PROGRAMA D'ACTIVITATS

SANT JORDI 2019

ACTES PREVIS
TALLERS REALITZATS PER LES PERSONES USUÀRIES
Confecció de roses
A la Llar Residència Tarragona (FPM) hi ha persones usuàries
vinculades al Club Social que fan de voluntàries a la paradeta que
tenen a la Rambla i ajudaran a vendre roses que s'han fet per la
diada.
A la Residència de Relat d'Avinyó (PMS) s'han confeccionat roses.
L'Hospital de Dia de Monterols (IPM) farà una rosa i un drac amb
material de feltre. A la Unitat de Psiquiatria de Llarga Estada (IPM)
s'han realitzat roses d'espelmes, sabons i paper.

Punts de llibre
Es faran punts de llibre a la Residència Relat d'Avinyó (PMS), a la
Residència de Cerdanyola (PMS), a la Unitat de Psicogeriatria (IPM)
i al Servei de Teràpia Ocupacional (FPM).

L'any Brossa
Aquest any, els usuaris de la Residència Relat d'Avinyó (PMS)
celebren l'any del poeta Joan Brossa amb un taller de
bibliotemàtica que realitzen 9 usuaris del centre.

Clauers
A la Llar Tarragona (FPM), dins de les activitats de manualitats, es
realitzen uns clauers i es fa la decoració del centre en motiu de la
festivitat de Sant Jordi i Setmana Santa.
L'Hospital de Dia de Reus (IPM) ha elaborat clauers de dracs, cactus
i ratolins per guardar les dents.

Concurs de dibuixos
Els dies 15 i 16 d'abril es realitzarà un concurs de dibuix de Sant
Jordi a la Residència de Porta Barcelona (PMS).

Confecció de diferents productes
Als Centres de Dia i Residències de Porta Barcelona (PMS), de
Llinars del Vallès (PMS), de Cerdanyola del Vallès (PMS), del Prat de
Llobregat (PMS) i de Vallbona (FPM).
A la Residència i CAE Marinada (VB), a altres unitats de Villablanca i
a la Llar d'Amposta (FPM) s'han realitzat diferents manualitats
(roses, punts de llibre, artesania...) per vendre el dia de Sant Jordi.

DIMARTS 23 D'ABRIL
INCLUSIÓ SOCIAL
Sortides de les persones usuàries
La Llar Residència Tarragona (FPM) sortirà a la Rambla de la
ciutat per veure les paradetes de llibres i roses i per comprar
llibres pel Centre.
El Servei de Rehabilitació Comunitària d'Amposta (FPMTE)
participarà en les activitats comunitàries de la ciutat, on es venen
llibres i roses.
La Residència Relat d'Avinyó, convidada per la biblioteca del
poble, participa "a les lectures a la plaça".
La Residència Monestir de Sant Bartomeu de Bellpuig (FPM)
anirà d’excursió a l’Ermita de Montalbà a Preixana, on es celebra
la Festa Patronal.

Paradetes de manualitats realitzades per les persones
usuàries
Al centre de Reus (de 9 a 20h)
El Servei de Teràpia Ocupacional (FPM) vendrà roses i elements
festius relacionats amb la festivitat de Sant Jordi, realitzats amb
sabó de glicerina natural.
Diferents unitats de Villablanca (VB) vendran roses, llibres i objectes
d'artesania a la plaça del Mercadal.
La Unitat Psiquiàtrica de Llarga Estada (IPM) vendrà roses
d'espelmes, de sabó i de paper.
A Avinyó
La Residència Relat d'Avinyó (PMS) vendrà roses.
A Llinars del Vallès
La Residència Llinars del Vallès (PMS) participarà a la fira de Sant
Jordi que organitza l'Ajuntament a la plaça del municipi. Durant
tot el dia es vendran manualitats.
A Amposta (de 9 a 17h)
El Servei de Rehabilitació Comunitària i la Llar d'Amposta (FPM)
vendran manualitats a la zona de la Plaça del Castell.
A Cerdanyola del Vallès
La Residència i Centre de Dia de Cerdanyola del Vallès (PMS)
vendran manualitats, com punts de llibre i roses de diverses formes.
Un grup d'usuaris visitarà les institucions de la zona per la venda
d'aquestes manualitats.
També es lliuraran roses als residents.

