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editorial
Salutacions cordials, benvolgut lector del Butlletí del CLUB
D’AVIS LES SALESES. Aquesta vegada no et podrem fer comentaris gaire alegres ni optimistes. La plaga bíblica que
ens està caient a sobre ens ho impedeix.
Els atacs brutals sobre l’educació bàsica i universitària, sobre
la Sanitat, sobre la cultura, sobre la nostra llengua, sobre els
aturats, sobre els pensionistes, sobre la classe treballadora,
amb l’excusa de conceptes incomprensibles com la “prima de
risc”, el deute públic i privat, l’IBEX, les “preferents”, els “bonus”, etc, etc, ens porten a pensar que, una vegada més, són
els mateixos que paguen les incompetències i els fraus dels
poderosos.
Mentrestant la banca i els banquers, les grans fortunes, els especuladors, alguns polítics, els alts executius, les multinacionals de l’energia, els latifundistes i l’aristocràcia més elevada,
en surten ben parats i augmenten els seus guanys i beneficis
de forma vergonyosa.
No anem bé. S’està trencant el somni d’una societat més igualitaria, solidària i justa.

juliol. Subvenció que, entre d’altres coses serveix per pagar les
nòmines dels nostres treballadors.
Afortunadament el sentit estalviador de la nostra Directora
i de les seves gestores administratives, ha pogut resoldre la
papereta gràcies a uns estalvis laboriosament efectuats els
últims mesos.
Però i el mes vinent ? I els propers mesos ?
No sembla just que una entitat com la nostra, altruista i solidaria, que enfila ja cap als 40 anys d’existència., se’n vagi en
orris per la gestió errònia dels nostres governants.
I els nostres 65 residents ? I els nostres més de 50 treballadors
que els cuiden ?
Benvolgut lector, si encara no ets Soci de l’Entitat, feste’n. Si
ja ets Soci Col·laborador, i si pots, augmenta la teva quota i
parle’n als teus familiars i amistats.
Hem de fer front amb coratge als moments difícils.
65 resident@s, sobretot, us ho agrairan.

El futur es presenta molt incert i preocupant.
Aquí a LES SALESES, la Generalitat ha incomplert el compromís
pactat i ha deixat de pagar la subvenció econòmica del mes de

Francesc Picas
Secretari de la Junta Directiva Club d’ Avis les Saleses
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entrevista
amb l’avi

benvingudes
i acomiadaments
Aniversaris (gener a agost de 2012)

Manuela Cortina
Resident de Ramon Sala

GENER
1/01/1910. Sra. Manuela Cortina (Ramon Sala)
6/01/1916. Sra. Antònia Vidal (Rosa Franch)
11/01/1947. Sr. Pedro Valle (Ramon Sala)
13/01/1929. Sra. Pilar Aparicio (Ramon Sala)
13/01/1925. Sra. Pilar Gómez (Ricard Julià)
17/01/1928. Sr. Antonio Morcillo (Ricard Julià)
22/01/1934. Sr. Marcial Fuks (Llar Rosa Franch)
FEBRER
6/02/1933. Sra Rosa Bueno (Rosa Franch)
9/02/1913. Sra Isabel Vallejo (Rosa Franch)
11/02/1917. Sra Rosa Suñé (Rosa Franch)
13/02/1928. Sra Nuria Alegret (Ricard Julià)
14/02/1932. Sra Valentina Sánchez (Ricard Julià)
20/02/1934. Sr José Guimerà (Ricard Julià)
28/02/1928. Sra Magdalena Rodríguez (Rosa Franch)

Nuestra querida centenaria, el próximo 1 de enero cumplirá 103, es hija
de Capella, un pintoresco pueblecito situado en el antiguo condado de la
Ribagorza y bordeado por el río Isabena.
Nació en el seno de una familia humilde, formada por sus
padres, Joaquín y Esperanza y por seis hermanos y hermanas.
Recuerda como mientras los demás se iban a trabajar, ella
correteaba por la finca y los campos cercanos, donde comía
los frutos de los arbustos allí plantados y que, según ella,
son el secreto de su longevidad.
Paso su infancia en este pueblecito donde acudió al colegio
y aprendió a leer i escribir.
- ¡Pobrecita!, comenta absorta en sus pensamientos, como
evocando la viva imagen de su apreciada maestra, a la que
recuerda muy viejecita y con problemas para andar a la vez
que impartía sus lecciones.
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Muy jovencita se desplazó a Barcelona, como tantos otros
oriundos de la piel de toro que partieron hacia Cataluña, la
tierra de las oportunidades. En esta urbe, empezó a servir
en una casa situada en la calle Lauria, en pleno corazón del
Ensanche de la ciudad condal. – Era un sitio precioso, dice
añorada, con un pasaje muy bonito y unos bellos jardines,
como la mayoría de los interiores de las manzanas de este
ingeniado barrio.

