EDITORIAL – FESTA DE CARNAVAL:

“LES PROFESSIONS”

Cuiners

Netejadors

Infermers

Jardiners
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VISITA AL MUSEU DE LA MÚSICA.- 31 de gener
El temps ens va acompanyar i vàrem tenir una sortida al museu
de la música molt agradable. Vam veure moltíssims instruments
musicals, vam escoltar algun d'ells i també vam tenir la possibilitat de tocar-los. Entre tots vam fer unes petites maraques
amb ampolles de plàstic, arròs i cigrons i finalment vam poder
tocar-les acompanyades de música.

Tània Mallorques

RECITAL DE RUMBA.- 16 de febrer
Al febrer ens vàren acompanyar un grup d’amics del barri
d’Horta que ens vàren delitar amb les seves cançons i
melodies. Gràcies per venir a Susana, David, German,
Antonio, Toni, Brian i Oscar.
Ens ho vàrem passar súper-guai!!!!!

Modest Almá
SORTIDA AL CC LAS ARENAS.- 21 de febrer

Per un dia tan solejat, l’elevador de vidre amb vistes
precioses de la ciutat i el poder parlar amb els comerciants que ens van permetre tocar sabates i bosses de
mà, va ser una sortida immillorable!!!

Anna Royo

AUDITORI.- Planeta Clarinet.- 14 de març
El passat dia 14 de març, la Olga, la Montse, el Modest,
l’Oscar, L’Anna Royo, la Natàlia, el Marcos i jo vàrem anar
un cop més a l’Auditori de Barcelona a escoltar un quartet
de corda molt animat amb dos violins, una viola i un violoncel. Peces populars i clàssiques amb un meravellós joc
de llums i colors. Era increïble veure les cares dels nois
quan anaven succeint coses.
Gràcies música per tot el que despertes en nosaltres!

Àlex Francisco
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LA CALÇOTADA.-

28 de març

Un any més hem collit els calçots que vàrem plantar al
nostre hort urbà.
La collita ha estat bona i els calçots han sortit grans i
forts. Hem pogut gaudir d’una calçotada molt divertida
i animada.
Ho hem passat molt bé.
Haurem d’esperar un any més per tenir una altre
collita!!!
CEL·LEBRACIÓ DIADA DE SANT JORDI
(Grup d’havaneres La Guineu”).- 21d’abril
El passat 21 d’abril per celebrar el tant estimat Sant Jordi
Vam gaudir d’un recital d’havaneres en companyia del
Grup “La Guineu”. Els nois han gaudit molt, cantant cançons de tota una vida. Han vingut convidats un grupet
del Centre Residencial Valldaura. Gràcies i fins aviat!

Raquel Garabito
VISITA AL COSMOCAIXA.-25 d’abril
Un lloc càlid i humit on hem pogut gaudir de la presència d’animals i plantes desconeguts. En Josep Maria, voluntari de la Creu
Roja ens ha acompanyat en aquesta experiència.
Molte gràcies Josep Maria!
Fins aviat!

Anna Royo
... AL SALVADOR PEREGRINA.
En Salva està amb nosaltres des de mitjans del
mes de març.
Està amb els nois i noies de l’Aula Blava i el que
més li agrada és passejar pel pati quan fa bo.
Estem contents perquè ens ajuda a portar les
cadires de rodes per arreu del centre, li agraden
les pessigolles i sempre dona les gràcies.
Benvingut Salva, esperem que ho passis molt
bé amb nosaltres!
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Per ordre alfabètic:
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Ricardo Bracamonte
Natàlia Gallo
Marcos Pérez
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FLAM DE LA SRA. BACHILLER
La mare d’en José Luis ens ha
enviat la recepta del seu flam.
Boníssim i fàcil de fer!
Ingredients:


1 sobret d’almívar.



900 ml. de llet.



9 ous sencers.



9 cullerades soperes ben plenes de sucre.

Procediment:
 Posar el contingut del sobret d’almívar a la flamera.
 Batre bé els ous amb la llet i el sucre, i posar la barreja a la flamera.
 Tapar la flamera amb film i després amb la tapadora de la flamera.
 Posar la flamera al bany Maria dins l’olla exprés.
 Coure durant 15 minuts.
 Deixar refredar... i ja està!.

Esperem els vostres consells, receptes, escrits, informacions... per les properes
edicions. Feu-nos-les arribar i les veureu publicades a l’Oràlia Exprésss

MAIG: Visita al Centre Residencial “Can Serra”
JUNY: Casal d’Estiu, sortida al TIBIDABO i Festa d’Estiu
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