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editorial
Les persones, malgrat no hi vulguem pensar -perquè no en 
tenim ganes- ens anem fent grans i encara més que ens en 
farem! Si tenim la gran sort de viure enmig d´una família, 
potser encara podrem quedar-nos a casa, però si, com és 
normal, vivim sols, llavors cal saber quan hem de tirar la 
toballola, i marxar cap a una residència, i prendre un punt 
d´humilitat i deixar que ens cuidin.

Quan visito alguna persona que és gran, i em rep amb una 
casa molt ordenada, és que encara té cura de la llar, i un dia 
té un drapet nou que fa bonic pel sofà, o unes cortines que ha 
canviat de lloc o alguna labor que està fent per decorar la seva 
llar. Aquesta persona encara s´espabila bé i pot continuar sola.

Però si aquesta persona, o qualsevol altra, comença a no tocar 
els objectes de lloc, ni s´afanya especialent per les tasques de 
la llar, vol dir que se li acaben les forces i les il.lusions i tot 
decau, malgrat que hi hagi una persona disposada a ajudar-la. 
És llavors el moment de pensar a demanar plaça en una resi-
dència, i disposar-se a ser acollit  i cuidat com un es mereix.

Els fills, amb les trifulgues que tenen per treballar i sobreviure, 
en els temps a venir, i ara ja passa, no poden ni podran fer-se 
càrrec dels seus familiars grans. I la residència ha de ser el lloc 
on hem d´acabar tots els nostres dies.

I amb això, cal pensar-hi i deixar-nos de dir que ja en parlarem 
més endavant. Hem de concienciar-nos que el fet d´anar a 
viure en una residència no ha de ser per res la fi de la nostra 
existència ni anem a “tancar-nos” com es deia abans.

En l´actualitat hi ha residències molt preparades per acollir 
persones amb ganes de viure i d´engrescar-se en tasques dis-
senyades a mida.

Les quatre residències del Club d´ Avis les Saleses estan pre-
parades per fer-nos la vida agradable, amb activitats diverses, 
sortides, jocs adients... i un estol de professionals per ajudar-
nos a fer de la nostra vida encara una aventura bonica. No cal 
esperar l´últim moment per viure en la tranquilitat de tenir la 
vida resolta, cal fer-ho quan ens desmotivem, quan ja tenim 
una edat que la soledat se´ns faci perillosa, o un caminar in-
cert. I no ens ha de fer por, això és ser realistes!

Abans d´acabar, vull des d´aquest butlleti rendir homenatge al 
personal de les nostres residències per l´alegria, la paciència i 
la gran professionalitat que ens demostren dia a dia.

Una abraçada per a tots: avis residents, avis soliatris, familiars, 
amics, socis, col.laboradors, personal i junta directiva

Teresa Codina
Presidenta de la Junta Directiva
Club d’Avis les Saleses
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El fet d’anar a viure en 
una residència no ha 
de ser per res la fi de la 
nostra existència
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Antonio és hijo de Cuenca, aunque como él nos recuerda, 
paso casi toda su infancia en un pueblecito pintoresco de la 
región llamado Villar del Saz de Arcas.

Como buen Manchego, Antonio se confiesa amante de la letra 
escrita y es por ello que descubrimos en el un escritor y poeta 
autodidacta. Su obra, aunque no publicada, se encuentra 
manuscrita en una libreta que guarda y de la que nos ha 
prometido hacernos participes en posteriores entregas del 
butlletí de la residencia.

Volviendo a su historia particular, nos explica que en su 
casa fueron cinco hermanos, tres chicas y dos chicos. De sus 
tiempos mozos, recuerda con amargura la llegada de la guerra, 
lo que trunco su epoca más feliz en el colegio, teniendo que 
empezar sus hazañas profesionaes a la temprana edad de 13 
años.

Nuestro personaje no le hacia ascos a un nuevo reto y de 
joven probo suerte en la vecina Francia, donde comenta 
“me volví porque no me gustava el clima...”. La carrera 
profesional de Antonio ha sido variada, simpre haciendo 
de puntal de las empresas en las que se embarcaba su 
hermano. Primero, su hermano tenia la idea y se ponia en 
marcha y luego le seguia Antonio, que asentaba el negocio y 
contribuia a su properidad. Tanto era la compenetración, que 
pronto empezaron a progresar, primero en el ramo del tejido 
y más adelante en el de los muebles, donde Antonio realizó 
sus últimos trabajos en la fábrica de su hermano, hasta que 
una desgraciada afectación en la vista le hizo abandonar su 
aprecida ocupación.

Antonio és un hombre trabajador, culto, de costumbres firmes 
y ideas convencidas a la vez que jovial y jaranero. Allí donde 
hay una algazara, sin duda encontraremos a nuestro querido 
Antonio, rodeado de un bullício de personas embelesadas por 
sus historias y sus comentarios ingeniosos.  