En aquella nueva “familia”, Manuela aprendió a cocinar,
hacer la colada y a realizar todo lo menester para cuando se
erigiera como matrona de su propia casa. Todo gracias a la
patrona de aquel hogar, que la acogió como a una hija según
sus propias palabras.
Allí residió hasta la fecha de su feliz enlace con su marido,
Joaquín, del que habla con fervorosa adoración. - Era un
hombre muy bueno, comenta con nostalgia. - Trabajaba como
camarero de un hotel de lujo de Barcelona, y lo describe
minuciosamente con su atuendo de trabajo: - un esmoquin,
una pechera blanca, los puños blancos inmaculados y una
pajarita. ¡Impecable como siempre!
A sus ya más de 100, Manuela relata su historia con ese aire
intemporal de quien le ha ganado la partida al tiempo y ha
puesto en jaque al mismo dios Cronos, mostrando a pesar de
todo ese espíritu positivo y apasionado que la caracteriza.

MARÇ
01/03/1920. Sra. Teresa Cuello (Ramon Sala)
03/03/1922. Sra. Clotilde Serrat (Ricard Julià)
04/03/1923. Sra. M Carmen Casal (Ramon Sala)
08/03/1921. Sra. Rosa Vidal (Ramon Sala)
08/03/1925. Sra. Concepción Santos (Ricard Julià)
12/03/1922. Sra. Soledad Moreno (Ramon Sala)
16/03/1916. Sr. Timoteo Reguant (Ricard Julià)
16/03/1926. Sra. Carmen Mas (Rosa Franch)
26/03/1929. Sra. Carme Mateu (Ricard Julià)
ABRIL
01/04/1929. Sr. Joan Cañellas (Ramon Sala)
01/04/1920. Sra. Isabel García (Rosa Franch)
12/04/1919. Sra. Carmen Curcó (Llar Rosa Franch)
17/04/1920. Sra. Pilar Muñoz (Ramon Sala)
18/04/1932. Sr. Francisco Sabariego (Ricard Julià)
22/04/1934. Sr. Enric Aparici (Ramon Sala)
24/04/1918. Sra. Montserrat Gastón (Rosa Franch)
26/04/1914. Sra. Pilar López (Ramon Sala)
29/04/1920. Sra. Maria Martí (Ricard Julià)
MAIG
04/05/1912. Sra. Llúcia Sitjar (Ricard Julià)
07/05/1922. Sra. Cristina Cardona (Ramon Sala)
16/05/1922. Sra. Felisa Tejero (Ramon Sala)
23/05/1927. Sra. Francisca Grijo (Ricard Julià)
27/05/1924. Sra. Catalina Carrer (Ramon Sala)

JUNY
01/06/1937. Sra. Teresa Puiggròs (Ramon Sala)
06/06/1932. Sra. Concepción Carvalho (Ricard Julià)
11/06/1931. Sra. Isabel Moreno (Llar Rosa Franch)
23/06/1914. Sra. Joana Yagüez (Ricard Julià)
25/06/1926. Sra. Francisca Herrezuelo (Ricard Julià)
25/06/1914. Sra. Josefa Bosch (Rosa Franch)
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)
1/08/1914. Sra. Josefa Hidalgo (Ramon Sala)

Benvinguts i benvingudes
(De gener a agost de 2012)

Volem donar la benvinguda a nous residents i usuaris de
centre de dia que s’han incorporat als nostres centres:
Residència Ricard Julià
Sra. Carme Mateu
Sra. Enriqueta Rius
Residència Rosa Franch
Sra. Adelina Santacana
Sra. M. Teresa Canals
Sr. Francesc Rosas
Residència Ramon Sala
Sra. Esperanza Valle (centre de dia)

Ens han deixat...
(De gener a agost de 2012)

Llar Rosa Franch
Sra. Montserrat Fustagueras
Sr. Ramon Plana
Residència Ricard Julià
Sra. Maria Puig Martí
Residència Ramon Sala
Sra. Andresa Ruiz (c. Dia)
Sra. Mercedes Puigoriol (c. Dia)
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agenda

Activitats i sortides que s’han realitzat
de gener a agost de 2012

Sortides pel barri

Aquest any, a causa de l’augment de
la dependència dels nostres usuaris,
hem incrementat la frequència de sortides pel barri, destinades als nostres
residents que ja no poden sortir sols o
no tenen familiars o amics que puguin
acompanyar-los sovint.
Setmanalment, hem fet sortides pel
nostre barri: Mercat de la Concepció,
plaça Tetuan..., que sempre acabem
amb una tertúlia i un refresc en alguna
terrasseta, si fa bon temps, o dins el
bar, a l’hivern.
Aquestes sortides agraden molt a tots
els assistents.

