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Els de Lleida
Fa uns dies, la MANUELA Q., el SANTI G. i l’AITOR G. van anar de visita a les Obagues amb
els companys de la residència Apromi de Juneda. Van poder gaudir d’un temps fantàstic i van
donar de menjar als animals de la granja. El que més els va agradar de tot, com podeu veure a les
fotos, van ser els cavalls i, fins i tot, es van atrevir a acaronar-los.
Des de les terres de ponent ens envien una salutació per a tots els que formem part de SomFundació.

som— notícia
El FERNANDO V. ha guanyat el primer premi del 3r. Concurs Literari Terra Negre, organitzat per l’Unió d’Associacions de Veïns de Sants-Montjuic amb el suport de Biblioteques de Barcelona.
Aquest concurs va dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual i consta de varies modalitats, concretament el FERNANDO ha
guanyat en la modalitat D. Aquí us deixem el text :

Salí de un fracaso.
Un día por la tarde conocí a una amiga y fuimos a una discoteca.
Surgió una profunda amistad y de esa bonita amistad surgió algo más. Las miradas se fundieron y les dije:
-”T’estimo més que el solet i més que l’aigua que bec”
-Más que el aire que respiro y sin ti no podré vivir.
En mi pensamiento está ella.
Cuando estoy con mi amiga disfruto de su sonrisa y también de su compañía.
Me encanta pasear junto a ella, ir a la orilla del mar y en la arena poder tumbarnos para ver las estrellas iluminar cuando estoy triste.
Ella seca mis lagrimas con su hablar. Pues sin ella no puedo estar. Te quiero mi vida , sin ti no soportaría vivir i te digo que
me siento feliz si estoy a tu lado y si te apartas de mi me sentiría acabado.
Cuando miro por la ventana veo tu cara reflejada.
Me levanto empapado de sudor cuando pienso en ella de corazón.
Ahora todo me va bien.
Moltes felicitats FERNANDO!

som — notícies breus
La GENOVEVA i el JOSEP M.., voluntaris de l’AMPARO
N. i del FRANCISCO M. respectivament, han tingut alguns
problemes de salut, des d’aquí, els volem desitjar una ràpida
recuperació. Esperem veure’ls ben aviat en plena forma.

L’OSCAR G. també va passar per la sala d’operacions per
posar-li uns implants coclears. L’operació va anar molt bé i
sembla que l’evolució és molt positiva.

La MERCEDES U. va anar a viure, fa un temps, al pis del
JOSEP M.. G. i del MANOLO F., ja que al seu pis s’hi havien de fer obres i amb la idea que era un canvi temporal.
Doncs bé, resulta que la Mercedes s’hi ha trobat tan bé, al
pis, que ha decidit que s’hi quedarà a viure de manera definitiva.

El dia 31 de maig la PILAR N. es va reincorporar a la feina
després de passar dos cops per la sala d’operacions i d’estar
quatre mesos de baixa. La recuperació ha estat molt positiva
i ja pot tornar a treballar.
Moltes Felicitats, PILAR!

HORARI D’ESTIU
Des del 14 de juny, i fins el 12 de setembre
l’horari de les nostres oficines serà de 8 a
15h.

som — felicitem a:
1 de juny:
FERNANDO M.

9 de juny:
20 de juny:
VICTOR DIDIER M. DELIA ANTONIA A.
JUAN D.
2 de juny:
10 de juny:
DOLORES C.
EVA A.
21 de juny:
JOSÉ E.
DANIEL G..
11 de juny:
6 de juny:
22 de juny:
PEDRO A.
TARIK ERNESTO C.
SILVIA G.
JOSÉ C.
13 de juny:
MIQUEL F.
LLUÏSA P.
23 de juny:
RAFAEL G.
7 de juny:
15 de juny:
JORDI C.
MONTSERRAT M. 25 de juny:
JOSÉ Ma. R.
MERCEDES U.
18 de juny:
Ma. LUISA L.

26 de juny:
OSCAR C.
FRANCISCO LL.
28 de juny:
Ma. CARMEN F.

També felicitem a les voluntàries que fan l’aniversari al mes de juny: La GENOVEVA
el dia 8 i la CRISTINA el dia 15.

