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EDITORIAL:  FESTA D’ESTIU 

 

Concert coral “Amics de Valldaura” 
 

 

 

 

 

 

 

 Bon 

 Estiu 2015!!!! 
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                                                                      SORTIDA al  Parc de la Ciutadella.- 12 i 14 de maig. 

 

                                                    Sempre és un plaer poder disposar d’un parc com la Ciutadella,  

                                                    on vàrem gaudir tots junts dels seus racons, el bon temps, els 

                                                    misteris de l’hivernacle i la bona companyia.  

                                                    És una sortida tradicional que dona la benvinguda a l’estiu! 

 

                                   

                      Raquel Garabito 

PASSEIG pel Port Marítim.- 9 de juny. 

 

Quina passejada més bonica!  

Tot i que no ha fet un sol esplèndid hem estat la mar de bé. Hem  

vist la platja i saludat als turistes... 

També ens hem assegut a una terrassa per prendre un refresc. 

Al cap d’una estoneta hem tornat al centre per dinar... 

 Fins la propera! 

                                                                                Anna Noguera 

                                     SORTIDA al TIBIDABO.- 11 de juny 

   

                                 Mes de juny al Tibidabo, cada any hi som convidats, 

                 pugem al tren de la bruixa  i a la nòria, quin mareig! 

                 Tot puja, baixa i fa voltes, de planta en planta de vidre, 

                 ens hi porta l’ascensor. Quina sortida  més divertida! 

                 No ens la perdrem l’any vinent! 

                                                                                                                        Anna Royo 

CASAL D’ESTIU – Pista d’escalèxtric.-  18, 19 i 22 de juny   

  

Enguany hem pogut gaudir un cop més del circuit d’excalèx-  

tric que ens ha instal·lat l’Eduard Matas al pati. Com a novetat 

hem pogut utilitzar uns comandament adaptats que funcionaven  

molt be.  Gràcies de nou Eduard! 

                                                                                  Anna Noguera 

                                               CASAL D’ESTIU – Taller de tatuatges 

 

 Un any mes, amb l’arribada del “Casal d’estiu”, la dinàmica i                                                 

d                                                 les activitats del centre canvien del tot i una d’aquestes activitats 

                                                   estrelles és l’esperat “Taller de tatuatges”,  calcomanies per a   

                                               tots, i com lluïen!!  Un joc molt refrescant, perfecte per aquests 

 dies tan calorosos!  

                                                                                                   Àlex Francisco  
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                                                                             DIFERENTS ACTIVITATS  

 

 

   

 

 

 

 

 

SORTIDA AL COSMO CAIXA -  7 de juliol de 2015 
 

La visita al Cosmocaixa va ser molt interessant. Els enginys 

els van tocar i van veure els resultats. Temperatura agrada- 

ble i poc temps d’espera van fer de la sortida un encert 

per aquesta època. 

 

 

                                                                  Anna Royo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*L’aniversari del Cristhian el celebrarem al setembre perquè el 31 de juliol (dia del seu 

aniversari) fem vacances. 

Per ordre 

alfabètic:  

Montse Clot 

Cristhian Correa 

Mònica Gavaldà 

Raul Ortiz 

Juanma Requena  

Belén Zacutti 

 

Belen Zacutti 
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           DAVID MIRADA 
      A mitjans del mes de maig en David ha marxat a un Centre  

      Residencial.  Allí farà nous amics i podrà fer activitats dife- 

      rents i ben divertides.                             

 

       Estem segurs que ho passarà molt be i serà molt feliç...  

                                               

                                                                    Fins aviat David! 

 

 

 

 

 

 

LA IMPORTÀNCIA DE LA FAMÍLIA 

 

 
A  principis de maig la mare de la Montserrat Clot va venir 

a participar en un taller de cuina.  

Vàrem fer uns batuts de fruites boníssims i a tots plegats   

ens va agradar molt aquesta visita, especialment a la  

Montse que va estar molt contenta tot el dia. 

 

 Moltes gràcies per venir Esperanza!!! 

 

 

 

                                                                     JUBILACIÓ 
                                            Al mes de juliol m’he jubilat. Al llarg d’aquests anys al cos-                   

                                                           tat dels nois i noies del centre, he après moltes coses, 

                                                          sobretot valors i per això  els tinc molta estimació. Agraei- 

                                                          xo a les famílies la seva confiança i el afecte que m’han  

                                            demostrat. 

                                                Sempre els duré al cor. Us desitjo a tots el millor!  

                       

                                                                                                               Fina Gregori 
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Accessibilitat a les platges de Barcelona.- S’entén l'accessibilitat com a element integral del disseny 

i configuració de qualsevol espai públic de la ciutat. Així, l'adaptació de les platges no s'ha de limitar  

només a l'habilitació de punts concrets destinats al bany de persones amb certs tipus de limitacions 

funcionals, sinó que ha de ser una característica definitòria del planejament del conjunt de les platges, 

integrada i no pas segregada en la globalitat del medi i les seves interaccions. És sobre la base 

d'aquesta accessibilitat general que es defineix un servei específic de suport al bany per a aquelles 

persones amb mobilitat reduïda que necessiten suport per entrar i sortir de l'aigua. 

 

 
 

Horaris i període d'atenció  
L'accés al servei no requereix cap tipus de demanda o sol·licitud prèvia; a molts municipis del litoral, 

cal programar l'assistència amb antelació. 

El període d'atenció és:  

- mes de juny: caps de setmana i festius  

- de l'1 de juliol al 15 de setembre: tots els dies de la setmana  

- segona quinzena de setembre: caps de setmana i festius 

Els horaris d'atenció al públic són:  

- platja de la Barceloneta: matins d'11 a 14 hores  

- platja de la Nova Icària: matins d'11 a 14 hores i tardes de 16 a 19 hores  

- zona de banys del Fòrum: matins d'11 a 14 hores 
                                                                                                             Font d’informació: web Ajuntament de Barcelona   

Esperem els vostres consells, receptes, escrits, informacions... per les properes edicions. 

Feu-nos-les arribar i les veureu publicades a l’Oràlia Exprésss 

 

 

SETEMBRE: Sortida a les festes de la Mercè 

NOVEMBRE: Festa de la Castanyada 

DESEMBRE: Festa de Nadal 

 

 


