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El nostre somni

Des de fa ja molts anys que a la Junta Directiva 
somniem de poder tenir una única residència 
que aculli la totalitat dels nostres residents i 
que sigui més moderna, accessible i amb les 
normatives vigents. No cal dir que hauria de 
ser tan o més humana que les actuals, amb 
molt més espai i benestar per als residents i 
treballadors, i no gaire lluny de les actuals. 

Teníem pensat que fos de lloguer, ja que no-
saltres no ens podem hipotecar, perquè la 
gran majoria dels nostres ingressos depenen 
del Departament de Benestar i Família, i tots 
ja coneixem com està el panorama econòmic 
actual i sovint s’endarrereixen els pagaments 
a les  entitats com la nostra.

Donat que tenim uns lloguers alts per quatre 
pisos, que alguns són dobles, i en una zona de 
la ciutat molt valorada, pensem que si sumem 
totes aquestes despeses, per molt poc més po-
dríem aconseguir un lloguer assumible.

Des de l’actual Junta hem lluitat molt per 
aquest tema. Entrevistes amb el Bisbat de 

Barcelona per veure si disposaven de locals 
buits, amb religioses que viuen en convents 
per tal de compartir espais, i fins i tot inten-
tant llogar plantes d’una residència buida i 
que ja estava en normativa. Tot ha estat en 
va. Cap d’aquestes gestions ens ha portat a 
poder complir el nostre somni.

Aquests darrers dies, s’ha incorporat un 
nou membre a la Junta, i possiblement se 
n’incorporaran més, i amb l’única missió de 
poder dedicar tot el temps possible a aquest 
projecte tant de temps anhelat. De vegades, 
la mirada externa és bona, ja que potser no-
saltres, els de la Junta de sempre, hem anat 
perdent una mica la il·lusió pel fet que tots 
els intents han estat negatius. Ara, amb 
aquesta mirada nova, veurem si ens en po-
dem sortir i així complir el somni de tots: 
Una nova residència!

Teresa Codina
Presidenta Junta Directiva
Club d’avis les Saleses

Somniem de poder tenir una única residència 
que aculli la totalitat dels nostres residents

Filla de Canet de Mar, la Teresa Vivó és una 
d’aquelles persones que et desperten aquell 
sentiment de tendresa de l’avi de tota la 
vida. Entranyable i simpàtica, va tenir una 
bona educació que conserva gràcies a que 
es va criar en una família “arreglada”, tal 
com diu ella mateixa. El seu avi, Feliciano 
Carreras, va ser alcalde de Mataró, la família 
Carreres-Vivó eren molt coneguts diu 
rient... Les núpcies dels meus pares van ser 
anunciades als noticiaris de Mataró, explica 
la nostra canetenca. Va anar a un col·legi 
de monges de Canet fins que als sis anys es 
van traslladar a viure a Barcelona. 

“Vaig ser criada a dida!”, comenta amb 
un punt d’orgull; el seu pare, industrial de 
fusteria de Canet, tenia taller i magatzem 
on fabricaven les caixes de morts, el que li 
assegurava la feina per molt de temps. Com 
recorda la Teresa: vivíem molt bé a Canet, 
no se perquè vam marxar!, explica amb 
melangia. Allà teníem de tot, criades, una 
casa bona i el mar. Li encanta el mar, tal com 
delata la brillantor dels seus ulls quan recorda 
aquells anys viscuts vora l’oratge marí.

Quan es van traslladar a Barcelona van anar a 
viure a Sarrià i va seguir assistint a una escola 
de monges on va acabar la seva educació. 

Recorda amb nostàlgia les temporades que 
passava a Mataró, a casa de l‘avia on tenien 

un jardí preciós 
i quan la por-
tava a berenar 
durant les ca-
loroses tardes 
d’estiu. 

