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¿Com ens agradaria poder acabar els nostres dies 

quan ja no ens poguem valdre, o si tenim ceguesa, sor-

desa, o si en prou feines sabem reconèixer als nostres 

familiars més propers?

a tothom li agradaria poder gaudir d’un entorn 

humà, amb unes persones que ens cuidin amb ama-

bilidad, i ens respectin i que ens comprenguin.

Que el menjar sigui casolà, adaptat a les nostres neces-

sitats, gustós, de bona qualitat i fet al moment, no de 

càtering.

Que la casa estigui adaptada als nostres caminars vaci-

lants i a les nostres necessitats, sense obstacles, i amb 

passamans per a poder agafar-nos quan calgui.

Que un gran equip tècnic, tant sanitari, com fisiotera-

peutes, psicòlegs, educadors, animadors, etc, es cuidi 

dels nostres problemes.

Que l’entitat sigui sense afany de lucre, amb preus asse-

quibles i places públiques. Amb un bon equip de direc-

ció que vetlli per al bon funcionament de la casa.

i tot això ja existeix! És el Club d’avis les saleses, 

que amb la seva llar, el seu centre de dia, el seu men-

jador social i les places residencials assistides, donen 

un magnífic servei amb atenció personalitzada i de 

qualitat.

Ara, però, aquesta magnífica realitat està passant una 

època problemàtica, ja que els temps i les normatives 

canvien, i cal acomodar-se a les noves tendències, i les 

tendències diuen que ja no es podran tenir residències 

en pisos, i, a part, amb la nova normativa per als cen-

tres residencials ens falta espai per a moltes activitats 

que hauran de tenir un número de metres quadrats 

determinat.

Davant d’aquest nou repte es treballa per poder 

acomodar l’estil de la nostra entitat en un altre es-

pai, que encara milloraria més totes les nostres instal.

lacions.

Durant dècades, el Club d’Avis les Saleses ha anat sor-

tejant els problemes que li han sorgit, ajudats per una 

força misteriosa de la qual desconeixem l’origen, però 

que sempre ens en hem sortit amb èxit.

Aprofito per felicitar les Festes a Residents, Familiars 

i a tot el Personal.

XaviEr vidal sans
Ex-President de la Junta Directiva de Club d’Avis Les Saleses

Tenim tota la fe en què per 
assolir aquest repte seguirem 
comptant amb la misteriosa 
força, i que continuarem 
pensant en el nostre futur 
sabent on anar a raure. 
Feliçment!

De tant en tant pensem què ens agradaria  
trobar quan ens fem vells?

Editorial

TALLER de BINGO

A les tres residències, juntament amb alguns partici-

pants de la llar de Rosa Franch i els usuaris del centre 

de dia gaudeixen setmanalment de l’activitat del bingo. 

És una activitat totalment lúdica per ells que ens fa 

passar una bona estona. A més en beneficia a nivell 

de memòria i de relacions socials.

Activitats que realitzem setmanalment

agEnda
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UN MATÍ D’ORQUESTRA A L’AUDITORI 

El dimarts 26 d’abril vam fer una sortida excepcional 

al Auditori. Ens oferien una activitat per persones 

amb Alzheimer i altres demències. Com ja sabem, 

la música és un canal de connexió amb el nostre pas-

sat i les nostres emocions. Així doncs, aquest dia els 

nostres residents van gaudir d’un matí excepcional 

compartint una sessió de musicoteràpia, en la qual 

van recordar cançons de la seva infància i joventut, tot 

escoltant una audició dels estudiants de l’ESMUC. 

Finalment van participar en un taller musical amb la 

oportunitat de fer música amb diferents instruments. 

Activitats extraordinàries i festives

Cada setmana esperen amb il·lusió el dia que toca fer 

la partideta de bingo. A tots els agrada guanyar i po-

der aconseguir el premi, però tot i així sempre s’aju-

den uns als altres perquè a ningú se li escapi cap  

número! 



agEnda

Per cinquè any consecutiu, el passat 16 de juny de 

2016, vam 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 enti-

tat que és el Club d’avis les saleses: residents dels 

nostres tres centres, usuaris del centre de dia, fami-

liars, junta i equip professional.

