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CONCURS DE POSTALS NADALENQUES 

J a s’està acabant l’estiu i ja estem començant a preparar les festes nadalenques.  Encara que sembli que falten 
molts dies, el temps passa molt de pressa! És per aquest motiu que us convidem a participar al concurs de 
postals nadalenques de 2016.     

A continuació us expliquem què heu de tenir en compte per presentar les vostres propostes. 

Podran participar totes 

les persones a les quals 

l’entitat dóna suport. 

MATERIAL PARTICIPANTS 

Les persones que estigueu interessades a participar-hi haureu de pre-

sentar:   

amb motius nadalencs  

una fotografia un dibuix o 

DATA DE LLIURAMENT 

La data màxima de reco-
llida de la vostra postal 
nadalenca serà el dia 15 
de novembre. 

LLOC DE LLIURAMENT 

Podeu lliurar  el dibuix o la fotografia al vostre referent, o auxiliar 
de tutela, o a la recepció de la fundació. 

SELECCIÓ DE LA POSTAL NADALENCA GUANYADORA 

Un equip de la fundació 
escollirà les 10 Nadales 

més originals. 

Totes les persones que formem part de 

som—fundació escollirem  les 3 creacions 
que més ens agradin a través de facebook o 

també podrem triar-les al berenar del         
24 de novembre. 

La targeta guanyadora i les 
dues finalistes s'utilitzaran 
com a felicitació nada-

lenca de la fundació. 

PREMI  

La persona guanyadora del concurs podrà gaudir d’un dinar per a dues persones en un dels 
400 restaurants que inclou el cofre regal que aconseguirà. 

 

Les persones que quedin en el 2on. i 3er. lloc obtindran 2 entrades per anar 
al cinema i veure la pel·lícula que més els agradi. 

Us animem que ens feu arribar les vostres propostes més creatives i originals.   

Esperem les vostres fotografies o el vostres dibuixos!! 

Més informació a www.somfundacio.org/#blog 

   www.somfundacio.org          Blog 



som — breus 

som — d’estiu 

Donem la benvinguda a tres noves 

persones que s’han  incorporat a 

l’equip de som — fundació:  

 L’Anna Sánchez com responsa-

ble del Programa de Voluntariat. 

 En Miquel López, en qualitat 

d’administratiu de l’àrea de 

RRHH i de Qualitat. 

 La Montse Lascroz com admi-

nistrativa comptable. 

Aquest estiu hem  pogut gaudir 

de moltes activitats a l’aire lliu-

re: banys a la platja, 

passejades per la 

muntanya,  dinars a 

l’aire lliure,  .... i, tam-

bé,  hem gaudit molt 

de les celebracions 

d’aniversari. 

ACTIVITATS 

D’ESTIU 

La Montse C. i Gemma Q. van 
quedar un dia, en companyia de 
la Mari Juana R., auxiliar de 
tutelar, per conèixer i fer una 
excursió  per St. Feliu  de Llo-
bregat.  S’ho van passar d'allò 
més bé! 

I, com ja és habitual, felicitem a totes les persones que celebreu el vostre 

aniversari als mesos d’agost i setembre.  A partir d’ara, rebreu una felicita-

ció personalitzada que, esperem, que us agradi.   

MOLTES FELICITATS!!! 

La Vanessa R. va acompanyar a l'Eva 
Maria B. a la nova residència  on s’aca-
ba de instal·lar recentment. Eva, et 
desitgem el millor en aquesta nova eta-
pa que just ara comença. 

El Sergi L. ha participat en un 
curs al Viver de Bell-lloc. Aquí 
el veiem aprenent a fer ús de la 
desbrossadora. Sembla que ja ho 
té controlat!  

    Ens acomiadem de la  

María Sánchez,  d’en Juan 

José García i de l’Eduardo 

Toledo que ens han deixat 

durant els mesos de juliol i 

agost. 

En Patricio M. va rebre la visita dels 
seus antics companys: l’Esmeralda F., 
el Fernando V., en Tarik E. i el Ca-
milo F.   

Van compartir un matí molt entranya-
ble en companyia de la Nuria  V., au-
xiliar de tutela. 

Anna S. Miquel L. Montse L. 

Blog 


