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som — breus 

“La Nati és més que una companya, és com una mare,  
com una germana, la meva millor amiga” 

La Pilar N. és una entusiasta 
nata, tot i que la vida li ha plan-
tejat reptes no sempre agrada-
bles. No perd el somriure, és 
molt agraïda i gaudeix de cada 
moment, de cada segon, com si 
en fos l´últim. És molt activa, 
quan no és a la feina és a la resi-
dència o amb els companys fent 
alguna sortida. Li agraden les 
manualitats i fer receptes de cui-
na, més encara si pot regalar-les 
o compartir-les amb les perso-
nes que estima.  
 

Per a la Pilar des de fa un temps la Nati forma part d’aquest petit cercle de gent que estima: una persona que 
ha passat a ser una peça clau per al seu benestar. Per fer un passeig, per jugar amb la seva gata, per berenar o 
prendre un suc al bar del barri... Ella sempre hi és, acompanyant-la en el seu dia a dia i escoltant les seves pe-
culiars històries.  
 
“La Nati és més que una companya, és com una mare, com una germana, la meva millor amiga”. Amb 
aquestes paraules la Pilar descriu la seva voluntària, tot afegint que té molta paciència i es preocupa per ella. 
“Sóc feliç compartint aquests moments amb ella, estic molt agraïda”, comenta mentre es dispersa parlant de 
les seves coses.  
 
Sap diferenciar molt bé quin és el paper de la Nati i de la resta persones que formem part de Som Fundació 
i que vetllem perquè tingui una bona qualitat de vida. Sap que la Sofia i la Montse, l’equip que es responsabi-
litza d’ella, la portaran al metge quan no estigui bé i s’encarregaran que no li falti res, cosa que agraeix moltís-
sim. D’altra banda, la Nati serà la seva companya de batalles, per passar-ho bé, vaja.  

El dia 3 de març es va celebrar la reunió de Patronat en la qual es va 

presentar la memòria del curs 2013 i la concreció de les línies estratègi-

ques, que marcaran les directrius a seguir en els propers 4 anys a la nos-

tra entitat.  

Felicitem-nos,   
aquest és el 
Coses Nostres  
número 100!  

I no s´equivoca. La Nati arriba on sovint no podem arribar nosaltres, convertint-se en la seva confes-
sora, estimant-la i, sobretot, normalitzant la seva  vida.   
 
Gràcies Nati i Pilar, per compartir amb nosaltres aquesta experiència!  



som — breus  

L’altre dia vam visitar en 

Manuel T. i a Les Llos-

ses encara no ha arribat 

el bon temps. Però, no 

sembla que li importa… 

Mireu que bé s'ho passa 

amb l'Alejandro, com-

pany de Som.  

Agafats "infraganti"! Te-

nim l'exclusiva... La Nie-

ves M. va celebrar el seu 

47è aniversari amb la seva 

parella. 

Desitgem que la 

Montse M. aviat 

s’acostumi a la seva 

nova llar i que tingui 

un bon inici de feina 

al taller ocupacional. 

Energies per a aques-

ta nova etapa! 

Com sabem que en Josep Maria G. 

és molt molt culé mireu quina sama-

rreta li hem regalat pel seu aniversa-

ri! Està signada per tots els jugadors 

del Barça. Per molts anys, Josep 

Maria!  

som — felicitem a: 

1 d’abril: 
LUIS R. 
 
2 d’abril: 
MONTSERRAT P. 
 
4 d’abril: 
JAVIER C. 
ROSA Ma. T. 
 
5 d’abril: 
SEBASTIÀ A. 
JOSÉ L. 
VICENTA P. 
 
6 d’abril: 
ELISABETH P. 
MERCEDES A. 
 
7 d’abril: 
MERCEDES O. 
 
 

9 d’abril: 
DOLORES P. 
JOSEP Ma. G. 
 
10 d’abril: 
ANA Ma. U. 
OSCAR G. 
 
11 d’abril:  
ANTONIA S. 
 
12 d’abril: 
VICENTE R. 
JAIME G. 
 
13 d’abril: 
MARCOS A. 
ALICIA G. 
 
15 d’abril: 
Ma. TERESA N. 
 
 

16 d’abril: 
JOSE R. 
 
17 d’abril: 
ROSA S. 
MONTSERRAT S. 
 
18 d’abril: 
CRISTIAN R. 
ALBERTO H. 
 
19 d’abril: 
RAMON S. 
 
21d’abril: 
NOELIA R. 
 
23 d’abril:  
JORGE M. 
 
24 d’abril: 
LUCAS D. 
XAVIER P. 

25 d’abril: 
RAFAEL B. 
PEDRO LUIS A. 
JUAN ENRIQUE G. 
MARIA JOSE F. 
 
26 d’abril: 
MONTSERRAT M. 
 
28 d’abril: 
GUADALUPE M. 
 
29 d’abril: 
CRISTINA M. 
FRANCISCO M. 
MARIA BEGOÑA L. 
 
30 d’abril: 
EDUARDO I. 

 

 

 

 

També felicitem les persones voluntàries que fan l’aniversari al mes d’abril:  
La MARUJA el dia 3, la DOLORS B. el 4 i la MARIA ANTONIA l’11.  

També donem la benvinguda a 5 noves 

persones que formen part de l’equip de 

SOM com a voluntàries. Són el Rafa, 

que és voluntari de l’Alberto I.; en 

Josep, del Pedro Lluís G.; la Marta, 

de la Teresa M. i l’Anna B.; la Mercè, 

de la Rafi V. i la Natalia, que acom-

panyarà la Mercè B.  

En Marc Antoine M. ha passat 

per les nostres oficines perquè 

l’ajudem a buscar feina. Us mos-

trem la imatge que ha posat en el 

seu currículum. S'ha posat ben 

formal, amb camisa i tot!           

Molta sort, Marc!  

El mes de març fa 25 anys que 
en Miquel F. treballa al Centre 
Especial d’Ocupació de la Fun-
dació El Maresme, de Mataró. 
Arriba a la seva darrera etapa de 
la seva vida laboral després de 
molts anys de feina.  

Sembla que no, però la 

Maria S. acaba de complir 

les 74 primaveres. Per 

molts anys!  

Cotxes, soroll… molt de 

soroll! En Pedro A. ja 

coneix el Circuit de 

Montmeló. Hi va anar amb 

els seus companys i com-

panyes de l’Institut Mèdic 

Pedagògic Dr. Córdoba i 

s'ho va passar d'allò més 

bé. A la foto està molt 

seriós, però és que els 

pilots s’hi juguen molt!  

Donem  
la benvinguda  

a la Núria  
i un “fins aviat” 

a l’Amanda 

https://www.facebook.com/somfundacio.catalanatutelaraspanias

