
 

 

 

JULIOL: Els pintors a la residència 

Voluntariat de Càrites 

El passat 29 de Juny es va fer una festa al jardí de música i ball. En aquesta ocasió, sempre contem amb 
la col·laboració de molts voluntaris i familiars que participen interpretant cançons i treien residents a 
ballar. Alguns residents, també van ser valents i van preparar cançons conegudes de Julio Iglesias, Sara 
Montiel, Gloria Estefan, Lorenzo Santamaria, etc... i van interpretar-les davant dels seus companys. 

El 17 de Juliol es va signar un conveni de vo-
luntariat amb Càrites-Castelló. Un grup de 
quatre persones va iniciar un voluntariat indivi-
dualitzat, i un cop a la setmana dediquen una 
estona a residents que requereixen una aten-
ció més personalitzada i no tenen gaires visites. 
El suport d’aquests voluntaris és molt impor-
tant per ajudar a l'adaptació e integració de les 
persones a la seva nova llar. 
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En aquest mes de Juliol, han iniciat les millores en els espais 
comuns del centre, com son els menjadors. S’ha començat a 
pintar el menjador de la planta baixa, i el color l’han triat els 
propis residents. En les reunions d’ ACP, que s’organitzen 
mensualment, s’acorden   
actuacions d’aquest tipus. 

També s’ha canviat el mobiliari d’aquest menjador i  les taules i 
cadires de la sala Polivalent. Les cadires del jardí també s’han re-
novat. 

 

FESTA D’ANDALUSIA 
 
 
 
 
 

 

Els dies 2 i 3 de Maig es van organit-
zar un curs formatiu pels treballador 
de la cuina i les auxiliars . El curs de 
“manipulador d’aliments” va donar 
pautes per elaborar les dietes espe-
cífiques i control de temperatura per 
als professionals de la cuina, e ins-
truccions de com servir aquests me-
nús en el menjador per part de les 
auxiliars. Aquests van ser els punts 
tractats més importants, entre d’al-
tres. 

El passat de 10 Maig es va fer 
la diada d’Andalusia a la resi-
dència. En el centre viuen 
algunes persones que són 
andaluses i fa molts anys van 
emigrar a Catalunya. Durant 
tot el dia es va posar música 
típica per tot el centre, mol-
tes persones es van posar la disfres-
sa i en el menú del migdia no va fal-
tar el gaspatxo, peixet fregit i el 
“rebujito” andalús. L’ambient va ser 
molt festiu i els residents i alguns 
familiars van demanar que es torni a 
celebrar aquest tipus de festa. 

 MAIG: “CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS” 

B U T L L E T Í  

I N F O R M A T I U  D E      INFO - TORIBI 
N Ú M E R O  3  F E S TA  D E  S T.  P E R E  

INDEX: 

 

· Curs de Manipula-

dors d’Aliments 

 

· Festa d’Andalusia 

 

· Visita de l’Escola 

Bruël  d’Empuria-

brava 

 

· “Sortim al jardí” 

 

· Sortida a la Farine-

ra de Castelló 

 

· Formació per als 

treballadors 

 

· Festa de St. Pere 

· Millores en els 

menjadors 

· Conveni amb Càri-

tes 

 

 



Amb l’arribada del bon temps ens agrada molt sortir al 
jardí, per això el passat 25 de maig es va posar el toldo, 
en l’espai on es fan diverses activitats. Amb ajuda de vo-
luntaris es va posar per gaudir de l’exterior i estar 
frescos. Molts residents i familiars passen llargues es-
tones durant l’estiu. 
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SORTIM AL JARDI 

SORTIDA A LA FARINERA 

El passat dilluns 14 de maig, vam rebre la 
visita de 25 nens de l’Escola Bruël d’Em-
puriabrava. Des de fa pocs anys, els alum-
nes d’aquesta escola, venen a la residència 
el dia que visiten també l’Ajuntament i 
s’entrevisten amb l’alcalde. Quan venen al 
nostre centre compartim una estona, on 
els alumnes interpreten cançons i poesies 
que prèviament s’han preparat.  

VISITA DEL L’ESCOLA BRUËL D’EMPURIABRAVA 

 

 
 
 
 
El passat 13 de Juny la Psicòloga i l’Animadora del centre van assistir a un curs que 
ACRA va organitzar en el Centre Cívic d’Olot, amb la col·laboració de la Residència 
Anoia i l’Empresa d’Acció Social de Catalunya SUMAR. Els objectius de la formació 
eren conèixer l’estratègia de l’Envelliment Actiu i el mètode de l’Atenció Centrada 
en la Persona (ACP ) i proporcionar elements per adoptar aquest model. 
 

Els dies 25, 26, 27 i 28 de Juny es va organitzar una formació sobre “Comunicació” a 
la residència que estava dirigit a tot el personal. “ACRA”,  Associació Catalana de Re-
cursos Assistencials, ens va oferir aquest curs, que va presentar Enric Bastardas. Es va 
organitzar en dos grups que van fer la formació en dos dies. La dinàmica grupal i els 
casos pràctics van ser clau per aconseguir l’objectiu de la formació, l’escolta activa. 

JUNY: FORMACIÓ PER AL PERSONAL  

FESTA PLAY– BACK  DE ST. PERE 

 

     *NOVES MIRADES D’ ATENCIÓ A LA GENT GRAN 

  *CURS  “COMUNICACIÓ ANALÒGICA. LES 10 CLAUS PER SER 
ESCOLTAT” 

A les imatges es pot veure l’assistència a la fes-
ta, 5 residents van participar activament inter-
pretant vàries cançons i altres ballant en pare-
lla . 


