Informació Mensual d'Activitats de Fundació Estany
Gener 2018

Servei d'oci i temps lliure
Activitats d’entre setmana:
Preparem el Carnestoltes:
Taller de creació de la disfressa de carnestoltes, per qui vulgui formar part de la comparsa de
la Fundació que participarà a la rua que s’organitza a Banyoles amb el lema cultures del món
i tradicions.
Dia: Dissabte 27 de gener
Horari: De 15,30h a 19h
Destinataris: Persones amb DI, famílies, amics/gues, ...
Lloc: Fundació Estany

Activitats adreçades a famílies
Espai per a Tu
Espai de trobada entre pares i mares, per compartir experiències, dubtes, ... dinamitzat per
dues mares voluntàries
Dia: Dimecres 17 de gener
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 gener al
telèfon: 972 576 630
Espai Familiar
Espai de trobada entre familiars de persones amb DID per compartir experiències. Espai
dinamitzat per un professional.
Dia: Divendres 26 de gener
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 24 de gener al
telèfon: 972 576 630
Rua i Sopar de Carnestoltes
Com cada any participem al carnestoltes que s’organitza a Banyoles. Podeu venir amb
nosaltres a la rua i després acabarem amb un merescut berenar-sopar al Restaurant
Voraestany de Banyoles.
Dia: Dissabte 3 de febrer
Hora: Trobada a les 15h davant del Pavelló de la Draga (Banyoles)
Destinataris: Persones amb DI, famílies, amics/gues, ...
Preu disfessa: Pendent de concretar
Menú berenar sopar: Amanides, pa amb tomata i embotit, patates braves, croquetes,
beguda i postres.
Preu berenar sopar: 15€
* Cal confirmar assistència abans del 26 de gener

Activitats Fundació
Emissió del programa "7deràdio"
Emissió del programa de la temporada de “7deràdio”, programa conduït per a persones amb
discapacitat on es parla de temes d’actualitat entre d’altres.
Dia: Dimecres 31 de gener
Hora: 7h de la tarda
Freqüència: 107.3FM – Ràdio Banyoles
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