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editorial
En el decurs de la vida, quant a esperança, hi cap l’adopció Certament, als “ struldbruggs”, no els és gens fàcil situar els
d’una de dues actituds oposades. Per a explicitar-ho, encara seus actes en el temps, ja que disposen d’un gran excés de
que sigui en forma literària, podem llegir en l’obra de Jonathan temps i sempre cauen en la greu temptació de deixar-ho tot per
Swift, “ Els Viatges de Gulliver”, el següent relat:
demà. En canvi, els individus normals, diguem-ne “assenyats”,
”El jove Gulliver s’assabenta que en unes terres llunyanes hi viu acostumen a ser metòdics i moderats en les seves actuacions,
un poble, en el qual alguns dels seus indígenes, que Gulliver els portades a terme al seu temps, perquè el temps s’acaba, i així
posa un nom enigmàtic, “struldbruggs”, nom que entre altres és com aconsegueixen arribar a l’Honorable Vellesa.
“coses” vol dir que viuran eternament, mentre que la resta
de la població que els acompanya, que són majoria, es farà L’eternitat no és cosa d’aquest món. És un fet transcendent,
vella i morirà.” Els “struldbruggs”
absolutament impossible de
neixen amb una estrella marcada S’explica com a cert, i és prou
definir i entendre. Per definiral front, és el seu natural distintiu.
ho, caldria, sobreentendre, cosa
plausible,
que
durant
la
Primera
Gulliver queda astorat, no tan
irrealitzable, que en la vida
sols per l’aparent bona sort dels Guerra Mundial, en una de tantes
futura tot és Present, no hi pot
“ struldbruggs” (que viuran per batalles que es lliuraren, un
haver Passat ni Futur. El que vol
sempre), sinó també pels altres,
dir que ha quedat suprimida
sergent,
per
encoratjar
els
seus
contemporanis seus, que són
la dimensió Temps. Per tant,
normals, mortalment parlant, homes, alçant la veu i tot cridant, l’Eternitat (com a temps
i feliços, gaudeixen d’antigues
inacabable) per nosaltres, els
els manà: ”Endavant!, o és que
virtuts i disposen de mestres que
humans, és una pura entelèquia.
potser
voleu
viure
eternament?”
els instrueixen en la saviesa de
Cal tenir Fe i Esperança per
les èpoques passades.
arribar a entendre
alguna coseta.
Però Gulliver descobreix que els “struldbruggs” en comptes de I, mentrestant, és bo anar fruint, amb seny
ser instruïts i excels, són pessimistes, vanitosos, obstinats, o amb rauxa (depèn de cadascú) del
odiosos, deixats, no tenen dents ni cabell, ni memòria, de temps que encara és nostre.
manera que ni tan sols poden llegir (perquè són incapaços
d’acabar una frase sense que hagin oblidat on començava).
Degut a que la seva llengua nadiua ha anat canviant en el
transcurs del temps, tal com succeeix en totes les llengües del
món, tampoc poden comunicar-se amb els mortals de la seva
mateixa espècie.
Sr. Jordi Antich
Tresorer de la junta directiva

01

benvingudes
entrevista
amb l’àvia i acomiadaments
Montserrat Fustagueras

Aniversaris (abril-juny 2008)

Nacida en 1926 en la calle Borrell del Eixample, la pequeña
de tres hijos que tuvieron sus padres, Juan y Palmira, ambos
también de Barcelona como ella, con abuelos paternos de
Lleida y maternos de Tarragona, Montserrat Fustagueras es
una catalana de raíz.

