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editorial
Les expectatives per aquest any 2012 que acabem 
de començar no es poden adornar amb el qualificatiu 
d’optimistes. La denominada crisi econòmica no és més 
que una crisi del sistema sociopolític que portarà paulati-
nament a una pitjor distribució de la riquesa de la que exis-
tia no fa més de cinc anys. I això comportarà  l’injustícia de 
contemplar  que els més dèbils, una vegada més, hauran 
de patir els esforços més grans, amb l’objectiu de sortir 
d’aquest pou on ens han ficat els responsables, coneguts 
financers, polítics, economistes, etc. 

La nostra Residència ja està patint aquesta situació que no ha 
generat. L’exercici econòmic de 2011 mostra dèficit per prime-
ra vegada des de fa anys i el pressupost que cal confeccionar 
per 2012 dependrà notablement dels acords als que s’arribi 
amb tots els empleats de la plantilla de l’entitat. No hi ha es-
perança a curt termini de que l’Administració de la Generalitat, 
per mitjà del seu institut I.C.A.S.S, augmenti els imports de les 
seves contribucions.

Recentment hem efectuat visita a la direcció d’aquest Insti-
tut Públic, Sra. Carmela Fortuny, amb l’ànim d’obtenir alguna 
alternativa a les dificultats que la nostra Residència sofreix. 
Se li van explicar totes les gestions que la Direcció de la Re-
sidència esta portant endavant com la reducció dels arrenda-
ments dels pisos, l’increment de donatius, la recerca de nous 
socis col·laboradors, la reducció de costos d’explotació i 
l’obertura de converses amb els representants del personal per 
tal d’arribar a un acord salarial factible en les actuals circums-
tàncies. La Sra. Fortuny ens va informar sobre l’actual estat 
de finançament de la seva Conselleria on “l’únic servei que no 
ha quedat afectat per reduccions o retallades dels recursos de 
col·laboració ha sigut el residencial de la tercera edat”; són 
paraules textuals.

Va agrair, creiem que sincerament, la feina que la nostra Re-
sidència esta efectuant des de fa més de 30 anys, ens va de-
manar que per sobre de tot evitéssim qualsevol temptació de 
tancament o encongiment residencial, ens va assegurar que 
disminuirà la pressió sobre les entitats com la nostra respecta 
a qualificació de personal o instal·lacions, al menys durant 
els propers anys, i ens va demanar que la mantinguéssim in-
formada sobre l’evolució dels resultats al llarg de 2012. A pro-
posta nostra, la Sra. Fortuny ens va respondre que no disposa 
d’organització per facilitar a les Residències petites com la 
nostre la possibilitat de locals o edificis on es poguessin uni-
ficar sota un mateix sostre els quatre pisos que actualment el 
Club d’Avis està ocupant. Per tant, la reducció clara de costos i 
l’increment de places residencials que aquesta alternativa ens 
comportaria, no és factible.

Finalment, a l’oferta que vam fer d’ entregar-li la nostra do-
cumentació presentadora d’entitat sense afany de lucre, de 
la memòria anual, dels resultats i pressupostos econòmics i 
d’altres, va acceptar-los amb l’actitud de la que els està espe-
rant de veritat.

Tots els col·lectius que col·laboren al servei i atenció de les 
avies i avis de la nostra Residència, familiars, empleats, mem-
bres de la Junta Rectora, socis benefactors, donacions, etc., 
caldrà que facin esforços addicionals, mentre les actuals cir-
cumstàncies no millorin, doncs no s’entreveu un marc social i 
polític favorable a curt termini. És absolutament imprescindi-
ble pel futur d’aquest Club d’Avis del barri de les Saleses.

Ramon Capdevila
Tresorer del Club d’Avis les Saleses
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La Magda, com molts catalans nascuts a Catalunya, és filla de 
la vella immigració provinent de la pell de brau i que, durant 
molts anys, va ajudar a fer prospera aquesta terra amb el seu 
esforç, treball i il.lusió. Com molts d’aquets nous catalans, 
la Magda manté arrelat un fort sentiment de pertinença 
a aquesta terra, de la que se sent plenament orgullosa. 
Rememorant el passat, recorda com la seva determinació va 
ser vital per poder aprendre el català, ja que en aquella epoca 
l’escola era totalment en llengua castellana, un idioma ric en 
matissos i ple d’harmonia, sempre i quan no sigui imposat 
per la força.

