
 

 

     DIA DE LA 2a. VACUNA 

B U T L L E T Í  

I N F O R M A T I U  D E  

L A  R E S I D È N C I A  
  REVISTA 2 

N Ú M E R O 2  C A R N A V A L  A M B  P A N D È M I A  IND EX:  

  

• Dia de la  

    2a. vacuna 

• Vermut de 

diumenge 

• Anem a  

votar 

• Carnaval 

amb pan-

dèmia 

 

Les imatges indiquen,  que tant el personal que estava al centre treballant, com el que 

estava a casa, van ser convocats per que el personal del CAP els inoculés la vacuna. 

Passats els dies corresponents, des-
près rebre la  primera dosis de la 
vacuna per Covi’19 (12 de gener), el 
passat 2 de Febrer (20 dies desprès) 
les persones que viuen al centre i el 
personal treballador, van rebre la 
segona dosis de la vacuna. Tothom 
estava preparat, ja que s’havia de 
seguir un ordre establert i avançar en 
el procés. Vàries persones 
(infermers/es) del CAP van arribar a 
la residència al matí i al cap d’unes 
hores van marxar amb la feina feta. 

El personal que va arribar 
del seu domicili, ja que no 
tenia jornada laboral 
aquest dia, va ser vacunat 
al pati del centre. En tot 
moment es va  seguir la 
normativa per la pandè-
mia. Mantenir  la distancia 
de seguretat, desinfecció 
corresponent  i mascareta  
van ser prioritàries en tot 
moment. 
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ANEM A VOTAR 

El primer diumenge de Febrer, el personal 

de cuina va preparar el tradicional vermut. 

Totes les unitats de convivència, van po-

der degustar patates chips, olives farcides 

d’anxova, taronjada, vermut negre i ver-

mut blanc (segons la demanda). Malgrat el 

vermut, tothom es va menjar desprès el 

menú preparat per aquest dia.  

  R E V I S TA  2  

El passat 18 de febrer, les persones que viuen al Toribi van 

poder gaudir d’una jornada  festiva. Aquest dia , El Toribi es va 

vestir de colors per celebrar el Carnaval. Els avis i personal, van 

poder posar-se petits detalls de disfressa , du-

rant tot el dia. A totes les unitats hi va a ver 

música de tot tipus, per ballar i divertir-se, en 

una festa tant popular. 

A la tarda, es va oferir 

xocolata desfeta, xur-

ros i magdalenes , per 

berenar.  Les imatges 

mostren la varietat 

d’opcions per poder 

disfressar-se. 

“PER CARNAVAL TOT 

S’HI VAL” 

VERMUT DE DIUMENGE 

CARNAVAL AMB PANDÈMIA 

Diumenge, 14 de Febrer, es van celebrar les eleccions a la Generalitat de Ca-

talunya i les persones que estan vivint a la residència van tenir oportunitat 

d’exercir el seu dret. La imatge, mostra la Sra. RCG, amb el vot a la mà i que 

poc desprès  va introduir-lo en el lloc indicat. Ella estava censada al poble de 

Castelló i va ser acompanyada pel personal del centre, tot i que quan va arri-

bar al lloc de votació, va poder trobar-se amb la seva filla. El Sr. FCV també va 

sortir a exercir el seu dret de vot a la població de Llançà, acompanyat del seu 

fill. Aquestes dues persones, van participar-hi molt contentes , tot i les mesu-

res a tenir en compte per la pandèmia. 


