Informació Mensual d'Activitats de Fundació Estany
Juliol 2019

Servei d'Oci i Temps Lliure
Casal Juliol
De l’1 al 31 de juliol
Dies: De l'1 al 31 de juliol (De dilluns a divendres)
Horari: De 15h a 18,30h
Preu:200€ (tot el mes) 15€ (1 sol dia)
Destinataris: Persones amb DID
Inscripcions: A partir de l’1 de juny
Casal Agost
De l’1 al 30 d’agost
Dies: De l’1 al 31 d’agost (De dilluns a divendres)
Horari: De 9h a 17h
Preu: 400€ (tot el mes) 25€ (1 sol dia) 20€ (Matí–9h a 13h) 15€ (Tarda– 15h a 17h)
Destinataris: Persones amb DID
Inscripcions: A partir de l’1 de juliol

Activitats adreçades a famílies

Espai per a Tu
Espai de trobada entre mares, per compartir experiències, dubtes, ... dinamitzat per dues
mares voluntàries
Dia: Dimecres 17 de juliol
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 dia de la
trobada 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 5 de juliol
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

Activitats Fundació
Berenar Sopar d'Estiu Concurs de Coques
Trobada per fer la cloenda de les activitats de lleure familiar abans d'iniciar les vacances.
Com els altres anys, el primer plat anirà a càrrec dels participants a la trobada per
compartir amb totes les persones assistents.
Totes les persones que ho vulguin, poden portar alguna cosa de postres pel concurs i
per compartir amb la resta.
Dia: Dissabte 6 de juliol
Lloc: Escoles velles de Vilavenut
Horari: De 18h a 23h (aproximadament)
Destinataris: Persones amb discapacitat, famílies, amics/gues
Menú: Segon plat, botifarra amb patates. Postres: Fruita.
Preu: 8€
Cal portar: Primer plat i si es vol participar en el concurs, alguna cosa de postres
*Cal confirmar assistència abans del 3 de juliol al telèfon: 972 576 630
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