Ens comenta que ha tingut una vida plena, disposada sempre 
a recolzar a la família, ens explica com en un moment de la 
seva vida van emprendre una aventura empresarial amb el 
seu marit i fills a les Amèriques que va durar tres anys. És 
en aquestes petites coses i en el que ens explica on veiem 
com la Magda, tot i estudiar una professió com Magisteri, 
la seva passió sempre ha estat i serà la seva família, de la 
que sempre ha procurat viure’n envoltada. També ara, a la 
residència, a més de les constants visites i sortides amb la 
família, si ens atansem a la seva habitació i ens fixem en les 
parets properes al seu llit, el que hi trobarem serà tota una 
vida plena de records i fotos de tots els seus essers estimats.

En la Magda trobem una persona plena d’inquietuds, amb 
una amplia cultura i una gran productivitat que continua 
mantenint. Ho podreu comprovar si us passeu un dia per 
la Residència Rosa Franch, allà, asseguda en una de les 
butaques de l’entrada, al costat del seu aparell transistor i 
acompanyada d’una sublim selecció musical, podeu trobar a 
la nostra estimada resident, teixint incansable dia rere dia, 
amb afició i un esperit generós de treballar per als altres, 
ja que la majoria de peces que crea són per regalar als seus 
essers estimats.

benvingudes 
i acomiadaments 
Aniversaris (juliol-desembre 2011)

JuLIoL
04/07/1911. Sra. Aurora Lorente (Ricard Julià) 
14/07/1936. Sra. Núria Cruixens (Rosa Franch) 
26/07/1926. Sra. Cèlia Alvarez (Llar Rosa Franch) 
26/07/1922. Sra. Isabel Jiménez (Ramon Sala) 
  
AGoST
01/08/1922. Sr. José Pascua (Rosa Franch) 
11/08/1913. Sra. Felisa Martín (Ricard Julià) 
31/08/1914. Sra. Josefa Hidalgo (Ramon Sala)

SETEMBRE
06/09/1921. Sra. Francisca Franch (Centre de dia Ramon Sala) 
07/09/192. Sra. Concepción Llorens  (Ricard Julià).
25/09/1941. Sra. M. Carmen Moraes (Centre de dia Ramon Sala).
26/09/1922. Sra. Antònia Martínez Ricard Julià) 
30/09/1926. Sra. Rosa Noguer (Ricard Julià).

oCTuBRE
04/10/1920. Sra. Andresa Ruiz (Centre de dia Ramon Sala).
09/10/1922. Sra. Rosario orts (Ricard Julià) 
15/10/1927. Sra. Julia Barbosa (Ramon Sala) 
21/10/1937. Sra. Maria Fernández (Ricard Julià) 

NoVEMBRE
1/11/1918. Sr. Ramon Plana (Rosa Franch) 
4/11/1917. Sra. Mercè Puigoriol (Centre de dia) 
9/11/1929. Sr. Antonio Muntaner (Rosa Franch) 

DESEMBRE
4/12/1918. Sra. Aurora Valera (Ramon Sala) 
6/12/1930. Sra. Genoveva Masip (Centre de dia Ramon Sala) 
11/12/1924. Sra. Enriqueta Rius (Centre de dia Ramon Sala) 
18/12/1915. Sra. Josefa Ruzafa (Rosa Franch) 
30/12/1919. Sra. Adoración García (Ramon Sala) 
30/12/1926. Sr. Rafael López (Ramon Sala).

Benvinguts i benvingudes
(De juliol a desembre de 2011)

Volem donar la benvinguda a nous residents i usuaris de 
centre de dia que s’han incorporat als nostres centres:

Residència Ricard Julià
Sra. Maria Marti Calafell 15/12/2011

Residència Rosa Franch
Sra. Josefa Ruzafa Lopez 27/10/2001
Sr. Antonia Vidal Jane 4/11/2011

Ens han deixat...
(De desembre 2010 a maig 2011)

Llar Rosa Franch
Sra. Carmen Romanos Aramayo 24/10/2011 
Sra. Josefa Canovas Lapuente 3/11/2011 (trasllat de 
centre)
Sra. Genoveva LLurba Borrull 29/12/2011

Residència Ricard Julià
Sra. Felisa Martin Forcada: 6/12/2011
Sra. Maria Puig Gabana: 29/12/2011

Podeu trobar a la nostra estimada 
resident, teixint incansable dia rere 
dia, amb afició i un esperit generós 
de treballar per als altres, ja que la 
majoria de peces que crea són per 
regalar als seus essers estimats.

