Informació Mensual d'Activitats de Fundació Estany
Novembre 2019

Servei d'Oci i Temps lliure
Activitats d'entre setmana:
Anem al Teatre: Troia
Amb el suport d'Apropa Cultura, anem a veure el nou espectacle de Cor de Teatre, "Troia,
una veritable odissea" al Kursaal - Espai d'arts escèniques Manresa
Dia: Divendres 29 de novembre
Hora de trobada: A les 18h (A Fundació Estany)
Hora de tornada: A les 00h (aprox)
Destinataris: Persones amb DID
Cal portar: Sopar i beguda
Preu: 14€ (inclou transport, suport educatiu i entrada)
**Poques places disponibles. Cal confirmar assistència

Casal de Nadal
Casal durant les festes de Nadal, on realitzarem activitats i tallers de manualitats, cuina,
sortides, música, etc.
Dies: Del 23 de desembre al 3 de gener (24 de desembre: de 9h a 13h; Resta de dies: de 9h a
17h
Preu: 205€(tots els dies) 25€ (1 sol dia) 20€ (Matí–9h a 13h) 15€ (Tarda– 15h a 17h)
Destinataris: Persones amb discapacitat
Places Limitades. Per a més informació: 972 576 630 o 628 069 497

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 13 de novembre
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 al telèfon: 972 576
630

Espai Familiar
Primera trobada de la temporada de l'espai familiar. Un espai de trobada entre familiars de
persones amb DID per compartir experiències. Espai dinamitzat per un professional.
Dia: Divendres 29 de novembre
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 al telèfon: 972 576
630

Activitats Fundació
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 27 de novembre
Hora: 7h de la tarda
Freqüència: 107.3 FM - Ràdio Banyoles
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