Carnaval

Els dies 14, 15 i 17 de febrer, festes de
carnaval, vam celebrar-ho amb balls i
molta música. Ens vàrem disfressar de
cuiners amb uns divertits barrets i un
devantal apropiat. La disfressa la van
realitzar els propis residents amb molta
dedicació.
Va ser una festa molt divertida, no van
faltar rialles ni dels nostres usuaris ni
dels seus familiars.
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Festa d’aniversari del Sortida a la fira
centenari de la
modernista de
Sra. Llúcia Sitjar
l’eixample

El dia 4 d’Abril, es van celebrar els 100
anys de la Senyora Sitjar. Pel matí, en
homenatge als 100 anys viscuts va rebre la medalla centenària i una felicitació per part Gerenalitat de Catalunya.
Durant la tarda va seguir la celebració
d’aquest aniversari tan excepcional,
amb un berenar preparat per la seva família. Vam gaudir de música de festa,
coca casolana feta amb la recepta de
la pròpia Llúcia i una companyia excepcional per la homenatjada.

Sant Jordi

La diada de Sant Jordi, 23 d’abril, no
va passar de llarg als nostres centres.
Els nostres tècnics van intrerpretar una
divertida llegenda on no hi va faltar el
bon humor.
Tots els residents van ser obsequiats
amb la tradicional rosa i un punt de llibre fet a mà als tallers de manualitats
dels nostres centres.

Com cada any, el dia 1 de juny - dia que
s’inicià la festa major del nostre barri
- vàrem fer una sortida a l’elegant fira
modernista, instal.lada en un tram del
carrer Girona i Mercat de la Concepció.
No hi va faltar el refrigeri final, al mercat de la Concepció que estava engalanat amb quadres d’època, en un esclat
de llum i colors

Sortida al cinema
alexandra a veure la
película “Mis tardes
con Marguerite”

Aquest any el Consell Assessor de la
Gent Gran, ha promogut activitats en el
marc de l’any Europeu de l’Envelliment
Actiu i de la Solidaritat entre Generacions. Gràcies als events organitzats
vam assistir al Cinema Alexandra, amb
els residents de Ricard Julià, els quals
van gaudir de la pel·lícula francesa:
“Mis tardes con Marquerite”, on es contempla una relació tendra i amigable
entre un home adult i una senyora gran,
qual ensenya moltes coses de la vida

gràcies a la seva experiència i a la seva
bona voluntat d’ajudar-lo a afrontar la
seva pròpia vida, creant així, una relació entranyable entre generació.

Sortida de germanor
a Catalunya en
miniatura

El dia 14 de Juny van realitzar la gran
sortida amb usuaris de totes les residències i alguns familiars que ens van
acompanyar.
Vam sortir de les nostres residències sobre les 10h en autobús. En arribar,
Vam agafar forces prenent un refresc,
per començar la passejada entre les
maquetes que representaven: edificis,
muntanyes, fàbriques, i monuments més
representatius i emblemàtics de Catalunya. En acabar l’excursió de la petita
Catalunya vam prendre un bon dinar
en el mateix recinte. Finalment, acabada la fideuà, els bons postres i el cafè,
vam anar tirant cap al autocar per tal
d’arribar a les residències sobre les 18h.

Sant Joan

Per tal de celebrar Sant Joan, els dies
19,20 i 22 de Juny vam gaudir a les
residències, d’aquesta festivitat amb
tot el que pertocava. Vam disfrutar de
les coques típiques, com la de llardons,
fruites confitades i la de crema. Tot seguit vam tirar petards a les terrasses
gaudint de les fonts de colors, les bengales i bombetes per riure una estona i
finalment per tancar la festivitat, vam
acabar brindant amb una mica de cava.

