
Més informació a la nostra web: www.acosu.org 

DESEMBRE 2019 

Al Setembre hem celebrat les primeres olimpíades al taller  
Alba. 

Hem fet un circuit d’obstacles, hem aconseguit muntar  
puzzles gegants, hem fet dianes i altres jocs de competició. 

Pere Quart, 1        93 668 22 39     93 680 21 53    
08750  MOLINS de REI 

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que  
disposen les normatives vigents en protecció de dades  
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril 
de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de  
desembre (LOPDGDD), li informem que les dades 
personals recollides del mateix interessat seran  

tractades sota la responsabilitat de ASOCIACIÓN 
COMARCAL PRODISCAPACITADOS DEL BAIX  

LLOBREGAT amb la finalitat de gestionar la relació 
que ens vincula. Les dades es conservaran durant no 
més temps del necessari per a mantenir la finalitat 

del tractament i no es comunicaran a tercers, excepte 
per obligació legal. Pot exercir els drets d’accés,  
rectificació, portabilitat i supressió de les seves  

dades i els de limitació i oposició al seu tractament 
dirigint-se a C/ Pere Quart, 1 - 08750  

Molins de Rei (Barcelona) o bé, enviant un missatge al  
correu electrònic a acosu@acosu.org. Si considera que 
el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà  
presentar una reclamació davant l’autoritat de control 

a la seu electrònica de www.aepd.es . 

http://www.acosu.org
mailto:acosu@acosu.org.
http://www.aepd.es


CUINA CREATIVA AL TALLER 

Els nostres usuaris han tractat la cuina amb respecte, serietat  
i també, perquè no, diversió. 

I el mes important, han demostrat saber treballar en equip. 

EN AQUEST TRÍPTIC S'INCLOUEN LES  
RECEPTES CUINADES PELS NOSTRES USUARIS  

Hem fet un scape room i diversos tallers com  
maquillatje, balls o Tattos 

També hem celebrat  
la nostra desfilada:  

MISS/MISTER  
CASTANYERA 2.019 

Aquest any s'han complert 10 anys des que va començar el 
grup de teatre en el Taller Alba  

 
I hem fet una gran celebració  

 
La representació ha estat "El Mago de OZ" 

L’escenari :Teatre La Peni 


