPANYS DE SUPORT: ACABEM LA FORMACIÓ 

El mes de gener passat  vam acabar la formació del grup de Companys de 

Suport que vàrem començar el mes de setembre de l’any passat, un grup 

format per vuit tutelats de SOM Fundació.   Durant aquest temps hem 

compartit experiències i hem après a ser comprensius,  a saber escoltar i a 

tenir una actitud oberta i empàtica.   

Ara ja estem preparats per ajudar a nous companys a integrar-se en la comunitat de SOM. 

També donem la benvingu-

da a la Judit Milà,  una nova 

persona que forma part de 

l’equip  de  SOM com a 

voluntària.  

El José Enrique gaudeix molt fent 

de presentador d’actes i amenitzant 

les celebracions.  Sempre que pot, 

agafa un micròfon i comença la 

seva representació. 

Li desitgem que continuï amb 

aquesta energia oferint-nos les se-

ves presentacions. 

¡Donem la   

benvinguda! 

Raúl Olivera 



DINAR DE REIS A LLEIDA 

El 8 de gener vàrem celebrar a Lleida l’habitual 

DINAR DE REIS amb els tutelats de SOM, 

alguns voluntaris i els treballadors de la funda-

ció.   

En aquesta ocasió vàrem gaudir del plat més 

esperat entre els assistents:  els cargols. 

Us mostrem algunes de les fotos que vàrem 

fer durant la celebració i que podeu demanar 

als vostres referents, si us interessen. 

som — breus  

BATUKADA A LLEIDA 

Amb motiu de l'intercanvi de batukada que es va fer a Lleida 

en el pont de la constitució de 2014,  entre les bandes Reto-

cada de Lleida i Taquiriquita d'Alcoi (Alacant), els músics 

de les dues formacions van anar fins al centre assistencial de 

Sant Joan de deu d'Almacelles per tal d'impartir un taller de 

percussió als membres de la banda de tambors del centre.   

L’actuació formava part de la programació de concerts que es 

van fer a Lleida durant aquell cap de setmana. 

Com a cloenda d'aquest taller es va fer un concert conjunt, al qual van assistir els tutelats de SOM 

Fundació, i els germans del centre ens van convidar a un aperitiu.  

L’Aitor Gómez  i el seu voluntari, en 

Manel, van fer una sortida ben complerta 

durant aquestes festes de Nadal. Van visi-

tar la fira de Nadal de Lleida i una exposi-

ció dels capgrossos i gegants de la ciutat.  

Mireu que content es veu a l’Aitor!  

som — voluntariat 

Els seus problemes són els teus i te´ls emportes a casa  

E 
n Raimon és un vell conegut de la casa. 

Forma part de Som Fundació des de fa ja 

quasi una dècada i durant tot aquest 

temps ha estat voluntari del Sebastià, del 

José i de l’Ortensio. Ara, per motius personals, no s’hi 

pot dedicar tant, però vol continuar vinculat a les per-

sones que ha acompanyat durant aquests anys. 

 

Què és per a tu ser voluntari?   

Per  mi és una cosa que es porta a dins. Abans no m’hi 

podia dedicar perquè treballava i no tenia gaire temps, 

però a partir de la jubilació vaig començar a fer tas-

ques voluntàries a diverses entitats i a col·laborar en 

diferents moviments socials, com ara els “iaioflautes”.  

 

Quina ha estat la teva experiència amb Som Fun-

dació?  

Les persones tutelades t’ho agraeixen molt, te n’ado-

nes que és una bona causa i que val molt la pena. És 

una feina que reconforta, ets sents molt unit a la per-

sona, els seus problemes són els teus i te´ls emportes a 

casa. No solament és passejar, és preocupar-se que tot 

li vagi bé.  

 

Continuaràs fent tasques voluntàries?  

Ara he decidit desvincular-me’n una mica, per l’estat  

de salut. Les persones tutelades necessiten que hi esti-

guem al 100% i jo ara no puc dedicar-m’hi tant com 

caldria. Ara faré un Voluntariat que impliqui menys 

dedicació, sense horaris i amb un compromís menor.  

  Gràcies, Raimon!  

 

 

El passat diumenge 18 de gener la Rosi, en José, 

en Jose Luis i les seves voluntàries,  la Neus i la 

Cristina, van anar al Mini Estadi a veure el partit 

del Barça B contra el Recreativo de Huelva, grà-

cies a les invitacions que ens van oferir des de 

l’Associació Voluntaris "la Caixa".  

Tot i el fred, varen gaudir del partit.  

   www.somfundacio.org        www.somfundacio.org     

PRIMER BERENAR DE L’ANY 

El   dia  29   de   gener   vàrem   celebrar   el  primer  

BERENAR de 2015 amb les persones tutelades de 

SOM, alguns voluntaris i els treballadors de la funda-

ció.  Vàrem gaudir de bona companyia i vàrem menjar 

uns “donuts” que, en aquesta ocasió, eren encara una 

mica més grans de l’habitual!!! 

Aquest ha estat l’últim berenar al local situat al carrer 

Gayarre.  A partir d’ara ens trobarem a les instal·lacions 

de la Fundació Pere  Tarrés,  situades  en  el  carrer 

Numància, 149-151, de Barcelona. 