A Barcelona
La Residència i Centre de Dia de Porta Barcelona (PMS) vendran
productes de Sant Jordi i passejaran pel barri per veure les parades
de roses i llibres. Es lliuraran roses als residents.
La Residència de Vallbona (FPM) tindrà durant tot el dia una
paradeta a la plaça de davant de la Residència. Es repartiran roses a
les persones usuàries del servei.
Al Prat de Llobregat
A la Residència Onze de Setembre del Prat de Llobregat (PMS) es
vendran manualitats fetes pels avis. Es regalaran roses als usuaris,
es recitaran poesies i es reproduirà un documental de la diada de
Sant Jordi.

ALS CENTRES
Paradetes de manualitats realitzades per les persones
usuàries
A Villablanca de 10:00 a 12:30 hores hi hauran parades de roses, de
punts de llibres i d'artesania del taller de manualitats.
La Unitat de Psicogeriatria (IPM) muntarà una paradeta de
manualitats de punts de llibre, roses de paper, llibres de segona mà
i d'altres.
També es muntarà una paradeta a la Residència Relat d'Avinyó
(PMS).

Representacions
Representació de la Llegenda de Sant Jordi a càrrec dels residents
de Villablanca de 10 a 12 hores.
Ball de sardanes a Villablanca de 10 a 12 hores.

Altres activitats
A la plaça del poble, residents de la Residència Relat d'Avinyó (PMS)
realitzaran una lectura dels seus poemes.
La Residència Jaume Batlle de Poblenou - Barcelona (FPM) rebrà la
visita dels alumnes de l’Escola La Mar Bella, que portaran dibuixos i
poesies pels residents, faran un intercanvi de poesies i hi haurà
lliurament de roses als residents.
A la Residència i CAE Marinada (VB), del 23 al 26 d'abril, es faran
representacions del conte vivenciat "la llegenda de Sant Jordi".
Representació participativa i adaptada a usuaris amb Discapacitat
Intel·lectual severa i profunda, treballant elements d'estimulació
sensorial durant la representació. Tots els usuaris podran gaudir de
la representació.
L'Hospital de Dia de Reus (IPM) anirà a vendre als diferents recursos
de la xarxa externa de Reus els materials elaborats pels seus usuaris.

ACTES POSTERIORS
Visites
La Residència Monestir de Sant Bartomeu de Bellpuig (FPM) rebrà
el dia 24 d'abril la visita dels alumnes del Col·legi Valeri Serra, que
entregaran un obsequi als residents. Després hi haurà un acte de
l’Ajuntament on es donaran roses i llibres als residents.
La Residència de Cerdanyola del Vallès (PMS) rebrà el dia 24 d'abril
la visita dels alumnes de 4t d’ESO, que llegiran histories breus,
relats, poesies i, sobretot, poder gaudir de la companyia mútua
d’ambdues generacions.
La Residència Llinars del Vallès (PMS) rebrà el dia 25 d'abril la visita
dels nens i nenes de l'Escola Salvador Sant Romà, que entregaran la
rosa de Sant Jordi al residents. També es celebrarà el veredicte del
concurs literari de Sant Jordi on participen els residents i familiars
del centre.

Entrega de premis
La Residència de Porta Barcelona (PMS) realitzarà l'entrega de premis
del concurs de dibuixos de Sant Jordi.

Tallers
La Residència de Porta Barcelona (PMS) farà un taller cultural
anomenat “La llegenda de Sant Jordi”.

ACRÒNIMS
IPM - Hospital Universitari Institut Pere Mata
FPM - Fundació Pere Mata
FPMTE - Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre
PMS - Pere Mata Social
VB - Villablanca

