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editorial
Si busquem al diccionari la paraula 
“ENERGIA”, com a definició trobarem: 
“Potència activa d’un organisme, 
capacitat d’obrar, de produir un efecte. 
Capacitat d’un sistema físic per a produir 
un treball”.

Hi penso sovint en aquesta paraula. Hi 
ha qui té més energia que un altre, però 
en general, com més jove un és, més 
energia un té.

I què se’n fa d’aquesta energia?
Doncs moltes coses. Hi ha qui la canalitza 
i fa esport, treballa intensament dins 
el seu ofici, fa activitats artístiques, 
polítiques… o té mal humor perquè no 
la pot canalitzar.

Si llegiu “La casa de los espíritus” d’Isabel 
Allende, el marit de la protagonista, que 
és d’un caràcter intemperant, és definit 
per la seva dona dient: “No es que sea 
malo. Es que le sobra energía”.

Els avis, generalment, van perdent 
energia i ens toca a nosaltres, que encara 
en tenim, de regalar-los-la. Els nostres 
avis estan ben atesos per un personal 
altament competent, però molt enfeinat. 
Seria bo que fóssim nosaltres, els qui 
tenim aquesta energia, que la fessim 

servir fent-los la vida més agradable 
(endreçar un armari, escoltar la història 
de la seva vida, les seves inquietuts, les 
seves ansietats o sencillament portar-los 
a la biblioteca o a la cafeteria més propera 
i fer-los passar una bona estona).

Si energia és “capacitat d’obrar” fem-nos 
voluntaris del Club d’Avis Les Saleses. Hi 
trobarem un munt de coses per “obrar”.
Poseu-vos d’acord amb la Directora 
Susana Jiménez o amb la Treballadora 
Social, Júlia Puig i segur que descobrireu 
la tasca i l’horari més adient per fer-ho.

Per què no us hi apunteu? Veureu que a 
la nit, quan tot reposa, també reposareu 
bé amb el goig d’haver contribuït a 
administrar la vostra energia en favor 
d’ells.
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L’ Enric Aparici és fill del barceloní barri de Sants. Quan 
menciona el seu antic barri i recorda els carrers en els quals 
de nen jugava al futbol amb els seus amics i donava llargs 
passejos amb el seu benvolgut gos Harry, no pot contenir 
que en la seva amable cara es dibuixi un ampli somriure de 
satisfacció i orgull. 

Menor de tres germans Pascual i Joana, Enric recorda que 
sempre ha estat molt unit a la  seva mare Dolors. La descriu 
com una dona afectuosa, baixeta d’alçada, de cabell ros que 
treballava durament en una fàbrica tèxtil per a poder tirar a 
la seva família endavant. Amb especial nostàlgia acudeix a 
la seva memòria les ocasions en les quals ell l’acompanyava 
al mercat, una oportunitat única per a demostrar-li el seu 
afecte ajudant-la amb els embalums de la compra, i al mateix 
temps, satisfer els seus llaminers desitjos de caramels, 
bombons i patates fregides. I és que Enric, no perd l’ocasió 
de demanar una bona ració d’aquest saborós aperitiu quan 
arriba el dia esperat que es va a prendre una cervesa (sense 

alcohol, aclareix) amb el seu germà Pascual, o quan, en les 
sortides que organitza la residència, toca el moment d’un 
necessari i gustós refrigeri. 

Han passat els anys, i L’Enric, tal com feia amb la seva mare, 
demostra l’agraïment per l’atenció, la cura i l’afecte que rep 
del personal de la residència, sent ell l’encarregat d’anar a 
buscar tots els dies el diari al quiosc de la cantonada. I ho 
fa amb una puntualitat que quedaria a la d’un lord anglès 
totalment desprestigiada. Si vostè s’acosta per la residència, 
no li resulti estrany que Enric li demani comprovar l’hora 
en el seu rellotge, doncs, gran devot del déu Cronos, 
sempre mostra la seva preocupació perquè les seves dues 
màquines (un rellotge de polsera i altre de butxaca) estiguin 
perfectament sincronitzades. 

L’Enric és un home de costums, sempre amb la seva elegant 
armilla i un impecable afeitat. “Cap apura tant com la 
Philips” assegura rient mentre es passa la mà per a constatar 
la suavitat de la seva galta i apura un glop de la seva beguda 
predilecte, una Coca-cola sense cafeïna. 

