
 

La festivitat de la Cons-

titució, es va celebrar 

la Toribi amb un ver-

mut abans de dinar. 

Com ja es costum a la 

casa,  el primer diu-

menge de mes,  s’orga-

nitza una vermut per 

tota la casa. En aquesta 

ocasió va coincidir amb 

la festa Nacional de la 

signatura de la Consti-

tució l’any 1978. 
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IND EX:  

• Vermut del 

dia  6 

• Manualitat 

nadalenca 

conjunta, 

amb les esco-

les del poble 

• Decoració de 

Nadal a les 

unitats de 

convivència 

• Felicitacions 

per la família 

• Caga– tió del 

dia 24  

• Visita dels 

Reis de l’Ori-

ent 

 

 

 

MANUALITAT NADALENCA  
Com ha estat passant els 

darrers anys, els avis de la 

residència col·laboren en 

realitzar una manualitat na-

dalenca, per decorar els es-

pais verds del poble. Altres 

anys, els alumnes de les es-

coles del poble, ens visita-

ven i juntament amb els 

residents realitzaven la ma-

nualitat de forma conjunta. 

Aquest any,  degut a la pan-

dèmia, no ha estat possible 

la visita dels nens. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

DECORACIÓ DE NADAL A LES UNITATS DE CONVIVÈNICA

FELICITACIONS PER LA FAMÍLIA 
Durant aquest mes, els residents 

que han volgut felicitar les festes 

de Nadal a la família amb una 

postal, han pogut fer-ho. S’han uti-

litzat diferents materials (botons, 

fils, llaços de roba, etc) i les felicita-

cions es van entregar en el mo-

ment de la visita setmanal de la 

família. Malgrat la pandèmia s’ha 

pogut mantenir aquesta tradició. 

Malgrat això, els residents van 
poder pintar les figuretes de 
fusta (amb formes nadalen-
ques) amb retoladors, pintures 
i purpurina a les unitats de con-
vivència corresponents. Aquest 
any em trobat a faltar els nens 
que compartien una bona esto-
na amb els residents. Esperem 
que l’any que ve si sigui possi-
ble. 

Els dies abans de l’arribada del Nadal 
han estat dies de molta activitat al To-
ribi. S’han realitzat tot tipus de manua-
litats per decorar els espais on els resi-
dents passen tot el dia. Amb ajuda del 
PAD (personal d’atenció directa) i tèc-
nics s’han fet arbres i altres manuali-
tats, per posar a les taules i espais dels 
menjadors, amb material reciclat ma-
joritàriament. Els resultats es poden 
veure en les imatges, on hi ha una pe-
tita mostra. Amb aquesta decoració, 
els nostres residents han gaudit dels 
colors, les llums i la satisfacció de rea-
litzar la decoració de la seva unitat de 
convivència,  ells mateixos amb les se-
ves capacitats 



 
 

 
 CAGA– TIÓ DEL DIA 24 

VISITA DELS REIS DE L’ORIENT 

La visita dels Reis de l’Orient va ser molt esperada pels resi-

dents. A les imatges,  es pot veure que a les terrasses i el jardí 

de la casa, hi havia petits grups d’avis (sempre mantenint la 

distància adient) molt abrigats amb mantes, esperant la seva 

arribada. Va ser una tarda de fred i fins i tot, va ploure una 

mica. Malgrat això, l’espera va ser recompensada amb un bon 

regal. Les famílies ens havien fet arribar el regal uns dies 

abans, per poder repartir-lo el dia 5 de gener.  

La tarda del 24, es va poder fer el tra-
dicional Caga-Tió a totes les unitats 
de convivència. Aquest any, ha estat 
una sorpresa pels avis, ja que han 
tingut un regal personalitzat. 

Com es pot veure a les imatges, la selecció de regals 
ha estat molt vairada. S’han tingut en compte els 
gustos i necessitats de cada una de les persones que 
viuen al centre. Entre els regals hi havia joies, jocs 
d’estimulació, calendaris, peluixos, colònies, coixins, 
jocs de manicura, bufandes, mocadors de coll, etc... 
Tots van quedar molt contents amb la sorpresa. 


