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Si mireu cap al balcó de la nostra residència del
carrer Aragó, darrera el finestral veureu una senyora
que observa, àvidament, la fluència del transit i el
vaivé de la gent que passa, igual que en la pel·lícula
d’Alfred hitchcock “la finestra indiscreta”.

Explica amb una barreja de nostàlgia i resignació
com va passar la major part de la seva vida
treballant en la marroquineria, la industria
dedicada a la fabricació d’articles de pell. –fèiem
de tot, cendrers, caixes de puros, etc...-.

Nascuda un any tant significatiu com l’any 29,
el de l’exposició universal i el del gran crack
econòmic dels EEUU, la senyora Pilar es mostra
com una persona de fortes conviccions i amb un
gran sentit de l’humor més aviat irònic que sovint
deixa a la gent de pasta de moniato.

Entre les seves aficions, destaca la gran afició
que té per el seu R.C.E Espanyol, al que adora
amb una passió casi litúrgica. Cada dia de partit,
la Pilar treu el seu perico de peluix que guarda a
l’armari i el situa en un lloc preferent de la seva
tauleta de nit qual altar, preparada per donar el
seu suport incondicional al seu equip de l’ànima.

De ben petita ja va patir adversitats que va
superar amb fortalesa i que l’han feta valedora
d’un cepat esperit de lluita. Als 3-4 anys va patir
una seriosa operació. També, com ella recorda, es
va passar 7 anys sense caminar per culpa d’una
malaltia important.
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i Alba Vernet.

editorial
Aquests dies, quan és a prop d´acabar l´any, cal fer
un examen del que s´ha fet i d’allò que es volia fer,
per tal de poder aprendre i corregir els errors que es
puguin haver comès.
No és gens fàcil, tots hi treballem amb voluntat, no
som professionals i, així i tot, ens volem replantejar
el treball fet per tal de millorar-lo.

Hem procurat adaptar-nos a les circumstàncies, tots
nosaltres, i dic tothom: personal, voluntariat, Junta... Fent esforços en temps, diners, etc.
La nostra fita són els nostres avis, que ens han precedit amb el seu esforç i,segurament ho van fer en
pitjors condicions que les actuals.
A ells els hi devem. Aquesta va ser la voluntat dels
fundadors, i és per això que en aquestes dates, el vent
de l´Orient ens porti ànims per tots nosaltres.

Col.laboren:
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Tots tenim la voluntat i moltes ganes de fer coses
per tirar endavant la nostra entitat: El club d´Avis
de les Saleses, però de vegades, esdevé un cert desànim. Degut a les “retallades”, que no solament a les
dels diners, sinó a “lo curt de mires” dels nostres governants, que no veuen que l´estretor que estan fent
passar als nostres avis, potser la tinguin ells demà.

De l’escola recorda que va anar a les monges
salesianes, - tot era pecat – riu mentre recorda
aquells temps passats. Hi havia una monja que
era polaca i sempre deia – tu i tu al pelotón de
los torpes-. Desprès de l’escolarització bàsica va
estudiar taquigrafia i mecanografia, però aviat
als 17 anys es va posar a treballar.

Telèfon d’informació
93 265 17 18

Club d’Avis les Saleses

núm.

Amb la gent gran,
per la qualitat de vida.

Mª Angels Garcia
Vice-presidenta de la junta directiva Club d’avis les Saleses

Bon Nada
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i sempre,
sempre,
un millo
r
Any Nou!
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diada de

germanor

El passat dijous 24 d’octubre varem Volem agraïr a l’associació de comerciant del nostre
gaudir d’una nova i exitosa festa, que barri que ens prestés les carpes, a l’ajuntament de
l’eixample les taules i cadires per a poder realitzar la
vam anomenar “Diada de Germanor”.
En els darrers anys, anualment programàvem una
sortida de les nostres tres residències i passàvem el
dia a fora en algun indret adaptat per als nostres
residents. Tanmateix aquest any, a causa de les
retallades, la sortida no va ser econòmicament viable.
Així doncs, vàrem pensar en substituir la sortida per
una nova proposta amb el mateix objectiu de passar
un dia junts tots els que formem part d’aquesta gran
entitat que és el Club d’avis les Saleses: residents,
usuaris de centre de dia, familiars, junta i equip
professional.

festa, als voluntaris de la parròquia de Sant Oleguer
per ajudar-nos a traslladar residents, al personal de la
nostra entitat per posar-hi tanta ilusió, i per suposat
a tots els nostres residents i familiars per la vostra
participació i el vostre somriure.

Aprofitant que la nostra residència i centre de dia
Ramon Sala té una terrassa molt gran on hi tenim
cabuda tots, vàrem programar la jornada, la qual
va començar amb un aperitiu de benvinguda i una
tombola plena de sorpreses. Al migdia, un suculent
dinar preparat per les nostres cuineres i a la tarda,
vàrem disfrutar d’una molt bona actuació a càrrec
dels cantants Moianecs Paqui i Carles, els quals ens
van emocionar recordant cançons emblemàtiques i
fins i tot ens animàrem a sortir a ballar.
La valoració d’aquesta festa ha estat altament
positiva; es va assolir el clima de germanor que
buscàvem i, a més, van poder participar-hi residents
amb dependències elevades que no podien acudir a
la sortida. També d’aquesta manera va ser més fàcil
la participació dels familiars, ja que no era necessari
que hi dediquessin tota la jornada. Així doncs vam
participar-hi més de 80 persones.
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