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LLAR-RESIDÈNCIA 3: UN PROJECTE FET REALITAT

Avui ja fa un mes que van començar una nova aventura dotze persones molt especials. Estan aprenent a conèixer el món com a persones
independents, sense perdre aquest vincle tan bonic que tenen amb la seva família. Ens hem proposat nous projectes, noves il·lusions i moltes
activitats per viure junts. Totes les persones van entrar amb l'expectativa de què anava a succeir, era la primera vegada que anaven a viure sense
els seus pares i s'emancipaven, desconeixien amb qui anaven a compartir pis però a mesura que s'han anat coneixent fora del taller, s'han mostrat
molt contents i entusiasmats amb aquesta nova etapa. Ara es troben en el procés d'adaptació on estan aprenent a viure amb més persones fora del
nucli familiar, és un procés llarg i lent però que tota la llar s'ha proposat complir. Volem reflectir en aquest article diverses opinions de les
persones que viuen amb nosaltres respecte a la seva nova experiència:
Àngels: Vull demostrar a la meva família que ja sóc adulta. M'agrada molt el barri i poder anar al taller des d'aquí que està més a prop, a més quan
vull puc parlar amb els meus pares i això em deixa més tranquil·la.
Javier: M'agrada molt la bugaderia quan estic en el pis, també pintar mandales i tenir el calendari del pis al dia.
Amalia: M'agrada tot del pis, estic contenta de tenir amics del taller vivint amb mi, estic molt feliç de tenir als meus monitors, que em donen
molts consells.
Marisol: Oh, si!!! Estic molt contenta i quan tinc estona lliure, agafo el meu mòbil i parlo amb la meva parella.
Dolores: Tinc molts companys de pis i m'agrada molt gastar bromes amb tots, i riure'ns tot el dia.
Ana: Estic contenta del pis, m'agrada molt i vull fer moltes excursions!!
Mercedes: M'agrada estar aquí, m'agrada la meva habitació. Els monitors són molt bons i el menjar també.
Maribel: M'agrada la llar. L'habitació és molt bonica i els monitors em tracten molt bé.
Jesús: M'agrada el pis perquè amb els meus cascos i la meva música els canto i ballo a tots, haig de matinar molt per anar al taller però estic
content.
Adrià: Tinc un saló molt gran on puc veure els avions passar. M'agrada veure la tele, jugar i pintar.
David: M'encanta tot, m'agrada molt el pis i viure amb amics perquè ja sóc gran. Vull apuntar-me a la piscina, tenir parella i jugar a básquet.
Jose: En la residència estava bé i deixo molts amics però estic molt content de tornar al meu barri de tota la vida.
L'equip de monitors ens trobem molt il·lusionats amb aquest nou projecte, volem créixer com a persones al costat d'ells, ja que per a nosaltres
també és l'inici d'una nova aventura, estem orgullosos de veure què amb valentia, voluntat i ganes afronten aquesta nova experiència, sabem que
els canvis són difícils però junts anem millorant i unir-nos més com una nova família.
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INAUGUREM LA NOVA LLAR 3. DONEM LA BENVINGUDA ALS NOSTRES RESIDENTS I PROFESSIONALS.
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ACTIVITAT A la BIBLIOTECA
"Viatge a les nostres emocions"

DIA DE CINEMA
"Una bona pel·lícula i crispetes"

DIADA DE LA Mediterrània
"Compartint desitjos i jocs amb la comunitat"

Arteteràpia Els nostres nois exposen el seu art.

Excursió al Santuari de Lourdes

Aquest trimestre ha estat mogut Celebrem la pasqua, preparem
i gaudim del dia de Sant Jordi, compartim un dia d'activitats i
jocs en la Diada de la Mediterrània i ho passem genial celebrant la Fira d'Abril. Ha estat increïble!! Tampoc podem oblidar-nos de la nostra exposició d'Artteràpia.
Els nostres nois són uns grans artistes!, la nostra sortida anual
al santuari de Lourdes, la Revetlla de Sant Joan i per descomptat la inauguració de la nova Llar.

Celebrem la Pasqua, preparant pastissos

¡Muntem la nostra tradicional paradeta de Sant Jordi!
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Celebrem la Revetlla de Sant Joan!
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Trobada amb la fundació Tallers

DES DEL CDIAP ENS EXPLIQUEN….
Tu i jo...
...ens coneixem com a estranys, cadascun portant amb si un misteri.
No puc dir qui ets; pot ser que mai et conegui del tot.
Però confio que ets una persona per dret propi, en possessió d'una bellesa i un valor que són els més preuats tresors de la Terra.
Així doncs et faig una promesa:
No t'imposaré identitats, sinó que et convidaré a convertir-te en tu mateixa, sense vergonya ni temor.
Tindré obert un espai per a tu al món i defensaré el teu dret a omplir-ho amb autèntica vocació
Doncs mentre duri la teva cerca tens la meva lleialtat... (Theodore Ploszak).
Potser aquesta podria ser la base de les relacions humanes, almenys amb aquelles persones més properes. I, per què no, la base de la relació
amb les nostres filles i fills…Transmetre que els estimem, segurament, parteix de certa sensació d'inseguretat: com serà en el futur? i, tot i
així, fer-los sentir el nostre suport a com són ara. Llavors, seria saludable tenir cada dia 1 minut per dir-los, per fer-los saber que ja està bé
com és. Que es mereix el nostre amor pel fet d'haver nascut. … fer-los saber que ja està bé com és… I això no és fàcil…
Sempre hi ha millores en la seva conducta, en la seva comunicació, en el seu moviment… que facilitarien el seu desenvolupament i farien
la seva vida més fàcil i plena d’èxit. … fer-los saber que ja està bé com és… I això també és possible…
De vegades tan sols haig de estar a prop, potser abraçar-li, respirar i deixar passar tot allò que tingui a veure amb el futur. Encara que sigui un
minut. Un minut en el qual jo estigui disponible, sense voler canviar res.
Res.
Res més que ell i jo, res més que ella i jo… ara. Deixant el futur per a un altre moment.
Que l'estiu us porti molts minuts. Minuts per omplir de ser i estar amb els vostres fills i filles… amb aquestes persones a qui estimeu pel fet
d'existir, qui us estima pel fet d’existir.
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