La diada va començar amb un aperitiu de benvinguda i 

una tómbola plena de sorpreses. Desprès vam gaudir 

d’un suculent dinar mediterrani preparat per les nos-

tres cuineres.

La sobretaula va anar a càrrec del grup musical l’ale-

gria dels avis, el qual ens va fer passar una tarda ben 

divertida i entretinguda interpretant, amb diverses 

vestimentes, els diferents cantants de l’ època; fins i tot 

ens animàrem a sortir a ballar...!!! 

DIADA DE GERMANOR
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Activitats extraordinàries i festives

FIRA MODERNISTA

Del 20 al 23 de juny, a totes les nostres residències, es 

va celebrar el berenar amb les típiques coques de llar-

dons, crema i fruita confitada, i, com a totes les festes, 

una mica de cava i moscatell. Com ja és costum, aca-

bem la celebració movent al cos al ritme de les nos-

tres cançons per acabar d’arrodonir la celebració. 

SANT JOAN 

Aquest estiu hem aprofitat el bon temps i la calor 

per a fer un taller de cuina especial: hem fet gelat! 

El vam fer de diferents sabors a cada residència, se-

gons les seves preferències: a rosa Franch i a ricard 

Julià, de xocolata; i a ramon sala, de préssec. Des-

prés van poder assaborir el gelat a l’hora de berenar. 

TALLER DE GELAT

El 3 de juny –dia que s’inicià la Festa Major del nostre 

barri – vàrem muntar una paradeta de Club d’avis 

les Saleses a l’elegant fira modernista, instal.lada 

entre el tram del carrer girona entre el C/Consell 

de Cent i Aragó. 

La valoració d’aquesta festa ha estat altament po-

sitiva; la participació i implicació va ser molt alta i 

es va assolir el clima de germanor que buscàvem. 

Aquest any vam llogar les carpes a l’associació de co-

merciants del barri.

Volem agrair als voluntaris de la parròquia de sant 

oleguer el seu ajut ajut a traslladar residents, al per-

sonal de la nostra entitat per posar-hi tanta il·lusió, 

i, per suposat, a tots els nostres residents i familiars la 

vostra participació i l’alegria que ens transmetéreu.

Aquest any no vam poder realitzar la sortida amb els 

residents, però tot i així puntualment van poder bai-

xar alguns residents de Rosa Franch i Ramon Sala per 

acompanyar-nos a representar la nostre entitat amb 

el propòsit de fer-nos conèixer pel barri i que cone-

guin quins serveis oferim tan per futures persones 

interessades en viure en una nova llar quan ja no po-

den viure en la seva pròpia casa, o com per voluntaris 

disposats a contribuir en el nostres projectes per 

millorar la intervenció i dedicació a les persones 

que formen part l’ Associació en conjunt. 



Aquest darrer octubre, com no podia ser d’altra ma-

nera, vam celebrar les castanyades a les nostres resi-

dencies. En aquestes festes hem pogut gaudir de les 

tradicionals castanyes, els moniatos i uns suculents 

panellets de diferents varietats i sabors, sense obli-

dar el clàssic de pinyons. Els panellets varen ser ela-

borats pels 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.

Us volem oferir una petita mostra fotogràfica de les 

aptituds dels nostres residents. Molts d’ells han es-

tat grans aficionats a la costura, principalment al 

ganxet i la mitja, i encara ara continuen passant 

llargues estones dedicades a fer aquestes labors. La 

major part de les creacions que fan són per a regalar a 

familiars i amics.

