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El retrobament amb les famílies dels residents que van viure a la
Residència en l'Eucaristia dels difunts, ens va portar molts de records
de totes les estones viscudes durant la seva estada amb nosaltres. Un
dia sempre molt emotiu.
Els nous voluntaris del projecte "Apadrinar un Avi" i els residents ja van
tenir la seva primera presa de contacte per començar a coneixe’s i
establir uns bons lligams.
Per fi es va poder celebrar la Diada de la Gent Gran organitzat per la
Regidoria de la Gent Gran de l'Ajuntament de Malgrat. Tot i el fred que
feia no vam faltar a la nostra cita en l'estand que teníem reservat a la
plaça de l'església. Durant tot el matí vam poder mostrar a totes les
persones que s'acostaven els nostres serveis i totes les activitats i
projectes que duem a terme a la Residència, així com obsequiar-los
amb un regal.
Ja tenim ben engalanada la Residència per celebrar les festes de
Nadal. Aquest any, a part dels tradicionals guarniments, també s'ha
decorat amb tres arbres especials, un exposat en el menjador fet amb
plats de plàstic pintats pels mateixos residents, l'altre a l'entrada de la
Residència realitzat amb palets de fusta i l'últim, que anomenem l'arbre
dels desitjos, exposat a la recepció del Centre on tothom qui vulgui pot
escriure un desig i penjar-lo. No trigueu gaire que ja no queda molt
d'espai!
El sopar de Nadal amb el personal i els voluntaris del Centre aquest
any se celebrarà el dijous 20 de desembre a les 21.00 h. Us hi
esperem a tots!
Ben aviat tindrem exposat en els taulells d'anuncis el calendari de totes
les activitats per aquestes festes de Nadal. Ja veureu que no tindreu
temps d'avorrir-vos!
Us convidem el 4 de desembre a les 16.00 h a la festa d'inauguració
del nou pessebre que cada any s'instal·la a l'entrada de la Residència.
S'ha construït un nou naixement i ho volem compartir amb tots
vosaltres.
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Des de la Residència Nazaret us volem desitjar un MOLT BON NADAL
I FELIÇ ANY NOU!! QUE TINGUEU UNES BONES FESTES I QUE
L’ANY VINENT ESTIGUI PLE DE COSES BONES!!