Així doncs, per damunt de tot, L’Enric és una persona amable, 
a la qui agrada de la companyia dels altres, tendra, bondadosa 
i innocent. Algú, sens dubte a qui tots hem d’agraïr la seva 
presència entre nosaltres. 

benvingudes 
i acomiadaments 
Aniversaris (gener-juny 2009)

GENER
1/01/1910. Sra Manuela Cortina (Ramon Sala) 
2/01/1917. Sra Lourdes Ferrero (Rosa Franch) 
10/01/1915. Sr Gonzalo Rodríguez-Orioso (Ricard Julià) 
11/01/1925. Sra Teresa Abselam (Ricard Julià)
13/01/1929. Sra Pilar Aparici  (Llar Rosa Franch) 
17/01/1924. Sr Vicente Herrera (Ricard Julià) 
17/01/1928. Sr Antonio Morcillo (Ricard Julià) 
22/01/1934. Sr Marcial Fuks (Llar Rosa Franch) 
 
FEBRER
6/02/1924. Sr Vicente Herrera (Ricard Julià) 
9/02/1913. Sra Isabel Vallejo (Rosa Franch) 
11/02/1917. Sra Rosa Suñé (Rosa Franch) 
14/02/1932. Sra Valentina Sánchez (Ricard Julià) 
20/02/1919. Sra Joaquina Lecha (Ricard Julià) 
20/02/1934. Sr José Guimerà (Ricard Julià) 
28/02/1928. Sra Magdalena Rodríguez (Rosa Franch) 

MARÇ
08/03/1921. Sra. Rosa Vidal (Ramon Sala)
09/03/1926. Sra. Montserrat Fustagueras (Rosa Franch) 
10/03/1927. Sr. Pedro Romero (Ramon Sala) 
12/03/1922. Sra. Soledad Moreno (Ramon Sala C.DIA) 
23/03/1928. Sra. Enriqueta Saleses (Llar Rosa Franch) 
26/03/1918. Sr. Apolinar Alonso (Rosa Franch) 
26/03/1932. Sr. Albert Llorca (Ramon Sala C.DIA) 

ABRIL
19/04/1919. Sra. Carmen Romanos (Llar Rosa Franch) 
22/04/1934. Sr. Enric Aparici (Ramon Sala)
 
MAIG
04/05/1912. Sra. Llúcia Sitjar (Ricard Julià) 
11/05/1923. Sr. Genoveva Llurba (Rosa Franch) 
16/05/1922. Sra. Felisa Tejero (Ramon Sala) 
23/05/1927. Sra. Francisca Grijo (Ricard Julià) 
23/05/1926. Sra. Maria Luelles (Rosa Franch) 

JUNY
01/06/1937. Sra. Teresa Puiggròs (Ramon Sala) 
01/06/1917. Sra. Antònia Suñé (Ricard Julià) 
09/06/1923. Sra. Josefina Guiance (Ramon Sala centre dia) 
21/06/1911. Sra. Concepció Panillo (Llar Rosa Franch) 
23/06/1914. Sra. Joana Yagüez (Ricard Julià) 
25/06/1926. Sra. Francisca Herrezuelo (Ricard Julià) 

Benvinguts i benvingudes
Volem donar la Benvinguda al Sergi (fisioterapeuta), i ens 
acomiadem del Quim desitjant-li molta sort en el seu nou 
projecte.

Pel què fa als nous residents:
Residència Ricard Julià
Sra. Felisa Martín
Sra. Maria Puig
Sra. Núria Alegret
Sra. Pilar Gómez

Residència Ramón Sala
Sr. Enrique García
Sra. Rosa Masó
Sr. Pedro Valle
Sra. Pilar Aparicio
Sr. Juan Martínez
Sra. Adoración García
 

Ens han deixat...
Residència Ricard Julià
Sra. Braulia R.
Sra. Ascención 
Sra. Agustina Martínez
Sra. Vicenta Rojo
Adoración García (trasllat a Ramon Sala)

Residència Ramón Sala
Sra. Dolors Sans
Sra. Pilar Roses
Sra. Concepció Domènech
Sr. Joaquim Mañós
Sra. Fermina Gonzalo
Sra. Narcisa Lozano
Sra. Maria Segura
Sr. Juan Martínez
Sra. Rosa Masó

Llar Rosa Franch
Sra. Pilar Aparicio (trasllat)
Sra. Enriqueta Saleses (trasllat) 

Recorda els carrers en els 
quals de nen jugava al futbol 
amb els seus amics i donava 
llargs passejos amb el seu 
benvolgut gos Harry.

Enric Aparici 

entrevista
amb l’avi
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agenda
Activitats i sortides que s’han 
realitzat del desembre a l’abril

Sortides pel barri 
Aquestes sortides van destinades a 
aquells residents que no poden sortir 
habitualment al carrer per diversos 
motius. 

