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FULL INFORMATIU - DESEMBRE 2009
TEATRE:
TEATRE
El passat 18 de juliol i el proper 19 de desembre, el grup de teatre del Centre Ocupacional
“Divendres Teatre”, han presentat al públic el seu 6è espectacle teatral “Capítol 308” al teatre
de la Llar de Jubilats.
Emmarcat dins el mateix projecte de teatre, durant els dies 14 i 18 d’octubre el grup de teatre
de l’entitat va participar a les Primeres Jornades sobre la Creació artística de les persones
amb discapacitat a Benicarló. Aquesta iniciativa va ser possible gràcies a l’ajuntament de
Benicarló i als diners recaptats en la presentació dels anteriors
espectacles a Arbúcies.

NOVA IMATGE CORPORATIVA
Recentment l’entitat ha estrenat nova
imatge
corporativa
que
identifica
l’Associació i els seus serveis. En la
mateix línia, hem posat en funcionament
una pàgina web; podeu visitar-nos a
www.montsenyguilleries.cat

Agraïm a M. Dolors Gómez i Torres el treball efectuat des del febrer del 2004 com a Presidenta de la nostra
Associació, a partir d’ara continuarà col·laborant com a vocal de la Junta Directiva.
Des d’aquest mes de novembre el President és en Quim Pintu i Salvans.

NOVA LLAR RESIDÈNCIA
Estem finalitzant la construcció de la nova llar residència de 12 places
situada al carrer de La Farga, 7 d’Arbúcies. Esperem inaugurar-la
properament. Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Arbúcies que ha fet cessió de l’espai i amb el
Departament d’Acció Social i Ciutadania a través de la Fundació La
Caixa ha fet possible la construcció dels interiors. Així mateix, Caixa
Manresa ha col·laborat finançant els electrodomèstics i el Banc
Sabadell Atlántico ha fet una aportació per l’equipament de roba per la
llar. Des de la Junta Directiva continuem treballant per aconseguir més
fons de finançament i seran ben rebudes les aportacions individuals que
es pugin fer al núm de c/c 2100.0045.83.0200094408

VENDA DE PONSÈTIES

Un any més, el passat diumenge 6 de desembre, el Servei
Servei d’Esplai de l’Associació va
organitzar la venda de flors de Nadal pels carrers d’Arbúcies, Hostalric, Sant Hilari i
Breda amb la compra de la qual es col·labora en l’organització d’activitats de Lleure pels
usuaris i usuàries de l’Associació Montseny Guilleries.

LOTERIA
Enguany el número de loteria és:

