
    

  

Segon Quadrimestre 2011 Núm.3 

 
 

FESTA D’ESTIUFESTA D’ESTIUFESTA D’ESTIUFESTA D’ESTIU: : : : ““““Un món de colorsUn món de colorsUn món de colorsUn món de colors””””    
 

La festa d’estiu va ser una continuació del fil 

conductor de tot l’any: els colors. 

La mestre de cerimònies Anna Royo va iniciar la 

funció explicant-nos què veuríem d’una manera 

molt divertida. Després va començar la presentació 

dels diferents colors.  Cada color va estar 

representat per un grup de nois i noies convenientment vestits dels diferents 

colors (blau, verd, vermell i groc) i un poeta “oralià” que amb un petit vers ens 

explicava les característiques d’aquest (Àlex, 

Raquel, Cristina i Tània). La Fina amb els seus 

versets va concloure la representació.  

 

El pati, un any més, estava ple a vessar. Ens 

acompanyaven pares, germans, tiets i amics que 

sempre venen quan els convidem. És un plaer 

compartir les festes amb ells.                                                                                                       

Núria 
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SORTIDA AL PARC DE LA CIUTADELLASORTIDA AL PARC DE LA CIUTADELLASORTIDA AL PARC DE LA CIUTADELLASORTIDA AL PARC DE LA CIUTADELLA – Abril 

Aprofitant l’arribada del bon temps hem 

sortit a visitar els  

parcs i jardins de la ciutat. 

Al llac vam veure a les famílies  

d’ànecs i ... com nedaven! 

Prendre el sol i gaudir de les  

olors que la primavera ens oferia.     Núria 

SORTIDA AL PARC DE LA UNITAT SORTIDA AL PARC DE LA UNITAT SORTIDA AL PARC DE LA UNITAT SORTIDA AL PARC DE LA UNITAT ––––    AbrilAbrilAbrilAbril    

Un dia vam decidir no anar gaire lluny i sortir a conèixer el 

barri, més concretament, el Parc de la Unitat que ha estat 

recentment reformat. El parc ha quedat molt bé amb 

rampes per poder pujar i baixar i amb unes cobertes que 

ens donen ombra quan el sol escalfa.                   Núria 

TEATEATEATEATRE A L’ESCOLA BRESSOL VALLDAURA TRE A L’ESCOLA BRESSOL VALLDAURA TRE A L’ESCOLA BRESSOL VALLDAURA TRE A L’ESCOLA BRESSOL VALLDAURA ––––AbrilAbrilAbrilAbril    

L’Escola Bressol Valldaura ens ha convidat a veure una obra 

de titelles “La Rateta presumida”. Les titelles eren molt 

boniques i els titellaires nois del CEE La Ginesta. Ha estat 

una experiència molt positiva veure com es fa una obra 

d’aquest tipus i compartir-ho amb els més petits. Des 

d’aquí volem agrair a tot el personal de l’Escola Bressol 

Valldaura la seva invitació i la seva rebuda. GRÀCIES!    Fina 

CONCERT GENT GRAN D’HORTA CONCERT GENT GRAN D’HORTA CONCERT GENT GRAN D’HORTA CONCERT GENT GRAN D’HORTA ––––    MaigMaigMaigMaig    

Ens va visitar la Coral de la Gent Gran d’Horta.  Quan els 

sentim cantar sempre hi ha algun noi o noia que “s’arrenca” 

a cantar o somriu mostrant-nos que està molt content. És 

un dia especial. En aquest concert també ens van 

acompanyar alguns amics del CADES (Ass.Esclat). Esperem 

tornar-los a tenir entre nosaltres abans que s’acabi l’any.  

Ens encanta sentir-los cantar!!!!     Fina                                                                

VISITA VISITA VISITA VISITA DEL CENTRE DE DIA EL NEN DÉUDEL CENTRE DE DIA EL NEN DÉUDEL CENTRE DE DIA EL NEN DÉUDEL CENTRE DE DIA EL NEN DÉU    ––––    Maig Maig Maig Maig     

