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Festa del resident

Apadrinar un Avi

Núm: 71

Petits Grans Projectes

Taller de reminiscència

El mes de juny ha estat el mes dels projectes. Dos d’ells perquè
finalitzaven i un altre perquè s'iniciava amb molta força i il·lusió.
Dels dos que finalitzaven, projecte “Apadrinar un Avi” i projecte “Petits
Grans Projectes” voldríem destacar el que hem dut a terme amb la llar
d’infants Ninots. El mateix dia de la cloenda es va desplaçar a la
Residència un reporter d’Ona Malgrat per retransmetre en directe per la
ràdio aquest acte i de passada entrevistar a les persones responsables,
així com a dos residents i un nen de la llar d’infants. Tots els oients van
poder conèixer de primera mà el treball que comporta organitzar aquest
tipus de projectes i els beneficis que aporten aquestes
relacions intergeneracionals.
El nou projecte “Recordes quan...” va ser una grata sorpresa per a
tothom. No esperàvem la bona acollida que tindria ni els resultats
immediats que es va veure en els residents. Gràcies a la col·laboració
amb l’Arxiu Municipal de Malgrat es duran a terme en el Centre una sèrie
de tallers amb els quals, visionant fotografies antigues del poble, es
podrà treballar la teràpia de la reminiscència.
Ens ho vàrem passar genial a la festa del resident. Va fer un dia
esplèndid i això ens va permetre gaudir de moltes de
les activitats al jardí, com ara el sorteig sorpresa i el piscolabis. A la tarda,
per acabar de fer el colofó, el grup de música Voramar ens va cantar un
repertori de cançons que ens van traslladar a altres èpoques.
Amb aquesta calor no us ve de gust una orxata, granissat o gelat?
Doncs el divendres 12 de juliol a les 16.00 h sortirem tots junts per anar a
la plaça de la Barretina i podreu prendre el que més us agradi. Recordeu
apuntar-vos a recepció.

