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Arribada
dels Reis: Melcior, Gaspar i Baltasar
Aquest any, un cop més, La Comissió de Reis
de Castelló, va organitzar una visita al Toribi
Durant per acompanyar a S.M. els Reis de
l’Orient. Aquesta vegada, davant la feina
que es preveia amb la pandèmia, van visitarnos al matí.

sortides vàries
•
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•

St. Antoni
Abad a la Residència i CD

L’esperada dels Reis es va fer al jardí i a la Capella, on van deixar tots els regals,
que desprès, el personal del centre es va encarregar de repartir a tothom.
Aquests regals, eren personalitzats i havien portat les famílies uns dies abans
(com ja és costums) per poder entregar aquest dia. Va ser una diada molt emocionant.
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Les imatges, parlen per si soles!!!! Tothom va rebre una sorpresa quan van desembolicar el
regal que havien rebut. Roba , colònia, sabatilles, records de la família, coixins, mantes,
bombons, i altres ...van ser l’habitual.
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Una “furgo” per CD i sortides
Aquest mes de Gener, va arribar a la Fundació, la
furgoneta que acompanyarà als usuaris de CD a
l’hora de començar la jornada i per finalitzar (La
persona responsable s’encarregarà d’anar a buscar
i retornar a les persones del servei fins al seu domicili). La resta del temps que la furgoneta estigui disponible, s’utilitzarà per fer sortides les persones de
la residencia.

A les imatges es pot veure com els primers viatges amb la furgo van ser per fer la cervesa a
una terrassa d’Empuriabrava, passeig pel passeig marítim, desembocadura del riu Muga,
etc...

Aquest vehicle ens permet fer sortides, gairebé diàries, amb
grups reduïts i amb persones amb certes limitacions, ja que és
adaptada per portar cadires de rodes. El sortir de la rutina,
estar a l’exterior, establir relacions amb la comunitat i trobar
espais per poder expressar-nos, és necessari en aquesta etapa
de la vida dels nostres residents i ho gaudeixen molt.
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Eleccions per representants C.P.C.

A les imatges es pot
veure, que la taula
electoral es va muntar al jardí amb el
suport de l’Àrea Social, que ajudava en
moments puntuals.
Un cop va acabar el
recompte de candidatures, les persones més
votades van ser felicitades pels seus companys , esperant fer
molt bona feina!!!!!

El passat dia 7 de Febrer, es va convocar la taula per votar als 4 representants dels residents, que formaran part del Consell Participatiu de Centres, un òrgan que ajudarà a prendre accions de millora del servei . La participació va ser molt alta, més d’un 80% del cens.
Fins i tot les persones que estaven en aïllament per Covid’19, van poder exercir el dret de
vot.

St. ANTONI ABAD a la residència i CD

La festivitat de Sta. Antoni Abad
(St. Anton) es va viure a la residencia i al Centre de Dia, com
un dia especial. Al matí, es va
fer un recull de relats tradicionals, vivències personals, anècdotes, etc....d’aquesta diada
celebrada a molts pobles de Catalunya. Abans de dinar, tothom va gaudir del tradicional
vermut amb patates xips, olives
farcides, coca-cola, refresc de
taronja, bitter , vermut negre o
blanc. Tothom va celebrarho !!!!

R E V I S TA 1

