
INFONAZARET
31/03/2017                                                                                             www.residencianazaret.org

Núm: 46

El mes de març sempre és molt especial, ja que

celebrem el traspàs de Maria Gay i la Diada de Sant

Josep, el patró de l’Institut. Aquest any hem

programat diverses activitats, com la visualització

d’un vídeo de la vida de Maria Gay, un recital de

poesia i l’actuació de ball del grup “Casal del Mar”

de Blanes. Les celebracions van acabar el dia de

Sant Josep amb la tradicional Eucaristia a la

Capella del Centre.

D’altra banda, seguim reforçant l’àrea del personal

assistencial amb la incorporació d’una nova animadora sociocultural. Això

ha comportat la modificació del calendari diari de les activitats. El nou

calendari el podeu trobar en els llocs habituals d’informació.

També s’han iniciat uns nous tallers grupals. Un pels residents d’alta

dependència on es treballa l’estimulació sensorial i un altre pels residents

més autònoms en què treballen l’estimulació cognitiva. Altrament, a partir

del mes d’abril, el servei de psicologia posarà a disposició per als familiars

dels residents un espai on podran parlar dels temes que més els

preocupen. Serà els dilluns de 18.00 h a 19.00 h.

Per sol·licitar cita us podeu adreçar a la recepció del Centre o mitjançant

el correu psicologia.naza@irsjg.org.

En relació a les obres de sectorització que s’havien d’iniciar el 20 de març

per millorar la seguretat de la Residència, s’han ajornat fins al 18 d’abril

per problemes tècnics.

Finalment, ha entrat en funcionament

la nova xarxa Wifi, un servei gratuït

del qual es pot gaudir des de

qualsevol punt de la Residència. Està

disponible tant pels residents com

pels seus familiars. En el cas de

requerir més informació us podeu

adreçar al personal de recepció.

Estigueu atents, perquè el mes d’abril

arriba farcit d’activitats a realitzar

durant la Setmana Santa. A mesura

que avancin els dies donarem a

conèixer la programació.
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