
Festa de Sant Blai
PATRÓ DELS OPERATS DE LARINGE

Oncolliga Terrassa
c/Salmerón, 100
08222 Terrassa

Diumenge, 3 de febrer de 2019
12 hores

Menú
Hotel Don Candido

Rambleta del Pare Alegre, 98. Terrassa

Preu per persona:  28 euros

Primer plat (a escollir):
Amanida de ventall de pinya i llagostins

Trinxat de la Cerdanya
 

Segon plat (a escollir):
Secret amb crema suprema i tatin de verdures

Bacallà amb salsa verda

Postres:
Pastisset Sacher amb melmelada de gerds



Sant Blai
Sant Blai és el patró dels ope-
rats de laringe. Va obtenir 
aquest honor perquè s’explica 
que va guarir a un nen que va 
ser portat a la seva presència 
amb una espina de peix que 
se li havia travessat a la gola. 

En aquest dia, en moltes es-
glésies catòliques continua 
celebrant-se la benedicció de 
la gola amb espelmes en ho-
nor de Sant Blai. 

Centre de Rehabilitació de 
L aringectómitzats (CRL)
És un centre especialitzat en 
l’atenció a les persones opera-
des de càncer de laringe i les 
seves famílies, que ofereix un 
ampli ventall de serveis i acti-
vitats. 

L’objectiu és aconseguir la re-
habilitació integral de la per-
sona laringectomitzada: la 
readaptació de la persona en 
tots els aspectes, físic, psíquic 
i social, tenint en compte la 
totalitat de la unitat familiar, 
especialment les parelles. 

Prógrama d'actes
12 h

Punt de trobada al CRL
(c/Salmerón, 100. Terrassa)

Podeu prendre cafè i begudes per entrar en calor

****

12.30 h
Missa en el Conjunt Monumental de les

 Esglésies de Sant Pere

Cantada de la coral “Noves Veus” del CRL

****

14.30 h 
Dinar - Restaurant Don Candido

Preu per persona: 28 euros
(Rambleta del Pare Alegre, 98. Terrassa)

****

18 h
Acabament de a festa

Us hi esperem a tots!

Preguem que confirmeu la vostra
 assistència al telèfon 93 736 14 34