JULIOL
4/07/1911. Sra. Aurora Lorente (Ricard Julià)
14/07/1936. Sra. Núria Cruixens (Rosa Franch)
24/07/1909. Sra. Maria Segura (Ramon Sala)
25/07/1916. Sra. Maria Martínez (Rosa Franch)
26/07/1926. Sra. Celia Álvarez (Llar Rosa Franch)

Desde pequeña Montserrat descubrió
en la lectura una fuente de placer
y recreo que estimulaba su siempre
inquieta imaginación infantil.
Recuerda con añoranza los tebeos que leía en cualquier
momento del día, y en especial los cuentos de Marujita, una
serie de relatos fantásticos con hadas, gnomos y elfos que
hacían, cual dulce golosina, las delicias de una niña.
Una vez que se inició la guerra en el 36 y las tropas nacionales
se iban acercando a la capital condal, los bombardeos sobre
esta se hicieron más intensos. Por este motivo tuvo que
abandonar el colegio ubicado en la calle Fortuna, e ir a
otro de la calle Villaroel, que quedaba más cerca de su casa.
Hogar y negocio familiar se encontraban juntos, el primero
en el piso de arriba, y el segundo en la planta baja, cuyo
sótano hacía las veces de refugio cuando los aviones de
Franco atacaban desde el aire la ciudad. Precisamente, en
uno de estos bombardeos, una de las casas vecinas quedó
completamente reducida a escombros. Era una magnífica
oportunidad para que los niños de la calle, Montserrat entre
ellos, con toda la inocencia que les otorgaba su corta edad,
encontraran en las ruinas de este desastre, un nuevo lugar de
juego donde desarrollar su inagotable imaginación infantil.
Desgraciadamente Montserrat tuvo que vivir, apunto de
terminar el conflicto, cómo las tropas republicanas reclutaban
forzosamente a su hermano de 17 años, y posteriormente, ya
con la derrota firmada, el encarcelamiento de dos años en el
Hospital Militar al que lo condenaron los vencedores de la
contienda. En los años más duros de la posguerra, cuando
contaba 14 años tuvo que abandonar el colegio para ayudar
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AGOST
1/08/1922. Sr. José Pascua (Rosa Franch)
4/08/1910. Sra. Jacinta Casas (Rosa Franch)
31/08/1914. Sra. Josefa Hidalgo (Ramon Sala)

económicamente a la familia. Desde entonces hasta el
momento de su jubilación, la vida de Montserrat ha discurrido
entre telas, boinas, y dedales, alcanzando un grado altísimo de
maestría en su oficio de modista. Esta trayectoria profesional
se vio interrumpida a los 21 años, cuando tanto ella como su
hermana mayor contrajeron tuberculosis. Su hermana murió,
y ella, después de dos años de grave convalecencia pudo
recuperarse y reiniciar de nuevo su vida. Poco tiempo después
murió su padre como consecuencia de una embolia, y todavía
quedaba en Montserrat mucho de aquella niña curiosa que
deseaba descubrir el mundo. Con un grupo de amigas hizo no
pocos viajes tanto por España como por el extranjero. Admite
que todo lo que vio le causó una grata impresión, pero en su
memoria vive el recuerdo, uno de esos detalles que sin saber
por qué nos proporcionan tanto bienestar, de unas farolas
decoradas con flores naturales en las calles de Luxemburgo.
Hoy en día Montserrat es una señora de edad, enérgica y
amable, que sigue cultivando su afición por la literatura, y a
la que tengo que agradecer el haber compartido conmigo, y
ahora con ustedes, un pedacito de su vida.

SETEMBRE
1/09/1914. Sra. Concepció Domènech (Ramon Sala)
1/09/1928. Sra. Narcisa Lozano (Ramon Sala)
2/09/1920. Sra. Pilar Roses (Ramon Sala)
5/09/1921. Sra. Francisca Franch (Centre de dia Ramon Sala)
14/09/1906. Sra. Teresa Torres (Ramon Sala)
29/09/1928. Sr. Josep Munné (Ricard Julià)
OCTUBRE
11/10/1909. Sra. Fermina Gonzalo (Ramon Sala)
14/10/1916. Sra. Lluïsa Cantó (Rosa Franch)
15/10/1927. Sra. Julia Barbosa (Ramon Sala)
22/10/1912. Sra. Amparo Tomás (Rosa Franch)
28/10/1910. Sra. Agustina Martínez (Ricard Julià)
NOVEMBRE
1/11/1918. Sr. Ramon Plana (Rosa Franch)
4/11/1917. Sra. Mercè Puigoriol (Centre de dia)
28/11/1925. Sra. Amparo Goñi (Rosa Franch)
DESEMBRE
1/12/1912. Sra. Natàlia Martínez (Ricard Julià)
03/12/1925. Sr. José Turmo (Ricard Julià)
13/12/1917. Sra. Dolors Sans (Ramon Sala)
14/12/1913. Sra. Braulia Ruiz (Ricard Julià)
30/12/1919. Sra. Adoración García (Ricard Julià)

