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E 
l  dissabte,  19 de 

desembre,  vam cele-

brar el  tradicional  di-

nar  de Nadal  de  

som – fundació a 

l’hotel Barceló Sants de Barcelona. 

Per gaudir d’una ocasió tan especial, 

ens vam reunir 472 persones. Vam 

compartir la vetllada amb les perso-

nes a les quals l’entitat dóna suport, 

les persones voluntàries, els patrons 

i els professionals de la fundació. 

En Jordi Costa,  president  de 

som- fundació, acompanyat pel 

Jose Enrique M.,  persona  prote-

gida per l’entitat, ens van presentar 

als diversos protagonistes  de  la 

jornada entre els quals destaquem 

els següents :  

 L’Asun B., que va rebre un de-

tall d’agraïment per la tasca que 

ha desenvolupat durant la seva 

vida professional com a auxiliar 

de tutela a som - fundació.  

 La Loreto F. i el José E. que 

van rebre els premis per guanyar 

el concurs de Nadales. 

 Els Companys de Suport, que 

van explicar als  assistents  el 

projecte en el qual intervenen. 

 Les  actuacions  especials  de 

l’Ignasi D., voluntari de la fun-

dació,  la  Mercedes  U.,  el  

Manolo F., la Vicenta P. i la de 

l’Ivan L . 

Va ser una celebració plena de bons 

moments que tots i totes vam poder 

gaudir de valent. 

CELEBRANT EL NADAL 

Podeu llegir l’article complet al blog de la 

nostra web www.somfundacio.org 

   www.somfundacio.org          Blog 

Blog 

L’Escola del Treball de Barcelona, 

des del seu departament de fusta, ha 

fet una donació d’avions de fusta i de 

Tangrams a som—fundació.    El 

material  es  lliurarà  pròximament  a 

les  persones  a  les  quals  l’entitat  

dóna suport. 

D’altra banda, l’empresa Esportiva 

Aksa S.L. ens ha donat roba esportiva 

que ja s’ha distribuït a les persones a 

les quals la fundació protegeix. 

ENTITATS COL·LABORADORES 



ANIVERSARIS  GENER 

1 JESÚS M. 7 RAQUEL I. 12 JOSÉ C. 20 ANA MARIA B. 

 MHAMAD EL M. 8 MARTIN S. 13 DANIEL M. 21 JORDI S. 

 ANGEL C.  ANTONIO R.  CARMEN M.  ENCARNACIÓN M. 

 MONTSERRAT C.  JOAN JOSEP P. 14 ROSA MARIA S. 22 EDUARDO T. 

 AICHA B. 9 MARIA S.  DANIEL 24 GABRIEL C. 

2 CARMEN P. 10 JOSÉ MIGUEL T.  M.LUISA C. 26 FERNANDO R. 

3 SIXTO R. 11 MÓNICA R. 15 SANDRA T.  AIDA R. 

 ISRAEL C.  DANIEL G. 16 CARMEN D. 27 RAFAELA V. 

4 NEUS M.  NATALIA C. 17 MODESTO R.  CRISTIAN P. 

5 FRANCISCO P  JOSÉ MARÍA A.  ANTONIO G. 28 DAVID L. 

 ANGEL M. 12 JUAN RAMÓN S.  F. JAVIER B.  JUAN F. 

 IVAN DEL V.  MANUELA Q. 18 JERÓNIMO N. 29 SONIA P. 

6 ANNA M.  NICOLÀS M.  OSCAR G.   

 M.CARMEN G.  M.DOLORES G. 19 M.ANGELS P.   

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

l’ELISA E. el dia 1, el MIQUEL G. el dia 3, la MAR T. el dia 5, l’ANNA V. el dia 10, el 

MARTÍ J. i la TATE N. el dia 16, la NATI C. el dia 29, i l’ANDREA G.. el dia 31. 

Donem  la   benvinguda a  

la Viviana Patricia que 

s’ha incorporat al mes de 

desembre com a voluntària 

a l’equip som—fundació. 

som — felicitem a: 

som — breus  

Donem la  benvinguda a la 

Carolina Planas i al Fernando 

Delgado que s’han incorporat a 

l’equip de l'àrea administratiu-

comptable de som — fundació.         

 

DIA INTERNACIONAL 

DEL VOLUNTARIAT 

som – fundació ha creat un 
vídeo per destacar la tasca tan 
important que desenvolupen les 
persones voluntàries en l’àmbit 
tutelar, amb motiu de la celebra-
ció del Dia Internacional del 
Voluntariat, que va tenir lloc el 
dia 5 de desembre.  Es tracta d’un vídeo de curta durada, en el qual 
els professionals de l’entitat agraeixen la col·laboració i dedicació 
dels voluntaris i voluntàries. 

Podeu visualitzar el vídeo a la nostra pàgina de facebook  

www.facebook.com/somfundacio.catalanatutelaraspanias 

La Mònica P. 
va visitar al 
José Enrique 
M. en un dia 
molt especial: 
el trasllat a una 
nova residència.  

Li desitgem el millor en aquesta 
nova  etapa  que  ara  tot just 
comença!  

La Isabel S. i la Ma-
ria Antònia B. van 
anar a Olot d’excursió amb la Imma 
T., la seva voluntària.  

Després van aprofitar per fer l’arbre 
de Nadal i ... ben maco que els va 
quedar !!  

El Jonatan L.  va participar en un vídeo  rea-
litzat per  la Asociación Española de Fun-
daciones Tutelares amb l’objectiu de reivin-
dicar els ajustos normatius que s’han de por-
tar a terme per complir amb la Convenció.    

El vídeo està publicat a la pàgina de 
Youtube de l’associació                      

www.youtube.com/user/FundacionesTutelares   

La Rosa P. 
va aconse-
guir que la 
Carme F. es 
trobés re-
c e n t m e n t 
amb la seva filla Gemma.  
 

Va ser una trobada molt 
emotiva!! 
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