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El mes de febrer ha estat l’inici de diverses activitats. Entre

aquestes n’hi ha una que ens ha fet molta il·lusió i tal com us vàrem

avançar és pionera a la nostra població, el projecte “Petits Grans

Projectes”. La primera presa de contacte entre els residents i els

nens de la llar d’infants Ninots va ser genial i de seguida es va

establir una molt bona comunicació entre tots ells.

Podeu trobar més informació d’aquest projecte a:

www.residencianazaret.org.

Tot i ser el primer cop que es realitzava i el fred que feia, la rua de

carnestoltes de petits i grans pels carrers de Malgrat va ser tot un

èxit. Vam poder desfilar amb les nostres disfresses i acabar la festa

al parc de Can Campassol amb un bon piscolabis.

Aquest any el Centre ha realitzat una important despesa en noves

tecnologies destinades a les activitats diàries dels nostres

residents. S’ha comprat una pantalla digital interactiva amb la qual

es podran fer infinitat de noves activitats i introduir a poc a poc els

residents en el món digital; un altaveu portàtil per millorar la qualitat

del so de les actuacions i celebracions que es fan a diferents llocs

de la residència i una càmera fotogràfica que ens permetrà donar

una millor qualitat a les imatges que publiquem.

Recentment ens hem acreditat com a Centre de Dia Col·laborador.

Això significa que a partir d’ara els nostres usuaris de Centre de Dia

poden sol·licitar un ajut econòmic per aquest servei al Departament

de Treball, Afers Socials i Famílies.

D’aquí a pocs dies informarem de les celebracions que preparem

per al mes de març, com ara la del dia 18 amb la commemoració

del traspàs de la nostra Fundadora, Maria Gay Tibau; el dia 19, la

diada de Sant Josep i a finals de mes Setmana Santa.
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