
 

 

Benvolguts tots, 

Aquesta Festa de Nadal és la darrera celebració de l’any al nostre centre i per tant 

la darrera oportunitat de compartir amb tots vosaltres uns moments tan 

entranyables com aquests: els regals, les Nadales, esmorzar tots plegats,… 

Hem estat organitzant amb molta il�lusió aquesta festa i 

comptar amb la vostra presència. 

En nom de tot el personal i en el meu us volem expressar els nostres millors 

desitjos de Pau, Amor i Felicitat per a tothom. Agraïm a les famílies, l

valuosa col�laboració sense la qual no podríem desenvolupar de la mateixa 

manera la nostra tasca diària per aconseguir la màxima qualitat de vida pels 

fills i filles.  

 

Moltes gràcies a tots i desitjar

Nadal i un millor Any Nou! 

Ara i sempre quedo a la vostra disposició,

 

Anna Noguera 

Directora CAE Oràlia 
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Editorial: Festa de NadalEditorial: Festa de NadalEditorial: Festa de NadalEditorial: Festa de Nadal

Aquesta Festa de Nadal és la darrera celebració de l’any al nostre centre i per tant 

la darrera oportunitat de compartir amb tots vosaltres uns moments tan 

entranyables com aquests: els regals, les Nadales, esmorzar tots plegats,… 

organitzant amb molta il�lusió aquesta festa i i ens ha agradat molt 

comptar amb la vostra presència.  

En nom de tot el personal i en el meu us volem expressar els nostres millors 

desitjos de Pau, Amor i Felicitat per a tothom. Agraïm a les famílies, l

valuosa col�laboració sense la qual no podríem desenvolupar de la mateixa 

manera la nostra tasca diària per aconseguir la màxima qualitat de vida pels 

Moltes gràcies a tots i desitjar-vos, com no podria ser d’una altra manera,

 

Ara i sempre quedo a la vostra disposició, 
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Editorial: Festa de NadalEditorial: Festa de NadalEditorial: Festa de NadalEditorial: Festa de Nadal    

Aquesta Festa de Nadal és la darrera celebració de l’any al nostre centre i per tant 

la darrera oportunitat de compartir amb tots vosaltres uns moments tan 

entranyables com aquests: els regals, les Nadales, esmorzar tots plegats,…  

i ens ha agradat molt de 

En nom de tot el personal i en el meu us volem expressar els nostres millors 

desitjos de Pau, Amor i Felicitat per a tothom. Agraïm a les famílies, la seva 

valuosa col�laboració sense la qual no podríem desenvolupar de la mateixa 

manera la nostra tasca diària per aconseguir la màxima qualitat de vida pels seus 

vos, com no podria ser d’una altra manera, un Bon 
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FESTA DE NADALFESTA DE NADALFESTA DE NADALFESTA DE NADAL    

15 de desembre de 2011 



    

  

Tercer Quadrimestre 2011 Núm.4 

 
ACTUACIÓ QUADRE FLAMENCACTUACIÓ QUADRE FLAMENCACTUACIÓ QUADRE FLAMENCACTUACIÓ QUADRE FLAMENC – Juliol 

En el mes de juliol vam poder gaudir de 

l’actuació d’un quadre flamenc on també 

hi formava part l’Aina. 

Ens van agradar d’allò més els seus balls!                                               

Núria 

FESTES DE LA MERCÈFESTES DE LA MERCÈFESTES DE LA MERCÈFESTES DE LA MERCÈ – setembre 
Patrona de Barcelona, “les festes de la Mercè”.  

Com cada any el centre Oràlia a veure els dracs anirem. Disfrutem tots 

de les festes, què no tirin molts coets!!  

Nois i noies entre els dracs cerquen quin del seu barri és. Així coneixem 

Barcelona, les seves festes i els seus barris.                            Anna Royo 

SORTIDES AL PARC DE LA UNITATSORTIDES AL PARC DE LA UNITATSORTIDES AL PARC DE LA UNITATSORTIDES AL PARC DE LA UNITAT- octubre 
A l’octubre vam anar al Parc de la 

Unitat, que està al costat del centre. 

