Actes per a professionals
»
•

Dijous 29 de novembre, d’11 a 13 h i de 15 a 17 h, a la

sala d’audiovisuals de la planta -1.
Formació en “Broncoaspiracions”, a càrrec de l’equip d’infermeria del centre. Dirigit a tots els professionals i familiars
de la Residència Vila-seca.

Concurs
XI CONCURS de DIBUIX
S’ha convocat l’11a edició d’aquest concurs de dibuix dirigit
als nens i nenes de 3r de primària de les escoles de Vila-seca,
La Plana i la Pineda. L’objectiu d’aquesta activitat es veure les
persones grans amb la mirada dels nens. Es valorarà l’originalitat
i la qualitat tècnica.
Els premis són:

Serveis del grup MUTUAM
MUTUAM Sanitat
• Hospitals sociosanitaris i
hospitals de dia
• PADES: Programa d’atenció
domiciliària i equips de suport
• EAR: Equips de suport a l’atenció
sanitària en residències
• UVGI: Unitat de Valoració
Geriàtrica Integral
• EAPS: Equips d’Atenció
Psicosocial (Obra Social la Caixa)
MUTUAM Residencial
• Apartaments per a gent gran
• Residències assistides
• Centres de dia

MUTUAM a Casa
• Serveis d’atenció a domicili
MUTUAM Assegurances
• Servei Gent Gran:
orientació i resposta social
• Assegurança dental
• Assegurança podològica

Mes Internacional
de la

Gent Gran

MUTUAM Activa
• Viatges i excursions per a
gent gran
• Tallers de memòria

Organització

1r premi: Càmera fotogràfica digital
2n a 7è premi: Material escolar

I, a més, exposicions
•

Del 2 al 10 d’octubre, exposició de llibres sobre atenció, cura
i lleure de la Gent gran a la Biblioteca Municipal de Vila-seca.

•

Durant tot el mes de novembre, exposició dels dibuixos
del XI concurs de Dibuix Infantil, al passadís del hall,
planta 0 de la Residència Vila-seca.

Properament
A finals de novembre celebrem el nostre 15è Aniversari de la
Residència Vila-seca, així que seguim organitzant activitats per
a celebrar aquest esdeveniment.
Per anar obrint boca, us podem anticipar:

Divendres 23 de novembre
Celebració del 15è aniversari del centre
•

13 a 16 h Dinar pels treballadors

•

16 h Country per treballadors, residents i famílies.
T’atreveixes a posar-te camisa de quadres, botes i barret i fer
uns balls amb nosaltres? T’esperem!!!

Residència Vila-seca
C/ Requet de Fèlix, 35
43480 Vila-seca

www.mutuam.com
Accessos:
Renfe Vila-seca
Autobusos Vila-seca BUS

Col·laboradors

La Residència Vila-seca
us dóna la benvinguda al
Mes Internacional de la Gent Gran

Entitats i establiments:

Octubre 2018

Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vila-seca
Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Vila-seca
Onet
Jimarán
Fundació Mutuam Conviure
Peix i Marisc Vilaseca-Mar
Fundació Mémora
Àrea de Guissona
Biblioteca Vila-seca
Cooperativa Agrícola Vila-seca
Novagràfic Impremta
Fruiteria Núria
UEN
Pastisseria Sant Bernat
Ortopèdia Rambla
Pastisseria Sans
Criven
Coca-cola
Nestlé

Informeu-vos-en al
977 39 58 25
www.mutuam.com

Tel. 977 39 58 25

Particulars:
Escola Sant Bernat Calvó
Escola Miramar
Escola Torroja i Miret
Escola La Plana

Escola Cal·lípolis
Escola Mestral
Escola la Canaleta
Càrniques Palau

Dijous 15 de novembre, a les 10.00 h
•

Al centre de dia, Festa Escolar amb contes infantils a
càrrec d’Agus Farrè. Tot seguit veredicte i entrega de
premis de la XI edició del Concurs de Dibuix dirigit a
tots els alumnes de 3r de primària de les escoles de Vilaseca, La Plana i la Pineda, amb la presència de la regidora
d’ensenyament, la Sra. Manuela Moya. En acabar, coca
amb xocolata per a tots els assistents.

Dijous 25 d’octubre, d’11 a 15.30 h

Acollirem a la residència Vila-seca “Missions empresarials a casa nostra, portes obertes als socis”, organitzat
per ACRA per mostrar el projecte “Centre multiserveis”.

Divendres 9 de novembre, d’11 a 12.30 h
VIII Trobada de professionals
Un any més, mantindrem la tradicional trobada de professionals del sector residencial per tal d’intercanviar
experiències mútues.

Divendres 16 de novembre
•

La Residència Vila-seca, fidel a la seva vocació de servei cap
al col·lectiu de les persones grans i dels professionals que hi
treballen, us convida un any més al Mes Internacional de la
Gent Gran amb un seguit d’activitats en les quals esperem que
pugueu participar.

