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• Sortides ha-

bituals du-

rant la set-

mana 

• Celebració 

de la Pasqua 

• Sortida per 

muntar ex-

posició per 

St. Jordi 

• Sortides 

amb la famí-

lia 

• Celebració 

de  St. Jordi 

En aquestes sortides, es habitual trobar veïns 

que ens demanen per la nostra salut i ens ani-

mem a continuar bé. Els participants gaudei-

xen d’espais oberts on s’improvisen conver-

ses amb la resta de companys i records de vida.   Aquestes sortides estan 

liderades per les Fisioterapeutes i l’Àrea Social del centre. 

Amb grups reduïts de residents , durant aquest 
mes d’Abril , s’han realitzat sortides per les zones 
properes a la residencia. En aquestes sortides,  
s’ha gaudit de la natura, caminant pel Passeig de 
les Oques, on els veïns cultiven els horts, arribant 
fins al Pont Vell.  
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Desprès de la Quaresma, arriba 

la Pasqua i al Toribi Duran no 

van faltar el tradicionals bunyols. 

El passat Divendres Sant, dia 2 

d’Abril, els residents van poder 

gaudir , a l’hora de berenar, d’a-

quests dolços, que anunciaven 

l’arribada de les Festes. 

  R E V I S TA  4  

Com no podia ser d’una altra manera, quan va arribar el di-

lluns de Pasqua, totes les persones que viuen al centre, van 

poder menjar la tradicional “Mona de Pasqua”, amb ous de 

xocolata per tothom. 

Celebració de la Pasqua 

Sortida per exposició St. Jordi 
El passat 19 d’Abril, un grup reduït de resi-
dents, va anar a muntar el projecte que 
s’havia estat elaborant els darrers dies al 
centre, amb motiu de la diada de St. Jordi. 
L’Ajuntament de Castelló ens va proposar 
participar en l’exposició decorant dues co-
lumnes del Convent de Sta. Clara. Com es 
pot veure a les imatges, el resultat final va 
ser fantàstic. En aquest projecte han partici-
pat gran part dels residents, que ho han fet 
amb molta il·lusió. 
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La nova situació d’ immunitat de grup, ens ha permès fer petits canvis en les mesures a tenir en 

compte davant la pandèmia. Entre altres,  ha estat poder marxar amb la família per celebracions 

importants, com és el cas de la Sra. ILR que va poder celebrar l’aniversari de la seva filla a domici-

li , i  compartir estones amb les persones més properes, com és el cas del Sr. PPV, que va visitar a 

la seva dona a un altre centre resi-

dencial.  

  R E V I S TA  4  

SORTIDES AMB LA FAMÍLIA 

A les imatges es pot veure com alguns 

residents van poder anar fins al centre 

del poble i  visitar l’exposició que hi ha-

via muntada al Convent de Sta. Clara. Un 

espai on es podien trobar les aportaci-

ons realitzades pels alumnes de les esco-

les , instituts i entitats locals.  

Celebració de ST. JORDI 

Aquest dia tant significatiu, va arri-
bar amb roses per  a totes les senyo-
res que viuen al centre i personal 
treballador. Detall que va entregar 
personalment la Gerència i Direcció 
de la residència. 

En vàries unitats de convi-
vència s’ha treballat durant 
dies, per realitzar manuali-
tats per decorar i celebrar 
aquesta diada tant impor-
tant , per tots els que viuen 
al centre. 
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Poder anar fins un espai cèntric i tant 

representatiu del poble, va agradar als 

residents, ja que per arribar-hi, van po-

der passar per diversos carrers on van 

poder saludar a veïns i fer comunitat.  

Alguns d’ells feia més d’un any que no 

havien sortit de la residència. Per sort a 

partir d’ara, les sortides seran més habi-

tuals. 
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Una unitat de convivència va poder celebrar St. Jordi, dinant al jardí. El temps va fer 

possible organitzar aquesta activitat. El menú d’aquest dia anava acompanyat d’uns 

postres molt festius, la crema catalana. Durant el dinar es van poder escoltar sardanes i 

la sobretaula va fer-se una mica més llarga que altres dies. 

 


