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Edito

Dinar de Nadal

Podem creure que tot el que la vida
ens oferirà demà és repetir el que
vam fer ahir i avui. Però, si parem
atenció, percebrem que cap dia és
igual a un altre.

SOCIALS

Cada matí porta una benedicció amagada, una benedicció que només
serveix per aquest dia i que no pot
guardar o desaprofitar.

SERVEIS

Si no fem servir aquest miracle avui,
es perdrà. Aquest miracle està en els
detalls de la quotidianitat; cal viure
cada minut perquè allà trobem la
sortida de les nostres confusions,
l'alegria dels nostres bons moments,
la pista correcta per la decisió que
ha de ser presa.

La veu de la llar
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El dinar de Nadal es una molt bona forma de conèixer
i retrobar-se amb residents d’altres llars.
Tots junts varem col·laborar al muntatge de la taula de
Nadal i a la seva posterior recollida, degustant una
molt típica recepta casolana del dia de Nadal com es el
caldo amb galets i un pollastre rostit, finalitzant amb
un assortit de torrons.
Havent dinat, ens varem quedar fent la sobretaula, explicant anècdotes, fent bromes, de parlant de les vivències viscudes, les superacions i objectius personals.
Volem desitjar-vos a tots un Feliç 2013, i que els vostres objectius es pugin complir en aquest nou any.
Isaac

No podem deixar mai que cada dia
sembli igual a l'anterior perquè tots
els dies són diferents.
Presta atenció a tots els moments,
perquè l'oportunitat, el "instant màgic", esta al nostre abast.
Paulo Coelho
Cursos de Formació
Una molt bona forma d’integrar-se en el mon laboral es
formar-se amb la formació
ocupacional per a persones
aturades. Son cursos per a
persones en risc d’exclusió
social, on es dona una formació i en alguns casos es fa
període de pràctiques en empresa. La finalitat d’aquesta
formació es obtenir un certificat de professionalitat per
tindre la possibilitat d’accedir
al mercat laboral.

Pisos de protecció oficial
En el 2012, tres residents han
accedit a pisos de protecció
oficial. Aquesta es una molt
bona noticia, ja que es una
oportunitat fantàstica per
estabilitzar de forma definitiva la situació residencial.
Us desitgem molta sort en
aquesta nova aventura.
Moltes Felicitats!!
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LA VE U DE L A LLA R

Sortida al Camp Nou
Uns 21 residents van fer una sortida al Camp Nou ha veure el partit de la
Copa del Rey, Barça-Alaves, on van quedar 3-1. Va ser tot un èxit!!, encara que va ser una nit molt freda a Barcelona i més d’un va trobar a faltar la
bufanda!!
Uns dies abans es va fer una visita a l’estadi i les instal·lacions del Camp
Nou, on també van assistir uns 20 residents.

Vols
col·labor
ar???

Vols col·laborar a nostra modesta publicació???Si vols escriure un article que
sigui sobre una activitat a la qual vas
participar, temes de convivència o qualsevol altre tema d’interès pel residents
de la llar, pots passar els teus textos al
Jérôme.

Objectiu bona convivència i col·laboració a la llar:
Per tal de facilitar-nos la feina entre tots, a partir d’aquest
més de Gener, el primer i tercer dilluns de cada més, es farà
l’entrega dels vals d’aliments, el pac del banc d’aliments i la
recollida dels copagaments.
D’aquesta manera tots tindrem una millor organització i podrem atendre i satisfer millor les nostres necessitats.
Durant aquest més de Gener i Febrer necessitem la
col·laboració de tots els residents per recontar tot el material
de cada llar, per tal de poder fer l’inventari i facilitar el material que falti o estigui en mal estat.
Recordeu que s’ha de tenir cura del material, ja que l’hem de
compartir entre tots els residents.

Obertura de la Llar Collblanc!!

Es una molt bona notícia anunciar que hem
obert la llar Collblanc. Una llar amb capacitat
per a 4 residents, en una zona tranquila del
barri.
Ikea i Abantia han col·laborat de forma voluntaria en la reforma de la llar, fet que d’altra
manera, no hagués estat possible poder disposar d’aquesta llar.
Esperem que els residents que s’hi ha instal·lat s’hi trobin a gust i la llar Collblanc sigui
un bon espai on continuar amb el seu procés.

Agenda d’activitats 2013:
ACTIVITATS

LLOC

DIA

HORARI

OBSERVACIONS

Taller Laboral

Alberg

Dilluns i Dijous

17:00—18:30

Per participar s’ha de fer
inscripció previa.

Hort Urbà

Alberg

Dimecres

19:00—20:00

Gimnàs

Sala Polivalent

Dimarts

19:00—20:00

Futbol

Poliesportiu tres Ximenèies

Dimecres

Cine Forum

Sala Polivalent

Diumenge

Per participar s’ha de fer
incripció i confirmar
16:30—19:00

Es un diumenge o dos al
mes

