FESTA CARNESTOLTES 2012
El Carnaval és una celebració que al CAE Oràlia vivim intensament ja que és una festa en la
qual tots hi participem. Quan arriben aquestes dates, els nois i noies del centre veuen que
al seu voltant, s’està preparant amb molta illusió tot el necessari per passar-s'ho bé.
Creiem que és important treballar aquest esdeveniment donat que és una festa popular i
reconeguda arreu. Així podem viure la cultura, la història i les tradicions del nostre entorn
des d'un punt de vista divertit i a l'hora profitós.
Amb aquesta activitat s'aprenen valors com l'estimació per les diferents festes tradicionals,
el fet de treballar en equip en la preparació i realització de la festa, el respecte cap als altres
i cap a les seves opinions i el treball cooperatiu entre el CAE i les famílies dels usuaris que
atenem...
Enguany hem aprofitat la temàtica de “Els 5 Sentits” com a fil conductor de les disfresses,
seguint el centre d’interès escollit per treballar durant el 2012. Cada noi i cada noia s’ha
disfressat d’aquell sentit que millor els representa: qui li agrada xafardejar-ho tot amb un
ull ben obert, qui gaudeix pintant amb una mà ben grossa, qui sempre està escoltant
música amb una orella ben atenta...
Un cop més agrair als familiars i amics la seva participació i collaboració en aquesta festa
que tant ens agrada celebrar i compartir.
Fins la propera!

Anna Noguera
Directora.
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ACTUACIÓ GRUP JARA – Gener
El passat mes de gener va actuar un grup de
ball molt maco, es diu Jara. Estava format per
4 senyores i un senyor i ho feien molt bé. Un
espectacle molt professional. Van ballar
sevillanes i duien un vestuari molt bonic i
elegant. Ens ha agradat a tots i des d’aquí els
hi donem les gràcies.

Fina

SORTIDES A L’AUDITORI – Febrer
Quins sentits estimulem? Si anem a l’Auditori, l’oïda delitem. En la representació la vista
omplen de colors. Quin espectacle més bo!
Els nois s’ho van passar
d’allò millor i a la tornada
cantaven com el gall
kikirico!!!!
Anna Royo
PASSATGE DELS SENTITSSENTITS Febrer
Els nois i noies van poder gaudir de l’explosió de
sensacions oferta pel Passatge dels Sentits.
El

Passatge

dels

Sentits

formava

part

del

muntatge ideat per a la festa de carnestoltes i del
que, qui ens va acompanyar aquell dia, també va
poder experimentar.
Núria
SORTIDA ESCOLA BRESSOL VALLDAURA - Març
La Mònica i jo vam anar a visitar l’Escola Bressol Valldaura. La Chus ens va atendre molt
bé i ens va ensenyar els diferents tallers que realitzaven a
la festa d’hivern: costura, bricolatge i intercanvi de roba.
La Mònica s’ho va passar molt bé envoltada de molts nens
i nenes. També vam veure l’hort que tenen, les diferents
classes i un arbre ple de desitjos. Vam marxar molt
contentes i amb ganes de tornar a l’Escola.
Tània
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Avui us presentem en Manel Frutos. El Manel és auxiliar
d’educació especial i treballa amb nosaltres des de setembre.
Apart d’això dedica part del seu temps a formar pallassos.

Què és el que més t’agrada d’Oràlia?
Els usuaris i tota la gent que hi treballa. A tots les hi vull donar
les gràcies per haver-me ensenyat tantes coses.

Què destacaries del teu treball o del centre?
Valoro molt la feina que es fa a Oràlia i cada dia aprenc o descobreixo alguna cosa. Ho
trobo molt, però molt interessant.

Què significa per a tu el CAE Oràlia?
Un lloc ple d’emocions.
Manel

Per ordre alfabètic:
Febrer
Natàlia Gallo
Març
José Luis Bachiller
Cristina Clemente
Marcos Pérez

NOTA: L’aniversari de la Susana Torres el celebrarem el proper mes d’abril.
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Ja som autosuficients! Calçotada 2012
El passat 27 de Gener vam tastar al CAE els calçots que amb tant
tant esforç
hem estat cultivan
cultivant durant molt temps.
temps.
Recordeu que a l’últim
número parlàvem de cóm vam
plantar els calçots al centre?
Doncs després de molt
esperar i de cuidar l’hort amb
molta paciència, el passat 24
de gener vam fer la nostra 2ª collita. Els nostres calçots ja
estaven preparats per que els agaféssim i poguéssim
gaudir d’ells, quina olor!! Als nois i noies del centre se’ls hi dibuixava un somriure en veure
el que tant de temps havien estat esperant.
Pocs dies després, el 27,
vam fer la nostra primera
calçotada al centre.
Primer vam fer foc a una
barbacoa al pati, després
vam posar el calçots al
foc i, en un tres i no res,
ja estaven fets. Acompanyats amb una bona salsa
romesco, què bons van quedar! Va ser una
activitat de la que vam gaudir tots plegats. De ben
segur que la repetirem el proper any.

Àlex

MATERIAL D’ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL
Ja estem utilitzant els regals que ens va porta el patge al Nadal per a les sessions
d’estimulació multisensorial.

La Susana observant els tubs fluorescents

En Cristhian gaudint del matalàs de boles
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S’ha posat en marxa el nou centre residencial Tres Pins per a persones amb discapacitat
intel•lectual
La residència Tres Pins és un nou centre de titularitat pública per a persones amb discapacitat
intel•lectual i trastorns de conducta a Barcelona.
El centre ha entrat en funcionament a principis de 2012 i es troba al districte de Sants Montjuïc i
està gestionat per la Fundació Sant Pere Claver.
El centre compta amb 27 places residencials i 12 centre de dia.

NOSALTRES TAMBÉ HI SOM: s’ha publicat un llibre de relats de la Residència Amílcar
Les històries de vida i relats que conformen aquest projecte col•lectiu finalment han pres forma de
llibre. Amb el títol “Nosaltres també hi som”, un grup de residents i professionals d’Amílcar i del
Consorci han posat per escrit idees, contes, anècdotes i vivències.
Com diu Pepa Cantarero, qui ha conduït el taller d’escriptura d’on neix aquest projecte, en el
pròleg: “Aquest llibre no és de ningú en concret i és de tots, perquè tots ens hem embarcat en
aquest trajecte guiats pel plaer de l’escriptura”. El llibre pretén donar veu a persones que massa
sovint no se les escolta, per això acaba amb to reivindicatiu: “Nosotros contamos. Nosaltres tenim
presència. Nuestro grito no siempre se oye, pero está. És el crit sense so, sense ressò, no per això
un crit menor. I aquells que no l’escolten pitjor per ells. Nosotros contamos y queremos contar.”
Felicitats a tots i totes que heu fet possible aquest llibre.
Font: www.cssbcn.cat 18/01/2012

Oràlia Exprésss
Exprésss també a internet
A partir d’ara podreu llegir també la revista Oràlia Exprésss a la web del Consorci de Serveis Socials
de Barcelona. La web on la trobareu és: www.cssbcn.cat

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

ABRIL: Diada de Sant Jordi, Concert EEE Mare de Déu de Montserrat
MAIG: Sortida Joc Viu, Concert de la Coral Gent Gran d’Horta
JUNY: Festa d’estiu
JULIOL: Casal d’estiu
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