Durant el mes de maig hem tingut la visita dels professionals i  

els nois i noies del Centre de Dia El Nen Déu. Entre els professionals  

hi era la Irene una fisioterapeuta que va estar treballant entre  

nosaltres fa uns anys. A tots ens va fer molta il�lusió tornar-la 

a veure. Ella ens va presentar als diferents nois i noies que  

l’acompanyaven i que van compartir amb nosaltres  

un matí primaveral. Esperem retrobar-nos ben aviat!!!!!  Núria    
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SORTIDA AL CENTRE COMERCIAL GLÒRIES SORTIDA AL CENTRE COMERCIAL GLÒRIES SORTIDA AL CENTRE COMERCIAL GLÒRIES SORTIDA AL CENTRE COMERCIAL GLÒRIES ––––    MaigMaigMaigMaig    

Aprofitant el bon temps hem anat al Centre Comercial 

Glòries. Allà vàrem comprar algunes coses que 

necessitàvem en el CAE Oràlia. D’entre elles unes 

plantes que ja tenim plantades en el nostre petit hort. 

Una sortida ben profitosa!!!!!! 

                                                                           Núria 

SORTIDSORTIDSORTIDSORTIDA AL TIBIDABO A AL TIBIDABO A AL TIBIDABO A AL TIBIDABO “Un estiu sense barreres”“Un estiu sense barreres”“Un estiu sense barreres”“Un estiu sense barreres”––––    MaigMaigMaigMaig    

Al Tibidabo s’ho van passar molt bé. Hi havia molts 

voluntaris que ens van ajudar a pujar en les atraccions i, 

fins i tot, en el tren de la bruixa podíem pujar amb les 

cadires de rodes. Llàstima que se’ns va fer molt curt!!!! 

A la foto, si us hi fixeu molt, podreu veure a la Cristina 

amb la Olga i en Marcos.                                   Anna Royo        

ESPECTACLE DE MÀGIA AL CADESESPECTACLE DE MÀGIA AL CADESESPECTACLE DE MÀGIA AL CADESESPECTACLE DE MÀGIA AL CADES    (Ass. ESCLAT)(Ass. ESCLAT)(Ass. ESCLAT)(Ass. ESCLAT)----    MaigMaigMaigMaig    

La Mónica, la Natàlia i en Juanma acompanyats 

per la Fina i la Raquel van fer una sortida al 

CADES. Allà van veure una actuació de màgia 

a càrrec del Chuche i el seu ajudant. Ens van 

fer passar una molt bona estona. Com 

sempre, ha estat un plaer veure’ns amb els 

nostres amics del CADES.                      Raquel 

SORTIDA AL PASSEIG MARÍTIM SORTIDA AL PASSEIG MARÍTIM SORTIDA AL PASSEIG MARÍTIM SORTIDA AL PASSEIG MARÍTIM ––––    Juny Juny Juny Juny     

La Natàlia, en Marcos, la Montse i l’Òscar van anar al 

passeig marítim amb l’Anna Royo i la Tània. Va fer un 

dia fantàstic i vam poder veure el mar molt d’aprop. 

Mentrestant passejàvem, la Flora una amiga d’en 

Marcos, ens va saludar.  Tots ens ho vam passar molt 

bé, va ser un matí diferent i vam tornar a Oràlia ben 

contents.                                   Tània                                                                                            

CONCERT VANILCONCERT VANILCONCERT VANILCONCERT VANILAS AS AS AS ––––    JunyJunyJunyJuny 

Al juny vam tenir l’oportunitat de sentir un concert de 

música Pop. El grup Vanilas format per l’Àfrica, 

l’Andrew, l’Andrea i la Sandra ens va oferir algunes 

cançons pròpies i d’altres de grups ben coneguts. Vam 

gaudir moltíssim de la seva música i crec que ho vam 

demostrar sent un públic molt entregat. Esperem que 

triomfin i que ens vinguin a veure ben aviat!!!!      

Núria 

NOTA : En el proper número us explicarem més activitats que hem fet aquest quadrimestre 
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Ja hem fet 2 sortides al Joc Viu. Volem explicar-vos en què consisteix aquesta 

activitat. 

El JOCVIU és una associació que promou i potencia l'activitat física i  l'esport, 

l'estimulació sensorial i el lleure per a totes les persones, prioritzant la 

participació de les persones amb greus discapacitats, vetllant per la seva 

integració social i la millora de la seva qualitat de vida. Impulsant sempre 

que sigui possible un fort caràcter inclusiu en la oferta d'activitats. 

