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Diada de la CANDELERA
A la casa, la diada de la Candelera, es va celebrar fent un
vermut abans de dinar. Tots els avis van estar molt pendents del temps que feia aquest dia i fer memòria de la dita: “si la candelera plora, la fred és fora, si la candelera riu,
la fred és viu, tant si plora com si riu la fred és viu”.

actius

A les imatges es pot veure a diverses
persones, que viuen en unitats de
convivència diferents, gaudir d’unes
patates xips, olives farcides, refresc,
vermut blanc i negre i bitther, segons les preferències.
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Els companys del Centre de Dia
Durant aquest mes de febrer, el bon temps ens ha
permès, gaudir de l’espai exterior. Les imatges mostren com les persones que són usuàries del servei de
Centre de Dia, realitzen diverses activitats com el ball,
sortides al parc de salut del barri, passeig pel poble a
indrets propers al centre.... Les activitats físiques estan pautades per mantenir l’equilibri, la musculatura,
la deambulació i coordinació.

Altres activitats que estan pautades són els tallers de memòria i
els jocs de taula (dòmino, parxís,
etc…) La quina també és una activitat molt present en que es treballa el càlcul mental i els guanyadors s’emporten un obsequi.

En el servei es treballa per mantenir autonomia en
les tasques de la vida diària. Per tant totes les persones que arriben al centre col·laboren a l’hora dels
àpats a parar taula i desparar-la, rentar els estris
utilitzats entre d’altres tasques de la llar. Això els
permet, mantenir autonomia en el seu domicili un
cop arriba l’hora de tornar a casa i el cap de setmana, que no hi ha servei de Centre de Dia.
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NOUS TALLERS
En aquest mes de febrer s’han implantat altres tallers que
han estat molt ben rebuts per les persones participants.
Els grups de psicomotricitat al jardí, acompanyats per l’Ivan, alumne en practiques de Fisioteràpia, són un bon
exemple i que mostren les imatges.

Els tallers de plegar roba, jugar a la diana, tallers sensorials (fent tastet d’aromes molt coneguts), tallers de
psicomotricitat fina, escriptura i passeig amb la Laika, entre d’altres, ens han tingut molt ocupats aquests
dies.

En aquestes imatges es pot visualitzar, com el taller
de suport a la cuina (pelar patates i cebes, tallar pebrots etc...mantenen ocupades a les senyores que
tota la vida han realitzat aquestes tasques. Es mostren molt contentes de contribuir a l’hora de preparar els àpats a la casa.
Un altre taller que agrada molt, és el de tenir cura
de les plantes que decoren els espais on passem el
dia. La Mercedes i l’Anna són part de l’equip que
realitza aquesta activitat.
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Passem el dia actius
Durant aquest mes s’han mantingut les sortides
a espais propers amb el suport de la furgoneta.
Sobretot l’Àrea de Fisioteràpia ha estat l’encarregada d’organitzar aquestes escapades tant
esperades.

Les activitats que ens apropen a les noves tecnologies
són cada cop més utilitzades a la casa. Les imatges
mostren a la Glòria tocant
el piano des d’ una tauleta.
Però també es mantenen
els jocs tradicionals de dòmino i bitlles.
Les sortides al supermercat,
per comprar el menjar que
la Laika necessita i la musicoteràpia a la terrassa,
també .

La utilització d’eines de suport per
mantenir la marxa com caminadors,
grua específica per deambulacions,
etc….com es pot veure a les imatges,
fan visible que les persones que viuen
a la casa, es mantenen actives.
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