Podemos encontrarle cada dia, despues de realizar un buen 
desayuno, en el comedor de la residència, ávido de la lectura 

del periodico del día, con afán de enterarse de lo que pasa 
en el mundo y con esa curiosidad despierta que nos recuerda 
a ese zagal con calza corta del que haciamos referencia al 
principo de la entrevista.

benvingudes 
i acomiadaments 
Aniversaris (gener-juny 2010)

GENER
1/01/1910. Sra. Manuela Cortina 
11/01/1947. Sr. Pedro Valle 
13/01/1929. Sra. Pilar Aparicio 
13/01/1925. Sra. Pilar Gómez 
22/01/1934. Sr. Marcial Fuks  
 
FEBRER
9/02/1913. Sra. Isabel Vallejo 
11/02/1917. Sra. Rosa Suñé 
13/02/1928. Sra. Nuria Alegret 
14/02/1932. Sra. Valentina Sánchez 
20/02/1934. Sr. José Guimerà 
25/02/1921. Sra. Maria Puig 
28/02/1928. Sra. Magdalena Rodríguez 

MARÇ
03/03/1922. Sra. M Clotilde Serrat 
04/03/1923. Sra. M Carmen Casal 
08/03/1921. Sra. Rosa Vidal 
09/03/1926. Sra. Montserrat Fustagueras 
12/03/1922. Sra. Soledad Moreno 

ABRIL
18/04/1932. Sr. Francisco Sabariego 
19/04/1919. Sra. Carmen Romanos 
22/04/1934. Sr. Enric Aparici 
24/04/1918. Sra. Montserrat Gastón 
26/04/1914. Sra. Pilar López 

MAIG
04/05/1912. Sra. Llúcia Sitjar 
04/05/1912. Sra. Carmen Curco 
11/05/1923. Sr. Genoveva Llurba 
16/05/1922. Sra. Felisa Tejero 
23/05/1927. Sra. Francisca Grijo 
23/05/1926. Sra. Maria Luelles 

JUNY
01/06/1937. Sra. Teresa Puiggròs
01/06/1917. Sra. Antònia Suñé 
06/06/1932. Sra. Concepción Carvalho 
23/06/1914. Sra. Joana Yagüez 
25/06/1926. Sra. Francisca Herrezuelo
25/06/1914. Sra. Josefa Bosch

Benvinguts i benvingudes
(De desembre 2010 a maig 2011)

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

Residència Ricard Julià
Sra. Maria Puig Martí
Sr. Jordi Jané Mauricio
Sra. Antonia Martínez Vicente
Sr. Timoteu Reguant Borras

Residència Ramón Sala
Sra. Pilar Muñoz Fortuño (Centre de dia)

Residència Rosa Franch
Sra. Carmen Romanos

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

Llar Rosa Franch
Sra. Concepció Panillo Rubiella
Sra. Maria Lluelles (trasllat de centre)

Residència Ricard Julià
Sr. Josep Munné Santiesteban
Sr. Vicente Herrera Burgos
Sr. Jordi Jané Mauricio

Antonio és un hombre trabajador, 
culto, de costumbres firmes y ideas 
convencidas a la vez que jovial y 
jaranero.

Antonio 
Resident de Ricard Julià

entrevista
amb l’avi
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agenda
Activitats i sortides que s’han realitzat 
de desembre 2010 a abril de 2011

Nadal
Aquest 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 gau-
dit d’actuacions musicals com la canta-
da de nadales per part de la coral Espí-
gol, ens han visitat els alumnes escola 
Ntra.Sra del Rosario i  les dolces veus 
de l’escola Lestonnac, als nostres tres 
centres hem disfrutat de concerts de 
guitarra per part de l’escola Musicant.
Els nostres residents han apreciat molt 
les misses de Nadal, els pica-pica i di-
nars festius, regals dels Reis (que no 
han passat de llarg de les Saleses)

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 del a cada mes. 

Preparem i ajuntem les taules, per 
asseure’ns tots junts i així felicitar a les 

persones homenatjades, tot fent entre-
ga d’una postal signada pels residents 
i personal del centre i un petit detallet 
també fet pels seus companys.

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

A part d’aquest acte, en el dia concret de 
l’aniversari de cada resident i usuari de 
centre de dia, es continua regalant-li un 
ram de flors, i si la persona homenatjada 
o els seus familiars ho desitgen, i al seu 
càrrec, es convida a berenar als residents 
i/o professionals de la residència.

