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Tornem de les vacances amb diverses novetats. Una d’elles és el
canvi en el càrrec de Superiora a la Comunitat Nazaret que ha
passat a mans de la Gna. Inés Luís, a la qual li donem la
benvinguda. No ens oblidem, però, d’agrair a la Gna. Josefina
l’ajuda i suport que ens ha donat tot aquest temps que ha estat al
capdavant de la Comunitat. Li desitgem una bona destinació.
El passat 26 d’agost vàrem celebrar els 104 anys de la Sra. Mercè
Viñas. Un dia especial, tant per a ella com per a nosaltres, ja que no
cada dia tenen lloc aquests aniversaris!
Fa poc més d’un any estàvem en plena celebració de la Beatificació
de les Gnes. Fidela, Facunda i Josefa. Ho vàrem recordar amb una
Eucaristia i la posterior visualització d’un vídeo de la cerimònia que
va tenir lloc a la Catedral de Girona.

Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran es van programar
diverses activitats a la residència. Durant el matí una animada
gimcana al jardí, on els residents s’ho van passar d’allò més bé
superant totes les proves. A la tarda una passejada pels carrers de
Malgrat fins a arribar al lloc més esperat, la cafeteria!, on ens tenien
preparat un bon gelat.
S’ha procedit a la instal·lació de termòstats de temperatura a les
diferents estances de la residència. Així podem controlar millor la
temperatura que per normativa ha de tenir l’interior de l’edifici, tant a
l’estiu com a l’hivern.
Hem rebut algunes cartes d’agraïment de familiars de residents que
per diferents motius ens han deixat aquest estiu. Això ens anima a
seguir amb la nostra feina i a millorar dia a dia. Moltes gràcies!
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De cara a mitjans del mes d’octubre tenim com a novetat la
realització d’un taller de cuina on els residents podran demostrar la
seva creativitat fent galetes, i cap al 31 es té previst celebrar la
castanyada. Dues activitats que “pinten” molt bé!

