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Us recordem que s’ha creat un grup de 
WhatsApp de Famílies que formen part 
del programa de Planificació de Futur 
(Pretutela) per compartir experiències, 
dubtes o aquelles inquietuds que els preo-
cupen.  La fundació únicament facilitarà el 
telèfon de les persones interessades a 
l’administradora del grup: l’Anna Maria 
C., mare d ’en David C.   

Si en voleu formar part heu d’enviar un 
mail a pretutela@somfundacio.org 
amb el vostre nom i número de telèfon 
mòbil. 

La Núria Mañes, responsable del progra-
ma de Planificació de Futur, proporcionarà 
les vostres dades a l’Anna Maria C. per 
incloure-us al Grup.  
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Us animem a  
formar-ne part! 

Més informació a l’enllaç següent  http://bit.ly/30ipihF 

El dissabte 21 de 
desembre vam cele-
brar  el  tradicional 
Dinar de Nadal de la 
fundació  a  l'Hotel 
Barceló Sants de Barcelona. Una data molt 
assenyalada per trobar-nos amb totes les 
persones que formem part de l'entitat i per 
compartir una tarda junts. 

En la trobada vam comptar amb la col·laboració de sis persones del programa 
#JoTbPuc fer voluntariat que es van encarregar, entre altres tasques,  
d'acompanyar els assistents amb mobilitat reduïda a les taules que els havien  
assignat. 

En el moment de les postres, els 3 guanyadors i les 7 persones finalistes del 
concurs de postals van rebre els corresponents regals i diplomes de la 
mà d’en Jordi Costa, president de la fundació. 

Posteriorment, un grup de professionals van entrar al menjador al ritme de la 
música escollida amb les bosses plenes de regals per distribuir als assistents. 
 

Un dia molt emotiu i amb un ambient festiu  
per brindar per un Nadal més junts! 



som — breus 

som — notícies 

I,  com ja és habi-
tual, felicitem a 
totes les persones 

que celebreu el vos-
tre aniversari durant el 
mes de gener.  

MOLTES FELICITATS!! 
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Donem  la  benvinguda a  l’Al-
berto Rinaldi, la Begoña 
Marcellán, la Celia González i 
la Claudia Ramírez que s’han 
incorporat a l’equip de volunta-
riat de Som — Fundació durant 
el mes de desembre de 2019. 

L’Anna Masanas i  
l’Ares Roca,  de  
l’equip de suport de 
Girona, i en Raul Oli-
vera, coordinador 
de l’àrea social, van 
assistir a la cantada de nadales del Cor de la Cam-
bra de la Diputació de Girona, convocada per 
l’Associació de la Unesco de Girona, amb mo-
tiu de la inauguració del pessebre d’en Jordi Dal-
mau.  

La cantada es va celebrar 
el 23 de desembre a l’Ho-
tel d’Entitats de Girona i 
hi vam assistir les entitats 
que formem part d’aquest 
equipament. 

Amb  motiu  
de  la  cele-
bració  del  
Dia Interna-
cional de 
Voluntariat,  
el  dia  5 de 
desembre, vam participar en la campanya 
#UnVoluntariadoDeCine, organitzada  per  l’Aso-
ciación Española de Fundaciones Tutelares. 

L'objectiu de la campanya era difondre, a través de les 
nostres pàgines de facebook i twitter, la tasca que rea-
litzen els voluntaris i les voluntàries i destacar 
els beneficis que suposa per a la persona que rep el 
suport.  
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En Josep Maria 
G. gaudint de 
la il·luminació 
nadalenca amb 
en Jordi S., el 
seu voluntari. 

La Maria 
Rosa LL. 
escrivint la 
carta als 
Reis amb el 
suport de 
la Carla Arcos, auxiliar social.  
Li hauran portat tot el que va 
demanar? 

En Roman R. i en Ramón 
M. van  passar  el  dia 
de Sant Esteve a casa de 
l’Eulàlia V. Després del 
dinar tocava un moment 
de relax al sofà... 

L’Israel C. cele-
brant el seu 30è 
aniversari amb la 
Raquel Roldán, 
referent social.    
Moltes felicitats! 

La Fàtima M. 
estava molt con-
tenta de com-
partir  les  fes-
tes nadalenques 
amb la seva fa-
mília.  

La Mònica R. celebrant la 
nit de cap d'any amb els 
seus amics. 

L'Ivan M. va 
aprofitar les 
vacances de 
Nadal per fer 
turisme cultural 
amb el seu cosí 
a Bilbao. 
Estava encantat!  