Enyorada 
del mar, de 
gran va seguir escapant-se sempre que 
podia, agafava l’autobús mentre el seu marit 
era a treballar i anava a passar el dia a la 
platja a Vilassar de Mar. Es va casar jove i 
va tenir dos filles. Per desgràcia, la Teresa 
explica que el seu marit va tornar delicat 
de la guerra i la va deixar molt aviat. Tot i 
això, ella va seguir endavant i va treballar de 
dependenta a una coneguda bomboneria de 
la Rambla: coneixia a gent molt important 
que venien a comprar a la botiga de Santa 
Eulàlia, advocats, etc. era un barri de gent 
arreglada, ens explica més animada. Hi va 
estar treballant fins que l’amo es va vendre 
la botiga.

Ara passa el temps xerrant amb les 
companyes de la residència i del centre de 
dia, participant dels grups d’activitats i 
animant a tothom amb la seva vivacitat i les 
seves anècdotes d’infantesa que amenitzen 
les tertúlies de les que gaudim a diari.

Teresa Vivó
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Amb la gent gran, 
per la qualitat de vida.

Entrevista amb l’àvia



Taller de 
psicomotricitat
Us explicarem una de les activitats que por-
tem anys realitzant a la residència la qual és 
una de les més dinàmiques en tots els aspec-
tes per la gent gran. Des de l’àmbit sanitari i 
social, es considera molt important i neces-
sari practicar activitat física, a qualsevol 
edat però especialment quan s’és una per-
sona gran. 

La metodologia de treball és a través d’exer-
cicis adaptats a les capacitats físiques de 
cada persona, amb les quals es treballen con-
ceptes com la força, els estiraments, el con-
trol postural, la resistència, la flexibilitat, la 
coordinació i l’equilibri. Tot això es realitza 
amb material com ara pilotes de diferents ta-
manys, aros, conos, “llençol de colors, etc.” 
Els quals faciliten la potenciació de tots 
aquests aspectes

S’ha de tenir en compte que el més important 
és el plantejament de l’activitat des d’una 
basant lúdica, en la qual uns dels objectius 
importants també és facilitar la interacció i 
comunicació entre tots els residents: com-
partint material, un espai i una música dels 
seus temps que facilita la dinamització de 
l’activitat.

Festes de celebració 
d’aniversaris mensuals
A finals de cada mes, als nostres tres centres 
realitzem una festa /berenar per a celebrar 
i homenatjar els residents que han complert 
anys al llarg de cada mes. 

Preparem i ajuntem les taules per asseure’ns 
tots junts i així felicitar a les persones home-
natjades, tot fent entrega d’una postal signa-
da pels residents i personal del centre.

I com no podia faltar en una festa d’aniversari, 
berenem pastís i animem la festa amb músi-
ca. Ja ho saben, si volen venir, els familiars 
estan tots convidats a la celebració! Trobaran 
la informació de les dates de celebració al 
nostre tauler d’anuncis.

Ball
Aquest any, per acabar d’animar les festivi-
tats del centre, tan sigui d’aniversaris com 
festes del calendari anual, a la residencia Ri-
card Julià s’ha afegit l’activitat de ball. 

Ballar és una manera fàcil i divertida de fer 
activitat física, una activitat que practicada 
amb mesura i seguretat pot ser un exercici 
molt adient per a la gent gran. És una activi-
tat en la qual no hi ha límits de participació ja 
que va dirigida tant a gent que pugui caminar, 
com gent que vagi amb cadira de rodes. Ballar 
no només és moure els peus, sinó és seguir el 
ritme amb qualsevol part del cos. 

Des d’una basant lúdic-festiva, s’activa el cos 
amb ritme de músiques que són conegudes 
per ells i sobretot amb ritme.

Per les persones amb més limitacions ja si-
gui per voluntat pròpia o per capacitats, 
alhora de ballar, gaudeixen de les cançons 
conegudes les quals han de seguir, si no és 
amb el cos les segueixen cantant. És una de 
les virtuts que ens ofereix la música, a part 
d’activar-nos el cos, ens activa la ment.

