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RESIDÈNCIA PI I SUNYER

EXEMPLAR GRATUÏT

Fotos de les activitats del mes d’abril,
les activitats previstes pel maig,
novetats de la resi, passatemps i
moltes coses més !

SUMARI

1. Fotos del mes d’abril .................................. 3

2. Activitats previstes pel mes de maig ............... 9

3. Nous residents..........................................10

4. Un espai per al record.................................10

5. Novetats de la Resi ..................................... 11

6.El racó de les paraules.............................. ... 11

7. Passatemps......................................... ..... 13

8. Solucions.................................................15

2

1.FOTOS DE LES ACTIVITATS DEL MES D’ABRIL
 Diumenge de Rams
El dia 13 d’abril va ser diumenge de Rams, i des de la residència es
va programar una petita sortida per anar a beneïr el ram a la
rambla. Vam sortir a les 10.30h i ens van acompanyar molts
familiars i voluntaris.
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 Visita Anna Rivera
El dijous 17 d’abril vam rebre la visita de l’Anna Rivera, que va
venir a fer unes explicacions de llibres. Ja havia vingut altres
vegades i va tenir el mateix èxit de sempre.

 Taller de roses
Dimarts 22 d’abril vam anar a buscar les roses de Sant Jordi i les
vam preparar entre tots perquè estiguessin llestes pel dia següent.
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 Dia de la mona
El dimarts a la tarda ho vam passar d’allò més bé menjant mona de
Pasqua i escoltant una mica de música.
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 Sortida de Sant Jordi

FAMILIARS I
VOLUNTARIS
MOLTES GRÀCIES
PER LA VOSTRA
PARTICIPACIÓ.
AQUESTA SORTIDA
NO HAGUÉS ESTAT
TAN MACA SENSE
VOSALTRES.
A les 10.30h vam sortir de la residència
per anar a veure les paradetes de roses i llibres de la Pl. Catalunya.
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 Preparant les manualitats de Sant Jordi

Van treballar molt per tenir-ho tot enllestit per Sant Jordi!
 La Paradeta de Sant Jordi
En aquesta paradeta es
van vendre manualitats
fetes

pels

residents

i

usuaris de centre de dia
de

la

diners
destinats

residència.
obtinguts
per

Els
seran
altres

manualitats o sortides.
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 Aniversaris del mes d’abril
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2. ACTIVITATS PREVISTES PEL MAIG
 Dia de la vellesa
La jornada festiva s’iniciarà a les 11 del matí,
amb la concentració a la Pl. Catalunya de tots els
homenatjats,

padrins

i

autoritats

que,

en

comitiva, desfilaran fins a l’església parroquial
acompanyats per la colla gegantera.
A les 11.30 h tindrà lloc l’ofici solemne. El dinar d’homenatge tindrà
lloc ales 13 h a la plaça Frederic Rahola on, tot seguit, es farà l’acte de
lliurament de

medalles commemoratives als homenatjats que

assisteixen a la festa per primera vegada. La festa finalitzarà amb un
ball.
 Festa de la primavera
El divendres 9 de maig celebrarem la festa de la
primavera. L’acte es durà a terme al jardí de la
residència, si el temps ens acompanya, si plogués es
deixaria per un altre dia. El programa de la festa consistirà en:
- Presentació de l’acte
- Lectura de poemes de primavera
- Cançó de la Bella Lola, cantada pel grup del “Taller de música”
- Es demanaran voluntaris per apadrinar unes plantes noves.
- Posarem nom a les nostres gallines.
- Ho amenitzarem tot amb una mica de música i tancarem la festa
amb una mica de piscolabis per a tothom.
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Concurs de Manualitats

El dia 30 de maig, es celebra la “4a Jornada de Professionals de
Residències Geriàtriques i Centres de Dia”. En aquesta 4a jornada
es plantegen donar resposta a les mancances i problemàtiques que es
detecten als centres, amb la finalitat de millorar l’atenció i la qualitat
de vida dels residents i usuaris.
En aquesta Jornada també es realitza un concurs de manualitats al
qual ens hem apuntat. La temàtica dels treballs presentats serà: “A
què juguem? A què jugàvem?” Per tant, els dijous a la tarda, durant
aquest mes de maig treballarem en la nostra manualitat. El guanyador
s’endurà a casa material per a realitzar més manualitats!

3. NOUS RESIDENTS
 Magdalena
Està amb nosaltres en règim de centre de dia
des del passat dimarts 22 d’abril.

4. UN ESPAI PER AL RECORD
En Jordi Rocafort i l’Albina Corominas, tornen a casa després de la
recuperació de la operació de l’Albina.
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5. NOVETATS DE LA RESI
 Cotxe per l’empresa
S’ha comprat un cotxe per a la residència, una furgoneta que estarà
adaptada per poder portar una cadira de rodes. Quan tinguem el cotxe
s’obrirà un nou servei complementari de transport
adaptat.

Aquest

servei

servirà

per

fer

acompanyaments a l’hospital, als jutjats,... i també
servirà per fer sortides amb un grup reduït de
gent.

6. EL RACÓ DE LES PARAULES
 Endevinalles:
1. Em diuen deu

2. Acabat el ball

la gent entesa

d’una llar de foc,

sóc porta oberta

sabries tu dir-me

que mulla el terra

qui queda en el sot?

3. De la terra càlida

4. Davant i darrera

collit gra a gra

vaig fent camí

torrat sense pressa

la panxa de serra

desfet i ofegat

comte que ja vinc!
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 Chistes


En un avión iban 4 personas: Un futbolista, un político,
un sacerdote y un niño. En pleno vuelo, un motor del
avión se incendia, entonces el capitán dice:

-Hay 4 paracaídas, uno para mí y el resto se los
repartan como puedan.

Entonces se lanza el

político, y dice:
-Yo soy el presidente más inteligente y veraz del mundo,
tengo derecho a quedarme con un paracaídas, y se tira.
Luego el jugador de fútbol dice:
-Yo cogeré otro, porque el mundo va a necesitar mis goles, y
se tira.
Entonces el sacerdote dice:
-¿Cómo es que aun nos quedan dos paracaídas?,
Le contesta el niño: Es que el presidente más inteligente y
veraz del mundo se ha tirado con mi mochila.


Dos niños intercambian experiencias:

- ¿A ti se te escapa la caca?
- No. La mía se queda donde la hago.


Pepet li pregunta a la mestra:
- Mestra a quina edat es mor un ruc?
- I la mestra li respon:
- Per què Pepet? Ja et sents malament?
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7. PASSATEMPS


Heu de trobar 9 parts externes del cos:
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 Encuentra estas palabras en la sopa de letras:
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8.

SOLUCIONS

 Endevinalles:
1. La font

2. La cendra

3. El cafè

 Jeroglífics :
cap

cul

espatlla

ventre

cames

dits

coll

aixella

boca

 Sopa de lletres :
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4. El ganivet

