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U 
s convidem a partici-
par al concurs de 
Nadales 2015.  Som 
conscients que estem 

en plena època estiuenca i que pot 
costar una mica  pensar  en  el  
Nadal, però volem deixar–vos el 
màxim temps possible  perquè 
pugueu fer servir la vostra creativi-
tat i presentar-nos  les  millors  
propostes. 

A continuació us informem dels 
punts que heu de tenir en compte 
per participar-hi. 

 

Qui pot participar-hi? 

Totes  les  persones   tute-

lades per som—fundació. 

 

Què s’ha de presentar? 

Una fotografia  o  un di-
buix per participant.  La 

imatge  ha  de  tenir motius nada-
lencs per poder ser utilitzada com 
a felicitació de Nadal. 

 

Fins  quan   es   pot  
presentar la proposta de 
Nadala? 

Els dibuixos o fotografies 
es  poden   presentar   fins   al dia 
9 d’octubre de 2015. 

 

 Com s’han de lliurar  

 les Nadales? 

 Els dibuixos  s’han de 
lliurar  en paper i les fotografies en 
un arxiu format jpg. 

 

On s’han de lliurar les 
Nadales? 

Es poden lliurar a través 
del   vostre  referent  o 

auxiliar, o bé, a la recepció de 

som—fundació. 

 

Com s’escolliran els dibuixos o 
les fotografies? 

 S’ha creat un grup 
format per quatre 
professionals   de   
la   fundació    que     faran   
una    selecció    prèvia   de  
10 dibuixos.  

 Es presentaran els 10 dibuixos 
durant el berenar del dia 29 
d’octubre per  tal  que  les  
persones    tutelades   i   els  
voluntaris  assistents puguin 
votar-los.  Nomes es  podrà 
votar una sola vegada.  

 Es crearà  un  full amb les 
imatges dels 10 finalistes perquè 
les persones que  no puguin 
assistir al berenar puguin votar.  
Els interessats a participar 
en la votació han de demanar 
el  full  de  votació  al   seu 
referent o auxiliar.  

 Totes les votacions que hàgim 
rebut a la fundació fins al dia 
13 de novembre participaran 
en el recompte de puntuacions. 

 Durant la setmana del 18 de 
novembre, es farà el recompte 

de vots  i  es  seleccionaran les 
3 imatges més votades per 
poder   utilitzar-les  com  a   
felicitació de Nadal.    

Aquestes Nadales  també es 
publicaran al blog i a la pàgina 
de facebook de la fundació. 

 

Hi haurà algun premi 
pel guanyador ?  

Sí. 
 

Les Nadales que quedin en segon 
i tercer lloc seran obsequiades 
amb  una  Ruta  Cultural per 
Barcelona que consisteix a fer un 
turisme atípic per descobrir  la ciu-

tat a fons o, senzillament,  passar 
una bona estona entre empremtes 
del passat i anècdotes històriques. 
 

La Nadala guanyadora obtindrà 
una Experiència Gastronòmica, 
que inclou 
un dinar per 
a  d ue s    
persones a 
escollir entre 
una àmplia 
oferta de 220 
restaurants 
amb encant. 

 

Us animem a participar al concurs 
amb les vostres creacions més 
imaginatives i originals.  

 

Esperem els vostres  
dibuixos o fotografies!  

         

CONCURS DE NADALES 

Paper 



som — breus  

som — felicitem a: 

1 de juliol ROBERTO M. 9 de juliol FLAVIUS G. 21 de juliol SAMUEL N. 

 ESTHER M. 11 de juliol J. MANUEL G.  OSCAR C. 

 M. JOSÉ L. 12 de juliol PATRICIO M. 22 de juliol M. CARMEN F. 

2 de juliol J.MANUEL V. 13 de juliol SERGI L.  CRISTINA A. 

3 de juliol JUDITH R. 15 de juliol SERGIO A. 24 de juliol ROBERT R. 

 J. JOSÉ M. 16 de juliol MONTSERRAT S. 26 de juliol O. LUIS M. 

 FÁTIMA M.  ENCARNACION L.  ANA L. 

 M. JOSÉ G.  MANUEL F.  ANTONIO G. 

4 de juliol M.DOLORS P. 17 de juliol CARMEN T.  ALBERTO C. 

 JOSEFINA G.  SALVADOR P. 27 de juliol FRANCISCO F. 

5 de juliol BLAS R.  RAMONA C.  REBECA C. 

 A. RAMON M. 18 de juliol M. TERESA P.  JUAN C. 

 MIRIAM K.  FRANCISCO M. 28 de juliol ANTONIO G. 

 M.ISABEL F.  ANTONIO E.  HUGO D. H. 

6 de juliol E.MIGUL S.  J. PEDRO C. 29 de juliol IVÁN M. 

 M.CARMEN J. 19 de juliol J. RAMÓN E.  JOSÉ B. 

 ESMERALDA F. 20 de juliol CARMEN P. 30 de juliol XAVIER P. 

7 de juliol M. CARMEN B. 21 de juliol MANUEL T.  SANDIN C. 

La Miriam F. va anar a veure un 
entrenament de bàsquet del Joan 
C. i del Manolo O. Els dos gau-
deixen de molt bones estones ju-
gant al seu esport preferit. 

“JORNADA  SOBRE CAPA-
CIDAD JURÍDICA Y 
APOYO PARA LA TOMA 
DE DECISIONES”  

La Vanessa B. va participar 
amb la responsable de l’àrea 

Social de som—fundació, la 
Margui G., a la “Jornada sobre 
capacidad jurídica y apoyo para la toma de decisiones” organitzada 
per FEAPS, que es va celebrar el 25 de juny a Madrid.  A la jornada, 
hi van assistir al voltant de 100 persones que van explicar les seves 
experiències sobre la capacitat jurídica de les persones amb discapa-
citat intel·lectual.   

La Vanessa B. estava molt il·lusionada de poder comentar el seu cas 
davant d’un auditori tant  nombrós  i  poder  compartir  la  seva  
experiència amb els assistents a la Jornada.    

El 16 de juny,  la Pilar T. es va poder 
retrobar amb la seva família, després 
de molts anys. Va ser un moment 
entranyable i molt emotiu !!! 

També felicitem a les persones voluntàries que fan l’aniversari al mes de juny: el JORDI B. 
el día 2, la MARTA B. el dia 3, el MANEL C. el dia 12, l’ALBERT C. el dia 16, la NEUS G. 

el dia 18, el JORDI S. el dia 21 i el LLORENÇ T. el dia 27. 

Donem  la   benvinguda  a 
noves  persones   que    
formen part  de  l’equip  de  

som—fundació  com  a 
voluntàries: Tate Novelles, 
Gerard Vilà, Dani Garzón i 
Anna Senen  

Des de fa unes setmanes Lluis R. te 
un nou voluntari, en Sergi, amb qui 
fa activitats de lleure.   

Gràcies per la teva  tasca  Sergi,  
esperem que aquest sigui l’inici d’una 
llarga amistat ! 

La  Maria P.  i  la  
Yolanda P. van assis-
tir a la festa de final de 
curs que li van fer  a  
la Yasmina M. al cen-
tre on ha estudiat du-
rant aquests últims 
anys. Va ser un dia 
molt especial  per  a  la 
Yasmina!!! 

Diem fins aviat a la 

Raquel Martínez 

i donem la benvinguda a dos 

noves persones que formen 

part de l’equip de som — fundació:           

Marta Fora Julia Uviña i 


