Nº 68 GENER I FEBRER 2014

RESIDÈNCIA PI I SUNYER

EXEMPLAR GRATUÏT

Fotos de les activitats del programa de Nadal, les
activitats previstes pel mes de Febrer, el racó de les
paraules, passatemps i moltes coses més!
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1.FOTOS DE LES ACTIVITATS DE NADAL
VI Concurs de Postals de Nadal

Aquest és el sisè any que es
realitza a la residència Pi i
Sunyer el Concurs de Postals
de Nadal. Es realitzen dues
categories: de 0 a 6 anys, i de 7
a 11 anys. La novetat d’aquest
any és que els nens i nenes que
volguessin participar havien de
venir a pintar el dibuix a la
residència.

Els

guanyadors

d’aquesta sisena edició van ser:
Categoria de 0 a 6 anys: Carla Pérez
Categoria de 7 a 11 anys: Eric
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Concert de Nadal amb la Coral Icaris

Visita dels alumnes de primària de l’escola Els Grecs

Visita i cantada de nadales a càrrec dels alumnes de primària
del Montserrat Vayreda
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Caga Tió

Com cada any, els més petits s’ho van passar molt bé fent cagar el Tió
Visita del Pare Noel

El dia 24 de desembre, ens va venir a visitar el Pare Noel, va passejar
per tota la residència i es va fer fotos amb tothom.
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Dinar de Germanor per celebrar el Nadal.

El dia 24 de desembre, es va
celebrar el dinar de germanor per
celebrar el Nadal.
A part d’un menú boníssim:
entremès, xai farcit de patates i de
postres, torró. Tot acompanyat
d’una bona copa de cava.
Actuació de l’ Esbart Dansaire de Roses

Com cada any, l’Esbart Dansaire de Roses, ve a alegrar-nos las festes
amb les seves danses tradicionals.
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Cantada de Nadales a càrrec d’Àngels Ortiz

Dinar de Fi d’Any i celebració de l’Any Nou.
El dinar de fi d’any va consistir en:
musclos amb salsa
mandonguilles amb calamars i
patates i de postres torrons i
polvorons.
Després

de

dinar,

residents,

familiars i treballadors vam menjar
plegats el raïm de la sort i vam
brindar amb una copa de cava.
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Ball d’Any Nou

Com cada any, el grup Dana Duet,
va amenitzar el nostre primer ball de l’any.
Pessebre Vivent

Gràcies als residents, treballadors, familiars i voluntaris per voler
col·laborar amb el nostre Pessebre Vivent. Sense vosaltres no hagués
estat tan bonic!
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Visita dels Patges Reials
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Com cada any, ens van venir a
visitar a la residència els Patges
dels Reis Mags. Es van passejar
per tot el centre fent-se fotos amb
tothom.

Visita del Grup de Teatre de Roses i el duet Mar de Nadales

Entrega de premis del Concurs de Postals de Nadal
El diumenge 19 de gener, es va fer
l’entrega de premis del concurs de
Postals de Nadal.
Els guanyadors, l’Èric Blanes i la
Carla Pérez, es van endur cadascú
un lot de llibres i unes caixes de
colors, retoladors i ceres per pintar.
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Aniversaris de Desembre i Gener
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2. ACTIVITATS PREVISTES PEL FEBRER
 Taller de carnestoltes
En aquest taller, que es realitzarà els dijous a la tarda (taller creatiu)
i segurament algun dia més, per a poder tenir-ho tot enllestit, es
faran les decoracions de la residència i també es faran les disfresses
que ens posarem pel dia del ball.
 Ball de Carnaval
El dijous 28 de febrer a les 4 de la tarda començarà
el nostre ball de carnaval. La música anirà a càrrec
del grup Dana Duet.
Amics i familiars, recordeu que sempre esteu
convidats a venir a passar-ho bé amb nosaltres. I si voleu venir
disfressats millor que millor.