Benvinguts i benvingudes
Volem donar la Benvinguta al Ricard (terapeuta ocupacional)
i a l’Oriol, (fisioterapeuta), estem molt contents de tenir-vos
a la nostra entitat.
Pel què fa als nous residents:
Residència Ricard Julià
Sr. José Turmo
Sra. Joana Yagüez
Sra. Natàlia Martínez
Sr. Gonzalo Rodríguez – Orioso
Residència Ramón Sala
Sra. Isabel Jiménez
Residència Rosa Franch
Sra Amparo Tomas
Sra Enriqueta Saleses (Llar)

Ens han deixat...
Residència Ricard Julià
Sra. Dolores Diéguez
Sr. Isidro Ros
Sr .José Ariño (trasllat)
Sr .José Gualdo
Sra .Amparo Duran
Residència Ramón Sala
Sra. Irene Fernández (trasllat)
Residència Rosa Franch
Sra. Joaquima Ibáñez
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agenda

Activitats i sortides que s’han
realitzat d’abril a desembre

Sortida a la festa
major modernista de
l’eixample

Sortida de Sant Jordi
El passat 23 d’abril, els residents dels
nostres residències, i els usuaris del
centre de dia, acompanyats pels tècnics
i la directora, vàrem fer una passejada
conjunta a la Rambla Catalunya.
La nostra intenció era visitar, també, el
palau Robert, però la gran afluència de
visitants va dificultar-ne l’accés.
Vàrem disfrutar d’un aperitiu en una
terrasseta de la Rambla, vam passejar i
mirar les paradetes de roses i llibres i,
fins hi tot vàrem ser espectadors d’un
ball de sardanes amb cobla. Val a dir
que vam passar una bona estona.
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El passat 23 de maig vàrem gaudir de la
festa major del nostre barri, l’eixample
dret, d’una visita a la fira d’estil
modernista que van oferir nombroses
entitats i comerços del nostre barri.
Una senyora vestida d’època es va oferir
per a fer-nos d’acompanyant.
Vàrem veure cotxes d’època, paradetes
amb productes artesanals i exquisits,
demostració d’oficis antics... etc.
Finalment, després de prendre un
refrigeri al Mercat de la Concepció, vam
gaudir d’una actuació en directe per part
de la coral de les aules universitàries de
gent gran. I, com sempre que sortim,
ens vam distreure força.

Sortida de germanor
a Montserrat
El dia 14 de juny, i després de molts
dies de preparació d’aquest important
esdeveniment. Varem realitzar una
sortida de germanor a Montserrat.

Festa de Sant Joan
Com cada any, el dia 23 Juny varem
celebrar la Revetlla de Sant Joan.
Vam disfrutar d’un bon berenar amb
unes delicioses coques i una agradable
ambient d’alegria, tot acompanyat amb
música festiva i una lluminosa encesa
de petards i vengales.
Vam gaudir d’una agradable vetllada
amb els nostres residents i familiars que
ens van acompanyar.

Aquesta sortida es va realitzar dues
vegades, degut a la gran demanda i
satisfacció que va tenir en els nostres
residents. El dia 8 i 25 de Setembre
vàrem tenir la dolça i esperada visita
al museu de xocolata on vàrem fer
un recorregut al llarg de la història i
copsar l’evolució d’aquest popular dolç
afrodisíac. Diferents artesans i gremis de
pastissers exposen les seves obres més
rellevants esculpides amb xocolata.
Vam finalitzar la visita, com no podia
ser d’altra manera, amb una degustació
de xocolata desfeta i ens en varem
llepar els dits.

