FESTA DE NADAL 2019
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FESTES DE LA MERCÈ, El Born.- 19 de setembre
Aprofitant les Festes de la Mercè, Aquest mes de setembre
els nois i noies d’Oràlia han anat al centre de Barcelona, en
concret al Born, a gaudir del “bestiari” elaborat per cada
barri de la ciutat.
És una meravella, un cop més, gaudir de la creativitat i la
originalitat amb que els han treballat. Agraïm al nostre
voluntari Rubèn pel seu acompanyament. Esperem tornarlo a veure.

Mila i Raquel

ESPECTACLE DE BALL amb “Las Salerosas”.- 10 d’octubre
A mes de ser una activitat amb molts fans al nostre
centre, les companyes del grup "Las Salerosas", van
ser persones molt afectuoses i implicades amb els
nostres nois. Els van deixar part del seu vestuari i es van
fer fotos amb ells. Nois i noies del centre feliços i entregats amb els valls plens de color i ritme.
Anna Royo
LA CASTANYADA.- 29 d’octubre

Gran festassa la de la Castanyada!
Amb la nostra barbacoa al pati vàrem coure moniatos
i castanyes que van sortir boníssims!
Ens vam divertir moltíssim, aquí van unes
fotos que ho demostren!!!!
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PARCS DE LA CIUTADELLA I DE LA UNITAT.- 30 d’octubre
El passat dia 30 d'octubre el Cristhian i jo vam tenir el
plaer d'anar a donar una volta a la plaça del barri,
era un dia solejat, les fulles dels arbres es movien per la
brisa i vam experimentar diferents terres i textura
tot això acompanyat de rialles.

Judit Galceran

La passejada de tardor per el parc de la Ciutadella,va
ser molt agradable. Hi havia molta gent passejant amb
gossets, les fulles havien caigut i feien de catifa
cruixent. Els ànecs se’ns acostaven al estany i una
munió de turistes es movia al voltant de la taula on
varem seure per prendre una taronjada. La Montse i
el Dani estaven feliços i el Marcos s'ho va passar
molt bé apropant-se als ànecs.
Anna Royo
CC DIAGONAL MAR.- 19 de novembre
Aquesta vegada ens ha costat trobar ornamentació
Nadalenca al centre comercial. Però els nois van
gaudir de la gran afluència de gent que hi havia
al centre, per ser un dia de diari al mati. La gent ja
feia les compres dels regals de Nadal. Varem mirar
aparadors i varem seure a prendre un suc de taronja
per protegir-nos dels refredats amb la vitamina C.
Anna Royo

ADEELA AHMED
La Adeela va arribar al CAE Oràlia el dia 2 de desembre.
És una noia molt alegre i simpàtica, li agrada donar
voltes pel centre per veure-ho tot i no perdre’s
detall.
Estem molt contents de tenir-la entre nosaltres i
ben convençuts de que ens ho passarem molt bé
tots plegats.
Molt benvinguda Adeela!!!
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PA DE PESSIC DE IOGURT
Ingredients:


3 ous



1 iogurt (natural o de llimona)



1 got d’oli



2 ò 3 gots de sucre (blanc o morè)



3 gots de farina



1 sobre de llevat (preferentment Royal)



1 mica de sal

Elaboració:
Utilitzeu l’envàs del iogurt com a got de mesurar. Si voleu, podeu posar
una mica de sucre per sobre del Pa de Pessic abans de posar-lo al forn.
Greixar el motlle amb mantega i pre-escalfar el forn. Cocció: 20 minuts
aproximadament. També podeu decorar els pastís amb xocolata o caramel.
Ara gaudiu-lo!
_______________________________
Aquesta recepta ha estat aportació de les filles de la Auxiliar Mila Robredo. La
Júlia i la Àlex Llopis són unes excel·lents rebosteres, us en donem fe ja que
aquest pastís l’hem tastat i està boníssim, us el recomanem especialment...
MOLTES GRÀCIES NOIES!!!
Esperem els vostres consells, receptes, escrits, informacions... per les properes
edicions. Feu-nos-les arribar i les veureu publicades a l’Oràlia Exprésss

GENER.- Sortida a l’Auditori
FEBRER.- CC Diagonal Mar
MARÇ.- Festa de Carnaval, Visita al CR Esclat Marina i ruta en bus per Plaça Eivissa
ABRIL.- Sortida a les Rambles i al Parc de la Unitat
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