EDITORIAL

FESTA D’ESTIU

Cantada d’havaneres
Grup

“LA GUINEU”
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Concert EEE Mare de Déu de Montserrat.- 21 d’abril
Cada any pels vols de Sant Jordi, la coral de l’Escola
Mare de Déu de Montserrat ens ofereixen un dels seus
magnífics recitals.
Enguany s’han superat a ells mateixos incorporant unes
coreografies estupendes.
Felicitats pels vostres èxits i moltes gràcies per compartir-los amb nosaltres!!!
Fira d’abril a Oràlia.- 26 d’abril

això
hi

Un any més al mes d'abril vam celebrar la nostre ja tradicional
i especial Feria de Abril. Alguns dels nostres nois gaudeix molt
del folklore i ritmes flamencs típics d’aquesta festivitat. És per
això que vam organitzar la nostra “caseta andalusa”, per entrarhi havíem d’engalanar-nos per la ocasió, mínim una flor al cap.
Un cop dins, balls i gaspatxo, ben fresquet!
Àlex Francisco

Centre Residencial Bellvitge.-28 d’abril

El mes d’abril vàrem anar a la Residencia Bellvitge a fer una
visita a Lucia Cardiel. És una antiga companya d’Oràlia a la què
estimem molt, tant a ella com a nosaltres ens va fer molt feliços
gaudir d’aquesta retrobada! A més, vam poder anar-hi en un
autobús de TMB exclusiu per portar-nos a la sortida i vam tenir
el plaer de que ens acompanyés la Rosa, una nova amiga voluntària que ve a compartir grans moments amb nosaltres!
Sandra Aguilar
Toca –Toca (COSMOCAIXA).- 12 de maig
Una visita esperada, a més de molt adient. Tots van gaudir de valent.
Tocar eriçons d’aigua, estrelles de mar i cucs, acaronar una granota o un rosegador
pelut, tenir una serp enroscada és una experiència inoblidable que sempre ho
recordarem.

Anna Royo
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TIBIDABO.- 16 de juny
Un any més el Tibidabo obre les seves portes amb el "dia
sense barreres", és un dia especial i una excursió on
sempre es gaudeix molt sobretot perquè els nois viuen
una experiència amb emocions diferents i intenses. És un
plaer veure’ls gaudir així i compartir aquet dia amb ells,
fins l'any vinent!
Raquel Garabito
CASAL D’ESTIU.- Del 15 de juny al 1 de juliol
TALLER PERRUQUERIA

ZOCO ÀRAB

GIMKANA
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SERVEI SOLIDARI DE TMB.Conductors voluntaris amb sensibilitat social
Treballadors que participen voluntàriament en activitats solidàries.
Des de fa més de deu anys, conductors voluntaris fan serveis solidaris d'autobús, fora de la
jornada laboral, per ajudar grups de persones amb necessitats especials com ara persones amb
discapacitat, gent gran, infants i immigrants, a desplaçar-se fins a un punt concret de l'àrea
metropolitana de Barcelona i a conèixer en detall els autobusos.
Aquesta activitat s'inscriu en la política de responsabilitat social de l'empresa i desenvolupa una
de les línies del Pla director de cooperació i solidaritat, que pretén facilitar els desplaçaments de
persones amb necessitats especials de mobilitat i fomentar la seva autonomia.
www.tmb.cat
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TALLER DE JARDINERIA i TALLER DE CUINA

Per ordre alfabètic:
Montse Clot
Cristhian Correa
Mònica Gavaldà
Raúl Ortiz
Juanma Requena
Belén Zacutti

*L’aniversari del Cristhian el celebrarem al setembre perquè el 31 de juliol (dia del seu
aniversari) fem vacances.
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VOLEU UTILITZAR EL SERVEI
“PORTA A PORTA”?
(Barcelona, Badalona, Esplugues del Llobregat,
L’Hospitalet, Sant Adrià del Besòs i Santa
Coloma)
(2’15 € viatge)



És indispensable tenir la targeta blanca amb el nº d’usuari.



Trucar a CETRAMSA (Centre metropolità d'informació i promoció del transport, SA)
al 93 486 07 52 (de 8 a 21 h. dies feiners i dissabtes fins a les 15h.) amb 48 h.
d’antelació del servei que volem sol·licitar. Pregunten nº d’usuari, dia, lloc i hora dels
serveis d’anada i tornada.



També es pot sol·licitar per Internet a la web: www.amb.cat Tràmits/Mobilitat/Atenció
al viatger/Serveis especials PMRS-Barcelona/Serveis esporàdics. Heu d’enviar el
correu a partir de les 8h del matí i rebreu resposta el mateix dia de la sol·licitud.
Per anul·lar un servei:
 Dies laborables: 93 486 04 56
 Dies festius:
679 16 52 67



Per a més informació aneu a la web de l’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA:

www.amb.cat
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 i Concert de piano Fundació Réssonance.
NOVEMBRE: Festa de la Castanyada
DESEMBRE: Festa de Nadal
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