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Primer de tot voldríem donar la benvinguda al nou director de la
Residència, el Sr. Joan Viñas, al qual li desitgem la millor de les estades
entre tots nosaltres.
Amb l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient i el repartiment de
regals es dóna per finalitzades les activitats i actuacions de les festes de
Nadal. Aquest any no podem destacar-ne cap en particular, ja que totes i
cadascuna d’elles han fet gaudir tant als residents com els seus
familiars.
El que si volem destacar, un any més, és la col·laboració desinteressada
dels grups, entitats i voluntaris que han fet possible que aquestes festes
nadalenques fossin molt especials. Moltíssimes gràcies!!
Tampoc volem deixar passar l’oportunitat de donar les gràcies a les
famílies dels residents de la Sra.Teresa Feliu i del Sr. Fermí Martínez,
que tot i estar afectats per la pèrdua del seu familiar, ens han fet arribar
unes cartes d’agraïment molt maques.
Ens complau informar-vos que ja han finalitzat les obres de remodelació
dels banys d’una part de les habitacions dels residents. En total han
estat 18 habitacions que s’han adequat a les noves necessitats de la
seva vida diària. Ha estat un important esforç econòmic en benefici del
benestar dels nostres residents.
L’any 2020 se’ns presenta ple d’activitats, però n’hi ha una que destaca
per sobre de les altres: la celebració del 150 aniversari de la Fundació de
l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona per part de Maria
Gay Tibau. Ens fa molta il·lusió compartir aquesta commemoració amb
tots vosaltres i per aquest motiu s’estan preparant una sèrie d’activitats i
celebracions tant en l’àmbit Institucional com en l’àmbit del Centre.
Puntualment anirem informant de cada una d’elles.
D’altra banda, no ens oblidem dels projectes que el mes de gener
reprendrem com ara “Petits Grans Projectes” amb la llar d’infants Ninots
i “Recordes quan...” amb els amics de l’Arxiu Municipal. Tenim moltes
ganes de començar!
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