Allà vam organitzar una gimcana on va 

participar la gent del barri, ajudant-nos 

a superar les proves. Una de elles era 

preguntar si coneixien el nostre centre. Ens va sobtar que molta 

gent encara no ens coneixia, però això no era un problema... portàvem una pancarta on deia: 

“SOM CAE ORÀLIA”. Va ser un dia diferent i els nois van gaudir molt!                               Raquel 

SORTIDES AL COSMOCAIXASORTIDES AL COSMOCAIXASORTIDES AL COSMOCAIXASORTIDES AL COSMOCAIXA- octubre 
La millor sortida en molt de temps! Ens 

van fer entrar abans que obrís el museu. El 

guia que ens va rebre ens va saludar a tots 

i quan fèiem la visita esperava la resposta 

dels nois per continuar amb l’itinerari. Ha 

estat fantàstic!!!                       Anna Royo    

FESTA DE LA CASTANYADAFESTA DE LA CASTANYADAFESTA DE LA CASTANYADAFESTA DE LA CASTANYADA- octubre 
Avui hem celebrat la castanyada. Han vingut els amics del CADES-Ass. 

ESCLAT que són molt simpàtics. 

Hem menjat castanyes i moniatos i hem begut refrescos!!!! 

A més, en Manel ens va fer una petita actuació disfressat d’un adorable 

vellet.                                                                                                   Fina 

“ 40 PA’ ARRIBA“ 40 PA’ ARRIBA“ 40 PA’ ARRIBA“ 40 PA’ ARRIBA, 40 PA’ ABAJO, 40 PA’ ABAJO, 40 PA’ ABAJO, 40 PA’ ABAJO””””- Novembre 
Va venir el grup de ball “40’ pa arriba, 40’ pa abajo”. En primer 

lloc ens han ballat una coreografia de ball en línia molt maca i 

després ens han ballat per sevillanes. Entre els ballarins hi havia 

un antic conductor del transport que ha reconegut a molts nois 

dels que duia al centre.                                        Fina 

 



 

 

Amb l’arribada de l’estiu 

les activitats del centre giraven al voltant d’aquest bonic color . 

Al taller de cuina un gaspatxo

Els vermells tomàquets eren espectaculars. 

Olorar, tallar, batre i degustar,

moment el vam tenir prepa

Durant el taller d’audiovisuals jugàvem a trobar 

vermell: samarretes, barrets o cabells, qualsevol cosa valia. 

Només un requisit. Ja sabeu quin é

El vermell va estar durant tres mesos en perill d’extinció al c

ja que totes les nostres manualitats es van convertir 

nostres robes vermelles. Mireu que

recordàvem, és estiu. L’hem de gaudir

 

 

 

Amb la tardor l’ambient 

groc, es per aix

el moment de sortir al carrer i 

nosaltres mateixos

espectacle a 

Els plàtans, la pinya i les pomes es 

transformen amb un 

llimona en una boníssima macedònia 

preparada pels nois i noies 

cuina. 

d’audiovisuals 

 I com no, la tan desitjada festa... tots 

uniformats amb peces de vestir de color g

mocadors, mitjons, samarretes i pantalons
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Amb l’arribada de l’estiu i la calor el color vermell es torna protagonista i totes 

les activitats del centre giraven al voltant d’aquest bonic color . 

Al taller de cuina un gaspatxo vam preparar. 

ls vermells tomàquets eren espectaculars. 

Olorar, tallar, batre i degustar, en un 

oment el vam tenir preparat.  

Durant el taller d’audiovisuals jugàvem a trobar coses de color 

samarretes, barrets o cabells, qualsevol cosa valia. 

sabeu quin és? 

El vermell va estar durant tres mesos en perill d’extinció al centre 

ja que totes les nostres manualitats es van convertir en aquest color. 

Per acomiadar-lo, una 

festassa vam preparar. 

Primer una macro sessió de 

relaxació amb objectes 

estimulants de color vermell 

tots plegats al menjador. 

Què relaxats ens vam 

quedar! I per acabar tots al 

pati ben engalanats amb les 

ireu que guapos vam quedar! Ja no ho 

s estiu. L’hem de gaudir!                         Àlex Francisco  

Amb la tardor l’ambient tinta el paisatge de color 

groc, es per això que aprofitem i en parlem. És 

el moment de sortir al carrer i comprovar-ho per 

nosaltres mateixos. Hem gaudit d’aquest bonic 

espectacle a les excursions.  

Els plàtans, la pinya i les pomes es 

transformen amb un rajolinet de suc de 

llimona en una boníssima macedònia 

preparada pels nois i noies durant taller de 

cuina. Al taller de manualitats i 

d’audiovisuals també va estar present. 