Festes d’aniversaris 
centenàries 
Aquest any em tingut la sort de celebrar 
dues festes centenàries! En primer lloc, el 
dia 22 de Juny vam celebrar amb gran goig 
l’arribada als 100 anys de la nostra apreciada 
resident, la Sra. Pepita Bosch, de la residen-
cia Rosa Franch. El dia 25 de Juny al matí li 
va ser imposada la medalla commemorativa 
de la Generalitat de Catalunya i a la tarda, com 
no podría ser d’altra manera vàrem compartir 
un berenar amb els residents i la seva estimada 
filla Ana Maria. 

Per altra banda, el dia 31 d’agost la Sra. Josefa 
Hidalgo de la residencia  Ramon Sala també 
va complir cent anys! El dia 5 de Setembre li 
va ser imposada la medalla commemorativa 
de la Generalitat en companyia de la seva 
incondicional neboda Encarna. Aquella 
mateixa tarda vàrem gaudir d’un bon berenar 
a la seva saut!

Des d’aquí també la volem felicitar per haver 
arribat al segle de vida, i que per molts anys 
les poguem tenir entre nosaltres!
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Carnestoltes
A mitjans de febrer del passat 2014 varem  
celebrar el Carnestoltes a tots els centres de 
les saleses, ens vam disfressar de Charlestón. 
El Charlestón és una varietat del foxtrot que 
va fer furor als Estats Units durant la dècada 
dels anys 20. 

Comencem la tarda disfressant-nos i posant-
nos ben guapos per la festa. En aquest cas 
les dones es van maquillar amb coloret i al-
guna ombra als ulls, tot seguit la disfressa 
fet per elles que estava compost per una dia-
dema amb plomes, unes boes i un collar de 
perles. Els homes anaven amb un sobrero ben 
elegant i uns bigotis que els hi donava l’aire 
a gàngster que es buscava per acompanyar a 
les dones charleston. 

Finalment, un cop tots arreglats, mentre es-
coltàvem la música charleston, es va servir 
el berenar de dijous gras. Vam gaudir de bo-
níssimes truites de mongetes, botifarra d’òu 
i de postres la mítica coca de llardons.  Amb 
aquest exquisit berenar vam finalitzar la fes-
ta de carnestoltes.

Diada de germanor
Per segon any consecutiu, aquest passat  6 
de juny de 2014 vàrem celebrar la “Diada de 
germanor”. Aquesta proposta va sorgir amb 
l’objectiu de passar un dia junts tots els que 
formem part d’aquesta gran entitat que és el 
Club d’Avis les Saleses:  residents dels nostres 
tres centres, usuaris de centre de dia, fami-
liars, junta i equip professional.

Igual que en l’anterior edició, la diada va 
començar amb un aperitiu de benvinguda i 
una tómbola plena de sorpreses. Acabada la 
tómbola vàrem introduïr una nova i exitosa 
activitat que va ser un torneig de dominó 
amb finalistes i guanyadora. Al migdia, com 
no podría ser d’altra manera vàrem gaudir 
d’un suculent dinar preparat per les nostres 
cuineres. La sobretaula va anar a càrrec dels 
esperats cantants Moianesos Paqui i Carles, 
els quals ens van emocionar recordant 

cançons emblemàtiques i fins i tot ens vam 
animar a sortir a ballar.

La valoració d’aquesta festa ha estat alta-
ment positiva; es va assolir el clima de ger-
manor que buscavem i, a més, van poder 
participar-hi els residents amb dependències 
elevades. La participació d’aquest any va ser 
tot un record! Entre residents i familiars eren 
90 persones, més tot el personal i membres 
de la junta que s’hi van implicar, que varen 
ser més de 20 persones!

Volem agraïr a l’associació de comerciants del 
nostre barri que ens deixés les carpes, als vo-
luntaris de la parròquia de Sant Oleguer per aju-
dar-nos a traslladar residents, al personal de la 
nostra entitat per posar-hi tanta il·lusió, i per 
suposat, a tots els nostres residents i familiars 
per la vostra participació i el vostre somriure.

