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TOT ANIRÀ BÉ
Com la resta de persones, a Bellissens també hem sofert el 
confinament com a mesura preventiva davant el COVID 19.
Per a poder gestionar millor el tancament i que els residents 
sofreixin menys les restriccions, hem creat diferents activitats 
alternatives a les habituals per a dinamitzar millor el temps d’oci.



Aplaudiments a Villablanca

Videotrucades

Fem volar estels

En una de les residències de Villablanca han 
aparegut casos positius de COVID, per això 
s’han pres mesures encara més restrictives 
d’aïllament per evitar que el virus es propagui. 
Així com tots heu sortit als vostres balcons per 
aplaudir als sanitaris, nosaltres cada dia hem 
anat a aplaudir als professionals que treballen 
en aquesta residència.

Durant el 
confinament no 
es podia sortir 
ni rebre visites, 
l’enyorança es fa 
sentir i perquè 
no sigui tan dur 
les trucades 
telefòniques les 
hem convertit en 
videotrucades.

Fer volar estels és 
un entreteniment 

que alguns hem 
pogut gaudir 

des de petits. 
Sempre és divertit 

i ens ensenya 
que amb una 

mica d’esforç es 
poden “remuntar” 
situacions difícils.
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Hort Activa’t

Partits de futbol

Sessions amb vídeos de Youtube

Són coneguts els beneficis 
terapèutics de l’hort. Tots hem 

col·laborat amb entusiasme per 
posar en marxa el projecte. 

Des de fer arribar l’aigua per 
poder regar, preparar la terra 

per sembrar i posar els cartells 
identificatius per a cada planta…. 

Un èxit de tots!

Alguns aficionats 
seguint la 
jugada del seu 
equip…

Aprofitem les plataformes d’internet 
com el Youtube perquè vegin els seus 
videos favorits….!!

Portant aigua per poder regar

Identificant les plantes. Un èxit!!!!

Preparant la terra 
per sembrar
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Bar

I moltes coses més....!!

Quan els bars estaven tancats…. 
improvisem el nostre!!

Fer un bingo 
al jardí, 

muntar un 
partit de 

ping pong o 
un berenar 

especial fent 
sandwichs 
vegetals….

BELLISSENS - RESIDÈNCIES DE MESTRAL I GARBI

Com acaben de comprobar, en aquestes setmanes de confinament a Bellissens, 

s’han multiplicat les iniciatives per tal que els nostres usuaris gaudeixin de diferents 

experiències motivadores, amb l’objectiu de mantenir una dinàmica activa, un bon 

estat d’ànim i amb això, reduir el malestar que pugui generar aquesta complicada 

situació. Volem posar en relleu la il·lusió i la implicació de tot l’Equip de Bellissens 

que ho ha fet possible. Ara iniciem el camí de la desescalada, que a Bellissens com 

en tots els serveis residencials, s’ha de caracteritzar per la prevenció i la prudència, 

seguint sempre les indicacions del Departament de Sanitat. És per això que seguim 

comptant amb la seva col·laboració i comprensió per acompanyar-nos en aquest 

camí cap a la tan desitjada normalitat. Tots junts ens en sortirem!!!

Rebin una cordial abraçada.

  Verónica Rodríguez i Lluís Rovira
 Direcció Tècnica de Bellissens