Magdalena Rodríguez 
Resident de Rosa Franch

entrevista
amb l’avi
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agenda
Activitats i sortides que s’han realitzat 
de juliol al desembre de 2011

Festa de Sant Joan
Com cada any, la darrera setmana de 
Juny ens porta a la festa de St Joan. 
Nosaltres vàrem celebrar la Revetlla als 
nostres tres centres. Vam disfrutar d’un 
bon berenar amb unes delicioses coques 
i un ambient d’alegria, tot acompanyat 
amb música festiva. No hi va faltar una 
lluminosa encesa de petards i bengales.

Vam gaudir d’una agradable vetllada 
amb els nostres residents i familiars que 
ens van acompanyar.

13/07 
Sortida al Poble 
Espanyol
El passat juliol vàrem realitzar una sor-
tida al Poble Espanyol de Montjuïc. Tot 
i la calor va ser un matí molt divertit 
i entretingut. Poc a poc, vam anar vi-
sitant les reproduccions dels edificis 
representatius de les diferents autono-
mies de l’estat espanyol. Després del 

passeig, varem disfrutar d’un merescut 
refrigeri.

4/08 
Sortida al Parc de la 
Ciutadella
A principis d’agost, aprofitant en bon 
temps i el sol vàrem fer una sortida 
matinal al Parc de la Ciutadella. Vam 
disfrutar d’una estona de tranquil·litat 
tot gaudint de la natura dins la nostra 
ciutat..

El parc de la Ciutadella és un dels parcs 
més grans i tradicionals de la ciutat. 
Inclou l’edifici del Parlament de Cata-
lunya i el Zoo de Barcelona. La cascada 
monumental i el llac artificial formen 
part dels seus encants.
 

29/09 i 4/10 
Sortida al MNAC
El passat octubre vàrem realitzar una 
visita al museu Nacional d’art (MNAC) 

de la nostra ciutat. En arribar ens va-
rem aturar per disfrutar de la vista 
panoràmica de la nostra ciutat des de 
Montjuïc. un cop dins el museu, vam 
recórrer ens les exposicions sobre el 
Romànic i Gòtic.

La castanyada
El passat 31 d’octubre, la castanyera no 
va passar de llarg dels nostres centres. 
Vam menjar castanyes calentetes, pa-
nallets, uns moniatos que varen delei-
tar als nostres residents, i val a dir que 
no en va quedar cap!

Sortida a la Fundació 
Tàpias
I, seguint amb la moguda, el passat 22 
de novembre vàrem realitzar una sorti-
da grupal a la fundació Tàpias de Bar-
celona. La visita va estar centrada en la 
història de l’antiga editorial  Montaner 
i Simon que va estar situada en aquest 
emblemàtic edifici. 

La Montaner i Simon va ser una de les 
editorials més importants de Catalunya 
i de l’Estat espanyol, sobretot durant la 
segona meitat del segle XIX i el primer 
terç del segle XX. Amb el cessament 
de la seva activitat, el 1981, es perd 
o es dispersa gran part de la documen-
tació i del material de l’empresa. Amb 
la intenció de recuperar aquest llegat, 
la Fundació Antoni Tàpies ha iniciat un 
treball de recerca que inclou les aporta-
cions ciutadanes de totes aquelles per-
sones vinculades, d’una manera o altra, 
amb la història de l’editorial.

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

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

En vista de l’èxit d’aquestes sortides, 
ja es  realitzen als tres centres per tal 
d’afavorir l’estat anímic dels nostres re-
sidents i integrar-los a la vida diària del 
barri.
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radiografia
1. Función asistencial. 
- Valorar e interpretar con instrumentos y estándares enfer-

meros  en función de las respuesta humanas identificadas 
en el paciente geriátrico.

- Detectar situaciones de riesgo y potenciar su prevención.

- Intervenir sobre los patrones comportamentales inapropia-
dos en situaciones de salud y enfermedad para su resolu-
ción.

- Dispensar cuidados individualizados.

- Fomentar el autocuidado.

- Retrasar la dependencia, potenciando sus capacidades.

- Mejorar la calidad de vida.

- Atender y acompañar al anciano y familiares en el proceso 
de la muerte.

- Elaborar y liderar el plan de cuidados.

