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SORTIDA CODORNIU

El passat dia 7 de novembre del 2010 com ja
sabeu, l’Associació va fer com altres anys, la sortida amb autocar. En aquesta ocasió vàrem anar a
les Caves CODORNIU de Sant Sadurní d’Anoia. Va
ser una visita molt interessant, ens van passar un video de la història de tota la família i de les diferents
empreses que tenen escampades arreu del mon.
Desprès vàrem passar a visitar el museu, on tenen moltes eines antigues que fan referència tant a
la recollida com al tractament del vi.
Las caves es van crear el 1551, és per aquest
motiu que existeix un cava amb aquesta denominació. Al principi tenien com a producció principal
el vi, però amb els anys passaren al cava, dit xampany el 1872.

Desprès vàrem visitar una part de les caves que
tenen un total de 30 km. El guia, molt professional
durant tota la visita, ens va explicar que primer varen tenir que construir aquelles galeries de pisos
cap avall, i després i, poc a poc hi anaren posant
el cava. Els temps han canviat i ara tot es mecànic.
Tot el trajecte de la visita el vam realitzar pujats en
un “trenet” molt divertit.
Dinarem al Restaurant Ca l’Anthuan, i a l’acabar,
tornarem cap a casa passant un dia agradable tots
junts.

Rita Granada i Núria Vidiella
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ACTIVITATS 2010 DE LA COLLA DELS ENROTLLATS
Durant aquest any, entre altres activitats com pot
ser karaoke, bolera, Carnestoltes, cinema, discoteca, parcs, museus, etc., podem destacar les següents:
Vàrem visitar el Museu del Mamut. Encara que
és petit, va ser molt interessant ja que, a més de
veure un mamut enorme i un “bebé” mamut, ens
van deixar tocar trossos del ossament i altres parts
de tots els animals que tenen exposats, com poden
ser bisontes, cabres i ossos.
Al mes de març vàrem fer
un taller de Danses Africanes amb uns nois del Senegal. Ens ho vam passar tant
bé i als nois els hi va agradar
tant que el dia del sopar de
l’Associació van fer una actuació que va ser un èxit.

Vàrem anar a passar el dia al Poble Espanyol.
Ens ho vam passar molt be veient les places, edificis i l’artesania de diferents ciutats espanyoles.
Vàrem fer castanyada, panellets i vàrem buidar
unes carbasses i els hi vàrem posar llum.
També hem anat al teatre a veure “Alicia en el
pais de las maravillas”, a una exposició d’en Mariscal i tot el dia a una “Fira d’intercanvi” a Piera
on vam dinar i celebrar l’aniversari d’en Miquel Rico.

DANSES AFRICANES

¡!

NOVES INCORPORACIONS A L’ESPLAI
Els hi donem la benvinguda a en Carlos Herrera i a la Mercedes Umbert,
les dues darreres incorporacions a l’esplai de La Colla dels Enrotllats.

Notícies ADSM:
L’Associació participa, col•labora i reivindica a les
diferents institucions de BCN.
Institut Municipal de Persones amb discapacitat.
Consell Rector del IMD.
Les diferents comissions:
TRANSPORT, URBANISME, HABITATGE, DE
L’INSTITUT:
Juntament amb les associacions i entitats que representem, treballar-hi amb cada apartat que representem.

Actualitat:
RUA DE CARNAVAL
5 DE MARÇ

FEDERACIÓN ECOM BCN: Membres de la Junta i
Comissió de Transport.
Districte de Sants –Montjuïc:
En el Consell del Districte; participem al Consell de
Persones amb Disminució, supervisions urbanístiques del districte; comissió d’accessibilitat al Consell de Hostafrancs. Consell de la Ciutat del districte.
Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta,
membres de l’Executiva, fent reunions cada mes.
També participem a l’Unió d’Entitats de la Marina i
la Coordinadora del Poble Sec.

PARTICIPEM
SANT JORDI
23 D’ ABRIL

FIRENTITATS
4 DE JUNY

FIRA DEL POBLE SEC:
MITJANS DE JUNY

COMPARTINT ACTIVITATS AMB LES DIFERENTS ENTITATS
DE PERSONES AMB DISMINUCIÓ.
ACTIVITATS CULTURALS DINTRE DE L’ASSOCIACIÓ.
INFORMACIÓ A LES PERSONES EN GENERAL.
POBLE ESPANYOL

Dolors Bordanova, Coordinadora Esplai

MUSEU DEL M

AMUT
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Actualitat:

L’ADÉU D’UN BON AMIC DE L’ASSOCIACIÓ

Quan el mes de juliol estava a punt d’acabar i l’únic
en que pensàvem era en les vacances ens arriba una
trista notícia: la mort d’en Josep Perelló.

sep. De l’escrit vull destacar aquestes paraules que el
defineixen d’una forma magnífica:
“En Josep Perelló ha estat un home. Un home en el

Malgrat la calor que feia, la notícia va caure com un

sentit extraordinari del mot que fa grans els homes. I ens

gerro d’aigua freda, un aigua que va entrar en el més

ha ajudat a tots a ser millors persones, i a veure que la

profund del nostre cor i ens ha deixat una ferida difícil de

vida, amb un somriure, també pot ser meravellosa. En

curar. Aquestes notícies sempre són

Josep ens ha ensenyat a viure. I avui

difícils de creure, arriben quant menys

que no hi és ens ha donat una nova

t’ho esperes, però aquesta era impos-

lliçó. Marxar sense estralls, en plena

sible de creure.

natura, amb la família - el seu món in-

Estàvem parlant de l’amic Josep

tens i amb el què ja en tenia prou per

Perelló, del nostre voluntari que fa

ser feliç - marxar de sobte per a que

anys que estava fent una tasca silen-

no tinguem temps d’acomiadar-nos,

ciosa a la nostra Associació, però molt

per a que quan ho assimilem, tot ja

valuosa. L’amic que feia quadrar els

hagi passat i gairebé no haguem tingut

números i que la Rita portava de crani

temps ni de plorar-lo. De nou, pensava

amb els seus tiquets. L’amic pacient, que mai tenia un
no. L’home feliç, com el va descriure l’Albert Torras. En
definitiva una bona persona.

en tots nosaltres”.
Segur que ara quant mirem cap el cel i veiem que hi
ha un núvol sonrient, ja sabrem qui hi ha darrera d’ell.

En aquest record que volem tenir des de l’Associació,

Fins sempre!!!

m’he permès demanar-li l’escrit que va llegir el president
de la Societat Coral la Floresta, perquè crec que reflexa
l’estima que els que l’hem conegut hem tingut cap el Jo-

Josep Espín

En el mes de noviembre falleció nuestra socia Ramona Calvo (viuda de Manuel), persona muy
querida en nuestra Asociación. Damos nuestro pésame a su familia.
Ramona, nosotros siempre te recordaremos con cariño.
Rita Granada, Presidenta

Telèfons d’interès:
Oficina Permanent d’Atenció Social
de l’Ajuntament de Barcelona
Tel.: 900 703 030

Institut Municipal de Persones amb
Disminució
Tel.: 93 413 27 75

Informació del Departament
d’Acció Social i Ciutadania
Tel.: 900 300 500

Federació ECOM
Tel.: 93 451 55 50

Federació APPS
Tel.: 93 490 16 88

Taxis adaptats
Tel.: 93 420 80 88
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