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Per a les famílies de 
Villablanca i Bellissens. 
ENS EN SORTIREM!
Aquest estiu haguéssim celebrat la IX Festa de les Famílies de 
Villablanca i Bellissens i a causa de la crisi de la Covid-19 l’hem 
hagut d’anul·lar. Com sabeu aquests mesos hem hagut de replegar-
nos i restringir els accessos al centre, i aquesta mesura entre moltes 
d’altres que us hem anat explicant ha demostrat ser la més efectiva 
per minimitzar l’impacte del virus.

Hem fet aquesta fotografia del personal del centre, que pretén ser una 
salutació de totes les persones que cada any preparem i organitzem 
la festa per a tots vosaltres. Som treballadors de col·lectius diversos, 
necessaris perquè la festa hagi estat un èxit tots aquests anys. 
Enguany no ens trobarem, però ens apropem a vosaltres d’una altra 
manera.

Creiem que això és un parèntesi en el que ja s’ha convertit en una 
tradició, mantenim la il·lusió de trobar-nos l’any vinent en la que serà 
la X Festa de les Famílies, per seguir escrivint la història de Villablanca 
i Belllissens.
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Les videotrucades ens 
apropen, mantenim el 
vincle amb les famílies

Treballem l’hort, 
cuidem el jardí, la 

natura i recollim els 
seus fruits!

Malgrat el confinament, 
hem pogut celebrar la 
Pasqua, Sant Jordi i el 
Dia de la Mare.
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Sortim de la rutina, 
ens divertim fent 
festes temàtiques.

Fem volar estels!

L’esport ens fa oblidar i mantenir 
l’estat d’ànim…

Cerquem alternatives, reprenem la 
teràpia assistida amb gossos fent 

sessions virtuals.



Teniu a les mans un díptic en el que hem volgut compartir amb vosaltres el que hem fet durant el 
confinament. Han estat per a tots uns mesos molt complexos, en els que hem incorporat noves formes de 
fer i de treballar per prevenir i minimitzar el contagi. 

Hem augmentat la comunicació amb les famílies, en aquests mesos us hem enviat un seguit de cartes 
informatives en les que us actualitzàvem quina era la situació al 
centre. Els professionals hem flexibilitzat els horaris per poder 
estar disponibles telefònicament informant-vos i aclarint-vos els 
dubtes. Hem incorporat les videotrucades que ens han ajudat a 
mantenir el vincle i sentir-vos a prop.

Hem continuat amb el Projecte d’Hort terapèutic. Els beneficis de 
l’activitat a l’exterior son coneguts per a tots. Tant a l’hort com 
al jardí, tothom pot participar en funció de les possibilitats de 
cadascú en diferents moments del procés; fer planter, plantar, 
regar, treure males herbes, recol·lectar i menjar-ne el fruit ens 
ha donat moltes satisfaccions.

Malgrat el confinament hem celebrat les festes d’una forma 
diferent. La Pasqua, Sant Jordi i el Dia de la mare. Com fem 

cada any, seguim les tradicions. El nostre Sant Jordi confinat també va 
tenir una petita representació amb teatre de guinyol on algun dels vostres familiars van poder participar 
activament. Aquest any no hem pogut muntar parada a la plaça del Mercadal de Reus, però hem gravat 
un poema recitat que es va compartir a les xarxes socials.

En la cerca d’alternatives s’han reprès les sessions de teràpia assistida amb animals de forma virtual i la 
resposta dels participants ha estat exitosa.  

L’activitat física és indispensable per mantenir-nos bé físicament. S’han organitzat partits de futbol i 
promogut l’esport com a forma d’activar-nos i distreure’ns. El monitor extern de Fitness i Zumba ens ha 
fet arribar vídeos per seguir estant “en forma”. 

Des de les residències i amb la complicitat de la cuina del centre s’han promogut les festes temàtiques, 
dinars especials, aperitius, etc. Sortint del quotidià, tastant àpats com el couscous, fajitas mexicanes, 
pinxos de fruita, pizzes, hamburgueses entre d’altres. Ens han fet conèixer altres experiències i cultures. 

Hem fet volar estels, mirar al cel ens distreu i ens carrega d’energia per l’entrada de l’estiu. El gran jardí 
que té el centre és perfecte per fer aquesta activitat!

Amb el convenciment que ens en sortirem, que tot 
anirà bé. Estem fent front a la situació amb enteresa, 
professionalitat formant part d’un gran equip que té com a 
qualitat el seu valor humà. També agrair-vos a vosaltres, 
les famílies, la vostra paciència i comprensió en aquest 
procés. Estem contents perquè ja hem pogut tornar a 
reprendre les visites familiars, amb prudència però fent 
passos per adaptar-nos a una nova etapa, que entre tots 
serà més fàcil. Gràcies un any més.
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