I com no, la tan desitjada festa... tots 

uniformats amb peces de vestir de color groc, qualsevol cosa valia, 

mocadors, mitjons, samarretes i pantalons.      

                                                                         Àlex Francisco 
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i la calor el color vermell es torna protagonista i totes 

les activitats del centre giraven al voltant d’aquest bonic color .  

 

tinta el paisatge de color 

 

per 

. Hem gaudit d’aquest bonic 



 

Avui us presentem a la Neus que porta des

nosaltres fe

psicologia i, apart de treballar amb nosaltres, dóna classes de repàs a 

nois i noies de diferents edats.

Què és per tu el CAE Oràlia?Què és per tu el CAE Oràlia?Què és per tu el CAE Oràlia?Què és per tu el CAE Oràlia?

 El CAE Oràlia per mi representa un espai on hi ha recursos, tant 

pers

tenen els seus usuaris. Alhora, permet a les famílies poder fer les 

seves tasques diàries necessàries sabent que els seus fills estan en bones mans.

Què és el que més t’agrada del CAE Oràlia?Què és el que més t’agrada del CAE Oràlia?Què és el que més t’agrada del CAE Oràlia?Què és el que més t’agrada del CAE Oràlia?

El que més m’agrada de l’Oràlia és el fet que hi hagi un equip multidisciplinar de professionals 

que treballen tots a una perseguint un mateix objectiu: el benestar dels usuaris del centre. 

Tots plegats, usuaris i professionals, constitueixen una mena de 

hi desenes de protocols a seguir, tothom té clar que el més important és oferir

qualitat de vida possible. 

Què destacaries del teu treball a l’Oràlia?Què destacaries del teu treball a l’Oràlia?Què destacaries del teu treball a l’Oràlia?Què destacaries del teu treball a l’Oràlia?

Del meu treball a l’Oràlia destacaria el vincle tant fort 

cap de pocs dies de treballar amb ells, ja m’havien tramés els seus gustos i preferències, la 

qual cosa ofereix moltes pistes de com actuar

somriures possible cada dia.  
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Avui us presentem a la Neus que porta des del mes de setembre amb 

nosaltres fent una suplència. En aquests moments està estudiant 

psicologia i, apart de treballar amb nosaltres, dóna classes de repàs a 

nois i noies de diferents edats. 

Què és per tu el CAE Oràlia?Què és per tu el CAE Oràlia?Què és per tu el CAE Oràlia?Què és per tu el CAE Oràlia?    

El CAE Oràlia per mi representa un espai on hi ha recursos, tant 

personals com materials, per a cobrir les necessitats especials que 

tenen els seus usuaris. Alhora, permet a les famílies poder fer les 

seves tasques diàries necessàries sabent que els seus fills estan en bones mans.

Què és el que més t’agrada del CAE Oràlia?Què és el que més t’agrada del CAE Oràlia?Què és el que més t’agrada del CAE Oràlia?Què és el que més t’agrada del CAE Oràlia?    

El que més m’agrada de l’Oràlia és el fet que hi hagi un equip multidisciplinar de professionals 

que treballen tots a una perseguint un mateix objectiu: el benestar dels usuaris del centre. 

Tots plegats, usuaris i professionals, constitueixen una mena de família en la qual, tot i haver

hi desenes de protocols a seguir, tothom té clar que el més important és oferir

Què destacaries del teu treball a l’Oràlia?Què destacaries del teu treball a l’Oràlia?Què destacaries del teu treball a l’Oràlia?Què destacaries del teu treball a l’Oràlia?    

Del meu treball a l’Oràlia destacaria el vincle tant fort que es crea amb els usuaris del centre. Al 

cap de pocs dies de treballar amb ells, ja m’havien tramés els seus gustos i preferències, la 

qual cosa ofereix moltes pistes de com actuar-hi i fer que els surtin el major nombre de 

                                                                                            

Per ordre alfabètic:

Maria José Aguilar 

Cristhian Correa 

(juliol)

Daniel Garcia

Olga Gatell

Anabel Guardeño

Sandra Iglesias

Susana Iglesias

Óscar 
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l mes de setembre amb 

una suplència. En aquests moments està estudiant 

psicologia i, apart de treballar amb nosaltres, dóna classes de repàs a 

El CAE Oràlia per mi representa un espai on hi ha recursos, tant 

onals com materials, per a cobrir les necessitats especials que 

tenen els seus usuaris. Alhora, permet a les famílies poder fer les 

seves tasques diàries necessàries sabent que els seus fills estan en bones mans. 

