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1.FOTOS DE LES ACTIVITATS DEL MES DE FEBRER
Preparem el Carnaval

Gràcies a tota la feina
feta al taller creatiu,
la residència va
quedar molt bonica.
3

 Psicomotricitat carnavalera

4

 Especial Quina de Carnaval

A mitja quina es
van escollir els
Reis del
Carnaval.
El Rei va ser en
Ramón Bayona i
la Reina, la
Francisca
Bueno.
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 Gran Ball

6

 Actuació de la Coral Icaris

7

 Aniversaris del mes de febrer

8

Sortida Diumenge de Rams
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Aniversaris del mes de Març

Moltes felicitats a tots!
I recordeu que si voleu portar caramels el dia del vostre sant o del
vostre aniversari han de ser SENSE SUCRE!
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2. ACTIVITATS PREVISTES PER L'ABRIL I MAIG
 Mones de Pasqua
El dimarts 7 d’abril a les 4 de la tarda, celebrarem el dia de Pasqua
amb un berenar de luxe: mones de pasqua. Posarem una mica de
música i ens farem fotos menjant pastís.
 Taller de Roses
Com cada any que ens ha estat possible, el dia abans de Sant Jordi,
farem el taller de roses, on muntem totes les roses que comprem.
Com que cau en dimecres 22, la quina la canviaríem de dia i la
farem el divendres 25 d’abril.
 Sortida de Sant Jordi
El dia de Sant Jordi farem una petita sortida per poder veure les
paradetes de roses i llibres de la plaça Catalunya. Necessitem
voluntaris per aquesta sortida. Animeu-vos i acompanyeu-nos, la
vostra ajuda és molt important per a nosaltres!
 Paradeta de Sant Jordi
El mateix dia de Sant Jordi, a partir del migdia, trobareu a
l’entrada de la residència, com és tradició fa anys, una paradeta
amb manualitats fetes pels avis. Recordeu que tots els diners
obtinguts es destinen per fer una sortida a l’estiu.
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 Festa de la primavera
Durant el mes d’abril es celebrarà la II Festa de la primavera, on
tindrem una actuació de la coral de la residència, lectura de
poemes, música, pica-pica,... Ja us informarem del dia escollit.
 Concurs de fotos
Aquest any farem el II Concurs de Fotografia de la residència. La
temàtica serà el nostre jardí i tot i que el guanyador l’escollirem al
maig, us avisem amb antelació perquè tingueu temps de fer les
fotos.

3. NOUS RESIDENTS
Juana Lara.
Està amb nosaltres en règim de residència des del
dilluns 9 de febrer.

Isabel Domínguez.
Està amb nosaltres en règim de centre de dia des
del dimecres 25 de febrer.

Dolores Cacheiro.
Està amb nosaltres en règim de residència des del
dimecres 4 de març.
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Pere Viaplana.
Està amb nosaltres en règim de residència des del
dijous 12 de març.

Carmen Abad.
Està amb nosaltres en règim de residència des del
dilluns 23 de març.

Carmen González.
És alta de la residència des del divendres 27 de març.