Sortida al museu de
la música

Gincama
El dia 4 de juny, els tècnics de les
Saleses, per segon any consecutiu
vam realitzar una innovadora
gincama amb qual volíem donar
a conèixer,- mitjançant divertides
activitats grupals-, la nostra tasca
als centres.
Tant els nostres residents com
els usuaris de centre del dia
van resoldre conjuntament les
proves proposades. Un cop feta
la feina es va servir un esperat
piscolavis, es va
realitzar un divertit
sorteig, i finalment es
va procedir a l’entrega
de
diplomes
ben
merescuts per a tots els
participants

Sortida al museu de
xocolata

Hi érem tots: els nostres residents,
usuaris del centre de dia i menjador
social, familiars i amics, treballadors,
i membres de la junta de la nostra
entitat.
L’autocar ens esperava puntualment
a les residències per a dur-nos al peu
del funicular amb el qual vam pujar a
Montserrat. En primer lloc ens varem
dirigir al temple on vam gaudir del cant
del Virolai per part de l’escolania. Al
migdia, quin bon dinar! no hi va faltar
res i es va brindar amb el desig de tornarho a repetir en companyia de tots.

Sortida al parlament
Dijous dia 10 de juliol vam tenir l’honor
de visitar el Parlament de Catalunya.
Vàrem recórrer les luxoses instal·lacions
i finalment ens vam asseure a les cadires
dels Srs dipuntats, tot escoltant un
recorregut de la història de Catalunya i de
l’emblemàtic edifici a càrrec de la guia
que ens va acompanyar la nostra visita.

El dia 22 d’Octubre es va realitzat una
visita al museu de la música situat
a l’Auditori de Barcelona. Per uns
moments vam fer de “grans artistes”
i vàrem recórrer la història de la
música vista i entesa des de la nostra
cultura i espai geogràfic, tot seguint
els diferents ambients del museu
combinats amb música, imatge, text i
espais audiovisuals.

La castanyada

El passat 31 d’Octubre, la castanyera no
va passar de llarg dels nostres centres.
Vam degustar castanyes calentetes,
panallets, uns moniatos que vàren
deleitar als nostres residents, i val a dir
que no en va quedar cap!

convivència

radiografia

En aquest butlletí volem parlar de la convivència i l’organització dins
dels equipaments que des de l’equip es fa. Per això tenim una filosofia i
uns principis que ens guien a l’hora de prendre decisions.

La gobernanta es una de las personas que
pertenecen al gran equipo de profesionales
que hay formado en el Club d’Avis Les Saleses.
Ella se ocupa de dos áreas importantes como
son la alimentación y la limpieza.

En relació a la convivència procuren mantenir la realitat
que es pot trobar al carrer dins de la residència, això es
reflecteix, per exemple, a la distribució del menjador, on
procurem que a cada taula hi hagi diferents graus i tipus de
de dependència. D’aquesta manera, creiem (no coma) que
s’afavoreix la solidaritat entre companys, la igualació en
les càrregues de dependència, la acceptació de la realitat
sanitària que ens podem trobar, i fomentar la creació de
relacions interpersonals significatives.
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Referent a la convivència i les relacions socials interpersonals
són qüestions que creien que corresponem als residents.
Considerem que són persones adultes i com a tal, han d’escollir
amb qui, quan i com es relacionen. Nosaltres intervenim quan
hi ha un conflicte explícit relacionat amb el nostre camp
d’intervenció: normes de convivència o el reglament de règim

intern. Sempre intenten fer justícia i fer disminuir el conflicte.
Un dels nostres objectius es fomentar la creació de relacions
interpersonals significatives, però no podem pas forçar-les.
A més a més es inevitable que al espai de convivència es
generin conflictes relacionals, als quals donaren la resposta
consensuada per l’equip, si es que hi cal.
La intervenció a l’hora de organitzar diferents activitats
respon a necessitats funcionals, mèdiques i cognitives
avaluades per l’equip interdisciplinari, mai unilateralment.
Aquest funcionament, que sempre ha estat la pedra angular
d’aquesta entitat, és fidel al projecte de vetllar per la qualitat
de vida dels residents de una forma integral atenent als
aspectes mèdics, funcionals, socials, emocionals i relacionals,
fent valer els seus drets.

