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EDITORIAL

AGENDA

Una residència nova?

Activitats que realitzem setmanalment

Doncs sí! En tenim moltes ganes i també necessitat
ja que, a partir del 2024, vencen molts dels contractes de lloguer que tenim amb les propietats i això
ens fa força por, i no sabem del cert quines seran les
noves condicions o continuitat.

TALLER DE MÚSICA

És per això que treballem incansablement per a
trobar en el mateix barri una nova ubicació, i per
tant una nova residència que englobi les quatre
que tenim en l’actualitat a més el Centre de Dia.
Cada cop sabem més el que no volem, i això, creiem,
ja és molt. Així anem perfilant el que sí que volem, un
cop descartar el que no.
Volem espais no gaire grans, com els pisos que ara
ocupem, on els residents es sentin una mica com a
casa. Volem conservar fins que es pugui la seva autonomia, que puguin tenir petits espais on desar les
seves “llepolies” i que es puguin escalfar una infusió
o un got de llet en un microones. Volem que les habitacions siguin alegres, personalitzades, i el més
grans possible.

Volem que l’atenció directa
sigui cada cop de més
qualitat, respectant els
gustos de cadascú.

Volem, en fi, que se sentin com a casa, que no es
perdin per llargs passadissos ni per espais tan amplis que els desorientin. Que tot al seu voltant sigui a l’abast i que els faci la vida més fàcil. Molts
d’aquests desitjos ja els portem a terme, però encara ho volem fer millor.
Ens regirem per la Normativa que té la Generalitat
per a la construcció de les noves residències, però
també hi posarem el nostre amor i dedicació per tal
que els residents es sentin segurs i contents en el
nou espai.

A les residències R Sala i R Julià setmanalment realitzem tallers de música amb els nostres residents. Consisteixen, sobretot, a cantar cançons amb acompanyament instrumental (piano i percussions), però
també fem audicions i petites coreografies.

La música és una eina que
ens serveix de reforç i ens
acompanya al llarg de
tota la nostra vida; quan
cantem no pensem:
només sentim.

La música ens ajuda
a disfrutar del present i
oblidar-nos per una
estona de les nostres
preocupacions.
La música, a més, és una eina de comunicació social
i ens permet compartir el plaer amb altres persones i reforçar els nostres vincles afectius.

També ens agradaria molt que els baixos, a peu de
carrer, fossin menjadors Socials per als qui els falta el pa de cada dia, i dotar el Centre de Dia de totes les comoditats possibles, i de transport adaptat.
Ens queda molta feina per fer i buscar molts suports, tant econòmics per al continent i per al contingut, com que hi hagi molts voluntaris que ens ajudin en el projecte.
I, malgrat les dificultats que anem trobant pel camí,
no defallim en la justa idea que tenim del que hem de
fer i com ho hem de fer. I tenim molta esperança!

TERESA CODINA
Presidenta de la Junta Directiva
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AGENDA

Activitats extraordinàries i festives
SORTIDES AL “MOLINO” DE BARCELONA
Els passats dies 21 i 23 d’octubre, vàrem anar amb
dos grups de residents de la nostra entitat “Club
d’avis les Saleses” a visitar l’emblemàtic local del
Paral·lel “El Molino”.

SORTIDA A L’EXPOSICIÓ
“EL TRIOMF DEL COLOR, DE
VAN GOGH A MATISSE” A
LA FUNDACIÓ MAPFRE DE
BARCELONA
El passat 12 de Novembre ens vàrem animar a visitar una exposició de molta anomenada a la nostra ciutat situada en un emblemàtica villa modernista del nostre barri, l’eixample. Vàrem disfrutar
molt dels acolorits i expressius quadres de finals del
segle XIX, així com de la seva excel·lent ubicació.

Només arribar, la mítica
vedette Merche Mar ja ens
esperava per acompanyarnos durant tota la visita.

“Al final de la dècada de 1880, una nova generació
d’artistes, successors de l’impressionisme, es posicionà
contra el naturalisme. D’aquests pintors, anomenats
amb el terme de postimpressionistes, neix una revolució estètica de gran importància a través del color.”

Els nostres residents, força il·lusionats i contents,
van començar la visita visualitzant un vídeo explicatiu de la història i evolució de l’esmentat teatre.
Després vam pujar als vestuaris, on la Merche va
posar-nos botes, barrets i indumentàries originals de l’espectacle, i amb les quals ens vam fer
unes divertides fotografies que tenim penjades als
nostres centres. Cada vegada que els/les nostres
residents les veuen, no poden evitar dibuixar un
somriure.

LA CASTANYADA

Per acabar la visita, vam pujar al que anomenen
“Golden bar” a prendre una beguda amb bones
vistes i bona companyia.

Aquest passat octubre, com no podía ser d’altra manera, vàrem cel·lebrar les castanyades a les nostres
residencies disfrutant d’uns suculents panellets
que varen fer els nostres residents amb molt
d’entusiasme. En funció de les seves preferències,
cada resident que hi participava realitzava diferents
tasques com ara: ratllar llimona, pelar i amassar
moniatos, batre els ous, fer les boles dels panellets,
pintar-los amb rovell d’ou, enganxar-hi els guarniments… etc.
Val a dir que vàren quedar per llepar-se’n els dits i
tothom va felicitar-ne els autors/es.

