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Decoració: espai Convent de Sta. Clara
Amb l’arribada de St. Jordi, des de l’Ajuntament
de Castelló, vam rebre l’avís que contaven amb
nosaltres per decorar una part del Convent de Sta.
Clara. Les persones que formen part del Servei de
Centre de Dia, es van posar a treballar i van idear
un muntatge.
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El passat dia 11 d’Abril , al matí, tot el grup de persones del Centre de Dia, van anar a muntar la manualitat, que en grup havien ideat i confeccionat al
centre. El resultat va ser un gran roser de roses vermelles (petites i grans) que abraçava , part de la
barana que hi ha al claustre. El resultat va ser magnífic. Tots estaven molt satisfets del treball realitzat. Com es veu a les imatges, tothom va participar
en alguna part fins donar forma al roser.
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PASQUA A LA RESIDÈNCIA
Uns dies abans de començar les festes de Pasqua, la Feli i la Rosa van
anar a fer les compres per preparar la tradicional mona. Van comprar els
ous de xocolata i les acolorides plomes. A les imatges, es veu com fan el
passeig pels passadissos del supermercat.
A cuina, tots es van disposar a preparar tot el necessari per celebrar
aquestes festes religioses.
Durant tota la Quaresma,
els divendres, a la casa
s’ha elaborat un menú
sense carn. Moltes persones ateses, havien manifestat, que sempre havien
seguien aquesta tradició.

Bunyols, vermut i mona tradicional

El passat divendres
Sant , totes les persones que viuen a la
casa van poder gaudir d’un berenar
especial: bunyols
amb cafè amb llet.
El diumenge es va
servir un vermut a
totes les unitats de
convivència i el dilluns de Pasqua
tothom va menjar un tall de mona amb xocolata , de postres a l’hora del dinar. Tothom va

Diada de SANT JORDI
Durant tota la setmana, abans de l’arribada de la diada de St.
Jordi, es van organitzar diverses activitats a la Fundació: manualitats decoratives, lectura de la llegenda i altres lectures relacionades, confecció de punts de libres, etc...
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Les imatges mostren els diversos moments, en que les persones ateses , van
rebre la rosa el dia de St. Jordi. Detall
que la Fundació, va voler tenir amb totes les dones de la casa. També molts
familiars van visitar la casa aquest dia .
Alguns residents , van passar la diada
fora del centre i en companyia de la família, on van poder entregar el punt de
llibre, que havien fet els dies anteriors.
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Aprofitant el bon temps que ha fet a
finals del mes d’Abril, s’han organitzats
els primers dinars al jardí , de la temporada. L’organització d’aquesta activitat, s’ha fet per unitats de convivència.
Si el temps ho permet, els propers dimecres i dijous, gaudiran d’aquests
àpats, les diferents unitats.

Primers dinars al jardí

Sortides per l’entorn

A les imatges, es pot veure diverses sortides realitzades aquest
mes d’Abril: Les Escaules, una hípica, passeig Empuriabrava, La
cooperativa de Garriguella, St. Pere Pescador, ….
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