EDITORIAL-

FESTA DE CARNAVAL

“LA TEMPESTA”
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Grup d’havaneres “La Guineu”.- 14 de gener
Per primer cop hem gaudit d’una extraordinària actuació d’aquest grup d’havaneres de La Guineueta.
Acompanyats pels seus instruments ens han ofert un
magnífic repertori de les cançons més conegudes, és
per això que hem pogut cantar-les plegats.
Moltes gràcies i fins la propera!
Museu de la Música.- 16 de febrer
Mireu quin entusiasme hi posen aquests
músics!!!!

Visita al Cosmocaixa.- 10 de març
El passat dia 10 de març, amb un bon dia que ens acompanyava, hem sortit d'excursió al Cosmocaixa. Concretament hem anat a veure el bosc inundat: humitats, olors,
animals, sorolls...hem gaudit moltísim!. En aquesta ocasió
hem tingut el plaer de l'acompanyament de la Rosa, la nostra
nova voluntària, esperem tenir-la per molt temps entre nosaltres i poder compartir amb ella totes les excursions!
Gràcies Rosa per dedicar-nos el teu temps!
Raquel
Passeig pel CC Diagonal Mar.- 15 de març
La Sandra, Mª José, Natalia, Marcos i el Cristhian juntament
amb la bona companyia de la voluntària Rosa vam passejar i mirar aparadors de roba, maniquins, bosses,.....Va ser
un matí agradable i en tot moment vam gaudir del dia
tan maco que feia.
Tània Mallorques
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LA CALÇOTADA.- 31 de març
Amb unes cebetes que han crescut al nostre hort urbà
i uns quants calçots hem fet una bona calçotada al
pati d’Oràlia.
Tots els nois i noies han gaudit molt d’aquest dia especial, veient el foc de la barbacoa i provant els calçots i les
cebes que hem estat cultivant amb paciència tot aquest
temps.
Aquí van unes fotos, prova del que us expliquem...

LIDIA MORTE
La Lidia fa pocs mesos que treballa a Oràlia, des
que Mª Cruz es va jubilar.
Ella s’ocupa dels dinars, de que tot estigui endreçat, del jardí, de reparar el que s’espatlla...
Ens ajuda a tots amb la seva traça i ens alegra
els dies amb el seu somriure.

Gràcies Lidia!

ROSA CASADO
La Rosa és la nova voluntària de la Creu Roja. S’ha fet molt
amiga dels nois i noies del centre i ens acompanya a totes les
sortides matinals.
Ens agrada molt la seva companyia i ens ho passem molt bé
amb ella.

Gràcies Rosa!
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COMIAT DE CRISTINA CLEMENTE.A finals del mes de febrer la Cristina va marxar a un Centre
Residencial.
Recentment la seva família ens ha explicat que està molt i
molt satisfeta amb la seva nova vida, nous amics, activitats
diverses...
Estem molt contents de que sigui feliç i ho gaudeixi tant...,
Tenim ganes d’organitzar una sortida amb els nois i noies
d’Oràlia per anar a visitar-la.
Fins aviat Cristina!

Per ordre
alfabètic:
Jose Luis Bachiller
Ricardo Bracamonte
Natàlia Gallo
Marcos Pérez
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La TSI Cuida'm

Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques
necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.
Identificar des del mateix moment d’accés als serveis de salut les persones amb la TSI Cuida’m permet que siguin
immediatament reconegudes per l’equip assistencial i se’ls pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a
les seves necessitats.

Objectius de la TSI Cuida’m
-Millorar l’atenció amb un tracte més adequat a les necessitats especials que requereixen aquestes persones.
-Facilitar la relació dels professionals amb aquestes persones i assegurar una comunicació més fluïda i precisa
amb elles i amb els seus familiars o cuidadors.
-Facilitar que els familiars o cuidadors puguin acompanyar aquestes persones a les visites, l’atenció urgent, les
proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies, sempre que ho permeti la situació clínica.
-Facilitar a aquestes persones perquè puguin seguir de manera correcta les indicacions i els tractaments
prescrits pels professionals.

Quines persones es poden identificar amb la TSI Cuida’m?
Les persones amb les patologies o diagnòstics següents:

-Demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat, GDS a partir de 4).
-Discapacitat intel·lectual greu i profunda.
-Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
-Trastorns de l’espectre autista.
-Dany cerebral.

Com es sol·licita la TSI Cuida’m
La sol·licitud de la TSI Cuida’m la fan els metges, bé a proposta o bé a sol·licitud de la persona assegurada o del
seu representant (familiar o tutor), mitjançant l’imprès corresponent, el qual haurà d’incloure la valoració del
facultatiu.

http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/tsi-cuidam/

ABRIL: Concert EEE Mare de Déu de Montserrat
MAIG: Sortida al Parc de la Ciutadella
JUNY: Festa d’Estiu

Primer Quadrimestre 2016 Núm.17

