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D 
urant aquestes últi-

mes setmanes hem 

anat recollint  les  

votacions que heu fet 

a través dels diferents canals: el be-

renar, la  fundació  i  el   M’agrada  

del  Facebook.  Entre els deu finalis-

tes del Concurs que us vam presen-

tar, heu  escollit les vostres  tres 

creacions favorites. 

A continuació, us presentem el re-

sultat de la vostra elecció: 

 La Loreto Francisco ha estat 

guanyadora  del  Concurs  de 

Nadal. 

 El José Expósito ha aconseguit 

la segona creació més votada. 

 La Verónica González ha obtin-

gut la tercera posició. 

Us donem l’enhorabona, guanya-

dors,  per les Nadales tan atractives 

que heu dissenyat! També volem  

agrair als 74 candidats la participa-

ció al concurs com, també, a  totes  

les persones que heu participat en la 

votació. 

Moltes gràcies a tothom!!! 

 

   www.somfundacio.org     

Més informació a www.somfundacio.org/blog 

GUANYADORS DEL CONCURS DE NADALES 

som – fundació participa en l'acció 
solidària de #GivingTuesday  
(#UnDiaPerDonar), un moviment 
solidari que s’ha celebrat a Catalunya  
l’1 de desembre.  La fundació ha 
estat present amb una campanya de 
captació de fons dirigida a cobrir 
l e s  n e c e s s i t a t s  b à s i -
ques d’alimentació, higiene, vesti-
menta, medicaments o altres produc-
tes per millorar o preservar  la salut 
de  les  persones amb discapacitat 

intel·lectual que protegim.  

La campanya estarà  present  fins el 
31 de març del 2016.   Les persones 
interessades  podeu  col·laborar  
amb  la campanya FENT UNA 
APORTACIÓ o fent difusió entre 
els vostres contactes per aconseguir la 
màxima participació possible. 

Moltes gràcies per la vostra 
col·laboració!!! 

CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE FONS 

José Expósito 

Finalista 

GUANYADORA  

Finalista 
Verónica González 

Loreto Francisco 



ANIVERSARIS  DESEMBRE 

1 FRANCISCO U. 8 ISIDRE D. 16 P.ANTONIO G. 27 IVÁN L. 

2 ALEGRIA A. 9 JORDI S. 17 JULIAN S.  J. CARLOS L. 

3 ANA R. 10 M. JESÚS M.  VANESA B. 28 JOSEP L. 

 RAFAEL P.  ANGEL C. 18 SUSANA L. 29 ADRIÁN R. 

5 M. DE LOS LLANOS L.  J. LUIS A. 20 J.DE DIOS O.  MARGARITA P. 

6 GABRIEL R. 11 FAUSTINO L. 21 ESMERALDA A.  RAFAEL G. 

 M. CARMEN M. 12 JOSÉ C. 22 FRANCISCA R. 31 ALEJANDRO Q. 

 ISABEL G. 13 ENRIQUETA T.  NÚRIA G.  A. ISABEL M. 

 JOSE G.  AZUCENA S. 23 EVA M. L.  RAQUEL M. 

 ENRIQUE F. 14 ANGEL N. 24 RAFAEL B.   

8 JOSE M. S. 16 ANTONIO T. 25 RAMON M.   

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

el  MARCOS V. el dia 10, la LUISA S. el dia 23 i l’ANTONIO P. el dia 27. 

Donem  la   benvinguda a  

la Clara Torné i a l’Egle 

Usonyte, que s’han incorpo-

rat al mes de novembre, com 

a voluntàries a l’equip 

som—fundació. 

som — felicitem a: 

som — breus  

SEMINARI SOBRE 
L’ARTICLE 10 DE 
LA CONVENCIÓ  

som—fundació va partici-
par el 19 de novembre al 
Seminari de Polítiques que 
es va dur a terme al Parla-
ment Europeo, a Brussel·les. 

L’esdeveniment estava organitzat per Inclusion Europe, i va 
tractar sobre l’article 10 de la Convenció de les Nacions Unides, 
sobre els Drets de les Persones amb   discapacitat  i sobre la 
participació de la comunitat en el suport a les persones 
amb   discapacitat   intel·lectual   per   viure  de   forma   
independent.  

L’Oscar Gil va guanyar 
recentment la competi-
ció en què va participar i 
va estar acompanyat per 
en Constancio E., el 
seu voluntari.  

 

Enhorabona Oscar per 
aquest nou triomf!!!  

som — fundació a TVE 
TVE va entrevistar a l’Albert Rodríguez, adjunt a gerència, per exposar 
la situació tan injusta que es crea amb el copagament, explicar com 
afecta les persones que protegim i reivindicar una revisió de la llei.  
La gravació es va emetre el dia 25 de novembre a l’informatiu de TVE1.   

En la gravació van participar-hi també dues persones protegides per la 
fundació: la Pilar M. i el José Maria S., gràcies a la col·laboració de les 
seves referents tutelars la Diliana C. i la Irene F.   

Podeu veure l’entrevista a la nostra pàgina de Facebook.                      
https://www.facebook.com/somfundacio.catalanatutelaraspanias/ 

La Míriam F. va 
acompanyar re-
centment al José 
C. a veure el seu 
fill José Pedro. 

Tots junts van 
compartir una 

trobada entranyable i molt emotiva.  

Donem la benvinguda a la Mónica 

Pons i al Ferran Fuguet que s’han 

incorporat a l’equip de l'àrea social de 

som — fundació.         


