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Aquest mes de Març em recuperat part de la normalitat que teníem fa un any.
Per primera vegada, des de que va començar la pandèmia, em pogut sortir del
centre i fer un passeig pels voltats del centre. El passeig ha estat organitzat en
petits grups, que han passejat pel Passeig de les Oques amb destí El Pont Vell
de Castelló. En aquest trajecte els residents han gaudit dels horts que es treballen amb la primavera, el riu La Muga i el veïnat.
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REUNIONS AMB FAMÍLIES

Amb la situació de pandèmia, les
famílies que han acompanyat al seu
familiar per venir a viure al centre, no han tingut l’oportunitat de conèixer la gerència , direcció i equip tècnic del centre,
fins ara. Durant aquest mes de març s’han citat diverses famílies per fer aquestes presentacions. Aprofitant també, aquest
moment de trobada, per fer una exposició dels objectius a
treballar en el PAV (Pla d’Atenció i Vida) del seu familiar.

PREPAREM ST. JORDI
En aquest mes de març , ens ha arribat la proposta per part del Departament de Cultura de
l’Ajuntament de Castelló, de participar en la decoració de diferents espais del poble el dia de
St. Jordi. Com es pot veure a les imatges, vam acceptar i ens vam posar a treballar. Des de les
diferents unitats de convivència es treballa en equip per tenir-ho tot a punt pel proper dia 19
d’Abril, dia en que anirem a muntar el nostre projecte.

SORTIM AL JARDÍ
Amb l’arribada del bon temps i la primavera,
sortim a diari al jardí. Es aquí on es realitzen
part de les activitats, s’escolta música , es passeja i es rep la visita de familiars. El nou protocol autoritza a poder realitzar passejos amb la
família.

MISSA MENSUAL AL TORIBI
Un cop mes el mossèn a vingut al centre per oferir diverses misses als residents . Mensualment ens visita en
quatre ocasions, per poder mantenir el protocol per
Covid’19 i no tenir persones de diverses unitats de convivència en un mateix espai (Capella).
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