
 

Com s´ha viscut la pandèmia del Coronavirus a la Residència 
 

Aquesta pandèmia està afectant a tots els sectors 

de la societat, a les persones, al mercat laboral, al 

nostre sistema sanitari, a l´educació de petits i 

joves, però sobretot a les persones grans, que són 

més vulnerables a patir la malaltia. Al sector 

residencial “la crisis” ens ha afectat de manera 

important i el confinament per a les persones grans 

que viuen en residències ha estat dur. Els espais on 

han de viure són reduïts, no poden rebre visites 

dels seus familiars ni sortir a passejar. Moltes de 

les seves rutines han estat modificades i això pot comportar més neguit, angoixa, soledat o 

pèrdua d´autonomia.  El personal  de la residència ha estat i és un pilar fonamental des del 

primer dia.  Un equip humà lluitador i valent, que treballa a primera linea,  per assegurar el  

benestar de tots els residents , oferint totes les atencions necessàries i seguint els protocols 

que dia a dia ens marca el Departament de Salut.   A la Fundació hem treballat sense parar,  

amb esforç ,  dedicació i molta professionalitat , conscients des del primer dia de la dificultat 

de la situació i de les preocupacions familiars des de la distància . Hem adquirit nous hàbits de 

treball, sense descuidar  mai la part emocional ,  l´estima i el respecte cap a les persones que 

cuidem cada dia.  
 

Poc a poc anem recuperant espais comuns del centre, per poder fer activitats de forma segura, 

amb totes les mesures de protecció necessàries. Ja  fem gimnàstica, lectura del diari, tirada de 

bitlles, bicicleta 2.0 , taller de memòria ...etc 
 

Mantenim el contacte amb les famílies cada setmana, via telèfon i també fent videotrucades 

per skipe, amb ordinadors i tabletes. La tecnologia ens ajuda molt per fer-los  sentir una mica 

més a prop de la seva família. 
 

Donem les gràcies a la nostra empresa, Grup BonArea, pel gran suport que ens ha donat  durant 

tots aquests mesos, subministrant-nos el material de protecció i per tot el que hem necessitat 

en tot moment.  
 

Gràcies als nostres residents, que han estat i són molt valents i pacients! Al nostre personal, 

estem molt orgullosos de la seva dedicació,  valentia i professionalitat.  
 

A les famílies, que confien en nosaltres i ens donen suport en tot! Ara no poden estar al costat 

de les persones que estimen, però estem segurs que ben aviat hi podran ser. 
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Un aplaudiment i el nostre agraïment  sincer per a tots ells! 
 

I com a reflexió final, cal seguir endavant, sent positius però conscients que això no s´ha 

acabat. És important que tothom sigui prudent i segueixi les indicacions que ens donen, per 

protegir a les persones més vulnerables i per a que poc a poc puguem recuperar tots la 

normalitat.  
 

 

FESTIVITAT DEL CORPUS 
 

El proper diumenge, dia 14,  celebrem la solemnitat del Corpus. Tots 

som conscients que no hi haurà processó pels carrers, catifes ni 

infants de Primera Comunió. Les circumstàncies actuals ens 

impideixen poder-ho celebrar com ens hauria agradat fer-ho. Amb 

tot, al final de l’Eucaristia de les 12 farem un acte d’adoració al 

Santissim Sagrament, Consagració al Sagrat Cor i Benedicció 

solemne des de la porta de l’església per tots els vilatants i 

vilatanes de Guissona, especialment pels qui encara estan confinats 

pel Covid-19. 
 

Com cada any la col·lecta d’aquesta diumenge va destinada a Càritas. 

I més aquest any en que bastantes famílies es veuen necessitades 

com a conseqüència del CORONAVIRUS que els ha afectat 

plenament. 
 

COLÒNIES DE BASTANIST 
 

Aquest any s’han suspès degut a l’estat d’alarma prococat 

pel Coronavirus. Es veritat que se’n podrien organitzar, però  

les mesures que Sanitat demana tenir en compte es 

considera inviable portar-ho a terme. Per altra banda 

haurien de ser molts pocs infants els qui les puguessin 

gaudir i com es fa la selecció? Davant el risc que implica, 

sobretot a principis encara de juliol, l’equip de monitors no 

s’ha aventurat tirar endavant una activitat que implica molta 

i greu responsabilitat. A més, que ningú pensi que haurien 

estat unes colònies com les que haviem viscut fins ara.Impossible. 

Esperem que els pares comprenguin aquesta decisió i esperar que un altre any i estiu sigui millor 
 

 

INTENCIONS DE MISSES DEL8 – 14  DE JUNY 

 

 

Dilluns Acció de gràcies 

Dimecres Pilar Pujol Oliva 

Divendres Acció de gràcies 

Dissabte Pilar Ribalta i Josep Campabadal   /  Acció de gràcies 

Diumenge 12 h. Antonio Oliveres ( Mort durant la pantèmia) 


