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RESIDÈNCIA PI I SUNYER

EXEMPLAR GRATUÏT

Fotos de les activitats del mes de
d'abril i maig, les activitats
programades pel mes de juny i juliol,
el racó de les paraules, passatemps i
moltes coses més!
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1.FOTOS DE LES ACTIVITATS D'ABRIL I MAIG
1. Celebració del dia de La Mona
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2. Visita de l'Anna Rivera

3. Taller de Roses de Sant Jordi
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4. Sortida de Sant Jordi

5.
Anivers
aris del
mes
d'Abril
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6. Aniversaris del mes de Maig
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2. ACTIVITATS PREVISTES PEL JUNY I EL JULIOL
1. Catifa de Corpus
El dimecres 3 de juny a les 3 de la tarda, a la sala d’activitats, farem
la nostra Catifa de Corpus que exposarem al dia següent a la rampa
d’accés de la residència. Us convidem a participar a tots!

2. Sortida de Corpus
El dijous 4 de juny és el dia de Corpus. Com
cada any es faran catifes de flors pels carrers de
la Vila i nosaltres farem una petita sortida per
anar a veure-les. Tots aquells familiars i
voluntaris que ens vulgueu acompanyar poseu-vos en contacte amb
l'Estela. Sortirem de la residència a les 10.30h del matí i tornarem
cap a les 12h.

3. Fira de la Rosa
El divendres 5 de juny, comença la IV Fira de la Rosa de Roses i
nosaltres farem una petita per veure les exposicions florals i les
paradetes d’artesania de la Riera. També sortirem cap a les 10.30h
de la matí i tornarem cap a les 12h del migdia. Recordeu que
quants més voluntaris siguem més
gent podrà gaudir de les sortides.
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Aquest mateix divendres podreu trobar a l'entrada de la
residència una petita exposició floral realitzada per la gent del
centre.

4. Dinar a la fresca
El dilluns 22 de juny farem el nostre primer dinar
a la fresca, i ho celebrarem amb una barbacoa. El
menú serà:
Gaspatxo - Carn a la brasa - Gelat

5. Ball de Sant Joan
El ball de Sant Joan es celebrarà el dijous 25 de juny
a les 4 de la tarda a la sala d'estar. La música anirà a
càrrec del grup "Dana Duet". Recordeu venir amb
moltes ganes de ballar i de passar-ho bé.

6. Sortida a fer un gelat
El dilluns 15 de juny a les 15.30h de la tarda farem
una sortida per anar a Empuriabrava a berenar
gelat.

7. Olimpíades de la Resi
El proper divendres 3 de juliol a partir de les 10 del matí es
celebrarà al jardí de la residència la primera edició de les
Olimpíades de la Resi. Consistirà en una sèrie de proves, adaptades
per a tothom, on s’haurà de competir amb els altres companys per
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poder guanyar. L’objectiu és fer una mica d’exercici mentre ens ho
passem bé i sobretot gaudir de l’aire lliure i del jardí de la
residència.

8. Sortida al Museu del Joguet
El dimarts 7 de juliol es farà una sortida a Figueres per a visitar el
Museu del Joguet. Tot seguit anirem fins a
Peralada on dinarem en un restaurant.
Recordeu que en aquesta sortida es dona
sempre prioritat a les persones que han
participat al taller creatiu, ja que el dinar es paga amb els diners
obtinguts de la venda de manualitats a la paradeta de Sant Jordi.

9. Sortides a la platja
Durant els mesos de juliol i agost, es farà una
sortida setmanal a la platja. En principi seran
tots els dimarts al matí.

10. Sortida amb catamarà
Com es tradició fa anys ja a la residència, durant el mes de juliol,
(encara falta concretar el dia), es farà una
sortida amb catamarà, on podrem gaudir de
les vistes i de l'aire lliure.
Recordeu que per accedir al catamarà s'ha de
passar caminant per una petita passarel·la.
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Per tant aquesta sortida no està adaptada per a la gent que va en
cadira de rodes.

3. NOUS RESIDENTS
Joan Brunet
Està amb nosaltres en règim de residència des
del dimarts 7 d'abril.

Rosa Valecillos
Està amb nosaltres en règim de centre de dia
des del dimecres 22 d'abril.

Dolors Casellas
Està amb nosaltres en règim de residència des
del dilluns 27 d'abril.
Raymond Wills
Està amb nosaltres en règim de residència des
del dimecres 29 d'abril.

Pere Soler
Està amb nosaltres en règim de residència des
del dijous 30 d'abril.

Anuncia González
Està amb nosaltres en règim de residència des
del dijous 7 de maig.

4. UN ESPAI PER AL RECORD
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† Tomás Cabello. Morí el dissabte 18 d'Abril.
† Anuncia González. Morí el dilluns 11 de Maig.
† Rafael Martínez. Morí el dilluns 18 de Maig.
5. EL RACÓ DE LES PARAULES
 Endevinalles:
1.Quina cosa és molt gran,

2.Puc ser russa i divertida,

que passa pel forat d’una agulla,

sóc alta,

entra al mar i no es mulla?

i a l'hivern em vesteixo de
blanc. Què sóc?