Aprofitem aquest espai per passejar 
pel nostre barri, visitar el mercat de la 
Concepció, algun parc o jardí i gaudir 
d’un refrigeri conjuntament. 

En vista de la satisfacció d’aquestes 
sortides ja es  realitzen als tres centres 
per tal d’afavorir l’estat anímic dels 
nostres residents i integrar-los a la vida 
diària del barri.

Celebració 
d’aniversaris 
mensuals
A l’entrada d’aquest any varem proposar 
celebrar els aniversaris dels nostres 
residents a cada final de mes, tot fen un 
berenar per a homenatjar els residents 
de cada centr, que han fet anys al llarg 
del mes. 

Preparem i ajuntem les taules, per 
asseure’ns tots junts i així felicitar a les 
persones homenatjades, tot fen entrega 
d’una postal signada pels residents i 
personal del centre i un petit detallet 

també fet pels seus companys.

I com no podia faltar en una 
festa d’aniversari berenem pastís 
i animem la festa amb música i 
deixem la sala preparada per tots 
aquells que encara volen mes 
marxa i volen fer uns balls.
Ja ho saben, si volen venir estan 
tots convidats a la celebració! 

Trobaran la informació de les dates de 
celebració al nostre tauler d’anuncis.

A part d’aquest acte, en el dia concret de 
l’aniversari de cada resident i usuari de 
centre de dia, es continua regalant-li un 
ram de flors, i si la persona homenatjada 
o els seus familiars ho desitgen, i al seu 
càrrec, es convida a berenar als residents 
i/o professionals de la residència.

Nadal
Aquest Nadal als nostres centres hem 
pogut disfrutar d’una gran varietat 
d’activitats i actes que han estat molt 
entranyables. 

A les nostres tres residències hem gaudit 
d’actuacions musicals com la cantada de 
nadales per part de la coral espígol, Ens 
han visitat els alumnes escola Ntra.Sra 
del Rosario i  les dolces veus de l’escola 
Lestonnac, Hi als nostres tres centres 
hem disfrutat de concerts de guitarra 
per part de l’escola Musicant.

Els nostres residents han apreciat molt 
les misses de Nadal, els pica-pica i dinars 
festius, regals de reis, i fins hi tot hem 
tingut cantada de Nadales per part dels 
treballadors de la residència!

Sortida  al Museu 
d’Història
El dia 11 de febrer es va realitzar una 
visita al museu d’història de Catalunya 
tot aprofitant que feien una exposició 
temporal sobre la Guerra civil a 
Catalunya, on hi podíem veure testimonis 
i vivències.

En aquest espai, com no podia ser d’altra 
manera els nostres residents varen poder 
fer reminiscència, d’uns fets no gaire 
agradables però escenari de la seva 
joventut.

Aquest fet va donar lloc a un col·loqui 
on es varen compartir les seves pròpies 
vivències tot prenent un refrigeri.

Carnaval
El dia 19 de febrer varem celebrar el 
carnestoltes, residents i treballadors 
anàvem disfressats amb les disfresses 
que els mateixos residents havien 
preparat amb molta dedicació de mags 
i fades. Els dies previs a l’acte els 
residents van treballar durament tot 
confeccionant els seus propis barrets i 
varetes màgiques.

Ho varem celebrar conjuntament amb 
els familiars que ens van acompanyar  
amb un bon pica-pica i una ballaruca 
fins ben entrat el vespre.

Sant Jordi
En motiu de la Diada, a la residència Ricard 
Julià van poder gaudir d’un agradable 
recital de poesia a càrrec d’una rapsode. 
Tots els avis van estar molt contents 
de poder escoltar diversos poemes 
acompanyats de música ambiental, d’una 
gustosa coca i refrescos, i els va fer molta 
il·lusió l’entrega de la commemorada 
rosa de sant Jordi, el punt de llibre i una 
petita revista realitzada per l’ocasió.

Per la seva banda, a Ramon Sala i Rosa 
Franch varen ser els propis residents els 
que van protagonitzar el recital de poesia, 
juntament amb el personal del centre, i 
fins i tot es van cantar unes cançonetes 
com l’apreciada “rosa d’abril”.
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radiografia
La fisioteràpia és una qüestió vocacional, com tantes altres 
professions. El que està clar és que per ser fisioterapeuta es 
necessita un punt d’altruisme, una necessitat d’ajudar als 
altres per satisfacció personal. També cal una passió desme-
surada per estudiar el cos humà de forma  global, holística. 
No n’hi ha prou amb explorar el cos des d’un punt de vista 
estrictament físic, s’ha d’anar més enllà i observar els es-
tats d’ànim dels nostres pacients. La relació entre el 
físic i la psique és fonamental per resoldre amb èxit 
qualsevol patologia.

