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El voluntariat creix a la residèn-
cia. Durant aquest mes s’han 
incorporat dues persones que 
ajuden en les activitats quotidia-
nes del centre. Una d’elles vin-
drà  un cop per setmana a pintar 
les ungles de les usuàries i l’altra 
ens donarà suport en les activi-
tats de la quina, manualitats i 
ball, a més farà tasques persona-
litzades amb alguns usuaris.  En 
les fotografies es poden veure 
alguns voluntaris cosint e ins-
tal·lant un  toldo al jardí . 

El passat 15 de març, dijous, vam 
fer el ball setmanal amb l’actuació 
desinteressada de l’Orquestra Pa 
d’ Àngel. Una de les components 
del grup té als seus avis vivint a la 
residència i va voler donar una 
sorpresa a tots els residents, 
però especialment al seus avis. 
Cal dir que vam passar una tarda 
fantàstica on usuaris, familiars i 
treballadors vam ballar cançons 
molt conegudes. 
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Des del 4 d’Abril fins el 23 de Maig, alguns treballa-
dors de la residència van participar en un curs d’O-
fimàtica  en el “Centre Emprèn” d’Empuriabrava. 

Les classes es van donar tots els dilluns i dimecres 
de 9:30h. fins 11:30h. i el contingut del les mateixes 
era molt ampli, donant importància als exercicis 
pràctics.  

El professor, Fernando W. va fer un repàs als pro-
grames més utilitzats com  el Word, Excel, Access, 
Power Point, Outlook, Publisher, etc. 

 

 

 

 El dilluns de Pasqua, dia de la Mona, 

es van repartir diversos models de 

pastissos elaborats per les companyes 

de cuina, especialment per aquest dia. 

És una novetat d’aquest any, i tots els 

usuaris van gaudir d’aquesta diada tant 

especial. 

 

 

 

Formació: CURS D’OFIMÀTICA 

DIADA DE LA MONA 

El curs el va organitzar l’Ajuntament de Castelló i gairebé tots els participants eren tre-

balladors de la Residència. 

El passat 2 d’Abril, dilluns de 
Pasqua, l’Ajuntament de Caste-
lló va organitzar la Festa Anual 
d’homenatge a la gent gran. Al-
guns dels residents van voler 
assistir amb la col·laboració 
d’alguns voluntaris. La festa va 
començar al matí i 14 usuaris i 5 
voluntaris vam marxar del cen-
tre en dos grups. Uns van anar 
caminant i altres amb vehicles 
que l’Ajuntament va posar a la 
disposició de la residència per 
poder anar-hi. Tots van assistir 
a Missa, espectacle a la Plaça de 
la Basílica, dinar i ball. A tots els 
assistents es va obsequiar amb 
una fotografia de record de la 
festa  i una planta natural. 

Abril:  FESTA HOMENATGE A 
LA VELLESA 



 

 
 
 
També es fan trobades amb les famílies d'usuaris 
que tenen deteriorament cognitiu i no poden 
expressar les seves demandes. Aquestes reuni-
ons estan liderades per la Directora Assistencial 
i la Treballadora Social i els participants ajuden a 
millorar l’atenció que el centre ha de donar als 
seus familiars. 
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REUNIONS AMB ELS RESIDENTS I FAMILIARS 

VISITA DELS NENS DE LA LLAR D’INFANTS 

 

La Directora Assistencial i la Psicòloga van iniciar en el mes d’Abril  assemblees mensuals, amb els 
residents més autònoms del centre. En aquestes reunions els residents exposen com els hi agrada-
ria que fos el centre, l’organització de les activitats, la decoració dels espais, etc.. I estar més con-
tents en la seva llar. Amb aquestes trobades s’aconsegueix treballar en el nou model d’atenció cen-
trada en la persona (ACP). 



  

 

 

 

 

DIADA DE ST. JORDI 

VISITA DE L’ESCOLA  RUIZ AMADO A LA RESIDÈNCIA 

Museu del Joguet 

El passat dia 24 d’Abril, 50 nens i nenes de l’Escola Ruiz Amado de Castelló, ens van oferir 
un recital de poesia i música amb motiu de la diada de St. Jordi. L’acte es va fer a l’exterior  
i van participar 77 residents. 

Un any més la celebració del dia de la rosa i el lli-
bre es va fer muntant una parada a la residència i 
un altra a la Plaça dels Homes del poble, on es 
podia comprar diverses manualitats realitzades 
pels usuaris. Amb ajuda d’alguns voluntaris un 
grup de residents va passar el dia fora del centre i 
relacionant-se amb la comunitat. 

El 29 d’Abril es va organitzar una visita al Museu del 
Joguet de Figueres. Un grup de 10 residents acom-
panyats de personal del centre, voluntaris i familiars, 
van gaudir de l’exposició i un retorn a l’ infantesa. 


