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Full INFORMATIU - DESEMBRE 2008
TEATRE
El passat 19 de juliol i el 22 de novembre, el grup de teatre del
Centre Ocupacional “Divendres Teatre”, va presentar al públic el
seu 5è espectacle teatral “Curiositats dels Colors” al teatre de la
Llar de Jubilats d’Arbúcies.
El passat 28 de setembre el
grup de teatre va participar en
el Festival Benèfic “Donem la
cara per la Raquel” celebrat a
Sant Hilari Sacalm per recollir fons
i destinar-los a la
investigació de la Síndrome de l’hemiplegia alternant.

SPECIAL OLÍMPICS A CASTELLÓ
Dos usuaris del Centre Ocupacional van participar en els Jocs Special Olímpics de Castelló
celebrats del 9 al 12 d’octubre en la modalitat d’atletisme en representació de la província de Girona
dins la selecció de Catalunya.

ASSOCIACIÓ
Per iniciativa de la FEDERACIÓ DE COMERÇ DE LA SELVA i durant la campanya
de Nadal (del 5 de desembre al 15 de gener de 2009), cada cop que feu servir la
targeta de la Federació de Comerç de la Selva, aquesta entitat destinarà un euro
com a donatiu per a la nostra associació.
NOVA LLAR RESIDÈNCIA: Hem començat la
construcció d’una segona llar-residència de 12
places, situada a C/ La Farga 5-7 d’Arbúcies, que compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament d’Arbúcies, i el Departament d’Acció
Social i Ciutadania a través de la Fundació La Caixa. La Junta
Directiva de l’entitat, continua treballant per a aconseguir més fons
de finançament per fer realitat aquesta necessitat.

CAM

LOTERIA, aquest és el núm. d’aquest any

Caja de Ahorros del Mediterráneo
La Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) ens ha concedit una ajuda per
poder comprar una nova furgoneta per
el Centre Especial de Treball i així
poder millorar elsl nostres serveis.
Sort a tothom !!!

Adjuntem fitxes d’inscripció de soci per tal que les feu arribar a amics i parents interessat a col·laborar amb la nostra
entitat amb una aportació de 18,00 € /any.

