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VERMUT DE DIUMENGE
El passat diumenge 1 de novembre coincidint amb la diada de
Tots Sants es va fer el vermut a totes les unitats de convivència.
Els nostres residents van poder degustar patates xips, olives farcides, vermut blanc i/o negre i begudes refrescants, com cocacola i taronjada. Com és un moment que agrada molt a les persones que viuen al centre em acordat que el vermut es farà el primer diumenge de cada mes. Els residents han fet alguna petició
que s’inclourà en properes ocasions. Les demandes han estat poder prendre gasosa, formatge variat i altres embotits.

DINAR AL JARDI

pel Nadal:
calendari advent

Aquest mes de novembre ens ha donat dies
amb molt sol i bon temps. A la residencia em aprofitat per estar molt al jardí.
Com es pot veure a les imatges els residents de la unitat 2A van gaudir d’un dinar a l’exterior. Durant el mateix es va poder gaudir de música i d’un menú que
va agradar molt. Desprès es va poder fer sobretaula i l’Àrea Social va oferir temes de conversa.

Un altre dia van gaudir del dinar al jardí, les persones que
viuen a la planta baixa. Com es
veu a les imatges, va fer un dia
espectacular i tots els residents
van quedar molt contents de
compartir el menú a l’aire lliure
i en companyia de l’Àrea Social.
Molts dels residents van dir
que el dinar estava més bo que
en altres ocasions, pel fet de
menjar-lo al jardí.

TORNEM A ESCOLTAR MISSA AL TORIBI
El passat 23 de novembre el mossèn de Castelló va
tornar a celebrar la missa al Toribi. Ara vindrà 4 vegades al mes, ja que els residents no es poden trobar a
la Capella si són d’unitats diferents. En cada ocasió el
mossèn els ofereix la comunió, que per a ells és molt
important. Des del mes de Març que això no havia
estat possible. Poc a poc recuperem activitats que les
teníem aturades per la pandèmia.

PREPAREM EL NADAL

Els darrers dies de novembre, em estat preparant una manualitat a totes les unitats de
convivència. Amb material reciclat s’han dissenyat diversos models de Calendaris d’Advent. Els residents han participat segons les seves possibilitats i a partir del dia 1 de desembre fins al 24, gaudiran d’una sorpresa diària.

