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GUANYADORS DEL CONCURS DE POSTALS 

E 
n el concurs de 

postals nadalenques 

d’aquest any 2016, 

hem comptat amb la 

participació de 81 candidats que 

ens han presentat 89 postals. 

Durant la segona quinzena del 

mes de novembre s'han dut a ter-

me les votacions a través de diver-

sos canals: Facebook, berenar i a 

la fundació. 

A continuació us presentem als 

tres finalistes que heu triat amb les 

vostres votacions: 

 El Josep M. Ramos ha estat el 

guanyador del Concurs d’a-

quest any 2016. 

 La segona postal més votada 

ha estat la que han fet l'Encar-

na López, la Vicenta Pérez i 

la Begoña López. 

 La Tania Alonso ha obtingut 

la tercera posició. 

Enhorabona als guanyadors per 

les postals tan atractives que ens 

heu fet arribar!! 

També volem agrair la partici-

pació de la resta de candidats i 

de totes les persones que ens heu 

ajudat a triar als finalistes.  
 

    Moltes gràcies a tothom!!! 

 

A partir del 19 de desembre traslladem 

les nostres oficines a un nou local situat 

al carrer Sant Fructuós número 12.   

Podeu continuar contactar amb nosal-

tres pels canals habituals: 

 Telèfon 932 980 301 

 Fax 932 980 112  

 informacio @somfundacio.org 



som — breus: 

som — notícies 

L'Israel C. ens mostra les 

medalles d'atletisme que va 

guanyar en l'últim campionat 

on va participar. Moltes 

felicitats, Israel, al final 

l'esforç ha valgut la pena!  

ENCUENTRO DE PATRONOS DE 

FUNDACIONES TUTELARES  

Durant els dies 26 i 27 de novembre es va cele-

brar a Madrid el IX Encuentro de Patronos de 

Fundaciones Tutelares, organitzat per l’Asocia-

ción de Fundaciones Tutelares.  En l’acte hi van assis-

tir 30 patrons de les diverses entitats adherides a 

l’associació. 

En  la trobada es van tractar diversos temes rela-

cionats amb la tutela i la pretutela i en Josep 

Tresserras, director-gerent de Som — Fundació, 

va presentar l’estudi sobre la incidència del Pro-

grama de Pretutela en el creixement de les 

entitats tutelars. 

Donem  la  benvingu-

da  a dues persones que 

s’ha  incorporat  l’equip 

de Som — Fundació: 

 La Cristina Duaso, 

com auxiliar de tute-

la.  

 La Núria Jorge 

com administrativa. 

Donem  la   benvingu-

da a  la Gisela Bene-

dicto i Silvia Herrera 

que s’han incorporat al 

mes de novembre com a 

voluntàries a l’equip de 

Som — Fundació. 

I, com ja és habitual, felicitem a totes les persones que celebreu el vostre 

aniversari al mes de desembre.     MOLTES FELICITATS!!! 

#YoSoyVoluntarioTutelar 
Durant el mes de novembre, Som—Fundació 

s’ha unit a la campanya de Voluntariat Tutelar que ha llençat 

l’Asociación Española de Fundaciones Tutelares. L’objectiu de la cam-

panya és donar visibilitat a la tasca tan important que porteu a 

terme les persones voluntàries. 

Molts de vosaltres ens heu fet arribar unes fotos amb el cartell de 

#YoSoyVoluntarioTutelar que han estat publicades a la nostres 

pàgines de Facebook i Twitter.   

   Moltes gràcies a tothom per la vostra col·laboració! 

La Lluïsa L. acaba de tro-

bar una feina i estava tan 

contenta que ens va visitar 

amb la roba que s’haurà de 

posar per. Enhorabona, 

Lluïsa, i molta sort!!  

En Fernando V. ens 

mostra una de les pla-

ces que més li agraden 

de Badalona, on s'ha 

instal·lat recentment. 

De moment, li agrada 

força la nova població!!  

Josep Maria 

G. després 

d'assaborir un 

bon berenar 

amb en Joan 

C., el seu vo-

luntari.  

Ens acomiadem del 

Francisco Fernández 

que ens ha deixat en el 

mes de novembre. 
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