4. UN ESPAI PER AL RECORD

† Maria Estela. Morí el dilluns 2 de febrer.
† Josep Pagés. Morí el dijous 26 de febrer.
† Carmen Casanovas. Morí el divendres 20 de març.
† Maria Pairó. Morí el dissabte 28 de març.
† Ivonne Colle. Morí el diumenge 29 de març.
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5. EL RACÓ DE LES PARAULES
 La Llegenda de Sant Jordi
Diu la llegenda que per les terres de Montblanc hi havia un Drac
ferotge que tenia aterrida a tota la població de la comarca. El drac
terrible portava anys devorant persones i remats sencers de bestiar i
ningú podia viure tranquil. Un dia el rei va decidir buscar una solució
al problema: per poder portar una vida normal havien d’aconseguir
que el drac no tingués gana i per això es va decidir que cada dia
oferirien a la bèstia una persona escollida a l’atzar i així la resta dels
vilatans podrien viure tranquils, almenys per aquella jornada.
La sort va voler que la primera víctima en sacrifici fos la filla del
rei. La jove i bella princesa va entrar en
desconsol, però també tot el poble que
l’estimava i l’adorava i que varen
demanar clemència la pare de la noia.
Però el rei, fidel a les seves decisions, va
acceptar el que l’atzar havia marcat i
amb tota la seva pena va enviar a la seva
estimada filla cap a la cova del drac, per
al seu sacrifici.
Però de sobte, muntat en un cavall blanc, va aparèixer un
cavaller. El seu nom era Jordi i venia a salvar a la Princesa i a tota la
població de Montblanc. VA lluitar de la manera més heroica i valenta
contra el drac, i finalment, va aconseguir travessar-lo amb la seva
llarga llança. D’aquesta manera el cavaller no només va vèncer al
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drac, alliberant a tota la població d’aquell horror, sinó que també va
salvar al princesa d’una mort segura.
El rei, agraït, va oferir-li a ala seva gentil filla en matrimoni, però
el cavaller no va voler acceptar aquell honor. Va agafar el seu cavall
blanc i va marxar.
Al cap d’uns dies, allà on el cavaller havia matat al drac, hi va
néixer un roser de flors vermelles, com la sang del drac vençut.

 Endevinalles
1. Silenci absolut

2. La meva tia és una ceba

llibres i més llibres

m’has de coure a foc ben viu

esperant el lector.

després suca’m al romesco

Quina emoció!

i menja’m abans de l’estiu.

3. Duc el mal dintre meu

4. Endevina, endevineta

però corro com el vent,

en quina estació

i quan em senten venir

torna la oreneta?

s’aparta tota la gent.
5. Sóc un cavaller

6. El meu perfum acarona

molt ben plantat,

parelles d’enamorats,

al drac he matat

vigila que no et punxis

i a la princesa he salvat.

quan em cullis amb les mans.

Qui sóc?

Què sóc?
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 Acudit
El ricachón y más que maduro señor, le pregunta a una chica de
exhuberante físico:
- Perdone señorita, ¿le gusta a usted la primavera?
- Sí, ¡claro que me gusta!
- ¡Qué bueno!- Se alegra el carcamal- ¡Yo tengo 80!

 La recepta
PAELLA
INGREDIENTS:
Brou de peix, fet del dia abans.
Alls
Tomata
Sèpia
Costelló, salsitxes
Arròs.
Musclos oberts
Gambes o llagostins.
Julivert
Sal i oli.
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PREPARACIÓ:
 Es bullen els musclos i es reserven sense la clova superior.
 Es posa oli en una paella i s’hi fregeixen les gambes o
llagostins. Es treuen i es reserven
 En la mateixa paella amb el mateix oli es fa el sofregit amb
l’all i la tomata, opcionalment es pot afegir julivert. Quan
el sofregit està ros s’hi afegeix la sèpia i la carn, i al final
de tot l’arròs. Quan l’arròs està rosset s’hi afegeix el brou
de peix que ja va bullint per tal de no tallar la cocció. Es
salpebre al gust.
 Quan l’arròs ja és cuit, s’hi posen els musclos per sobre i ja
es pot servir.
bon profit!
 Refranys i dites del mes d'abril i maig:
Abril finit, el camp florit
D'abril, un de bo entre mil
L'abril diu al maig, jo no he pogut tu plou a raig
Abril i maig són la clau de l'any
Per l'abril, roses i llibres mil
Santa Creu, el tres de maig la trobareu
Qui pel maig menja sardina per l'agost troba l'espina
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6.

PASSATEMPS
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7. SOLUCIONS PASSATEMPS

Endevinalles:
1.La biblioteca

2. El calçot

3. l’ambulància

4. La primavera

5. Sant Jordi

6. La rosa
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