Sant Jordi
Per la diada de Sant Jordi (23 d’Abril), aquest 
passat any 2014 vàrem gaudir d’un dia com-
plert i ple de sorpreses. Al matí es va esce-
nificar la llegenda de Sant Jordi d’una forma 
molt divertida;  vàrem disfressar residents de 
cada centre de cavaller, princesa i drac, i se’ls 
va proporcionar el seu guió mentre els tèc-
nics del centre narràvem la història.

A la tarda vàrem rebre la jove visita dels nois 
i noies d’ESO de l’escola Lestonnac que, amb 
conveni amb la fundació amics de la gent 
gran, vàren venir a portar roses pels nostres 
avis. Els alumnes es van passar la tarda con-
versant i  jugant a jocs de taula amb els nostres 
residents. Va ser una jornada intergeneracional 
molt enriquidora per tots els participants.

En motiu de la diada també es va realizar 
un taller d’el·laboració de punts de llibre, 
els quals es vàren repartir per als familiars i  
alumnes de l’escola Lestonnac

Gràcies!



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 gaudir d’un bon berenar amb unes de-
licioses coques i un ambient d’alegria, tot 
acompanyat amb música festiva. No hi va 
faltar una lluminosa encesa de petards i ben-
gales. Vam gaudir d’una agradable vetllada 
amb els nostres residents i familiars que ens 
van acompanyar.

Nadal
Aquest Nadal als nostres centres hem pogut 
gaudir 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 na-
dales per part de la coral Espígol, ens han 
visitat els alumnes de 3r d’Eso de escola Ntra.
Sra del Rosario i les dolces veus de l’escola 
Lestonnac, com cada any tant esperades.

Els nostres residents han apreciat molt les 
misses especials de Nadal que s’ han celebrat 
als nostres centres i el berenar especial de 
Nadal en el que  vàrem fer cagar el tió i tot!!

El nostres residents han disfrutat de dinars 
festius pensats i elaborats amb molta il·lusió. 
Per tancar les festes, en el dia de Reis vàrem 
poder gaudir del tradicional tortell i obrir al-
gún  regalet de Reis (que no han passat de 
llarg de les Saleses!).

Taller de panellets 
en motiu de 
la castanyada
Aquest any 2014, per aprofitar les grans ap-
tituds de cuineres i cuiners que tenim ens els 
centres de les saleses, vam decidir fer un ta-
ller de cuina per fer els panellets de la festa 
de la castanyada. Així hem garantit una molt 
bona qualitat de panellets per la nostra festa 
i a més casolans!

El taller de cuina el vam realitzar a les tres 
residències de les Saleses un dia abans de 
la festa de cada centre. En funció de les se-
ves preferències, cada resident que hi parti-
cipava realitzava una tasca com ara: ratllar 
la llimona, amassar la massa de moniato i la 
farina d’ametlla, batre els ous, pintar els pa-
nellets, fer les boles dels panellets, enganxar 
els guarniments, etc. 

Com els residents van demanar, vam fer pa-
nellets de diferents gustos en funció dels 
que els hi semblaven més bons. Els que més 
van triomfar van ser els de pinyons, de cafè, 
d’ametlla, de codony i de cirera.

Així doncs, el dia assenyalat  de la castanya-
da vam gaudir d’un berenar exquisit compost 
per castanyes, moniatos, i panellets molt més 
bons del que ens esperàvem. Ens vam menjar 
el berenar amb molt d’orgull.  

Sortida a la platja
Aquest estiu, aprofitant una petita subvenció 
que vàrem rebre, vam decidir portar als resi-
dents del nostres tres centres a la platja de la 
nostra ciutat!

Durant tres dies del mes de juliol es van 
sol·licitar taxis adaptats que ens van portar 
al peu de la Barceloneta.  Allà vàrem gaudir 
d’un agradable passeig per l’espigó a la vora 
del mar, i d’un bon gelat/aperitiu amb unes 
vistes inmillorables. 

Va ser una sortida que va tenir molta assis-
tència i satisfacció per part de tots els resi-
dents i que de ben segur repetirem!
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