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La Feria de Abril, una cita esperada   

Barcelona també té un color especial.  
I és que quan s’omple de casetes, 

“chiringuitos” de feria, de barrets de 
cordovès, vestits de faralaes, flors de 

colors, sevillanes i “rebujitos” no cal que 
envegem les terres andaluses. Tenim un 
trosset de Sevilla aquí mateix, a un pas, i 
vam poder gaudir-lo en primera persona.  

 
Un any més, La Hermandad de los 

Romeros va obrir-nos les portes a una 
de les trobades més esperades de l’any, 
en què desplacem el tradicional berenar 

mensual a aquesta emblemàtica caseta de 
la “Feria de Abril de Catalunya”  

situada al Fòrum de Barcelona.  
 

Vam prendre un pica-pica, vam fer petar 
la xerrada i després uns divertits balls! … 

I olé!  
 

Però més que explicar-vos-ho, és millor 
que en mireu les imatges, que parlen per 

si soles.  

Els actors i les actrius, persones amateurs i vin-
culades al poble, van fer una posada en escena 
brillant d’un guió que no va deixar-nos indife-
rents.  
 
A més, vam poder assabentar-nos de moltes 
curiositats i secrets de la història de l’obra, del 
teatre i dels seus decorats, sens dubte, el punt 
fort de l’espectacle. I per fer-la més nostra vam 
visitar els vestidors de l’equip artístic i vam 
pujar a l’escenari, i ens vam sentir protagonis-
tes d’aquesta història centenària!  

Nosaltres quan fem les coses les fem bé, i per això vam veure “La Passió” a Olesa de Montserrat, un dels llocs més 
reconeguts que fa aquesta obra històrica. Vam desplaçar-nos al peu de Montserrat una bona representació de la nos-
tra entitat, entre persones tutelades, voluntàries i treballadores, per gaudir d’aquest espectacle teatral de primera cate-
goria.  

Entre vestidors  

Volem donar les gràcies a totes les persones que van acompanyar-nos-hi, especialment als volun-
taris que van venir, alguns que s’estrenaven i d’altres veterans, i que van poder aprofitar la sortida 
per compartir experiències.  



som — breus 

S’està molt bé a casa, però a fora també s’hi 

està bé. Oi que sí, Salvador C.? Vam allun-

yar-nos una mica del món rural d’Arenys 

d’Empordà per apropar-nos a l’Escala, on 

gaudirem d’una bona caminada i d’una   

mica de sol a la platja.  

Tota bona feina té una recompensa i en 

Rafa P. se la mereixia després de me-

sos de feina. Per Setmana Santa va 

participar en una visita cultural al Cas-

tell de Montjuic, ni més ni menys! Va 

gaudir molt de les explicacions sobre la 

història del castell, de conèixer les 

masmorres... i va fotografiar-se al costat 

del monument d’en Lluís Companys, 

com es pot veure en la imatge.   

Alguns animals poden arribar a ser els millors amics de l’home, sens dubte. 
Aquest fet queda confirmat a l’Hípica Indiana de Tordera on la interacció 
amb el cavall esdevé una eina clau per potenciar l’autonomia, la motivació, 
l’autoestima, la consciència i la millora integral de la persona.  
 
A Som Fundació tenim la sort que d’aquesta teràpia se´n beneficien diverses 
de les persones tutelades amb què treballem. L’Enriqueta T., l’Ana R., 
l’Antonia S., el Miguel Ángel M. i el Javier M. tenen cita dos cops al mes 
en aquest taller on tenen un contacte directe amb el cavall, cuidant-lo, nete-
jant-lo i fent-los de guia.  
 
En el temps que fa que duen a terme aquesta activitat s’han aconseguit 
resultats molt positius. Al principi alguns no s’atrevien a muntar a cavall i ara 
costa baixar-los, d’altres no miraven endavant quan hi estaven a sobre i ara 
orienten la direcció del cavall sense problemes, en circuit pautat i també 
improvisat; en definitiva, per a tots i totes és una de les activitats més espe-
rades de la setmana.     

 
 
 

En Toni G. ha canviat de 

domicili. Abans vivia a 

Girona i ara viu a Salt, 

conservant els antics com-

panys de pis, però millorant 

la seva qualitat de vida amb 

un habitatge amb millors 

condicions.   

som — felicitem a: 

 
Hem superat l’auditoria externa de seguiment del sistema de gestió 
de la qualitat. Van verificar que el sistema és efectiu per assegurar 
el acompliment de la política i objectius de la nostra entitat, que 
acompleix amb els requisits de la norma, es manté i està deguda-
ment implementat. Felicitem-nos!  

1 de maig: 
VERÓNICA G. 
ANA F. 
 
2 de maig: 
MARIA JOSÉ P. 
ERIKA M. 
 
3 de maig: 
PEDRO LUIS G 
LUIS FERNANDO M. 
MANUEL O. 
FRANCISCO O. 
 
5 de maig: 
ÁNGEL G. 
 
6 de maig: 
TINA O. 
 
7 de maig:  
MARTA P. 

 

 

8 de maig: 
ADORACIÓN F. 
FERNANDO M. 
ENCARNACIÓN R. 
JOSÉ ANTONIO T. 
TERESA B. 
 
9 de maig: 
PEDRO TOMÁS C. 
JUANA M. 
EMILIO JOSÉ P. 
 
11 de maig: 
GUADALUPE R. 
 
12 de maig: 
ANTONIO G. 
 
13 de maig: 
FRANCISCO F. 
NOEMÍ G. 

 

 

14 de maig: 
Ma. ÁNGELES C. 
GRÀCIA G. 
 
16 de maig:  
ROSA Ma. V. 
 
 
17 de maig: 
FILIBERTO B. 
 
18 de maig: 
MERCEDES S. 
 
19 de maig: 
CRISTINA D. 
JOSÉ G. 
PROVIDÉNCIA G. 
ÁNGEL G. 
 
20 de maig:  
OTMAN S. 
 
21 de maig: 
JUAN CARLOS B. 

24 de maig:  
MERCÈ P. 
 
25 de maig: 
IVÁN M. 
 
26 de maig: 
MIQUEL C. 
SANTIAGO G.. 
YASMINA M. 
 
27 de maig: 
GERMAN M. 
 
28 de maig: 
NOÉLIA M. 
VERÓNICA G 
 
29 de maig: 
ANTONIO C. 
ISABEL F. 
 
30 de maig: 
DEMETRIO M. 
RAUL S. 

 
També felicitem les persones voluntàries que  fan l’aniversari al mes de maig:  
La MONTSE el dia 5; El CONSTANCIO, el 7; la MABEL i l’ÁLEX, l’ 11; el JORDI, el 17;  
la NATÀLIA, el 20; la DOLORS, el 28, i en LLORENÇ, el 30. 

Diem “hola” a  
l’Esther i a la  Mónica i 
“fins aviat” a en Joan! 

Volem donar les gràcies a l’equip del centre per la seva dedica-
ció i felicitar les persones participants pels reptes aconseguits.  


