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RESIDÈNCIA PI I SUNYER

EXEMPLAR GRATUÏT

Fotos de les activitats del mes de
juny, les activitats programades pel
mes de juliol, el racó de les paraules,
passatemps i moltes coses més!
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1.FOTOS DE LES ACTIVITATS DEL MES DE JUNY
 Actuació de la Flauta Dolça
El dimecres 4 de juny, va venir e
grup “La flauta dolça” a fer una
actuació. Ens van amenitzar la
tarda

amb

cançons

molt

conegudes per tots, com la Bella
Lola,… Molts es van animar a
cantar amb ells.
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 Sortida Fira de la Rosa

El

divendres

6

de

juny,

començava a Roses la Fira de la
Rosa. Des de la Residència es va
programar una sortida per poder
veure les exposicions florals que
hi havia. Abans de tornar vam
parar a la Plaça De l’Església a fer
el toc.
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 Sortida Butterfly Park

La sortida al Butterfly
Park va ser molt bonica. Vam poder veure papallones, iguanes,
tortugues, lloros, i fins i tot ratpenats. Tot seguit varem dinar al
restaurant el Celler de Peralada.
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 Fent la catifa de Corpus
El dimecres 8 de juny per la tarda, es va
fer a la residència la nostra
catifa de Corpus.
El dijous va ser
exposada a la
rampa d’entrada
de la residència.
Va quedar molt
maca.
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 Sortida de Corpus

El dijous 19 de juny, era el dia de Corpus, i com és tradició es van fer
catifes de flors al centre de la vila. Nosaltres vam fer una sortida per
veure-les. Gràcies voluntaris, per la vostra tasca!
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 Dinar a la fresca

El

dilluns 23

de juny, vam

celebrar el primer dinar a la fresca de l’estiu. De menú hi va haver:
gaspatxo, botifarres i costelles de xai a la brasa i de postres gelat.

8

 Ball de Sant Joan

El dimecres 25 de juny, vam
celebrar el nostre Ball de Sant
Joan. Ho vam passar molt bé,
ballant les cançons de Dana Duet.
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 Aniversaris del mes de juny
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2. ACTIVITATS PREVISTES PEL JULIOL
 Sortides a la platja
Comencen les sortides a la platja! El dimarts dia 8
de juliol anirem, si el temps ens acompanya, a fer el
nostre primer bany de la temporada.
Ja podeu començar a buscar els banyadors i els bikinis!! Si voleu venir
heu de dir-li a l’Estela. Recordeu que les persones que van amb cadira
de rodes també poden venir! Animeu-vos tots que s’està molt fresquet
a la vora del mar.
 Sortida amb catamarà
El divendres 11 de juliol, hi ha prevista la sortida amb el catamarà.
Aquest any ens recolliran al port, així que no haurem de
caminar tot l’espigó. Recordeu que en aquesta sortida
no poden venir cadires de rodes perquè el catamarà no
està adaptat. Les persones que no vagin amb cadira es
poden apuntar a la sortida sempre hi quan els fisioterapeutes de la
residència hagin donat el vist i plau, ja que per pujar al catamarà s’ha
de passar una passarel·la i pujar unes quantes escales. Els que esteu
interessats a participar digueu-li a l’Estela.
 Festa de l’estiu
Donarem la benvinguda a l’estiu amb una petita festa,
com vam fer per la primavera. Tindrem l’actuació de la
nostra coral de la residència, música i acabarem amb un
petit piscolabis.
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 Festa del voluntariat
El dimecres 23 de juliol celebrarem la Festa del
voluntariat, on la nostra intenció és la de donar les
gràcies a tots els voluntaris i voluntàries que ens venen a
ajudar, a fer companyia, a pintar ungles, a carregar
cadires quan fem sortides,... en definitiva, agrair tot
l’esforç que fan per estar amb nosaltres i per ajudar-nos
en tot el que necessitem.
L’acte començaria cap a les 11h – 11.30h del matí, amb una petita
actuació de la Coral de la residència.
Tot seguit faríem una activitat amb comú amb els voluntaris.
Pintarem una pancarta que després exposarem uns dies al passadís
d’infermeria. Després dinarem tots junts a la fresca. De menú hi
haurà: gaspatxo, fideuà i de postres gelat.
 Aniversaris del mes de juliol
L’últim dijous del mes, que serà el dia 31 de juliol,
celebrarem els aniversaris del mes de juliol. Menjarem un
pastisset de postres i als que hagin fet anys aquest mes els
hi farem la foto perquè surtin a La Resi.

