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El mes de febrer ens ha passat volant. Carnestoltes, celebració del Dia

d’Andalusia, inici dels tallers de cuina, festa d’aniversaris... són algunes

de les activitats que hem fet aquest mes. Cal destacar la rua de

Carnestoltes que vàrem fer juntament amb els nens de la llar d’infants

Ninots i en la qual, a ritme dels Picapedra, vam omplir de color i festa els

carrers de Malgrat. Tothom s’ho va passar genial inclòs els vianants del

carrer que es van contagiar de la gresca.

Des dels serveis corporatius conviden a tot el personal del Centre a

participar en la primera fase del concurs sobre els Valors dels Centres de

l’IRSJG. Per aquesta primera fase només cal fer un petit vídeo relacionat

amb aquests Valors. Teniu temps fins al 19 d’abril del 2020. Les bases

les trobareu a la nostra pàgina de la Intranet.

S’estan preparant una sèrie d’activitats per celebrar la diada de Sant

Josep, patró de l’Institut. Començaran el dia 18 amb una sortida amb els

residents i familiars al Parc Francesc Macià. A la tornada està previst

realitzar un piscolabis per a tots els presents. Seguiran el dia 19 amb la

celebració d’una Eucaristia al matí i una xocolatada a la tarda.

*la realització o no de les activitats estaran sotmeses a les

recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat.

Per altra banda i per recomanacions del Departament de Treball, Afers

Socials i Famílies i del Departament de Salut queden suspeses fins nou

avís, totes les activitats de grups que provinguin de l’exterior (voluntariat,

estudiants en pràctiques i activitats intergeneracionals)

Recordar a tot el personal que s’ha habilitat, en un lloc destacat de la

nostra Intranet, els enllaços oficials del Departament de Salut de la

Generalitat de Catalunya per poder consultar els protocols,

recomanacions i mesures de protecció davant l’aparició del

Coronavirus COVID-19. Així com l’enviament d’informació actualitzada

als correus personals.


