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RESIDÈNCIA PI I SUNYER

EXEMPLAR GRATUÏT

Fotos de les activitats del mes de març,
les activitats previstes pel mes d’abril, les
novetats de la Resi, el racó de les paraules
i moltes coses més!!
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1.FOTOS DE LES ACTIVITATS DEL MES DE MARÇ
 Actuació de guitarra

El passat divendres 21 de març,
vam tenir una actuació de guitarra
a

càrrec

del

voluntari

Jaime

Iglesias, que va fer les delícies dels
presents cantant cançons de tota la
vida.
passar

Alguns residents s’ho van
d’allò

més

bé,

com

l’Amparo i en Josep Clotes que es van animar a cantar. I en Diego i la
Fina que es van decidir a ballar.
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 Concurs de pastissos
1er. Premi: Antonia
Sopar per a 2 persones al Bar –
Restaurant l’Ancora

2on. Premi: Laura Climent
Esmorzar o berenar a la fleca St. Pau
i un llibre de receptes de cuina

3er. Premi: Dolores Clavijo
2 ampolles de cava i un llibre de
receptes gentilesa de Protur

Després de l’entrega de premis, tots van berenar pastissos
acompanyats d’una mica de suc. La veritat és que tots estaven
boníssims!
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2. ACTIVITATS PREVISTES PER L’ABRIL
 Diumenge de Rams
El diumenge 13 d’abril és diumenge de Rams i amb unes quantes
persones anirem a la celebració d’aquest acte.
 Explicació de llibres a càrrec de l’Anna Rivera
El dijous 17 de d’abril a les 4 de la tarda, vindrà l’Anna, a parlar-nos
de nous llibres. No us ho perdeu.
 Taller de roses
El dimarts 22, al matí muntarem les roses de Sant Jordi per al dia
següent.
 Celebració del dia de la Mona
El dimarts 22 d’abril a les 4 de la tarda farem la nostra particular
celebració del dia de la Mona. Ens reunirem tots al menjador i
acompanyats de música ens menjarem un bon tros de mona de
pasqua.
 Sortida de Sant Jordi
Com cada any anirem a veure les paradetes de llibres i roses de la
plaça Catalunya, sempre que el temps ens acompanyi. Si esteu
interessats en sortir digueu-li a l’Estela perquè us apunti.
Es necessiten molts voluntaris per aquesta sortida, així que si teniu el
dia lliure i ens voleu venir a ajudar seria fantàstic. Moltes gràcies!
 Paradeta de Sant Jordi
A l’entrada de la residència a les 15.30h de la tarda, trobareu la nostra
parada de Sant Jordi amb manualitats fetes pels residents. Recordeu
que els diners aconseguits són per fer més activitats i sortides.
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3. NOUS RESIDENTS
 Teresa Vila
Està amb nosaltres en règim de residència
des del dilluns 17 de març.
 Manuela Oriol
Està amb nosaltres en règim de residència
des del dijous 20 de març
 Montserrat Font
Està amb nosaltres en règim de residència
des del dilluns 24 de març.
 Jordi Rocafort i Albina Corominas
Aquest matrimoni està en règim de residència
temporal des del 31 de març.

4. UN ESPAI PER AL RECORD

†

Angela Barcena. Morí el dijous 13 de març
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5. NOVETATS DE LA RESI
 Nova activitat de música
Els dimarts a les 15.15h tarda, a la sala d’activitats, es realitza a la
residència una nova activitat: el taller de música. Les persones que ho
duen a terme són la psicòloga, la Júlia, i la terapeuta ocupacional,
la Sònia.
- Els objectius d’aquest taller són:
- Reforçar la mobilitat, l’estimulació sensorial i la coordinació.
- Afavorir l’autoestima i les habilitats comunicatives.
- Potenciar la creativitat.
- Promoure la consciència grupal.
Per poder dur a terme la sessió i
aquests objectius és necessari
evitar les interrupcions a la sala.
Per això es tanca la sala, no es
fa per molestar a ningú, sinó al
contrari, es fa pensant en el
benestar dels nostres residents.
Si el taller té una bona acollida
s’ampliarà

a

un

altre

perquè ningú es quedi fora.
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 Artteràpia
Els divendres de 15:15 a 16:30, a la sala d’activitats té lloc el talle r
d’Artteràpia. Les professionals que condueixen el taller són l’Educadora
Social, l’Estela i la Terapeuta Ocupacional, la Sònia, La intenció de
l’Artteràpia és crear un espai personal, individual i terapèutic a través del
treball amb els diferents i diversos llenguatges artístics com: les arts
plàstiques, el relat, el llenguatge corporal, la veu, la interpretació,...
L’objectiu principal és crear un espai on cada persona de forma
individual a través de cada proposta potencií la seva creativitat, connecti
amb la seca pròpia història i les seves experiències i que aquest treball
amb els diferents llenguatges artístics,

