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Benvolguts/es residents, famílies i personal, 
és per nosaltres un motiu d’alegria poder 
presentar-vos un cop més la revista de la 
residencia Bon Repòs a través de la qual 
volem compartir les experiències i moments 
que em viscut aquest darrer trimestre.
En aquesta nova edició us expliquem com 
varem celebrar l’ aniversari de la Senyora 
Teresa i dels residents que han fet anys al 
llarg d’aquests tres mesos, com vam 
celebrar la Castanyada i tota la programació 
de Nadal que ha inclòs varies activitats i 
dues sortides. 

Agrair a totes les residents que en aquesta 
edició han col-la borat a l'hora d’escriure els 
articles.

Recordar-vos que podeu seguir totes les 
nostres activitats a la pàgina web: 
www.bonreposresidencia.com

Així doncs esperem que us agradi i que 
podeu gaudir de la seva lectura. Moltes 
gràcies!!

Núria Monell i Castellón

EDITORIAL
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ANIVERSARI
DE LA SRA.TERESA
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El dia 17 d’octubre es va celebrar l’aniversari de la 
Senyora Teresa, es va fer una gran festa amb l’actuació 
d'un grup i una gran berenar per a tots i totes!!

http://www.bonreposresidencia.com/


LA CASTANYADA

5

Per la celebració d’aquesta festa tradicional es va 
ambientar el vestíbul de la Residència amb motius de la 
Castanyada i Halloween i el dia 31 d’octubre ho vam 
celebrar durant tot el dia, al matí a les plantes assistides i 
a la tarda al Casal. 

6

El dia 15 de desembre 
varem fer la sortida per 
visitar les paradetes de 
Nadal del Mercat de la 
Sagrada Família. 
Gràcies a la col·laboració 
del Sr. Antonio (familiar 
d’una resident) que es va 
oferir voluntàriament  per 
a fer el transport 
d’aquesta sortida i la 
col·laboració de famílies 
varem poder gaudir 
d’aquest meravellós dia.

MERCAT DE LA SAGRADA FAMÍLIA
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MERCAT ARTESANIA

Es va muntar el que anomenem la paradeta de Nadal,consisteix 
en fer i vendre objectes o manualitats fets pels residents/es 
Aquest any vam fer: arbres de Nadal fets amb filtre verd amb 
campanetes i boles de colors , llapis daurats i platejats, centres 
de taula amb pinyes i gorres vermelles de Nadal amb algun 
objecte brillant, angelets amb ales brillats verdes, daurades o 
platejades. Va tenir un gran èxit i es va vendre tot.  Amb una 
part dels diners que vam recaptar vam anar un matí a esmorzar 
a una granja propera a la residencia, esperem que es pugui 
repetir aquesta experiència de sortir més sovint, volem deixar 
constància de la venedora que ho va fer molt bé i gràcies de tot 
a la nostra professora Núria. 

Pilar Sagrera 
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TALLER DE MANUALITATS

El dia 16 de desembre varem tenir 
una agradable visita d’uns joves 
molt amables que ens van ensenyar 
a fer manualitats: uns arbres de 
Nadal amb papers fins verds, uns 
cercles que imitaven les cares de 
ninots de neu de Nadal amb nassos 
taronges com a pastanagues. 
Aquesta activitat va ser molt 
agradable ja que vam tenir contacte 
amb gent jove i sana que 
normalment no tenim . L’activitat es 
va fer a la carpa que hi ha al jardí, 
un lloc també molt bonic i tranquil.

Pilar Sagrera



FESTA DE NADAL 
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El dia 20 de desembre vam celebrar la Festa de Nadal  
amb l’actuació de Pilar Galvez. Ens va agradar molt ja 
que actuaven tres senyores  que cantaven  ballaven i  
contínuament canviaven de vestuari.
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El dia 21 de desembre varem fer cagar el tió per totes les 
plantes assistides al llarg del matí i a la tarda al Casal. Cada 
resident li va donar cops ben forts i li va cantar la cançó per 
tenir el seu regalet. 
Els donem les gràcies a tots els familiars que han fet possible 
que tothom tingués el seu regal.

CAGA TIÓ 



CORAL DE NENS I NENES 
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El dia 22 de desembre els alumnes de 5e i 6e de l’Escola 
les Teresianes varen venir a cantar nadales per a tots 
nosaltres, després de l’actuació varen estar parlant amb 
nosaltres i ens varen regalar postals de Nadal. Els 
agraïm de tot cor la seva participació.
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El dia 23 de desembre varem fer una sortida amb el 
trenet que patrocina l‘Associació de veïns del Passeig de 
Sant Joan. 
Varem gaudir molt recorregut per tot el barri de Gràcia. 
La conductora anava picant la campaneta i la gent del 
carrer alegrament saludava. Esperem que l’any vinent 
ho podem repetir !!!!

EL TRENET 
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ESMORÇAR A LA CAFETERIA

A tots els residents que van participar al 
Taller de manualitats se'ls va convidar a un 
petit esmorcar a la cafeteria Vivari.
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FESTA D’ANIVERSARIS 
El dia 1 de desembre es va fer una festa per tal de celebrar 
els aniversaris de les persones que havien fet anys durant el 
mes de octubre i novembre.  Varem ballar , cantar i berenar 
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GAM Grup d’ajudaMutua

Al llarg d’aquest darrer trimestre ens hem seguit reunint amb 

motiu del GAM (Grup d’ajuda Mutua) . Un grup format per 

familiars de residents malalts d’alzeimer i altres demències que 

compta amb la guia i el recolçament de la Psicòloga i la 

Treballadora Social del centre. Properament s’iniciarà un nou 

grup . 

Esteu convidats a participar-hi, per a més informació parleu amb 

la Glòria (psicòloga) o la Laia (treballadora social).

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Publicació trimestral, de bon rotllo, progressista, tolerant, 
oberta a tothom i a totes les coses, de caire familiar i 

simpàtic de la Residència Bon Repòs.