Sortida al museu
marítim a veure
l’exposició “Titanic,
The Exhibition”

Amb motiu de l’any del Centenari de
l’Enfonsament del Titanic, els passats dies 3 i 13 de juliol vàrem anar
al museu marítim de Barcelona a veure
l’exposició “Titanic The Exhibition”.
L’exposició ens transportà al passat i lens
permeté conèixer com va ser l’efímera
vida a bord del vaixell, des de la seva
concepció i construcció fins a l’estat

actual de les restes, gairebé a 4 kilòmetres de profunditat a l’Atlàntic Nord.
Els quasi 200 objectes reals, recreacions
de les estances interiors del trasatlàntic com els camarots o els passadissos
de primera classe, i la manera com es
recull la veritable història del vaixell,
l’han convertit en una de les exposicions itinerants més visitades del món.

espai literari
Quedan días de verano
Pero que cortos que son!
El tiempo no hay que contarlo
Porque así lo quiere dios.
Las hojas se marchitan
Eso que tiene que ver
Si cuando llega la primavera
vuelven a reverdecer!
Es es un hogar de gente mayor,
Pero también de jovencita,
Que nos da todo su calor.
Son nuestras cuidadoras,
Nos ayudan en todo,
Nos hacen reír y cantar.
De nada carecemos
Porque tenemos todo el amor.
Sra. Adoración García
(resident de R.Sala)

LAS ROSAS
Que bonitas son las rosas,
Tengan el color que tengan;
Las hay blancas, las hay rojas
Y las hay amarillas.
Pero ten mucho cuidado
Que todas ellas tienen espinas
Sra. Adoración García
(resident de R.Sala)

radiografia
L’àmbit de la psicogerontologia és un camp d’especialització
professional relativament recent pels psicòlegs, que sorgeix
de la necessitat de donar resposta a l’envelliment progressiu
de la nostra població que veu com s’incrementa l’esperança
de vida dels seus membres de manera continuada. En aquest
sentit hem de tenir en compte que la salut no es y no depèn
nomes del benestar corporal sinó que també del psicològic y
emocional es una realitat àmpliament coneguda.
La finalitat de la Psicologia de la Intervenció social en l’àmbit
gerontològic és reduir o prevenir situacions de risc social i
individual en la gent gran, ja sigui mitjançant la intervenció
en la solució de problemes concrets que afecten individus
o grups aportant recursos materials o professionals, o mitjançant la promoció d’una major qualitat de vida. Aquestes
situacions de risc estan referides a les necessitats humanes
bàsiques directament relacionades amb l’entorn social: necessitats de participació, autonomia, , validació personal,
decisió, integració, desenvolupament, suport social, no discriminació, etc.
Per tal de dur-ho a terme, es menester un professional altament qualificat en les àrees cognitiva, psicoafectiva, funcional i social, en l’avaluació de les mateixes, així com en
l’elaboració de programes d’intervenció en aquestes àrees.
Així doncs, la intervenció d’un psicòleg amb els usuaris de
la residència i centre de dia, ha de contemplar tres àrees
bàsiques: la persona gran dependent, la família cuidadora i
el propi centre.
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En quant als propis usuaris, la intervenció no farmacològica
del psicòleg, tindria com objectiu assolir el màxim grau de
funcionament del pacient, en diverses àrees que comporten
el benestar físic, psicològic, funcional i social del subjecte.
A nivell familiar i a mesura que el familiar va perdent la
seva autonomia, el psicòleg ha de programar activitats on
les famílies rebin tota la informació necessària sobre com
cuidar i com cuidar-se, per prevenir la síndrome de Burnout*,
alhora que informa i assessora a les famílies de con fer front
a l’evolució de les problemàtiques associades a l’envelliment
i a les afeccions que soviet l’acompanyen com les demències,
problemes de conducta, depressió, etc.
Cal no oblidar-se de la intervenció amb els cuidadors formals,
atès que el seu treball, pot ser física i emocionalment esgotador. Aquests treballadors, s’enfronten freqüentment a situacions de vida i mort i poden acabar patint també el Síndrome
del Burnout i altres problemes de salut (dolors d’esquena a
causa de les mobilitzacions dels pacients) i psicològics (ansietat, depressió). Tractar els treballadors és molt important,
ja que, no només es veu afectada la moral i el benestar psicològic del personal, sinó també, la qualitat del tractament
que es proporciona als pacients.
*Síndrome Burnout: Síndrome d’”estar cremat” que consisteix en alteracions psicològiques i físiques que l’individu
pateix davant de situacions d’estrès altament perllongades.

Xavier Urrea
Neuropsicòleg
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passatemps
Sopa de lletres. Troba les següents paraules:

AFECTE
ARAGÓ
CENTRE DE DIA
CONSELL DE CENT
EIXAMPLE
LLAR
PERSONES
RESIDÈNCIA
SALESES
VALÈNCIA

Telèfon d’informació
93 265 17 18
Equip de redacció
Ramon Capdevila, Àlex Muñico, Júlia Puig,
Xavier Urrea i Alba Vernet.

Col.laboren:
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Amb la gent gran,
per la qualitat de vida.