3. N’hi ha de pinyons i de llardons.
N’hi ha de seques, de farcides
i amb fruites confitades ben guarnides.
4. Don doron don se’n va al terrat
amb deu mil homes al costat
tots van vestits de vermell
menys ell que és el més vell.
 Dites del mes de juny i juliol:
Aigua de Sant Joan, celler buit i molta fam
Trons per Sant Joan, la collita reeixiran
Aigua de Sant Joan, no dóna ni vi ni pa
11

Al juny la pluja és lluny, i si plou, cada gota és com el puny
Aigua de juliol encén el sol
Pel juliol beure suar i la fresca buscar
Aigua de juliol omple el cossiol
Al juliol, trau les garbes al sol
 Especial chistes de Jaimito:
La mamá llama a Jaimito y le dice:
- Le dijiste a tu hermana que era fea, y esta llorando. Ve y
dile que lo sientes.
Entonces, va Jaimito y le dice a la hermana:
- Hermanita, siento que seas tan fea.
En la escuela, la maestra dice:
- A ver Jaimito, ¿cómo te imaginas la escuela ideal?
- ¡Cerrada, maestra!
La madre le dice a Jaimito:
- A ver si te portas bien, porque cada vez que haces algo
malo me sale una cana.
- ¡Ahhh!, entonces tú debiste haber sido tremenda,
porque fíjate cómo está la abuela.

Un dia Jaimito le dice a su papá:
- Papá, dame un vaso de agua.
El papá se lo da, y al poco rato regresa y le pide otro y el
padre contesta:
- ¡Pero si ya te he dado cinco!
Y Pepito le contesta:
- ¡Es que se está quemando mi cuarto!
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La catequista le pregunta a Jaimito durante el catecismo:
- A ver Pepito, ¿por qué los niños no deben de hacer ruido
en la misa?
Pepito contesta:
- ¡Pues porque hay gente dormida!

 La Revetlla de Sant Joan
La Revetlla de Sant Joan, també anomenada popularment com la
Nit del Foc, la Nit de les Bruixes o la Nit del Ros, es celebra arreu
dels Països Catalans i altres indrets durant la nit entre el 23 i el 24
de juny. És una nit màgica en què se celebra el solstici d'estiu, amb
dos dies de retard. És una celebració que l’Església Catòlica fa
coincidir amb la data de naixement de sant Joan Baptista i que ha
esdevingut una festa amb elements i costums molt marcats i
simbòlics: el foc purificador, els banys de mitjanit, les herbes de sant
Joan, les cançons, el ball o els guariments.
L’origen de la celebració de la Nit de
Sant Joan és pagà i forma part del grup
de festes solsticials, com Nadal. Amb
una tradició que es remunta a molt
abans de la implantació del cristianisme, és un culte al sol, a
l’allargament del dia, pel solstici d’estiu.
Les celebracions tenen el foc com a element característic. Es fan
fogueres comunals, familiars i individuals i segons la tradició de cada
localitat se’n munten moltes de diferents o només se’n fan en una
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plaça o carrer en concret, tradicionalment amb objectes inservibles
de fusta que s’han anat acumulant durant tot l’any. En les
celebracions hi té un lloc destacat la pirotècnia. Gastronòmicament
s’acostumen a acompanyar les reunions familiars al vespre pròpies
d’aquesta data amb la coca de Sant Joan, de recapte o de llardons.
La flama del Canigó
Com

a

continuació

d'una

iniciativa

encetada

el

1955

per

l’excursionista nordcatalà Francesc Pujades, des de l'any 1966,
diversos col·lectius i organitzacions distribueixen la Flama del
Canigó, des del cim de la muntanya, arreu de les terres de parla
catalana per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. La flama
roman encesa tot l’any al Castellet de Perpinyà i es renova cada 23
de juny de bon matí al cim del Canigó. A Barcelona, la Flama hi
arriba d’ençà de la dècada dels setanta. per exemple, com en molts
altres municipis, el 23 de juny a la tarda la Flama del Canigó arriba
a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on és rebuda per les
autoritats municipals, l'Àliga de la Ciutat i els Gegants de la Ciutat,
mentre sona la cançó "Muntanyes del Canigó". Tot seguit, els
representants de cada barri agafen el foc que
encendrà les foguers de tota la ciutat. Amb
l'encesa de les fogueres comencen les revetlles a
les places.
Curses pel bosc
En els pobles del Pallars encara queda el costum antic, més estés
abans, de carregar a coll troncs ardents i flamejants, corrents pel mig
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del bosc. Els que ho fan s’anomenen fallaires. El foc va alliberant
una cua de guspires que n’il·luminen l’esquena i guarneixen la nit
fosca des de la llunyania.
Un parell de setmanes abans, els fadrins interessats a participar-hi,
van al bosc i tallen un tronc (falla) tan gran com les seves forces els
permetin de carregar.
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6.

PASSATEMPS

16

Resuelve las sumas y a continuación pinta el dibujo de abajo con los
resultados que han salido:
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7. SOLUCIONS PASSATEMPS
Resuelve las sumas:

Sopa de letras:
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