Sortida a l’exposició 
Mariscal de la Pedrera
El dia 27 de Gener, varem anar amb els 
residents de Ricard Julià a la Pedrera, 
l’emblemàtic edifici de Gaudí del Passeig 
de Gràcia de Barcelona. Allà vam visitar 
una diverida i original exposició, ple-

na de llum i color del Barceloní Javier 
mariscal. D’entre les seves obres podem 
destacar el Cobi (que ens va acompan-
yar coma a mascota en les Olimpíades 
de 1992) i la famosa escultura de “la 
gamba”del passeig Colon de Barcelona.
 

Carnaval
Per la festivitat de carnaval varem realit-
zar una gran celebració amenitzada amb 
balls i molta música; Ens vàrem disfras-
sar amb mascares típiques realitzades 
previament pels propis residents. Va ser 
una festa molt divertida on vàrem riure 
i disfrutar de l’ambient. A la celebració 
també van participar alguns familiars.

Sant Jordi
EPer la diada de Sant Jordi (23 d’Abril) 
cada dels resident va rebre una rosa 
amb un punt de llibre realitzat prèvia-
ment pels residents. Varem decorar les 
residencies amb un auca de Sant Jordi, 
amb dracs i princeses,- elements típics 
d’aquesta diada-. Els regals varen en-
tusiasmar molt tant a residents com als 
seus familiars.

Sortides pel barri
Les sortides pel barri estan destinades a 
aquelles persones que per les seves ca-
pacitats no poden realitzar les sortides 
culturals/ de llarga durada. Durant les 
passejades pel barri caminen  pel mer-
cat municipal de la Concepció, on estan 
atents a les paradestes dels diferents 
aliments i a la vegada els recorden quan 
ells baixaven a la plaça a comprar.  Per 
finalitzar, acabem la sortida prenent un 
refrigeri en algun bar del barri.

Sortida a la Casa 
Elizalde a veure 
l’exposició “Finestres 
de la memòria de 
l’Eixample”
Finestres de la memòria recupera les fo-
tografies, anteriors a l’any 1980, de la 
Dreta de l’Eixample que veïns i veïnes, 
entitats i institucions conserven. És un 
recull de la realitat de la zona, les fes-
tes, la infància, l’escola... tot allò que 
contribueix a comprendre millor el nos-
tre barri.

Finestres de la memòria és un projec-
te de dinamització social impulsat des 
de La Casa Elizalde amb l’objectiu de 
recuperar la memòria històrica de la 
Dreta de l’Eixample i reforçar la identi-
tal social del barri. La iniciativa inclou 
la creació d’una fototeca virtual que 
vertebrarà tot un seguit d’activitats 
d’acció comunitària. La idea és acon-
seguir un fons fotogràfic que serveixi 
de testimoni del passat del districte, 
amb imatges anteriors a l’any 1980, i 
gaudir d’una eina cultural i instructiva 
a l’abast de tothom.

Sortida a la fira 
modernista de 
l’Eixample
Com cada any, el dia de la Festa Major 
del nostre barri vàrem sortir a visitar els 
carrers transportats a uns anys enrera, 
amb mostres dels nostres comerços i 
entitats més properes. Finalment vàrem 
acabar el recorregut degustant un re-
frigeri al mercat de la Concepció que 
estava en plena activitat, llum, colors 
i quadres d’època.
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radiografia
1. Fonaments d’actuació. 
El professional de la dinamització sociocultural parteix d’un 
pla d’atenció global del centre. Actua a partir de quatre pilars 
bàsics: 
A. Atenció a la persona en funció de les capacitats, habilitats, 

destreses i desitjos, per fonamentar el seu benestar 
personal i facilitar la seva relació grupal. 

B. L’entorn immediat com element potenciador de les 
relacions interpersonals (residents, família i professionals) 
i facilitar l’adaptació de la persona gran a la institució. 

C. Activació social i comunitària. Promoció d’una participació 
de la persona dins de la població per mantenir la seva 
socialització i integració. 

D. Participació coordinada amb altres professionals del centre 
(equip interdisciplinar). 

A partir dels quatre pilars es dissenya el programa d’activitats 
de dinamització del centre. Aquest programa ha de: 

E. Ser ampli i flexible en funció de les necessitats de les 
persones 

F. Estar temporalitzat trimestralment/ anualment. 
G. Recollir centres d’interès relacionats amb la història de 

vida de la persona 
H. Contenir objectius, activitats i sistemes de seguiment de 

l’avaluació.  

