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EL DINAR DE NADAL 

E 
l dissabte 16 de desembre 

vam celebrar el tradicional 

Dinar de Nadal a l'hotel 

Barceló Sants de Barcelo-

na. Aquest any, amb motiu de 

la celebració del 30è aniversa-

ri de Som – Fundació, vam comptar 

amb la presència d'en Ramón La-

miel, gerent de l'Institut Municipal 

de Persones amb Discapacitat, i de 

l'Àngels Betriu, responsable de la 

Comissió d'Assessorament i Supervi-

sió de les Persones Jurídiques sense 

Ànim de Lucre que tinguin atribuïda 

la Tutela de Menors o Incapacitats. 

Al    moment    de   les  postres,  

en  Jordi  Costa,   president   de  

Som – Fundació, va requerir 

la presència dels voluntaris i volun-

tàries per destacar i agrair-los la 

gran feina que fan amb les perso-

nes amb discapacitat intel·lectual 

quan els acompanyen en les diver-

ses activitats que comparteixen. 

Posteriorment, les 7 persones fina-

listes del III Concurs de Postals de 

Nadal i els 3 guanyadors van rebre 

els corresponents diplomes i regals. 

Per finalit-

zar la vetllada vam poder de gaudir 

d'una foto, amb disfressa inclosa al 

gust del consumidor, en un foto-

maton que es va habilitar per a 

l'ocasió. 

Va ser una celebració molt en-

tranyable que vam poder compar-

tir amb totes les persones que for-

mem part de Som – Fundació. 

 

Gràcies a tothom per  

fer-ho possible! 

Més informació a l’enllaç següent 

http://bit.ly/2z52fHT 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habi-

tual, felicitem a 

totes les persones 

que celebreu el vostre aniver-

sari al mes de gener.  

La Mercé O., gaudint del pre-

mi per haver guanyat el 2n lloc 
del concurs de postals de Na-

dal: patinatge sobre gel.  

S'ho va passar molt bé amb la 
Irene Ferrer, referent de 

tutela. 

COMPARTINT VIATGE 
Amb motiu de la celebració del Dia Inter-

nacional de Voluntariat vam participar en 

la campanya #CompartintViatge, organitzada 

per l’Asociación Española de Fundacio-

nes Tutelares, que es va publicar des del 

dia 21/11 fins al 5/12. 

L'objectiu de la campanya era difondre, a 

través de les nostres pàgines de face-

book i twitter,  la tasca que realitzen els 

voluntaris  i  les voluntàries tutelars i,  al  

mateix temps,  informar dels beneficis 

que  aquesta  tasca suposa per a les perso-

nes amb discapacitat intel·lectual que acom-

panyen en activitats d'oci. 

La Chus G. i la Pilar N. fent 
un volt per Girona amb en 

Carles Pla, auxiliar de tutela. 
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I tu, vols fer voluntariat?I tu, vols fer voluntariat?  

Més informació a l’enllaç següent http://bit.ly/2D2Z616 

 Digues-li-ho   

al teu referent 

o auxiliar de   

tutela 

 

 

T’informarem        

de totes les         

opcions que tens 

per fer                  

voluntariat 

Treballarem  

junts per 

aconseguir-ho! 

#JoTbPuc 
El  projecte  #JoTbPuc,  liderat per 

l’Anna Sánchez, responsable del Pro-

grama de Voluntariat, va iniciar el seu 

recorregut amb la col·laboració d’un 

grup de sis persones, a les quals l’enti-

tat dóna suport, per rebre i acompanyar 

els assistents a les taules al Dinar de 

Nadal del 16 de desembre passat.  

El grup estava format per en Cristòbal O., 

l’Eduard G., en Juan P., la Pilar G., en 

Rafa G. i en Roman R. 

El grup va valorar molt positivament 

l’experiència i la fundació va quedar molt 

satisfeta del resultat del treball que van efectuar. 

La Diana R. pintant 

mandales, una de 

les seves activitats 
preferides que l’aju-

den a relaxar-se. 

La Lupe M. amb la Diliana 

Castejón, referent de tutela, 
passejant després de fer uns 

tràmits. 


