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El mes de desembre vam celebrar dues dates importants. La primera ha 

estat el Dia Internacional de les Persones amb (Dis)capacitat, jorna-

da per prendre consciència de la realitat del col·lectiu, posant l’accent en 

les seves capacitats.  

D’altra banda, el dia 5 de desembre vam festejar el Dia Internacional 

del Voluntariat, que posa en valor la tasca voluntària de les persones i 

també de les entitats que vetllen –vetllem- per cobrir les necessitats dels 

col·lectius que estan en risc social.  

Instants... de Nadal  

Diuen que una imatge val més que mil paraules. Un somriure, una mirada, un gest d’afinitat… representen 
instants únics i irrepetibles. Moments que, un any més, vam poder viure al ja tradicional dinar de Nadal, 
que va sumar tot l’equip de Som Fundació i la nostra raó de ser, les persones per les quals treballem. 
 
En aquesta trobada vam divertir-nos, vam riure molt i vam continuar compartint experiències… Va ser un 
bon moment per posar els peus a terra, per no perdre el nostre nord i adonar-nos de la importància de la 
feina que fem cap als nostres tutelats i tutelades. I, alhora, que els nostres tutelats siguin conscients que són 
importants, que darrere seu tenen un equip de persones que els acompanya diàriament, en el sentit ampli de 
la paraula. És important de saber-ho, i més en aquestes dates tan senyalades, ja que el sentiment de soledat 
hi és més present.  

som — breus 

El Patronat s’ha 

reunit per aprovar  

el pressupost de 

l’any.  

Participem en el projecte d’apre-

nentatge i servei engegat per la 

Federació Catalana de Volunta-

riat Social (FCVS) que vol sensi-

bilitzar l’alumnat sobre el món del 

Voluntariat. 

Cal remarcar que enguany Barcelona ha estat escollida Capital 

Europea del Voluntariat pel 2014, per la generositat i esperit 

solidari que transmeten els voluntaris i voluntàries de la nostra 

ciutat. Enhorabona!  



som — felicitem a: 

som — breus  

1 de gener: 
JESUS M. 
MONTSERRAT C. 
ANGEL C. 
MHAMAD E. 
 
2 de gener: 
CARMEN P. 
 
3 de gener: 
SIXTO R. 
ISRAEL C. 
 
4 de gener: 
NEUS M. 
 
5 de gener: 
IVAN DEL V. 
 
6 de gener: 
Mª CARMEN G. 

7 de gener: 
RAQUEL I. 
 
8 de gener:  
ANTONIO R. 
JOAN JOSEP P. 
 
9 de gener: 
MARIA S. 
 
10 de gener: 
JOSÉ MIGUEL T. 
 
11 de gener: 
DANIEL G. 
MONICA R. 
NATALIA C. 
JOSE Mª A. 
 
12 de gener: 
Ma. DOLORES G. 
MANUELA Q. 
NICOLÁS M. 
 

JOSÉ C. 
JUAN RAMÓN S. 
 
13 de gener: 
DANIEL M. 
CARMEN M. 
 
14 de gener: 
ROSA Mª S. 
Mª LUISA C. 
DANIEL CH. 
 
16 de gener:  
CARMEN D. 
 
17 de gener: 
ANTONIO G. 
JAVIER B. 
MODESTO R. 
 
18 de gener: 
OSCAR G. 
 
19 de gener: 
Mª ANGELS P. 

20 de gener: 
ANA Mª B. 
 
21 de gener: 
ENCARNACION M. 
JORDI S. 
 
24 de gener: 
GABRIEL C. 
 
26 de gener: 
FERNANDO R. 
 
27 de gener 
RAFAELA V. 
CRISTIAN P. 
 
28 de gener  
DAVID L. 
JUAN F. 
 
29 de gener: 
SONIA P. 

Empoderar les persones que atenem, donar-los eines perquè siguin capaces de fer el màxim per 
elles mateixes i perquè aconsegueixin fer una Vida més Independent, i guanyar d’aquesta mane-
ra més qualitat de vida, és la nostra màxima.  Avui comptem amb diverses experiències d’èxit que 
volem compartir amb vosaltres.  

Diem “fins aviat”  
al Jordi i donem la 

benvinguda a la  
Raquel  

En Josep C. va fer anys el 

dia 12 de desembre i va 

passar per les nostres ofici-

nes per celebrar-ho amb 

nosaltres. Felicitats, Josep!  

En Juan P. i la      

Gloria Q. van marxar 

de colònies a Marina 

d'Or amb Univers 

Penedès. S’ho van 

passar d’allò més bé!  

El dia 1 de desembre es va 

celebrar la primera edició de la 

Sansi, una cursa popular de       

5 quilòmetres en què van parti-

cipar la Carmen P. i el Rafa E., 

dos dels nostres tutelats lleida-

tans i van aconseguir el seu ob-

jectiu: arribar a la meta.  

El José M. i l’Oliver M. 
han acabat satisfactòria-
ment la formació per a 
formadors en Drets de 
Persones amb Discapaci-
tat Intel·lectual organitza-
da per Dincat. Tots dos 
s’encarregaran de formar 
el nostre equip!   

El Francisco 
M. s’ha canviat 
de domicili. El 
trasllat de Caldes 
de Melavella al 
seu pis, a Platja 
d’Aro, millorarà 
la seva qualitat 
de vida, ja que  
guanyarà molta 
més autonomia i  
podrà gaudir de 
tots els serveis 
que Caldes de 
Melavella li  
ofereix. 

L’Aurèlia S. havia de fer un curs a Barcelona i 
s’ha animat a venir sola per primer cop en bus 
des de Vilassar de Dalt.  
D’altra banda, el Filberto B. i l’Agustina B. 
també han fet el seu primer viatge de Premià 
de Dalt a Barcelona agafant diferents mitjans 
de transport.  

També felicitem els voluntaris que fan l’aniversari al gener: L’Anna, el dia 10,  i el Josep M., el 16.  