Com l’aprofitem nosaltres?  JOC VIU té un espai al barri del Clot. El centre té 

dues zones molt diferenciades: una sala d’estimulació multisensorial amb 

un material molt especialitzat (llit d’aigua, llit vibratori, diferents materials 

lluminosos, auditius, tàctils...) i una sala d’estimulació motriu amb 

gronxadors, llits elàstics, donuts rodants, etc. A part de les instal�lacions hi 

trobem uns professionals que ens han ensenyat com aprofitar tots els 

recursos dels que disposen. 

Quan arribem al JOC VIU coneixem les 

persones amb les que passarem la resta del matí. Després 

anem als vestuaris on ens preparem per l’activitat: ben 

còmodes i sabates fora! Quins nervis, no sabem encara què ens 

espera! En primer lloc anem a la sala motriu, una hora 

d’intenses sensacions i gran activitat: saltar, gronxar, girar... 

quanta adrenalina! Per recuperar-nos d’aquestes emocions 

anem a la sala d’estimulació multisensorial on vivim les 

sensacions del nostre cos i de l’entorn d’una manera més relaxada. 

La sortida al JOC VIU és una experiència que sempre ens agrada viure. Esperem poder-hi tornar ben 

aviat!!!                                                                                                                          Àlex i Núria 
 

El color erd 
El trimestre passat vam començar amb el color blau. Ara amb 

l’arribada de la primavera toca el verd. 

Primer de tot vam presentar el color verd en societat per això 

vàrem fer una gran festa. Tots vestits de verd, llums verdes... 

un ambient d’allò més verd on ens ho vam passar molt bé. 

Les diferents sortides també s’han organitzat per poder 

gaudir del color verd, la primavera i la olor de les flors. El 

taller de cuina va poder comptar amb aliments verds: alvocat, 

enciam, olives... 

Al taller d’audiovisuals hem 

visionat SPIRIT una història de cavalls que corren pels prats verds. 

I com no, amb l’hort urbà hem pogut gaudir de l’explosió de la 

primavera veient les flors, recollint els fruits, regant les plantes... 

El proper color amb el que experimentarem és el color VERMELL!!!!VERMELL!!!!VERMELL!!!!VERMELL!!!! 

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Núria 
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En aquest número us presentem a l’Andreu. Ell és un 

voluntari que col�labora amb nosaltres a través de Creu 

Roja des de el passat mes de juny.  

Què t’aporta ser voluntari?  Tenir una activitat que m’ompli 

el temps lliure del que disposo. 

Perquè vas decidir fer-te voluntari? Tenia ganes de donar 

alguna cosa als altres i sent voluntari tenia aquesta 

oportunitat i a canvi jo també rebo moltíssim d’ells. Sempre 

que surto del CAE Oràlia tinc ganes que arribi el proper dia 

per tornar-hi. 

Com a voluntari, t’has hagut de formar? Creu Roja és una 

entitat organitzada i abans de ser voluntari has de fer diversos cursos. En el meu cas jo 

m’he especialitzat en discapacitats físics/psíquics. 

Quines tasques portes a terme al CAE Oràlia? Faig acompanyament als nois, parlo i jugo 

amb ells. També procuro aprendre dels companys ja que són ells els professionals. Intento 

col�laborar en tot el que em demanem dins de les meves possibilitats. 

Andreu i Núria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: l’aniversari d’en Cristhian Correa el celebrarem a la tornada de 

les vacances d’estiu. 

Per ordre alfabètic: 

Montse Clot 

Mònica Gavaldà 

David Mirada 

Raul Ortiz 

Juan Manuel Requena 

Belén Zacutti 

Mes de maig Mes de juny 

Per molts anys a tots i totes!!!!! 

Mes de juliol i agost 
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A continuació us volem fer arribar les noves informacions sobre les subvencions pels 

diferents tipus d’adaptacions de la mobilitat i transport i per l’autonomia personal i 

comunicació que oferia l’ Institut Català de Serveis Socials (ICASS). Aquestes són les que 

coneixem comunament com PUA. Amb l’entrada en vigor de la Llei de dependència sembla 

que la sol�licitud d’aquestes canviaran. 

