
 

 

DILLUNS 9, DIMARTS 10 i DIMECRES 11 

Decorem tota la Residència d’avis en motiu de 

l’arribada del Nadal. Amb la col·laboració d’Erika 

Events & Weddings. 

(*) Durant tot aquest mes es poden adquirir a la 

recepció del centre les butlletes per al sorteig de 2 obres 

d’art, donades per les artistes locals: Remei Julián i 

Ainhoa Pérez. El sorteig serà el proper diumenge dia 22 

de desembre amb els acabaments del 1r i 2n premi de la 

loteria Nacional de Nadal. 

 

DIJOUS, 12 DE DESEMBRE 

10.30h La Residència a Ràdio Flix: Programa especial 

de Nadal en directe. 

17.00h Fem el pessebre entre tots! (a la zona de 

recepció). 

 

DIVENDRES, 13 DE DESEMBRE 

17.00h Acte d’inauguració de les festes de Nadal amb 

l’actuació musical amb el grup Advertencia de rumba 

fusió, entrega de la felicitació de Nadal i brindis amb 

cava!  

DILLUNS, 16 DE DESEMBRE 

10.00h Visita del jurat per valorar el 2n Concurs de 

decoració nadalenca de portes de la Residència. 

Anima’t i participa! El guanyador/a de cada categoria 

rebrà un lot de Nadal.  

*Consulteu la normativa del concurs a la recepció del 

centre.  

15.00h Racó de l’art: exposició feta per alguns del 

usuaris de la Residència.  

DIMARTS, 17 DE DESEMBRE  

10.30h Nadales a càrrec dels nens i nenes de l’Escola 

Bressol Pam i Toc de Flix. 

16.45h Taller de Nadal a la sala d’animació: “Ram de la 

sort” a càrrec de Joana Ranís de Nova Art interiorisme 

de Flix 

DIMECRES, 18 DE DESEMBRE 

10.30h Visita dels alumnes d’Educació Infantil (P3, P4, 

P5) de l’Escola Enric Grau i Fontseré de Flix. 

11.00h Visita dels alumnes de Cicle Inicial (1r i 2n) de 

l’Escola Enric Grau i Fontseré de Flix. 

16.30h Taller: “Cura de la pell. Posa’t guapa pel Nadal”  

a càrrec Montse Masot de la Parafarmàcia de Flix.  

DIJOUS, 19 DE DESEMBRE  

10.30h Taller de collage a càrrec de la il·lustradora Roser 

Gay: “Per Nadal cada ovella al seu corral”. 

17.00h Exhibició de zumba a càrrec de l’Escola de 

dansa Laura de Flix. 

DIVENDRES, 20 DE DESEMBRE 

10.30h Tast musical de piano a la 2ª planta a càrrec 

d’Arnau Esteve, familiar de la Residència.   

17.00h Cantada de nadales a càrrec d’Alfons Guiu, el cor 

de la Residència i tots els familiars, treballadors i amics 

que ens vulgueu acompanyar, amb Nadales d’avui i de 

sempre a la 1ª planta.  

DILLUNS, 23 DE DESEMBRE 

10.30h Sessió de Txi Kung a càrrec de Lourdes Massot 

del Centre Vita de Flix. 

16.00h Entrega de les 2 obres d’art a les persones 

afortunades del sorteig celebrat el dia 22 de desembre 

amb la loteria Nacional de Nadal. I entrega dels 2 lots a 

les persones guanyadores del 2n Concurs de Portes.  

DIMARTS, 24 DE DESEMBRE 

10.30h Bingo de Nadal amb obsequis nadalencs a la sala 

d’animació.  

17.00h. Missa de Nadal. Vigília de Nadal. 

DIMECRES 25 I DIJOUS 26 DE DESEMBRE 

13.00h Dinar especial* de Nadal i Sant Esteve.  

DIVENDRES, 27 DE DESEMBRE 

10.30h A la 1ª planta “Curiositats del Nadal” a càrrec de 

Cristina Lazcano Psicòloga de la Residència.  

DILLUNS, 30 DE DESEMBRE 

10.30h. Taller de degustació de rebosteria dolça a càrrec 

de Yolanda Armora de l’Agrobotiga l’Agrari de Riba-

Roja d’Ebre i Nogués i Domènech, Family Biscuits de 

Vinebre.  

16.30h. Xocolatada nadalenca amb coca a cada planta. 

DIMARTS, 31  DE GENER 

10.30h. Escrivim els nostres millors desitjos pel Nou 

Any.  

12.00h Visita de  l’Home dels Nassos 

16.30h Bingo especial de Cap d’Any amb regals 

especials a la sala d’animació. 

DIJOUS, 2 DE GENER 

11.00h Tast musical amb piano i acompanyament a la 3ª 

planta. Hi esteu tots convidats! 

17.00h A la 1ª planta, xerrada a càrrec de Cristina Pedret, 

de l’Associació de dones del món Rural. 

DIVENDRES, 3 DE GENER 

10.30h Presentació del conte infantil: “La Greta i el 

Nadal” a càrrec de Nuria Quiñonero i Ainhoa Pérez a 

la 1ª planta.  

 DIUMENGE, 5 DE GENER  

18.00h Visita dels Patges d’Orient per totes les plantes  

carregats de caramels. 

DILLUNS, 6 DE GENER 

13.00h Dinar especial* del dia de Reis i de postres, 

tortell de reis a totes les plantes.  

 

*Mirar els menús al programa especial d’àpats de Nadal 

 



 

 

 

 

 

La Residència d’Avis 

Les Escoles Velles de Flix 

els desitja unes molt bones   

festes i un feliç 2020! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan arriba el Nadal 

tot és especial. 

Cantarem moltes cançons 

i menjarem torrons. 

 

Al pessebre hi posarem 

molsa, suro i neu. 

Prop de l’arbre i de Betlem 

nadales cantarem. 
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