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Desembre 2018

Servei d'Oci i Temps Lliure
Casal de Nadal
Casal durant les festes de Nadal, on realitzarem activitats i tallers de manualitats, cuina,
sortides, música, etc..
Dies: Del 24 de desembre al 4 de gener
Horari: 24 de desembre de 9h a 13h; Resta de dies: De 9h a 17h
Preu: 175€ (tots els dies) 25€ (1 sol dia) 20€ (matí de 9h a 13h) 15€ (Tarda de 15h a 17h)
Destinataris: Persones amb DID
Places limitades
Per a més informació i inscripcions: 972 576 630 o 628 069 497

Activitats adreçades a famílies
Partit Solidari Copa del Rei
Un any més, el FCB ens convida a veure el partit de la Copa del Rei. Aquest any, amb la
Cultural Leonesa.
Dia: Dimecres 5 de desembre
Hora de sortida: A les 19h de la tarda
Lloc de sortida: Aparcament del Condis
Preu: 20€
Cal portar: Sopar i beguda. Roba d'abric (guants, gorro, roba adequada i manta).
* Cal confirmar assistència abans del 4 de desembre
Escola de afamílies: Mindfulness per a famílies
L’objectiu d’aquesta xerrada és entendre la importància que té viure l’ara i aquí per poder
afrontar les dificultats.
Xerrada a càrrec d’Àngels Ponce (Treballadora Social, Terapeuta Familiar i Coach. Escriptora i
formadora.
Dia: Dilluns 10 de desembre
Hora: A les 18h de la tarda
Lloc: Sala La Cúpula (Espai de Formació de l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del
Pla de l'Estany).
Organitza: Centre El Puig, Mas Casadevall i Fundació Estany
Amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Dincat
*Servei de personal de suport gratuït. Cal reservar-ho abans del 5 de desembre al telèfon: 972
576 630

Espai familiar
Espai de trobada entre familiars de persones amb DID per compartir experiències, dubtes,
vivències.... Espai dinamitzat per un professional.
Dia: Divendres 14 de desembre
Hora: De 19h a 21h
Destinataris: Famílies de persones amb DID
Lloc: Seu Fundació Estany
*Servei de personal de suport gratuït. Cal reservar-ho abans del dia de la trobada al
telèfon: 972 576 630
Espai per a Tu
Espai de trobada entre mares, per compartir experiències, dubtes, ... dinamitzat per dues mares
voluntàries
Dia: Dimecres 19 de desembre
Hora: A les 18h
Destinataris: Famílies de persones amb DID
Lloc: Cafeteria Set (Bar Tennis)
*Servei de personal de suport gratuït. Cal reservar-ho abans del 15 de desembre al
telèfon: 972 576 630
Dinar de Nadal
Trobada nadalenca amb totes les persones que formem part de la Fundació: usuaris/àries,
famílies, professionals, persones voluntàries, amics/gues, etc.
Dia: Diumenge 23 de desembre
Lloc: Casa de Colònies "El Vilà"
Horari: 13h (es prega puntualitat)
Menús: Infantil: Macarrons bolonyesa, carn arrebossada i patates. Pica-pica. Postres
Adult: Pica pica, pollastres de pagès. Postres i cafè
Preu: Menú Infantil: 12€ / Menú Adult: 18€
* Cal confirmar assistència abans del 18 de desembre

Activitats Fundació

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
Juntament amb les entitats que formen part de la taula de la Discapacitat, un any més s'ha
organitzat pel dissabte 1 de desembre, l'acte per celebrar el dia.
Es llegirà el manifest i hi haurà l'exposició "Atura't, observa i pensa. Construïm una comarca
sense barreres. Es mostraran les diferents barreres que hi ha a la comarca i la necessitat que
entre tots/es construïm entorns accessibles per a tothom.
Dia: Dissabte 1 de desembre
Hora: A les 12h lectura del manifest
Lloc: Plaça Major (davant del Catalan Power)
Emissió del programa "7deràdio"
Emissió del programa de "7deràdio", programa conduït per a persones amb discapacitat on es
parla de temes d'actualitat entre d'altres.
Dia: Dimecres 29 de novembre
Hora: 7h de la tarda
Freqüència: 107.3 FM - Ràdio Banyoles
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