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“LA IL·LUSIÓ DE LA COMPETICIÓ” 

En Francisco M. ha començat 
a viure de forma independent 
en un pis i li feia molta il·lusió 
fer un hort urbà. Així, doncs,  
s’ha posat “mans a l’obra” amb 
ajuda de la Sofia E. i la Miriam 
F. i van plantar enciams i pe-
broters.  

Mireu quina bona feina van fer 
tots plegats! 

El  dimarts 21 d’abril, 
el Josep M.G. va 
anar amb la Carmen 
L. a veure el partit 
que jugava el Barça 
amb el PSG. Just 
abans d’entrar a l’es-
tadi, un periodista del 
diari Sport els va entrevistar i els va regalar 
un llibre del seu jugador preferit, el Messi. La 
foto es va publicar al diari Sport! 

L’Israel ha participat en diverses compe-

ticions i ha guanyat moltes medalles: 

 Primer lloc en qua-

tre competicions 

d’atletisme. 

 Primer  lloc  en  handbol  en  els 

Special Olympics que es van cele-

brar a Calella el novembre de 2014. 

 En el Campionat de Natació Terri-

torial d’Igualada va 

quedar primer en 

25m crol, 25m es-

quena i 50 m crol. 

L’entrenador d’hoquei li ha pro-

posat participar en la competició 

EuroHockey ParaHockey 

Championships 2015.  L’Israel 

està molt il·lusionat amb la pos-

sibilitat de participar-hi perquè 

serà la seva primera vegada que 

viatja amb avió i la seva primera 

participació en una competició 

estrangera que li permetrà 

conèixer i relacionar-se amb 

nous companys. 

 

Gràcies Israel, per compartir 

amb nosaltres la teva experiència 

i et desitgem molta sort en les 

properes competicions! 

 

Podeu llegir l’entrevista complerta en el 

blog de la nostra web 

www.somfundacio.org 

E 
l caràcter de l’Israel C. és 

el d’una persona inquieta i 

molt curiosa que li ha per-

mès descobrir una gran 

diversitat d’esports.  A més a més, gau-

deix fent esport i practica setmanal-

ment diverses disciplines tant variades 

com l’hoquei , el basquet, l’handbol o el 

futbol.  També fa natació i atletisme i  

ha participat en diverses competicions.  

Fa nou anys que l’Israel va començar  

a jugar a futbol sala i el 2011 es va  

iniciar  amb  l’hoquei,  el  basquet  i   

l’handbol. Fa tres anys que li van pro-

posar provar la natació i l’atletisme i, 

des d’aleshores els practica. 

L’Israel ens comentava que li agrada 

competir tant en esports de grup com 

individuals però ens assegurava que 

“quan competeixes en hoquei o en bas-

quet, saps que si alguna cosa no et surt 

tan bé com t’agradaria tens la resta de 

grup que et dóna suport i t’anima des-

prés del partit.  Quan faig competicions 

de natació o d’atletisme estic jo sol i, 

llavors, penso “Nervis fora” per con-

centrar-me i intentar que em surti bé la 

cursa”. 

   www.somfundacio.org     



Ens acomiadem de 

l’Antonio i l’Asunció 

que ens han deixat 

aquest mes d’abril 

som — breus  

Donem la benvinguda a noves per-

sones que formen part de l’equip de 

som-fundació com a voluntàries: 

Carmen Hernández i Susanna Moral.  

som — felicitem a: 

1 de maig ANA F. 9 de maig JUANA M. 20 de maig OTMAN S. 

 VERÓNICA G.  PEDRO T. C. 21 de maig J.CARLOS B. 

2 de maig M. JOSE P.  EMILIO J. P. 24 de maig MERCÈ P. 

 ERICA M. 11 de maig GUADALUPE R. 25 de maig JOSEP P. 

3 de maig PEDRO L. G. 12 de maig ANTONIO G.  IVAN M. 

 LUIS F. M. 13 de maig FRANCISCO F. 26 de maig SANTIAGO G. 

 FRANCISCO O.  NOEMÍ G.  MIQUEL C. 

 MANUEL O. 14 de maig M.ANGELES C.  MONTSERRAT 
N. 

5 de maig ANGEL G.  GRACIA M. G.  YASMINA M. 

6 de maig TINA O. 16 de maig ROSA M. V. 27 de maig GERMÁN M. 

7 de maig MARTA P. 17 de maig FILIBERTO B. 28 de maig VERÓNICA G. 

8 de maig TERESA B. 18 de maig MERCEDES S.  NOELIA M. 

 ENCARNACIÓN 
R. 

19 de maig JOSÉ G. 29 de maig ANTONIO C. 

 FERNANDO M.  PROVIDENCIA 
G. 

 ISABEL F. 

 ADORACIÓN F.  ANGEL G. 30 de maig DEMETRIO M. 

 JOSE A. T.  CRISTINA D.  RAÚL S. 

També felicitem a les persones voluntàries que fan l’aniversari al mes de maig:            
la MONTSE S. el día 5, el CONSTANCIO E. El día 7, l’ALMUDENA G. el día 9,       

el JORDI P. el día 17, la DOLORS T. El día 28 i el LLORENÇ D. el día 30. 

“FERIA DE ABRIL” 

El dia 28 d’abril vam celebrar el berenar, com ja és habitual per aquestes dates, a  la “Feria de Abril” 

del Fòrum de Barcelona.  Vàrem gaudir d’una estona en molt bona companyia i vàrem aprofitar per 

ballar amb els companys.   

Aquí us mostrem  una  petita  selecció de les fotos que vàrem fer i, si us n’interessa alguna, la podeu 

demanar al vostre referent o auxiliar. 

 Donem la benvinguda a no-
ves persones que formen part 

de l’equip de som — fundació:  
Miriam Fuentes i                
Montserrat López 

 Montserrat 
López 

Miriam 
Fuentes  