El fet és que mentre curses els teus estudis, un es 
va creant les seves expectatives de futur i uns ob-
jectius a complir. I entre els meus pensaments no 
es contemplava la possibilitat  de treballar amb 
la gent gran. Però com que la vida és així, les 
circumstàncies m’han portat a treballar al Club 
d’Avis les Saleses, i evidentment estic encantat 
amb aquesta experiència.

Des del meu punt de vista, quan un fisiotera-
peuta treballa amb gent gran, els objectius a 
assolir en els seus tractaments són prou clars. 
Cal conservar i millorar, si és possible, les capa-
citats físiques dels residents per allargar tant 
temps com es pugui la seva autonomia en les 
activitats de la vida diària. Així doncs, una 
de les tasques que portem a terme per as-
solir aquests objectius són els grups de psi-
comotricitat. Consisteixen en una sèrie d’exercicis 
encaminats a fer un treball general de condicionament del 
cos: mobilitat articular, tonificació, coordinació, activació 
cardiovascular, activació sensorial i activació cognitiva.

També es programen tractaments individuals per a tothom 
que ho necessita. En aquest cas tractem patologies con-
cretes tals com: fractures, intervencions quirúrgiques per 
implantació de pròtesis òssies, dolors articulars de tipus 
degeneratiu, ... I intentem adequar i personalitzar la reha-
bilitació per resoldre les necessitats de cas en concret.

A més de tot lo exposat, que sens dubte centra la feina 
del fisioterapeuta a Les Saleses, penso que és indispensable 
aportar  una  sobredosi d’energia i afecte per fer més agra-
dable la vida dels nostres residents. 

“És indispensable aportar  una  
sobredosi d’energia i afecte per 
fer més agradable la vida dels 
nostres residents.”Gracias, gracias a todos;

Por ser una gran familia,
Por saber escuchar y en consecuencia saber atender;
Por buscar cada día soluciones que permitan mejorar la 
atención a las personas mayores;
Por hacer aparecer una sonrisa, por ofrecer un apoyo, por 
dar un abrazo a alguien que necessita un hombro al que 
arrimarse...
A todos/as y cad uno/a de los que trabajáis en les Saleses; en 
este campo por desgracia tan olvidado, gracias por esta gran 
labor que cada día a día mejora la calidad de vida de estas 
personas que han luchado para conseguir lo que nosotros 
ahora disfrutamos y que por tanto, merecen que ahora les 
devolvamos el favor;
Ya sea dejando las residéncias impecables;
O reparando las cosas que se van dañando;
O preparando excelentes y deliciosas comidas;
O asistiéndoles en todas sus necesidades básicas;
O enseñándoles a recordar;
O abriéndoles la puerta, o enseñarles a que se puede dar color 
a un día oscuro, promover su movimiento...
O organizando todo esto, que es realmente lo complicado...
En fin, hacéis todos un gran trabajo, y la gratitud de las 
personas por las que velamos hace que cada día lo intentemos 
hacer un poco mejor.
Grácias por todo!!
Un abrazo a todos y hasta pronto!!

espai literari
En aquesta ocasió aprofitarem aquest espai per a compartir amb 
vosaltres un text – molt emotiu – que ens va dedicar el fisioterapeuta 
Quim Batalla després de compartir uns mesos amb nosaltres:



Telèfon d’informació
93 265 17 18

passatemps

¡Vuelve el calor!

Equip de redacció
Sergi Plà, Luciano Feria, Susana Jiménez, Teresa Codina

Isabel Raza, Gladys Miranda, Laura Martín i Alba Vernet.              

Amb la gent gran, 
per la qualitat de vida.
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Se conoce como golpe de calor al desequilibrio hidroelectrolitico desencadenado 
por las elevadas temperaturas ambientes que producen deshidratacion, lipotimia o 
alteracion de la presion, sequedad de las mucosas y la piel, alteracion de la consciencia, 
transtornos neurologicos.
El sol y el calor son los desencadenantes de este problema de salud, es por esto que se brindan las 
siguienets recomendaciones:

- Usar preferentemente ropa de algodón.

- Usar ropa clara ya que la ropa oscura absorbe 
 más calor.

- Usar sombrero.

- No usar ropa ajustada.

- Tomar mucho liquido preferentemente agua.

- Consumir frutas y verduras frescas.

- Ingerir alimentos que favorecen la hidratacion. 
 Por ejemplo: gaspacho, sandias, peras, etc.

- Evitar exposiciones prolongadas al sol.

- Utilizar protectores solares.

- Estar en ambienets frecos y ventilados.

consells de salut


