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El passat diumenge, dia 11 es va
celebrar a la casa amb música al
jardí (sobretot sardanes i havaneres) i un bon dinar amb postres tradicionals (crema catalana)
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al Toribi

•
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Qui viu a la casa???
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Actuació
“VEUS DE TRAMUNTANA”

•

Tornem a va-

cunar-nos!!!

Aquest any es va organitzar un acte musical amb un grup
de Figueres i conegut a la casa, perquè ja ens han visitat
en altres ocasions i aquest cop ens van visitar el dissabte
amb tot un repertori de cançons catalanes, entre altres.
El grup “VEUS EMPORDANESES” va actuar al jardí, du-

FESTIVAL : “XXX Terra de Trobadors”
El diumenge, 11 van rebre la visita dels
Comtes d’Empúries acompanyats dels Nobles. La visita es va rebre al jardí, on les
persones de la casa van poder conversar
amb ells una estona. Malgrat el poc temps
que tenien per atendre tots els compromisos en aquest dos dies que dura la festa,
van trobar una estona per fer la visita al
Toribi.....Estem molt agraïts !!!!!
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El mateix dia 11, van passar pel nostre
jardí un duet de malabars i músics. Ens
van oferir un tastet de la música itinerant i ens va transportar a aquella època
en que Castelló era la capital de tot el
comtat. A les imatges, es pot veure
l’ambient que van generar amb la seva
música i vestuari.

ACTIVITATS VARIADES

Durant aquest mes s’han seguit
programant setmanalment,
dinars a la terrassa.

Les sortides han estat habituals, a la imatge es pot veure que a la platja s’han recollit petxines per fer alguna manualitat.

En el Centre de Dia, es
realitzen tallers de
cuina setmanalment.

S’han començat els preparatius
per plantar cultius d’hivern.

En aquesta unitat de convivència,
es van plantar plantes d’interior
per cuidar-les posteriorment.
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Actuació: “VEUS EMPORDANESES”
Davant un cap de setmana de celebracions,
van organitzar una actuació musical amb els
coneguts “VEUS EMPORDANESES”. El passat dissabte dia 10 a la
tarda, els sis components van animar amb
un seguit de cançons.

Qui viu a la casa??????
*Quan temps fa que viu al Toribi Sra. Quima?
Aquest mes de març passat, ha fet 6 anys que vaig venir a viure a aquesta casa. Vaig
venir de Llançà, on vivia a casa del meu fill David. Feia molt poc temps que havia
deixat el meu pis de Barcelona
-*Perquè va decidir venir a viure a aquesta casa?
A casa del meu fill tenia una cuidadora tenia una cuidadora que m’oferia atenció i
desprès d’un període ingressada al CSS Bernat Jaume, juntament amb el meu fill,
vam creure convenient buscar una residència. A mi no em feia cap gràcia anar a viure a una residència!!!!. El meu fill va buscar plaça en residències properes a Llançà.
Primerament vaig ingressar a la residència Els Pins de l’Escala i al cap de 15 dies, em
van cridar per venir a aquesta casa. Castelló està més a prop per tenir visites del meu
fill i la resta de la família, la neta Ariadna, el net Gerard i la jove Mónica, i per això
vaig decidir el trasllat.
-*Com es troba vivint a la casa?
Estic molt bé!!! Desprès de tants anys, aquí he trobat moltes persones amb les que puc parlar. Soc una de les residents amb pocs anys (74) i es fa difícil tenir conversa amb els meus companys, però tinc sort de tenir fins i tot
amistats. A mi m’agrada molt xerrar!!!!
El meu dia a dia, és sortir al jardí on trobo conversa, trobo la Laika (gosseta que tenim adoptada i que és molt
amorosa) i coincideixo amb en Miguel P., que també es desplaça amb cadira de rodes elèctrica com jo i passegem pel barri.
Com disposo de diners a la butxaca i ell també, de tant en tant ens apropem fins al centre del poble per fer alguna compra, un aperitiu i fins i tot un menú a l’hora de dinar.
Les persones que m’atenen a la casa, m’estimen molt i jo a elles també. Estic molt contenta amb les seves atencions i no em plantejo marxar a viure a un altre lloc.
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Actuació coral: “VEUS DE TRAMUNTANA”
El passat divendres 23, diada de Sta. Tecla i vigília de Sta. Mercè, es va organitzar una trobada al jardí, per gaudir de l’actuació musical de la coral de Figueres “VEUS DE TRAMUNTANA”.

Els membre de la Coral, un cop
finalitzada l’actuació, van prendre un vermut on es van fer valoracions de l’actuació. Tots els
assistents van quedar molt contents i alguns es van apropar per
felicitar-los.

TORNEM A VACUNAR-NOS!!!!
El passat dijous 29 al matí, el CAP es va desplaçar al centre i ens va oferir suport per administrar les dosis pertinents de la vacuna per la grip d’aquest any i la 4a. dosis
de la vacuna per la Covid’19. En aquesta jornada, es van
administrar les vacunes tant a aquelles persones que
viuen a la casa, com el personal que hi treballa. Prèviament, havien manifestat la voluntat de ser vacunats.
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