3. UN ESPAI PER AL RECORD

† Mari Revilla. Morí el dilluns 2 de juny.
† Marcel Aurosseau. Morí el dimarts 24 de juny.
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4. NOVETATS DE LA RESI
 CURS DE FORMACIÓ
Dijous, 5 de juny, es va fer a la residència una jornada de formació
teòrica i pràctica dels equips de
primera intervenció, per saber
com actuar en cas de produir-se
algun
jornada

tipus
va

d’incident.
acabar

amb

La
un

simulacre d’incendi i posterior
evacuació d’una habitació.


CARPES NOVES
S’han comprat 6 carpes que estan a la
part de darrera de la sala d’activitats.
Són molt boniques i ens aniran la
mar de

bé, tant per poder fer

activitats a l’aire lliure, com per fer
balls i dinars a la fresca.


NOUS MEMBRES DE LA RESIDÈNCIA

Ja tenim a la residència uns quants
membres nous, es tracta de quatre
oques que han vingut a fer companyia
a la oca Lucas. I deu pollets a la banda
de les gallines. Heu de sortir a veure’ls
perquè són molt bufons.
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5. EL RACÓ DE LES PARAULES
 Endevinalles:
1. Terrible enemic

2. Enmig del desert

monstre per natura

amb dos muntanyes

mata sense cura

corro, camino

després plora, és així

fent caravanes.

3. Era una planta

4. Retall de teixit

m’han pres el gra

parent de la seda

queda la resta

el porten lligat

la vols menjar?

el coll esbellega.

 Aquest mes, un resident, l’Alfredo Sendra, vol compartir amb
tots nosaltres un escrit:
“Amable lectora y lector, me satisface decirles que hoy, viernes 27
de junio, cumplo 95 años de edad, mi horóscopo es cáncer. Hoy por
hoy, mi vida la veo aceptable por tener mi seso sano, que es calidad
de vida, para compartir opiniones. En residencia llevo 6 años, un mes
y 20 días, los he dedicado a leer el Diari de Girona, los deportes, las
previsiones del tiempo, a la escritura, a hacer sopa de letras, temáticas
y gráficas, etc. Como dato curioso, durante este tiempo he tomado
9.850 pastillas recetadas por el médico de esta residencia Dr. Ter.
Persona amable y muy inteligente en medicina. Y con las actividades
referidas, las acepto con agrado haga frío, calor, lluvia o viento, y con
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este clima voy pasando los días. A la vez me veo feliz cuando vienen
a verme mis nietos y sus padres; en esta línea voy pasando los días
con recuerdos agradables y otros tristes, difíciles de olvidar; y como
aprecio la naturaleza esta es la razón de hacerle una poesía:
Madre naturaleza reina
del espacio y del planeta tierra,
eres hermosa con tus jardines
llenos de flores de diferentes
colores y olores, si este admirador
de tanta belleza fuera pintor
pintaría jardines rodeados
de ángeles negros y blancos
con su ramos de flores;
y si fuera cantador cantaría al
amor de los amores que sientes
los corazones cuando están enamorados
y si fuera poeta ¡Ay! si fuera
poeta haría una poesía a la
Libertad, Igualdad y Fraternidad
para que los pueblos y ciudades
hubiera unión, buena avenencia,
comunicación, estimación,
respeto para que no hubiera guerras
y sí paz en el planeta tierra.”
Alfredo Sendra Martínez
Roses, 27 de junio de 2.014
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 Acudits:


Un hombre llega a la farmacia en el preciso

momento en que el farmacéutico iba a cerrarla ya que
tiene prisa porque tiene que coger un tren.
- ¿Que deseaba usted?
- Sólo quería algo para sudar.
- Aja... pues tome estas dos maletas y acompáñeme con ellas
hasta la estación. ¡Deprisa!
 Un vecino le dice al otro:
- Oye, ¿tú porque abres las cortinas cada vez que tu
mujer se pone a practicar las clases de canto?
- Para que los vecinos no crean que le estoy pegando.
 Le dije a mi cardiólogo:
- Doctor, estoy muy preocupado, cuando hago el amor escucho
silbidos.
Y él me respondió:
- ¿Y qué quieres escuchar a tu edad?... ¿Aplausos?


En la sala de maternidad el jubiloso padre tomaba fotos de su

bebé recién nacido. Y le pregunta la enfermera:
- ¿Su primer hijo?
- No, es el quinto. ¡¡Es mi primera cámara!!
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6. PASSATEMPS
 Busca les 7 diferències:
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 Sopa de números

- 874488626

- 6983201

- 54545487

- 6323123

- 99886545

- 4945541

- 4545179

- 1205064

- 5845179

- 2101410

- 8451001

- 1210050

- 3254988

- 2101045

- 212471
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7.

SOLUCIONS

 Endevinalles:
1. Cocodril

2. Camell

3. Palla

 Busca les 7 diferències:

 Sopa de números:
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4. Corbata