Activitats proposades

Diumenge 11 de novembre
•

Paella popular, activitats i música per a les persones
grans. Els diners recaptats aniran destinats a La Marató
de TV3. Aquest any dedicat al càncer.

•

En el decurs de l’acte i organitzat conjuntament amb
l’Ajuntament de Vila-seca es farà un Homenatge a les
persones més grans del Municipi. Aquelles persones
de 85 anys o més, tindran el dinar de franc i rebran un
petit obsequi i reconeixement (és imprescindible, que
s’apuntin prèviament a la Residència o a la Regidoria de
Benestar Social fins el dia 9 de novembre).

A la sala d’actes de la Biblioteca Municipal de Vila-seca,
“Cinema espanyol dels 60 i 70: antologia de cançons“.

Divendres 5 d’octubre, a les 17.00 h
•

Davant la residència, sortida en trenet pel municipi per
acollir la Gala de Flors D’Honor 2018 de les Viles Florides de Catalunya.

Divendres 19 d’octubre, a les 18.00 h
•

Inauguració de la temporada 2018/2019 dels Tallers amb
famílies, a la sala d’audiovisuals. Xerrada a càrrec del Dr.
Jordi González, neuròleg de l’hospital de Sant Joan de
Reus i la UEN Vila-seca, i el Dr. Àlvar Altadill afectat pel
DCA “Dos punts de vista diferents del dany cerebral”. Acte
coorganitzat per UEN i EDCA. Esteu tots convidats!

Dimecres 7 de novembre, a les 17.30 h
•

A la 1a planta, espectacle de màgia a càrrec del MAG VIDI.
Us hi esperem!

Dijous 8 de novembre, a les 16.30 h
•

Celebració a la Residència. Homenatge intern a la gent
més gran de 95 anys del nostre centre i entrega de la
medalla centenària a dos dels residents del centre, amb la
presència de la regidora de Benestar, la Sra. Lucia Teruel.

Aquest any oferirem una xerrada transversal per a totes
les disciplines que duu per títol: Malnutrició i nutrició
enteral. A càrrec d’Isabel Megías Rangil, dietista de l’hospital de Sant Joan i professora associada a la URV.

Paella solidària i Homenatge
a la Gent Gran de Vila-seca

Dijous 4 d’octubre, a les 11.00 h
•

Sortida amb grup de residents per Reus. Anem de botigues!

•

Preparació de la paella a partir de les 13 h, i es servirà
l’àpat a partir de les 13.30 h.

•

En finalitzar l’àpat, com en les darreres edicions, gaudirem
de música en viu a càrrec del Grup Musical Nostàlgia.

•

Venda anticipada dels tiquets a la Residència Vilaseca o a la Regidoria de Benestar Social (Av. Verge de
Montserrat, 35 baixos) a partir del dia 29 d’octubre.
Preu 7€ (paella, beguda, postres i cafè)

Cal fer inscripció a la recepció del centre (Tel. 977 395 825
o vilaseca@mutuam.com)

Divendres 16 de novembre, de 8.30 a 14 h
II Jornada de Treball Social Sanitari,
peça clau en salut
A la sala de grau de la Facultat de Jurídiques de la URV, al
Campus Catalunya.
El grup de treballadors/es socials de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, en col·laboració amb la URV, organitzem la “Jornada de Treball Social Sanitari, peça
clau en salut”.
L’objectiu de la jornada és compartir amb tots els assistents experiències de treball que s’estan portant a terme
des de diferents àmbits i nivells assistencials, per tal de
fer visible el paper del treballador social sanitari dins els
sistema de salut.

INTERNS
•

Curs intern “Higiene de mans, prevenció de punxades
i aïllaments”, formació dirigida als professionals del centre
que intervenen en l’atenció directe dels nostres residents.
A càrrec de la coordinadora d’infermeria del centre Ivana
Expósito i Eva Trujillo, infermeria del centre. Ens ajudaran
a adquirir coneixements en matèria de seguretat laboral i
conèixer el procediment front accident per punxada.

Actes per a professionals
EXTERNS

Del 15 d’octubre al 22 de novembre

Curs de Servei d’atenció a domicili a la residència Vilaseca, a càrrec del professionals del centre. Organitzat per
CEP FRADA.

Dimarts 2 d’octubre, d’11 a 13 h i de 15 a 17 h, a la sala
d’audiovisuals de la planta -1.

•

Dimecres 21 de novembre, d’11 a 13 h i de 15 a 17 h,
a la sala d’audiovisuals de la planta -1.
Posem-nos al dia, dirigit a tots els professionals del centre. A càrrec de Yoli Doménech, Marta Bellón i Ivana Expósito, que ens ajudaran a adquirir nous coneixements
dels projectes pilars del centre (Libera-care, ACP i ERESS).

»