El que més m’agrada de l’Oràlia és el fet que hi hagi un equip multidisciplinar de professionals 

que treballen tots a una perseguint un mateix objectiu: el benestar dels usuaris del centre.  

família en la qual, tot i haver-

hi desenes de protocols a seguir, tothom té clar que el més important és oferir-los la  millor 

que es crea amb els usuaris del centre. Al 

cap de pocs dies de treballar amb ells, ja m’havien tramés els seus gustos i preferències, la 

hi i fer que els surtin el major nombre de 

                                                                                          Neus 

 

 

Per ordre alfabètic: 

Maria José Aguilar 

Cristhian Correa 

(juliol)    

Daniel Garcia 

Olga Gatell 

Anabel Guardeño 

Sandra Iglesias 

Susana Iglesias 

Óscar Sànchez 
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Aprofitant el nostre hort urbà i que estem al mes de setembre hem decidit plantar calçots. Els calçots són 
cosins-germans de la ceba i un dels cultius més antics de la nostra cultura. És una planta amb un alt 
contingut de vitamines i minerals, això també es bo saber-ho ja que quan estiguin apunt farem una bona 
calçotada i els podrem tastar. Que bons!! 
És molt divertit i gratificant treballar la terra i veure com poc a poc el que hem plantat va creixent i va 
donant el seu fruit.  
Això de plantar calçots va ser una molt bona idea i pels nois i noies del centre va ser una experiència molt 
profitosa i estimulant.  
Ara pas a pas os explicarem com ho vam aconseguir.... 

1) Primer, vam haver de fer dos línees de plantació. 
2) Després, vam fer uns petits talls a la part superior del bulb per afavorir el creixement del calçot.  
3) El següent pas va ser plantar el bulb dins de les dues línees de plantació que vam fer anteriorment, 

5 en cada una de elles, 10 en total!! 
4) La part més dificultosa va ser quan vam tenir que calçar el bulb fins enterrar-lo del tot a la terra. 
5) Per últim, regar una miqueta i esperar que creixin moltísim!! 
6) Mireu com estan ja!! en poc més d’una setmaneta ja els tenim aquí i estan preciosos!  

 
Àlex Francisco  
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S’estrena el nou cercador d’entitats i serveis socialsS’estrena el nou cercador d’entitats i serveis socialsS’estrena el nou cercador d’entitats i serveis socialsS’estrena el nou cercador d’entitats i serveis socials    
El cercador, que té una nova funcionalitat, permet obtenir dades de totes les entitats titulars de 

serveis socials així com dels serveis socials inscrits al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments 

Socials (excepte dels serveis residencials adreçats a dones víctimes de violència masclista, i infants i 

adolescents les quals, pel seu caràcter d’especial protecció, no poden fer-se públiques).  

El Departament de Benestar Social i Família ha posat en marxa el cercador d’entitats i serveis socials 

amb una nova funcionalitat que facilitarà la cerca i tractament de les dades sobre entitats i serveis 

socials. 

El nou cercador permet obtenir dades de totes les entitats titulars de serveis socials així com dels 

serveis socials inscrits al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (excepte dels serveis 

residencials adreçats a dones víctimes de violència masclista, i infants i adolescents les quals, pel 

seu caràcter d’especial protecció, no poden fer-se públiques). 

A més de permetre cercar les dades, estructurades d’una manera molt més clara, té una nova 

funcionalitat que permet descarregar-les amb un format de full de càlcul (excel) i després fer-ne el 

tractament que considereu oportú.                                        www.gencat.cat/benestar 20-10-2011 

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

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

SIMULACRESIMULACRESIMULACRESIMULACRE 
El dia 23 de novembre vàrem dur a terme un simulacre 

d’evacuació del centre en cas d’emergència amb un èxit 

total gràcies a la participació de les famílies assistents. 

 

Gràcies a tots!!!!Gràcies a tots!!!!Gràcies a tots!!!!Gràcies a tots!!!!    

    

 
GENER: Concert Coral Gent Gran d’Horta 

FEBRER: Festa de Carnestoltes 

MARÇ: Concert EEE Mar de Déu de Montserrat 

ABRIL: Sortides al Parc de la Unitat, Celebració Diada de Sant Jordi. 

 