3. NOUS RESIDENTS
Carmen Torres
Està amb nosaltres en règim de residència des
del dilluns 16 de desembre.
Edmee Malabrera
Està amb nosaltres en règim de residència des
del divendres 20 de desembre.
Suzanne Georges
Està amb nosaltres en règim de residència des
del divendres 27 de desembre.
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Ana Bueno
El dia 2 de gener va passar de règim de centre de dia
a règim de residència.
Carmen Abad
Està amb nosaltres en règim de centre de dia des del
dimarts 7 de gener.

4. UN ESPAI PER AL RECORD

† Salvador Camps. Morí el dijous 26 de desembre.
† Suzanne Georges. Morí el divendres 17 de gener.
† Francisco Franco. Morí el dijous 23 de gener.
† Adela Serra. Morí el diumenge 26 de gener.

5. NOTÍCIES DE LA RESI
 Programa nou
La residència ha comprat un programa nou d’ordinador per a les
sessions d’estimulació cognitiva oral que es realitza els divendres a
les 11 del matí a la sala d’activitats. El divendres 31 de gener es va
fer servir per primera vegada i va ser un èxit entre els assistents.
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6. EL RACÓ DE LES PARAULES
o Poesia al amor
La vida sin amor no es vida, el amor ni se compra ni se vende,
nace y crece del corazón noble fiel y generoso;
el amor odia el delito y compadece al delincuente;
para los enamorados no hay fronteras, idiomas, edades, razas y
religiones.¡Qué maravilloso es el amor puro! el amor de una madre,
da su vida para salvar a su hijo de una muerte segura;
el amor del matrimonio y pareja es cariño y honestidad,
y por ello han sellado dos vidas para tener hijos amados y queridos,
<sin límites> que les hará felices.
Con amor y querer no habrá esclavos en los pueblos y ciudades, y si
fraternidad, progreso y bienestar; el al amor tuene tantas
interpretaciones como hojas en los árboles en primavera.
Alfredo Sendra (Residente de Pi i Sunyer)
o Endevinalla
¿Qué será será
que cuando llega,
con alegría sin par
la gente se cubre el rostro
y empieza pronto a bailar?

15

o Dites, proverbis i refranys de febrer

 El febrer és molt traïdor, borrascós i gelador.
 Febrer, mes mentider, un dia dolent i l’altre també.
 Si no plou pel febrer, no hi ha bon prat ni graner.
 Qui tus pel febrer, tossirà pel març i per l’abril també.
 Árbol que podó en febrero, tendrá fruto duradero.
 En febrero sale la lagartija del agujero.
o Cuento corto

“Las tres rejas”

El joven discípulo de un filósofo lo visita y le dice:
- Maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de usted con malevolencia.
- ¡Espera! Le interrumpe el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a
contarme?
- ¿Las tres rejas?
- Si, la primera es la VERDAD. ¿Estás seguro de que lo que vienes a contarme es
absolutamente cierto?
- No, lo oí comentar a unos vecinos.
- Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la BONDAD. ¿Es
bueno para alguien lo que me vas a decir?
- No, en realidad no, al contrario...
- La última reja es la NECESIDAD¿ Es necesario que sepa lo que tanto te inquieta?
- A decir verdad, no.
- Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es VERDADERO, ni BUENO, ni
NECESARIO, mejor sepultémoslo en el olvido.
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7.

PASSATEMPS

 Sopa de letras

ANFIBIO
BETUN
ENFASIS
FRUTAL
IMPERIO
JUICIO
NEFASTO
OTROS
RACIMO SOLOMILLO
VIAJERO
ZONA

CANTANTE
GENTIL
LLAVES
PERSIANA
USURERO
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DAGA
HILERA
MONTICULO
QUIEN
TURBULENCIA

 Busca les 9 diferències
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8.

SOLUCIONS

Endevinalla: El carnaval
Sopa de letras:

Busca les 9 diferències:
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