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Fotos de les activitats del mes de Febrer, 

les activitats previstes pel mes de març, 

notícies de la Resi, el racó de les paraules 

i moltes coses més!! 
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 Preparant la decoració de la residència 
 

 
Pintant arbres     Fent escombres petites 

 

Pintant la bruixa    Retallant ratpenats, mussols,... 

 

                          Preparant les disfresses pel dia del ball 
 

1.FOTOS DEL CARNAVAL 
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 La quina carnavalera 
 

Per poder participar en aquesta 

quina especial de carnaval només 

hi havia un requisit, tothom havia 

de participar o disfressat o guarnit 

amb alguna cosa de carnaval. 

 

 

Durant la quina es va fer l’elecció 

del Rei i la Reina del Carnaval. Aquest any van ser escollits en 

Leandro Cervera i la Eduarda Reyes. Les bandes de Rei i Reina les va 

posar la bruixa oficial de la residència, la Nuri, la Cuinera. 
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 Psicomotricitat carnavalera 

 

El dijous de carnaval tots vam fer 

la psicomotricitat disfressats. Ens 

ho vam passar d’allò més bé fent 

gimnàs al ritme de: “carnaval, 

carnaval,...” 
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 Ball de Carnaval 

 

El dijous 27 es va celebrar el ball de Carnaval de la residència, 

amenitzat pel grup Dana Duet. Un cop més, us volem donar les 

gràcies als familiars i amics perquè feu possible que aquests balls 

siguin molt divertits i especials. 

Moltes gràcies i fins la propera! 
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 Aniversaris del mes de febrer 
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 Actuació de guitarra 

Actuació a càrrec de Jaime Iglesias. A les 4 de la tarda a la sala 

d’estar, ens amenitzarà la tarda amb cançons conegudes per tots. 

 

 Concurs de Pastissos 

      DIJOUS, 28 DE MARÇ A LES 4 DE LA TARDA: 
 

 

Bases del Concurs: 

 Els pastissos han de ser casolans, no comprats! 

 Només 1 pastís per participant. 

 No poden portar ni nata ni crema! 

 S’haurà de presentar amb el pastís una targeta amb els ingredients 

utilitzats per realitzar el pastís. 

 Els pastissos s’han de portar ben tapats perquè cap membre del jurat 

els pugui veure abans del concurs.     

 Pot presentar-se tothom, tant treballadors com familiars. 

 Hi haurà un jurat format per 4 persones que escolliran el millor 

pastís. Es valorarà tant la presentació com el gust. 

 Els pastissos els menjarem per berenar aquella mateixa tarda. 

 Tots aquells que esteu interessats a participar,  apunteu-vos al 

concurs, posant-vos en contacte amb l’Estela. 

 Seran premiats els tres pastissos més valorats pel nostre jurat. 

2. ACTIVITATS PREVISTES PEL MARÇ 
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 Nicolás López. Està amb nosaltres en règim de  

centre de dia des del dilluns 3 de febrer. 

 

 

 Antoni Lloveras. Està amb nosaltres en règim de 

centre de dia des del dimarts 4 de febrer. 

 

 Ciscu Magester. Està amb nosaltres en règim de  

centre de dia des del dimecres 5 de febrer. És  

l’home de la Maria Flaquer. 

 

 Antonia Carrión. Està amb nosaltres en règim de 

residència des del dimarts 25 de febrer. 

 

 Ivonne Colle. Està amb  nosaltres en règim de 

residència des del 26 de febrer. 

 

  

† Rosa Ponsatí. Morí el diumenge 2 de febrer. 

 †    Maria Lluïsa Turró. Morí el diumenge 23 de febrer. 

 

3. NOUS RESIDENTS 

4. UN ESPAI PER AL RECORD 
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LA CANÇÓ DELS PEIXOS 

 

Si ens escolteu una estona 

em sentireu a cantar 

la cançó de la barbuda, 

la juliola i el serrà. 

 

Aquesta cançó l’hem apresa 

de tant sentir-la a cantar, 

la cantava la barbuda, 

la joliva i el serrà. 

 

Era un diumenge al matí, 

vàrem anar a pescar, 

vàrem anar a la boia, 

vàrem sentir-la a cantar. 

 

Vàrem mirar dintre l’aigua, 

vàrem veure en sota el bot, 

un terceto que cantava, 

i el dirigia un pop. 

 

Com que la mar era calma 

vàrem poder contemplar 

una sèpia que ballava 

amb un jove calamar. 

 

 

 

 

5. EL RACÓ DE LES PARAULES 

També hi havia una llissa, 

Tot fent l’amor al roger. 

També hi havia una gamba, 

que ella tota sola ho feia molt 

bé. 

 

Sobre un pla de roques, 

un equip de llobregants 

en jugaven a pilota 

amb uns altres de més grans. 

 

I es veu que els pobres 

peixos, 

la ceba se’ls hi ha grillat, 

que és un mal que s’encomana, 

tant per terra com per mar. 

 

Anònima 

(la canta en Josep Clotas) 
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 Endevinalles 
  

 

 

 

 

 

 

 

 Relato Corto 

Un hombre, morbosamente apasionado por el juego, 

había pasado una vez más, toda la noche en un casino. 

Salió del lugar totalmente rendido... estaba a punto de 

amanecer. Cuando el cielo se tiñó de rojo y el sol empezó 

a salir, sintió un escozor en sus ojos somnolientos. Vio un 

gran árbol en el jardín y decidió sentarse a sus pies para 

descansar un rato antes de volver a casa. En un abrir y 

cerrar de ojos, el jugador cayó en un sueño profundo. 

Durmió todo el día y toda la noche. 

Había dormido exactamente 24 horas cuando se despertó. 

Era el alba, y el sol estaba empezando a subir al cielo. 

- ¡ Que suerte ! -exclamó contento- casi me duermo 

2.Jo acompanyo al pobre  

amb el ríc mai no sóc,  

sóc enmig d'una capsa  

i al darrera d' un xop.  

 

 

4. Petita o gran sóc rodona,  

sóc de pell i sóc de goma,  

sóc de cam i sóc de roba  

i dono bon gust a l' olla 

 

 

1. No sóc escarabat ni grill, 

    

quasi sempre tinc deu fills;  

cosa estranya tots són grills.  

 

 

3. Tinc a la boca  

una dentadura  

em poso a cantar  

si les dents em belluguen.  
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 Acudits 

 

 Se encuentra un soldado veterano explicando a unos amigos lo que le 

pasó en la guerra y les cuenta: 

- Yo tuve la experiencia de caerme dentro de una letrina en el campo. 

- ¡Increíble!, comentan los amigos. 

- ¿Hasta dónde te impregnaste de toda esa porquería?, preguntan. 

- El veterano contesta: 

- Hasta los tobillos. 

- ¡Ah, por lo menos no estaba tan llena!, suspiran sus amigos. 

- ¿Que no? ¡Caí de cabeza! 

 Jaimito le dice a su padre: 

¡Papá, papá, tengo una noticia buena y otra mala! 

¿Cuál es la buena Jaimito? 

¡Que he aprobado todas! 

¿Y la mala? 

¡Que es mentira! 
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 Sopa de letras 

 

6. PASSATEMPS  
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 Endevinalles: 

 

1. La toronja 

2. La lletra P 

3. El piano 

4. La pilota 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

8.  SOLUCIONS 