2. Definició dels objectius de l’Educador/a Social en 
centres residencials i centres de dia de Gent gran. 
La filosofia d’actuació és “donar vida als anys” i d’aquesta, 
se’n despleguen els següents objectius:
A. Potenciar la dimensió lúdica, creativa i relacional de la 

persona.
B. Generar il·lusió. 
C. Contribuir que la persona gran reelabori i doni continuïtat 

al seu propi projecte de vida. 
D. Potenciar la capacitat de decisió i d’autogestió de la 

persona.
E. Normalitzar la vida de la persona gran com a persona 

abans que com a malalt.
F. Recuperar i mantenir la vinculació amb la institució, 

l’entorn i la vida social, mantenir i potenciar les capacitats 
físiques, psíquiques i socials tenint en compte a la persona 
com un ésser bio-psico-social i espiritual. 

3. Funcions de l’Educador/a social en centres residencials 
i centres de dia de Gent gran. 
A.  Dissenyar, planificar i avaluar les activitats de dinamització 
B.  Motivar, facilitar i canalitzar iniciatives. 
C.  Transmetre estratègies i eines facilitadores de la relació i 

la comunicació interpersonal. 
 
Relacionades amb l’equip interdisciplinar 
A.  Participar en l’elaboració d’un pla individual d’atenció, 

en el plantejament d’objectius, activitats i seguiment de 
resultats 

B.  Donar a conèixer i proporcionar els recursos a la resta de 
professionals 

C.  Col·laborar en els programes de formació del personal 
del centre potenciant els aspectes de qualitat de vida, 
conjuntament amb els aspectes assistencials. 

D.  Vetllar pel treball coordinat entre diferents àmbits 
d’actuació (sanitari, social, etc..)  

Relacionades amb els familiars
A. Implicar les famílies i persones de referència (amics, 

veïns, etc..) en la dinamització del centre (història de 
vida dels residents, sortides, tradicions, costums, etc..) 

B. Oferir eines i estratègies d’estimulació i relació en les 
situacions de discapacitat (demència, etc.…) 

C.  Acompanyar en el procés de dol .

Quan fem dinamització la persona gran es defineix com un 
subjecte actiu, participatiu i col·laborador del seu propi 
procés. En definitiva, la persona malgrat la seva discapacitat 
és protagonista de la seva pròpia vida.

Alba Vernet
Educadora social

Utilizarem aquest espai per a explicar la sortida de 
germanor que varem realitzar el passat 16 de juny, on 
ens vam trobar els residents dels nostres tres centres, 
juntament amb els familiars, treballadors i membres 
de la junta de la nostra entitat.

Sortírem dels centres sobre les 9’30h. Un cop estavem tots a 
l’autobús, ens dirigírem a la basílica de la Sagrada Família.
A les 10’30h, vàrem iniciar la interessant visita guiada pel 
temple, que durà una mica més d’una hora. 

Després de la visita, ens esperà l’autocar que ens portà a 
donar una petita volta turísitica per Barcelona. Vàrem passar 
per Motjuíc i gaudir d’unes boniques vistes de la ciutat. La 
ruta concluí a la Barceloneta, davant de l’hospital del mar on 
ens esperava un bon dinar.

Vàrem poder degustar un menú mariner compost per uns en-
trants, una bona paella, un resfrescant gelat i no hi va faltar 
el cafè i el vi.

Després de reposar l’àpat  vàrem donar un passeig per la plat-
ja, anar al WC... etc. A les 17’30h, ens vení a buscar l’autobús 
i vàrem tenir una agardable tornada acompanyada de cants i 
bon humor, i de formar part d’una “gran família” com pretén 
ser la nostra entitat, El Club d’avis les Saleses.

espai literari
L’Educador social en residències i 
centres de dia per a gent gran



Telèfon d’informació
93 265 17 18

Equip de redacció
Teresa Codina, Ana Nàfria, Júlia Puig, 

 Xavier Urrea i Alba Vernet.

Amb la gent gran, 
per la qualitat de vida.
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Què és el restrenyiment?
El restrenyiment és un problema comú que pot ser molt 
molest. Es diu que una persona té restrenyiment quan el 
número d’evacuacions que fa és menor de l’habiltual o quan 
ha d’esforçar-se i les femtes són dures i seques. Pot ser un 
problema de poca duració o pot ser crònic. Afortunadament, 
en molts casos es pot controlar.

Consells
> Mengi més fibra. La fibra present en les fruites i els 

vegetals afegeix substància i absorbeix aigua, de 
manera que suavitza les femtes i facilita el seu pas a 
través del colon.

> Prendre més aigua també ajuda a suavitzar les femtes.

> Faci excercici amb regularitat. L’excercici regular ajuda 
a millorar el funcionament del còlon i alleuja el res-
trenyiment.

> Eviti l’ús continu de laxans. Els laxants estimulen el 
còlon perquè treballi amb més rapidesa. L’ús continu de 
laxants pot fer que el colon s’estiri i es debiliti, i a la 
llarga pot deixar de funcionar correctament sense ells.

> No utilitzi mai laxants sense consultar-ho al seu met-
ge o infermera.

consells de salut