setmana darrera setmana li

permeti de forma inconscient resoldre coses pròpies i que tinguin una
influència en el seu dia a dia més immediat.
Per aquest motiu és important crear un marc de treball on es respecti
una dinàmica que reflecteixi un inici, una proposta central i un
tancament. Es recomanable doncs, que el grup es disposi a la sala, que es
comenci puntual i que durant la durada del taller no hi hagin
interrupcions.
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6. EL RACÓ DE LES PARAULES
 Endevinalles:
1. Menja un bou

2. Tinc per eina

sense parar

la gran falç

duu sabates

sempre arribo

de deu pams

quan no cal

3. Repòs de la barca

4. Amb foc i calderes

abric de la mar

han fet un desert

passeig on es troba

ni fulles ni flors

la xarxa i l’ham

només els dolents.

 Acudits:
1. - Camarero, camarero ¿tiene ancas de rana?.
- Sí.
- ¡Entonces pegue un saltito y tráigame un café!

2. Dos amigos charlando:
- ¿Y tú a quién votarás en las próximas elecciones?
- Yo a Alibaba y los 40 ladrones.
- ¿Y eso?
- Para asegurarme de que solo sean 40.

3. - Oye, Pedro, ¿tus vacas fuman?.
- No, ¿por qué?.
- Entonces se te está quemando el establo.
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 La llegenda de Sant Jordi
Fa molt i molt de temps, el poble de Montblanc era
devastat per un monstre ferotge i terrible, que podia caminar,
volar i nedar, i tenia un alè tant pudent, que des de molt lluny
amb les seves alenades enverinava l'aire i produïa la mort a tots
els qui el respiraven.
El monstre era l'estrall dels ramats i les persones, i per tota
aquella contrada regnava el terror més profund. Preocupats per
la situació, els habitants de Montblanc van pensar en donar al
drac, cada dia de menjar a una persona, per intentar calmar-lo.
El problema, era trobar la persona que vulgues sacrificar-se
cada dia per ser devorada pel drac.
I així fou com després d'una llarga discussió, els vilatans van
decidir sortejar cada dia qui seria la persona que aniria a para a
l'estomac del drac. I així ho feren, i sembla ser que la jugada els
va sortir bé, l'abominable bèstia se'n deuria sentir satisfeta,
perquè deixà de fer estralls i malifetes per aquelles terres.
Però heus aquí que un dia, la sort feu que li toqués ser devorada
a la filla del rei. La jove princesa era molt simpàtica, amable,
bonica i elegant. Tenia el cor de tots els ciutadans robats, i per
aquest motiu centenars s'oferiren per substituir-la. Però el rei,
afligit i adolorit, fou just i sever, la seva filla era com qualsevol
altre. Si li havia tocat hi havia d'anar.
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I així fou com la jove donzella sortí del castell per trobar-se amb
la bèstia mentre tot el poble mirava desconsolat i afligit, com la
princesa es dirigia cap al sacrifici. Però mentre la noia es dirigia
cap al cau del monstre, un jove cavaller, amb una brillant
armadura, muntat sobre un cavall blanc, es va presentar. La
donzella se'l mirà i l'advertí:
- Fugiu! fugiu ràpidament d'aquí! noble cavaller, si us quedeu
per aquí, apareixerà la bèstia i només us vegi us devorarà.
El jove cavaller, se la mirà i li contestà
- No patiu jove donzella. Si sóc aquí es perquè hi he vingut
expressament. He vingut des de molt lluny per protegir-vos a
vós i a alliberar el vostre poble d'aquesta fera.
No va tenir temps ni de dir això, que
de cop i volta va sortir la fera, davant
l'horror de la princesa i el goig del
cavaller. Va començar una intensa
però breu lluita, fins que el cavaller li
va clavar una bona estocada amb la
seva llança, que va deixar malferida a la terrible bèstia i la
matar. De la sang que en brollà, en sorgí ràpidament un roser,
amb les roses més vermelles que la princesa hagués vist mai,
roser del que el jove cavaller en tallà una rosa i li oferí a la
princesa.
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7. PASSATEMPS
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 Laberint
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8.

SOLUCIONS

Endevinalles: 1. El gegant 2. la mort 3. el port
Troba les 9 diferències

Laberint
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4. l’infern