CLERIECLERIECLERIECLERIES ES COMPROMET A MANS ES COMPROMET A MANS ES COMPROMET A MANS ES COMPROMET A MANTENIR EL PROGRAMA UNTENIR EL PROGRAMA UNTENIR EL PROGRAMA UNTENIR EL PROGRAMA UNIFICAT D'AJUDES (PUAIFICAT D'AJUDES (PUAIFICAT D'AJUDES (PUAIFICAT D'AJUDES (PUA) MENTRE ELS ) MENTRE ELS ) MENTRE ELS ) MENTRE ELS 

BENEFICIARIS NO ESTIBENEFICIARIS NO ESTIBENEFICIARIS NO ESTIBENEFICIARIS NO ESTIGUIN COBERTS PER ALTGUIN COBERTS PER ALTGUIN COBERTS PER ALTGUIN COBERTS PER ALTRES PRESTACIONSRES PRESTACIONSRES PRESTACIONSRES PRESTACIONS    

Benestar Social i Família vol garantir que les persones beneficiaries no queden desprotegides Benestar Social i Família vol garantir que les persones beneficiaries no queden desprotegides Benestar Social i Família vol garantir que les persones beneficiaries no queden desprotegides Benestar Social i Família vol garantir que les persones beneficiaries no queden desprotegides 

mentre no reben els ajuts de la Lmentre no reben els ajuts de la Lmentre no reben els ajuts de la Lmentre no reben els ajuts de la Llei de la Dependèncialei de la Dependèncialei de la Dependèncialei de la Dependència    

El Departament de Benestar Social i Família mantindrà vigent el programa unificat d’ajudes 

(PUA) als beneficiaris d’aquest ajut que podrien quedar desprotegits mentre no se’ls assigni 

altra prestació. 

L’anterior Govern de la Generalitat va enviar 5.400 cartes i resolucions extingint aquest ajuts a 

partir del 31 de desembre de 2010, sense considerar la individualitat de cada cas i sense 

comprovar la continuïtat a través de la prestació de la dependència o del servei d’ajuda a 

domicili social. 

El conseller Cleries ha manifestat avui que “cal donar una resposta immediata per tal de no “cal donar una resposta immediata per tal de no “cal donar una resposta immediata per tal de no “cal donar una resposta immediata per tal de no 

deixar desprotegides les persones que resten a l’espera de saber si tenen dret a les prestacions deixar desprotegides les persones que resten a l’espera de saber si tenen dret a les prestacions deixar desprotegides les persones que resten a l’espera de saber si tenen dret a les prestacions deixar desprotegides les persones que resten a l’espera de saber si tenen dret a les prestacions 

de dependència o que saben que hi tenen dret, però encara node dependència o que saben que hi tenen dret, però encara node dependència o que saben que hi tenen dret, però encara node dependència o que saben que hi tenen dret, però encara no    han començat a rebre l’ajut”han començat a rebre l’ajut”han començat a rebre l’ajut”han començat a rebre l’ajut”. 

Cleries ha explicat, que el PUA s’ha d’extingir en favor de la llei de dependència, però les 

persones que fins ara se’n beneficiaven han de ser ben informades dels canvis legals i dels 

passos que han de fer per a complir-los. 

És per això que des del Departament de Benestar Social i Família, “s’assessorarà, incentivarà i “s’assessorarà, incentivarà i “s’assessorarà, incentivarà i “s’assessorarà, incentivarà i 

acompanyarà aquests ciutadans i ciutadanes en els processos de sol�licitud de les prestacions acompanyarà aquests ciutadans i ciutadanes en els processos de sol�licitud de les prestacions acompanyarà aquests ciutadans i ciutadanes en els processos de sol�licitud de les prestacions acompanyarà aquests ciutadans i ciutadanes en els processos de sol�licitud de les prestacions 

o dels serveis que els pertoquin per agilitzaro dels serveis que els pertoquin per agilitzaro dels serveis que els pertoquin per agilitzaro dels serveis que els pertoquin per agilitzar----ne els tràmits”. ne els tràmits”. ne els tràmits”. ne els tràmits”.             

    

www.gencat.catwww.gencat.catwww.gencat.catwww.gencat.cat    Sala de Premsa 15/2/2011Sala de Premsa 15/2/2011Sala de Premsa 15/2/2011Sala de Premsa 15/2/2011 

 

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 de les Festes de la Mercè i al Parc de la Unitat 

Octubre: Passeig per les Rambles 

Novembre: Concerts a l’Auditori 

Desembre: Festa de Nadal amb les famílies 
 
 