- Incluir en el plan de cuidados para su ejecución, las tareas 
derivadas de otros profesionales del equipo multidiscipli-
nar, su monitorización como fórmula para evitar compli-
caciones y/o disminuir los efectos adversos, y  evaluarlas.

- Canalizar, ejecutar y evaluar las intervenciones enferme-
ras  derivadas de las actuaciones de otros profesionales del 
equipo interdisciplinar.

- Redactar informes para comunicar los problemas identifica-
dos así como sus consecuencias según el plan de actuación.

- Coordinarse con otros profesionales,  y en el servicio de sa-
lud a través de su centro de salud y hospital de referencia, 
participando en el proceso terapéutica interdisciplinar.

2. Función administrativa.
- Gestionar  cuidados  dirigiendo y coordinando los equipos 

propios de enfermería cuando existan enfermeras, auxilia-
res de enfermería,  auxiliares de geriatría, gerocultores, 
etc, en la planificación y ejecución de cuidados propios.

- Liderar y gestionar recursos profesionales, materiales y per-
sonales: control de ropa, de material fungible, material de 
oxigenoterapia, material de curas, etc.

- Gestionar el campo administrativo asistencial, la gestión de 
historias clínicas, tramitación de documentos, informes, etc.

Alex Muñico Limaymanta
Enfermero

Poesia escrita per Miquel Queralt, en memòria de la seva 
mare Maria Puig Gàvana, resident de Ricard Julià.

LA VELLESA, TEMPS DE CREIXENÇA

Pausadament et passa el temps
I les busques del rellotge
Se t’amaguen,
I et juguen a cuit:
No es volen deixar veure;
El temps només compta
Per complir l’horari.

Ja són lluny
Els sorollosos dies d’altres temps,
Altres èpoques que van passar
I que serves al record,
Dilatats capvespres d’un estiu vital
Però que ara interpretes feixuc.
A poc a poc, revenen les profundes quietuds:
Arriba la vellesa, temps de creixença.

Gràcies de cor, Maria,
Per ensenyar-nos
Que envellir és un do,
I un goig curull,
Que els béns materials aviat fan nosa,
Que el xassís es fa vell
I l’ull maldestre,
Que cal redefinir el que ens manté vius.

Com has sabut afaiçonar el més sensible!
L’estimació i l’amor, la fe sincera,
L’enyorança de tot,
Sense sorolls,
Perquè el silenci fa més densos
Els records,
I el més íntim el temps
Que ens és donat per viure’ls.

L’alegria de veure’ns,
La mirada pillastre en veure el renét
Les pregàries en bloc, rosari en mà,
Patir sempre i entendre que la vida
Ens procura temptar i desanimar,
I porta-ho amb calma,
I amb tendresa
I gaudir a pleret de tot plegat…

Cantarelles d’infant a hora foscant
Per compartir plegats, amb emoció
T’acaronen el rostre,
I el dia a dia, més portable esdevé
Al seu compàs
I les cantem al cor,
I en companyia;
Que aquests sons són un do
Secret i nostrat.

Musiquetes d’infant. Dolça harmonia!

Antonio Morcillo Herraez, 2011.

espai literari
Funciones de enfermería geriátrica

LA 
PERSONA 

QUE FIRMA LA 
POESIA NO ÉS LA MA-

TEIXA QUE M’HEU MAR-
CAT COM A AUTOR... ÉS 

CORRECTE? És la poesia que 
toca?



Telèfon d’informació
93 265 17 18

Equip de redacció
Ramon Capdevila, Àlex Muñico, Júlia Puig, 

Xavier urrea i Alba Vernet.

Amb la gent gran, 
per la qualitat de vida.
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Poesies escrites pel Sr. Antonio Morcillo, 
resident de RJulià.

el racó poètic

Mar en calma y sombrío,
porque perdió sus olas.

Zagal entristecido,
porque perdió su caracola.

Playa con pena,
porque el sol se ha alejado de sus arenas.

Mar bullicioso,
porque han vuelto sus olas y es más hermoso.

Niño risueño,
porque su caracola ya tiene dueño.

Playa serena,
porque el sol se ha dormido sobre su arena.

Antonio Morcillo Herraez, 2011.

Campanita que tocas de madrugada,
y sonando me llevas hasta mi amada.

Toca deprisa, que en la iglesia me espera
la más bonita.

Campanita que tocas bajo y con pena,
toca deprisa, que en cielo me espera,
y esta solita.

Antonio Morcillo Herraez, 2011.


