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CONCERT D’HAVANERES.- 7 de febrer
El grup d’havaneres La Guineu ens ha ofert un preciós
recital de les havaneres més famoses. Ens han acompanyat un grup de nois i noies de la Llar Residencia
Valldaura. Tots plegats ens ho hem passat molt bé.
Gràcies a tots per acompanyar-nos i compartir amb
no-

nosaltres aquest espai tant agradable!!!!
AUDITORI, espectacle MAAAMBO!.- 27 de febrer

El passat 28 de febrer varem poder gaudir al Auditori de l'espectacle "MAMBO". Va ser
una actuació on els color, els balls, i sobre tot els instruments eren els protagonistes.
Els musics simulaven ser un avió i fer parades a tots els països de "llatinoamèrica", així
dons en cada país tocaven la seva "banda sonora"
MAMBOOOOO CUBA!
Vàrem gaudir molt!
Raquel Garabito
LA CALÇOTADA.- 20 de març
Després d’haver tingut cura del conreu de calçots al nostre
hort urbà, avui els hem cuinat. Al pati, gaudint d’un dia
esplèndid, ens ho hem passat molt bé celebrant l’arribada de
la primavera.
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Sortida Centre Comercial DIAGONAL MAR.- 21 de març
La sortida al centre comercial Diagonal Mar va anar força be,
vam

passejar mirant les botigues , prendre un refresc i el

que

més ens va agradar va ser gaudir del sol en el parc del

costat del centre comercial. La companyia del Rubén va
ser agradable i com a anècdota la Sandra es va
trobar la Mercedes, una amiga de la família.

Tània Mallorques

Visita al Centre Residencial ESCLAT MARINA.- 26 de març

El passat dimarts 26 de març diversos usuaris del centre ens vam anar
d’excursió a la Residència Esclat Marina dels nostres companys/es, on ens
tenien unes activitats preparades.
A primera hora del matí, el Marcos, l’Olga, la Montserrat, el Raúl i la Belén van
agafar tres taxis acompanyats/des de tres membres de l’equip que els van
portar a la porta de la Residència. Allà ens esperava la Mireia, la directora del
centre, la qual ens va explicar el que faríem i a continuació ens va ensenyar tots
els espais.
El Marcos, el Raúl i la Belén van fer un taller de conta-contes mitjançant medis
audiovisuals, on van poder gaudir de diverses sensacions amb estímuls visuals,
auditius i tàctils. A la vegada van compartir una gran experiència amb els seus
nous companys/es de l’Esclat Marina.
Per altra banda, l’Olga i la Montserrat van fer un taller de roses de feltre per la
paradeta que munten el dia de Sant Jordi. Van poder embolicar i retallar amb els
seus nous companys/es de l’Esclat Marina.
Finalment, ens vam fer una fotografia tots plegats i ens vam dir un fins aviat!
Us esperem aquí, a Oràlia, amics/gues de la Residència Esclat Marina!
Cristina Artola
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Visita a la Escola d’EE CONXA ESPINA.- 25 d’abril
El passat dijous dia 25 varem visitar la Escola Conxa Espina, on va assistir la nostra companya Fanta.
Va ser una alegria tant per la Fanta com pels professionals i companys. Ens ho varem passar d’allò més bé.
Gràcies per haver-nos convidat!!!!
Mila Robredo

LUIS DEMITO TREJO
En Luis va arribar al CAE Oràlia al més d’abril.
És un noi molt alegre i rialler, li agrada molt
gronxar-se al pati i passejar en companyia.
Esperem que s’ho passi molt bé al centre, sobretot amb els seus companys de l’Aula Blava.
Estem molt contents de tenir-lo entre nosaltres,
Molt benvingut Luis!!!

NATÀLIA GALLO
Després de 25 anys d’assistir al CAE Oràlia,
la Natàlia ha anat a viure al Centre Residencial Font de Castell de Subirats, molt
a prop de Sant Sadurní d’Anoia.
Estem segurs de que allí farà nous i bons
amics ben aviat.
Segur que ho passaràs molt bé i seràs molt
feliç en aquesta nova etapa!
Una forta abraçada Natàlia!!!
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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 a Can Mestre.
JUNY. - Sortida al Tibidabo i Festa d’Estiu.
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