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El passat dia 3 de Juliol es va obrir la
piscina per poder gaudir tot l’estiu.
Aquest espai està cobert amb servei
de socorrista , vigilant i xiringuito per
anar a prendre begudes , gelats, entrepans i altres. Durant la temporada estan programades diverses activitats
com ioga, aquagim, cursets de natació, etc... Tant els veïns del poble, com
persones ateses del centre de dia i residència i també familiars com personal
treballador, podran gaudir de les instal·lacions i activitats durant tot l’estiu.

Voluntariat en marxa!!!!
En els primers dies del mes Juliol, es va posar en marxa el
suport i dedicació de part dels voluntaris, que col·laboren
amb la casa, des de fa molts anys. Desprès de tant de
temps (per evitar transmissió del Covid’19) s’han organitzat diversos grups d’activitats liderats per aquests voluntaris i supervisats per l’animadora del centre.

Les imatges, mostren la gran
participació en aquests grups
d’activitats especifiques que
ajuden a tenir tothom actiu i
content.
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Grups de passeig,
manualitats, reminiscències musicals, xerrada i
jocs de taula, es
porten a terme
durant la setmana i a diverses
unitats de convivència.
A les imatges es pot
veure a la Teresa i
l’Àngels, amb un
grup de manualitats
cadascuna i l’’ Antònia amb varies taules jugant a jocs de
taula.

A la dreta, veiem en Manel a la
terrassa recordant cançons i música
amb el suport d’una tauleta i un
altaveu.
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A l’esquerra, veiem a la Paquita amb un
grup des senyores xerrant de temes d’actualitat i altres que les mateixes participants proposen.

Sortides i altres per evitar la
calor

Aquests dies de tanta calor, s’han resolt en ocasions, amb sortides a llocs
a la natura com el riu,
llocs per poder prendre
un refresc i/gelat com el
xiringuito de la piscina i
llocs com el centre comercial on l’aire a condicionat feia el passeig molt
agradable.
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A les imatges es pot veure com una unitat de convivència, gaudeix d’un deliciós gelat elaborat per la
persona que cobreix les seves necessitats. Personal
d’Atenció Directa (Estela)

Activitat amb el CAU de Castelló

El passat, 16 de Juliol, vam rebre la visita dels nens i nenes del CAU de
Castelló. En aquesta ocasió veien disposats a compartir una activitat que
agrada molt a les persones que viuen a la casa, LA QUINA. Va ser una estona molt divertida en que moltes persones van participar (algunes acompanyades de la família) i on es van sortejar premis molt valuosos. El CAU,
havia fet recaptació de diners durant els
mesos anteriors (Nadal, St. Jordi, etc…)
que desprès havien de destinar a un
projecte. Ells van decidir que el projecte
seria compartir una activitat amb les
persones del Toribi Duran.

A les imatges, es poden veure les premiades (Sra. Paquita R, Sra. Mercè C. i la Sra.
Francisca S.) amb els llots de regals
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A les imatges es pot veure a la Sra. Flora
M. molt contenta amb el llot que els nens
i nenes van entregar. Els premis van ser
molt ben rebuts i alguns regals
(ventiladors, assecadors de cabell, tovalloles, etc...) van ser entregats a la família.
Altres es van quedar al centre per les persones que
van tenir sort.

Els nens i nenes no només van cantar la
quina, sinó que també van participar. En
alguna ocasió van aconseguir treure
algun premi, que desprès van deixar al
centre per poder tornar a sortejar en les
quines habituals de la casa

Celebrem la Mare de Déu del Carme!!!!!

Una data, 16 de Juliol, tant important a l’estiu , com la Mare de Déu
del Carme, no podia ser ignorada a la casa. Per tant, es va celebrar amb
un vermut cap a les 12h i un dinar especial (amanida fresca amb cigrons, pollastre al forn i natilles de xocolata de postres). BON PROFIT !!!
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