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Ens visita “El Cau” de Castelló
El passat dissabte, 12 de Març un
grup de joves entre 5 i 8 anys van
voler fer una visita a la nostra Fundació. El propòsit de la trobada, va
ser compartir una estona amb generacions molt allunyades, però al
hora amb molta connexió. El temps
plujós d’aquest dia, va fer que
aquesta estona que vam passar junt
es portés a terme al Centre de Dia,
un espai que vam presentar com un
servei a més de la Residència.
A la trobada van participar els residents
amb característiques molt particulars
com: persones que es desplacen en cadira de rodes, d’altres amb cadira de rodes
elèctrica, amb caminador, una persona
que encara utilitza la bicicleta malgrat
tenir 92 anys, una persona amb 99 anys i
amb molta memòria , etc...

Inauguració
del servei de
Centre de Dia

Els nens i nenes del “Cau”, van compartir
amb els residents participants, experiències
particulars dels avis i àvies que tenen a la
família, gustos amb el menjar, desitjos i somnis, respecte i carinyo per als animals, etc…
Així mateix, volien saber com passen el dia
les persones que viuen en una residencia i
quines habilitats, aficions, rutines i altres
volien compartir amb ells. L’estona es va fer
curta per tot el que es volia explicar i els joves van deixar unes caixes per que els avis
posessin els seus somnis escrits en paper i
recollir properament. La trobada va ser molt
emotiva i gratificant.

PÁGINA

2

Dia Internacional de la Dona
El passat 8 de Març, dia Internacional de la
Dona, es va celebrar també a la residencia.
Aquest dia tothom va poder gaudir d’un berenar amb xocolata i melindros. Algunes persones van reivindicar aquest dia, portant
alguna peça de roba de color lila (com mostra
la imatge)

Vermut per St. Josep
El passat dissabte, dia 19 de Març, Diada de St.
Josep i també del pare, el servei de cuina de la residencia, va preparar un vermut . Aquest es va servir
a totes les unitats de convivència acompanyat de la
felicitació a totes les persones que aquest dia feien
el seu sant. A les imatges es pot veure tot el que es
va servir : vermut blanc o negre, refresc de taronja
i coca-cola, bíter, patates xips i olives farcides. Tothom va quedar molt content!!!

Arriba la primavera i sortim a veure-la

La primavera ha arribat, tot i
que el temps no ha estat molt
bo, s’han fet diverses sortides
per veure com canvia la natura.

Les imatges són de sortides
a Vilanova de la Muga, Peralada, els Aiguamolls, la Rubina i St. Pere Pescador. A
més de gaudir de la natura,
s’han pogut observar animals com cavalls, cignes,
ànecs, abelles, vaques, etc...
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En aquestes sortides també s’ha pogut observar, com es prepara la terra dels horts, la plantació de plantes
i altres, que donaran fruit els propers mesos. Han estat alguns dies de
pluja que han ajudat a transformar el
paisatge natural i el caudal dels rius
(La Muga i el Fluvià)

Inauguració del servei “Centre de Dia”

El passat dia 18 al matí, es va poder fer la inauguració
oficial del servei de Centre de Dia de la Fundació. L’acte es
va fer a l’exterior davant l’afluència de persones. A l’acte
estaven convidades les persones beneficiàries del servei i
famílies, part de les persones que viuen a la residencia i
personal treballador, l’Ajuntament de Castelló i representants del Departament de Drets Socials.
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A la imatge superior, es pot veure
al voluntari (Sr.
JV) que va animar
l’acte, presentant
algunes cançons
amb la seva guitarra. Els temes
que es van poder
sentir, durant el
moment de degustació, van ser
sardanes i havaneres populars.

Tot i anunciar pluja per
aquest dia, el temps va
respectar l’estona que
va durar la inauguració i
es va portar a terme la
planificació prevista.
Desprès de les presentacions corresponents per
part de l’alcalde i directora del servei, tothom
va gaudir d’una degustació de pastes salades i
dolces, acompanyades
d’una copa de cava.

Sota aquestes línies,
tenim a la Rosalia M.
i la Carme C., dues de
les beneficiàries del
servei gaudint de la
festa.

Durant l’acte de inauguració, es van poder visitar les instal·lacions del servei. Actualment assisteixen diàriament, 10 persones amb un programa d’activitats on es treballen diverses dimensions de la persona , però sobretot l'autonomia i presa de decisions. Moltes persones de la residència van voler passejar per aquest nou espai i conèixer als nous companys. Dues persones
només assisteixen al servei en modalitat de mitja jornada (una al matí i l’altra a la tarda), la resta passa tot el dia al servei que comença a les 9h i finalitza a les 18h. Algunes d’aquestes persones són usuàries del servei de transport, és a dir, que es passen a i retornar a domicili amb
furgoneta adaptada.
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