CrEaCions dEls nostrEs rEsidEnts 

agEnda

Entre setembre i octubre, amb certes dificultats a 

causa de la pluja, s’ha fet un passeig pel barri, fins al 

Mercat de la Concepció. Es va fer un tomb pel mer-

cat mirant com estan les parades actualment, com-

parant-les en com eren temps enrere, observant el 

gènere i xerrant amb els paradistes que coneixien de 

quan ells anaven a fer la compra pels seus domicilis. Per 

finalitzar la sortida i agafar energies per la tornada a 

la residència, vam asseure’ns una estona en un bar a 

prendre un bon cafè i comentar la visita. 

PASSEIG PEL BARRI I VISITA AL MERCAT DE LA CONCEPCIÓ

Els temps entre costures
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El dia 15 de juliol vam fer una sortida a la platja amb 

els residents de ricard Julià, i el dia 20 del mateix mes 

vam fer la sortida conjunta amb els residents de rosa 

Franch i ramon sala.  Vam anar a la platja de la Barce-

loneta, on vam poder observar el mar i olorar la brisa 

marina. Fins i tot un parell de residents es van atrevir 

a mullar-se els peus a l’aigua. Finalment tots ens vam 

prendre un gelat o un refresc, segons les preferènci-

es de cadascú, gaudint d’unes vistes excel·lents de la 

platja des de la terrassa del bar. 

SORTIDA A LA PLATJA LA CASTANYADA

Val a dir que van quedar per llepar-se’n els dits, i tot-

hom va felicitar-ne els autors/es.



A la seva tauleta de nit podem trobar una pila de lli-

bres, àvida consumidora de rius de tinta, ja sigui en 

aquest format de butxaca o de la premsa escrita diària 

que arriba a la residencia.

La senyora Montse Gastón, resident del nostre centre 

Rosa Franch, es defineix ella mateixa com una dona 

de caràcter molt quiet i molt individual: - vaig a la 

meva!, exclama fent un gest amb la mà com qui espan-

ta una mosca.

nascuda en plena quadrícula de Barcelona, al barri 

de l’Eixample, concretament al carrer Diputació. 

Pel que ens explica, sembla una dona feta a sí matei-

xa, treballadora de mena des de ben menuda - des dels 

9 anys, quan vaig perdre al pare, repartia llet pels pisos 

dels veïns – puntualitza. M’estimava molt! Era la nine-

ta dels seus ulls!, comenta amb una evident melàngia a 

la veu i als ulls. – Quan vaig perdre al meu pare ho vaig 

perdre tot! - exclama, sense poder amagar l’amargor 

de qui ha perdut el puntal de la seva infantesa. 

La relació amb la seva mare i la seva germana que no 

va ser com li hagués agradat, sobretot desprès de la 

mort del seu pare. Era considerada la ventafocs de 

casa seva: sempre li donaven feina, una rere l’altra, co-

menta amb desconsol, però amb el sentiment, sem-

pre present, d’autosuperació. 

- Vaig estalviar fins a poder comprar-me la primera 

màquina de cosir pròpia i amb això em vaig guanyar 

molt bé la vida: vaig començar vestint minyones i vaig 

acabar vestint a les senyores!- comenta amb orgull i 

amb el cap ven alt.

Es va casar als 40 anys, segons ella “en estat de xoc”. 

No s’esperava que li ho demanessin, era un home que 

no coneixia gaire, i, segons ella, li van buscar uns amics 

i la van aparellar amb ell. Estava molt ocupada per la 

seva feina de cosir i no tenia temps de fer vida social.

també va fer d’enquadernadora de llibres amb una 

màquina que, segons comenta ella mateixa, va ser la 

primera a existir a tota Espanya. – Estava feta per 

enginyers anglesos i alemanys i només la sabia fer 

anar jo! -

Actualment, la podem trobar immersa en la lectura o 

fent encara arranjaments a peces de roba de residents 

o treballadors de l’entitat. 

sempre activa, sempre disposada a conversar amb 

algú, sempre atenta a tot el que passa al seu voltant 

i sempre amb el cap ben amunt.

EntrEvista a l’ avia 

Montse Gastón, resident 
de Rosa Franch
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