La sortida va tenir molt d’èxit!, tant que ja esperem
poder tornar, ben aviat, a gaudir d’un espectacle tan
animat i engrescador.
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AGENDA

NADAL ‘2015

CARNESTOLTES

Per a preparar la diada i convidar
els nostres visitants, aquest any
hem realitzat unes roses i llibres
de Sant Jordi molt originals, fets
de galeta!!!

CREACIONS DELS NOSTRES RESIDENTS

Com cada 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 de
3r d’Eso de escola Ntra. Sra del Rosario i les dolces veus de l’escola Lestonnac, com cada any tan
esperades.

Com cada any, hem volgut acompanyar el mes de febrer amb la emblemàtica festa de disfresses que
celebrem tots els hiverns. Aquest any, tenint en
compte que precisament no ha sigut un hivern gaire
fred, ens hem disfressat de Hawaians i Hawaianes
amb collars de flors i floretes al cap, tot confeccionat pels nostres residents.

SANT JORDI

Receptes dels nostres residents
Us volem oferir una petita mostra de les aptituds dels nostres residents.
Molts d’ells han sigut grans fans de la cuina i ens deleiten amb receptes
casolanes, les quals intentem aplicar de tant en tant i així com en altres
tasques de la llar, puguin col·laborar i seguir mantenint les activitats que
feien abans.

Recepta de mandonguilles casolanes
per la Sra. Faustina (resident de R. Julià)

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 companyia dels familiars que van poder asistir-hi.

bulleti-saleses.indd 6-7

Aquest any hem cel·lebrat la diada de Sant Jordi
en companyia dels Amics de la Gent Gran, que han
vingut a visitar i a portar roses per als nostres residents, i amb l’animació de la joventut dels alumnes
de 3r d’ESO de l’escola Lestonnac de Barcelona.

INGREDIENTS

ELABORACIÓ

• 500 g. de carn de vedella picada
• 2 ous
• All picat
• Julivert
• Pebre negre mòlt
• Pa rallat
• Ceba
• Llorer
• ½ got Vi blanc
• Una mica de sal
• Oli

Primer barrejem la carn picada amb l’all picat, el julivert, el pebre negre i els dos ous. Ho barregem tot fins que quedi una massa compacta i ben unida.
Un cop tenim tota la carn ben barrejada fem les boles petites i
les passem pel pa rallat.
En segon lloc posem a la cassola l’oli, la ceba picada, un mica de
sal i el vi blanc. Una vegada tenim la ceba daurada hi tirem l’aigua amb la fulla de llorer.
Finalment, quan l’aigua està bullint ja podem posar-hi les mandonguilles una a una per anar-les coent.
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ENTREVISTA A L’ AVIA

Maria Martí, resident
de Ricard Julià
La nostra protagonista d’aquest número és la senyora Maria Martí, resident al nostre centre Ricard Julià, on regenta un lloc privilegiat al costat de la font
d’aigua. Qual algú s’hi acosta a fer un glop refrescant,
la Maria espeta amb un: “- Són quatre pesetes…” i
seguidament fa un gran somriure que transmet
tendresa i joia alhora.
Nascuda al petit poblet de Castellnou de Seana,
a la comarca del Pla d’Urgell, situada entre ametllers, oliveres, ceps i aquest riu Corb que, amb un
escanyolit cabdal d’aigua, col·labora a fer més suau
la secada que habitualment pateix aquest indret.
De ben petita la seva mare es va quedar vídua i en no
poder fer-se càrrec dels tres fills que tenia, la Maria va anar a viure amb el seu tiet, a Cal Modest,
com era conegut en aquells indrets. Allà va cuidar
els seus cosins i, al poble de Santa Maria d’Oló, va
conèixer al que seria el seu company de viatge,
amb el que va tenir dos fills, la Dolors i en Ramon.
Va treballar a una fàbrica de teixits, el que es pot
comprovar pel bon gust que mostra en el vestir.
La Maria és una dona afable, simpàtica, animosa
i que sempre té un comentari jocós preparat a la
punta de la llengua.
Una de les seves grans qualitats ha estat la cuina, tant en la producció com en la degustació. La
Maria esta sempre disposada a ajudar en les activitats que duem a terme, com son els tallers de cuina,

CONTACTE
93 265 17 18 / 93 265 04 92
www.residencialessaleses.com

bulleti-saleses.indd 8

EQUIP DE REDACCIÓ
Marina Bach, Xavier Urrea i Alba Vernet

i amb una forta predilecció pels dolços, concretament pel braç de gitano!
Incansable treballadora fins que el cos no la va seguir més, activa i inquieta, amb una gran varietat
d’interessos que practicava tant sovint com s’ho
podia permetre, enamorada de la bona música, del ball i de l’activitat. Actualment participa
de la majora de grups i tallers que és fan a la nostra entitat i, tot i que potser la trobem en un moment de repòs, de seguida que li proposes s’apunta al que sigui amb un somriure ben ample i la
seva gran predisposició que mostra tot dient:
- Què hem de fer ara?

FOTOGRAFIES SANT JORDI
Roger Navarro

EDICIÓ I DISSENY
Flor Giordano
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