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17 de setembre.- Visita al Palau de la Virreina
Per primera vegada hem pogut visitar al mateix Palau de la
Virreina, al ben mig de les Rambles de les flors de Barcelona,
la col·lecció de gegants i cabuts de la ciutat. Allà esperen
tranquils fins al 24 de setembre, per la esperada desfilada a les
festes majors de la nostra ciutat. Son majestuosos, mal de coll
ens va quedar de mirar tan amunt!!

Àlex

22 de setembre.- Visita al Palau de la Virreina
Sóm “urbanites” del tot i Barcelona és la nostra ciutat, per
això

això hem participat en la festa patronal, “La Mercè”.
Del Palau de la Virreina hem vist l’exposició de tot
l’ IMAGINARI urbà.
Fins l’any que ve.
Anna Royo

13 d’octubre.- Actuació de “DANCING GANESH”
Un cop més aquest grup de dansa Bollywood ens ha sorprès
amb els seus ritmes, colors i alegria.
Juntament amb els convidats del CR Valldaura ens ho hem
passat d’allò més bé.
Moltes gràcies!!!!
CASTANYADA.- 28 d’octubre.

Tercer Quadrimestre 2015 Núm.16

Benvingut YAKO.Al Kiko, el nostre gos de teràpia, li ha arribat la
edat de la jubilació i començarà una nova etapa en
la seva vida: descansar, bon menjar, prendre el sol
i jugar tan com vulgui al jardí de casa seva...
Quina sort!
Donem la benvinguda al Yako, el substitut del
Kiko, un Border Collie preciós que vindrà a fer
Teràpia al CAE Oràlia aquest curs. Tot i que encara és molt jove ja té experiència en la seva curta
vida laboral. T’esperem amb il·lusió Yako!

PETITA NOVETAT
Aquí estan les bates que van estampar
els nois i noies del centre durant
el casal d’estiu. Han quedat xules, oi?
Les aprofitarem per no tacar-nos
als tallers de manualitats.
Gràcies artistes!
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JUBILACIÓ CRUZ
Oralians i oralianes (un record molt especial per la
Pepita Montells).
Després de 27 anys amb vosaltres, m’acomiado de tots i
totes amb la satisfacció d’haver compartit molts projectes,
molts moments, moltes alegries i algun que altre patiment
-inevitable a la vidaComença una nova etapa. Espero deixar una petita empremta al vostre cor i m’emporto
moltes cosetes de cadascú de vosaltres. Per això i més...GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES...
Us desitjo unes bones festes de Nadal i millor 2016!

Cruz

COMIAT CRUZ
El darrer dia de la Mari Cruz vam organitzar-li una petita festa sorpresa amb els nois i
noies d’Oràlia, era el comiat oficial després de tants anys junts. Els dies anteriors vam estar
estampant plegats les mans del nois a una pancarta gegant que deia “GRACIAS. TE
QUEREMOS. HASTA SIEMPRE!! “ Durant la festa li vam donar un regalet preciós, era una foto
de tots plegats en un marc ple de ditades fetes per cadascun de nosaltres. La Mari Cruz va
quedar molt contenta i emocionada . Tot va acabar en una gran festa!!

Àlex

GENER: Recital d’Havaneres
FEBRER: FESTA DE CARNESTOLTES i Visita al Museu de la Música
MARÇ: Sortida al Parc de la Ciutadella
ABRIL: Sortida de Sant Jordi
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