En el área de alimentación; se preocupa de hacer la compra
diaria procurando que todos los productos sean frescos y de
calidad. Con la colaboración de las enfermeras, la directora
y las cocineras se elaboran los menús de verano e invierno,
ofreciendo menús diferentes todos los días, los cuales
cambian cada semana. Esto se hace para que nuestros
residentes estén cuidados al máximo. También se ofrecen
menús específicos para las personas que sufran alguna
enfermedad (diabetes, colesterol,…) o cualquier dieta que
el residente necesite. Se celebran todas las fiestas señaladas
(Sant Joan, “castanyada”, fiestas navideñas, año nuevo,…)
y cumpleaños ofreciéndoles menús especiales y típicos de
estas celebraciones, donde sus familiares están invitados a
participar en ellas. Pues el contacto con sus seres queridos
es muy importante para nuestros residentes.
En el área de la limpieza; la gobernanta, junto con el equipo
de profesionales, se ocupa de la limpieza en general de las
residencias, procurando que todo este limpio y en su sitio.
Algo fundamental para la salud de todos los residentes y
trabajadores. Se preocupa de que la ropa de los residentes
este limpia y cuidada.
Les aseguro que es emocionante verles sonreír y disfrutar
de estas pequeñas cosas dando las gracias por cuidarlos,
cuando seriamos nosotras las que deberíamos darles las
gracias por las sonrisas y besos que recibimos de nuestros
mayores.

Teresa Quintas García
Gobernanta del Club d’Avis Les Saleses
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consells de salut
Llega el invierno y con él la gripe
Llega el invierno y con él los temidos resfriados y la gripe.
La gripe es la enfermedad más común en los meses de invierno
y la forma más común de convatirla es con la prevención.
La gripe está causada por un virus que se trasmite facilmente
a través del aire, inhalando gotitas provenientes de la tos y
los estornudos.

Los sintomas mas comunes son:
• Fiebre: puede ser alta
• Tos seca
• Cansancio
• Dolor de cabeza
• Congestión nasal
• Dolor de garganta
• Rigidez y dolores musculares

LA VACUNA ANTIGRIPAL
La vacuna es la manera más común de protegerse contra el virus
de la gripe, pero no todo el mundo debe vacunarse.
Es aconsejable que se vacunen las personas mayores de 65 años,
los ancianos, las mujeres que pueden estar embarazadas durante
la temporada gripal y aquellos que tengan ciertas afecciones
crónicas. También se recomienda la vacuna para las personas que
trabajan o viven con personas vulnerables.
Es importante destacar que las personas alérgicas al huevo o
aquellas que anteriormente han tenido una reacción infecciosa
después de vacunarse no deben ser vacunadas.
En general esta vacuna no procude reacciones adversas importante
ya que los virus que la componen son virus inertes, es decir virus
muertos. La inflamación en la zona de punción, el dolor leve,
y el enrojecimiento en la extremidad donde se aplica la vacuna
son las reacciones más comunes que pueden aparecer, con la
aplicación de hielo en la zona de punción durante 10 minutos
estos síntomas suelen desaparecer.

espai literari
No sé el perquè Catalunya
No te’n volen dar suport,
Sembla que per tot Espanya,
Suri encara el fantasmot.

I el que vingui a Catalunya
Ens trobarà en aquest lloc,
Parlant amb la nostra llengua
Sense tenir-ne cap por.

Jo crec que sols és enveja
Injustícia i desamor,
La ignorància també hi compta,
Doncs d’això n’hi ha un gran llot.

I, honrant sempre la senyera,
Amb llibertat i amb amor.

Però, per més que ens ofenguin
No endarrerirem el joc
Seguirem pel mateix ritme,
I treballant amb il·lusió.

VISCA CATALUNYA!
Poesía escrita per Dolors Sans
Orenga (Residència Ramón Sala)

Telèfon d’informació
93 265 17 18
Equip de redacció
Susana Arias, Luciano Feria, Susana Jiménez,
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Teresa Quintas, Laura Martín i Alba Vernet.

Amb la gent gran,
per la qualitat de vida.

