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Activitats adreçades a famílies
Visita al Parc de les Olors
Visitarem el Parc de les Olors de Celrà, on passejarem pel jardí de les experiències i les sensacions, i podrem
tocar, tastar i olorar les diferents flors i plantes i coneixerem les seves utilitats. També podrem experimentar
les sensacions de caminar descalços per les diferents textures del camí terapèutic. Acabarem la visita amb un
taller de cuina.
Dia: Dissabte 19 de maig
Hora de sortida: A les 16,30h de l’aparcament del Condis
Hora de tornada: Aprox a les 19h a l’aparcament del Condis
Cal Portar: Berenar i aigua, roba còmode, gorra i crema solar
Destinataris: Persones amb DID, família, amics/gues...
Preu sortida:25€ (inclou transport, visita guiada i taller de cuina i suport educatiu)

Espai per a Tu
Espai de trobada entre pares i mares, per compartir experiències, dubtes, ... dinamitzat per dues mares
voluntàries
Dia: Dimecres 16 de maig
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 14 de maig 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 25 de maig
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
Actuació DansCapacitats
En motiu del Dia Internacional de la Dansa, DansCapacitats farà una petita mostra del nou espectacle “De
Pell” a la Biblioteca de Banyoles.
Dia: Dimarts 8 de maig
Hora: A les 18h de la tarda
Lloc: Biblioteca de Banyoles

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 30 de maig
Hora: 7h de la tarda
Freqüència: 107.3FM – Ràdio Banyoles

!!Un any més, la Fundació, participa a la Fira Gartstròmia, on podreu veure el muntatge
que hem preparat al Bar Cèntric (Plaça Major, Banyoles).
!! També estarem presents a l’Exposició de Flors de Porqueres.
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