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Roda el món…

Estem davant d’un moment de canvis constants, 
canvis que sovint sobrepassen la capacitat de 
reacció de les persones, però sobretot de les 
organitzacions i de les institucions. Canvis que 
passen per trencaments d’allò establert, sortir 
de la còmode rutina per recuperar molts cops 
allò que hom intuïa que podia funcionar o can-
viar allò que el sentit comú ens avisava que no 
fèiem del tot bé, com una llumeta del cotxe que 
es dispara quan alguna cosa no va del tot bé, 
però que sovint passem per alt, pensant que 
s’haurà espatllat l’avisador o que no serà tant…

En el nostre àmbit aquests canvis també es-
tan arribant, es tracta del model de l’Atenció 
Centrada en la Persona (ACP), recordant-nos a 
tots plegats que les persones que conviuen en 
el nostre dia a dia no són malalts o gent gran, 
sinó persones amb emocions, sentiments, 
il·lusions i, perquè no, amb esperances. Per-
sones que, en molts casos, encara mantenen 
una capacitat de decisió intacta, que saben 
el que volen i com ho volen, i les que no ho 
saben, podem investigar per conèixer el seu 
dia a dia i el seu funcionament vital fins al 
moment que entren en la nostra entitat i així 
assegurar-ne la continuïtat. La nostra tasca 
com a professionals i com a persones no és 

cuidar simplement, no és donar medicació, lle-
var o enllitar, alimentar, etc. La nostra tasca 
és assegurar-nos que aquestes persones conti-
nuen amb el seu projecte vital mentre estiguin 
entre nosaltres. 

L’orientació és ben diferent, les preguntes can-
vien radicalment, ja no importa només quina 
malaltia té o si és continent o no; el primer 
que ens hem de preguntar és: qui és aquesta 
persona? L’hem de conèixer, no únicament sa-
ber què li passa. I aquest és el gran canvi que 
espera de nosaltres la societat.

A la nostra modesta entitat -que es va carac-
teritzar en els seus inicis per la idea d’ajudar 
a la gent gran del barri que estava desempa-
rada i sense recursos-,  sempre ha prevalgut 
l’orientació d’un tracte directe i molt proper, 
tant amb els nostres usuaris com amb els seus 
familiars. Aquesta nova orientació ens empeny 
a continuar amb la nostra línia de treball i a 
fomentar aquesta concepció d’acompanyar i 
facilitar la consecució del projecte vital de 
cada una de les persones grans amb les que 
compartim el tram final del seu camí.
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Amb la gent gran, 
per la qualitat de vida.

Bulliu les patates o moniatos amb la pell i tot, peleu-los, feu-ne un puré sec i deixeu-ho refre-
dar completament. Afegiu-hi després el sucre, les ametlles i ratlladura de llimona. Barregeu bé 
els tres ingredients, primer amb una forquilla i després amb una espàtula o amb les mans fins 
que quedin ben units. També hi podeu afegir un ou. Un cop la massa estigui llesta la tapem 
amb un drap i la deixem reposar unes hores.

Després feu les boletes amb la massa i per guarnir-les hi afeigiu el codony, les cireres, els 
pinyons o les ametlles trencades. Un cop fetes les boles, si voleu podeu pintar-les amb rovell 
d’ou per a que quedin més lluents.

Finalment, posem els panallets uns deu minuts al forn amb aire fort (uns 180º) vigilant que 
no es cremin. Els treieu del forn, els deixeu reposar, i ja estaran llestos per a menjar!

INGREDIENTS
Per la massa:
- 250 gr d’ametlles crues ratllades
- 250 gr de sucre
- 250 gr de patates o moniatos
- Ratlladura de llimona

Per guarnir:
- Confitura de codony i cireres confitades
- Coco ratllat
- Pinyons
- 1 ou
- Ametlles torrades

A mi me piden un verso
Pero yo no soy poeta,
Ni puedo parar la lluvia
Ni hacer que una flor no se seque

Pues que valor tengo yo
Si no puedo sentir,
Pensar que yo tengo valor
Para este verso escribir

Hay flores que no se secan
Aunque las pongas al sol,
Pero si un corazón llora
Es porque tiene razón.

Lo mismo un día tiene niebla
Que otro día tiene sol,
Pues vivamos este día
Porque así lo manda Dios

Sra. Adoración García 
Residència Ramon Sala

Recepta de panellets de la Josefa Quiles

Espai de poesia



Tallers d’estimulació 
cognitiva
Sovint es vol omplir d’activitats als usuaris de 
les residències, que no parin i que sembli que 
passen el dia distrets amb coses programades 
pels professionals. Molts cops aquestes activi-
tats estan àmpliament programades i planifica-
des, amb objectius marcats abans de començar, 
fites a assolir, etc. Probablement aquests pro-
grames potenciïn el manteniment d’algunes 
funcions cognitives com ara algun aspecte de 
l’atenció o de la memòria, però molts cops ens 
oblidem del més important a l’hora de plantejar 
una activitat… la persona que la rebrà i el que 
serà significatiu per a ella.

És aquí on l’objectiu varia d’enfocament, les 
funcions passen a un segon pla on el que 
mana és la significació del que fem per a 
cada un dels participants i les connexions 
que creen ells mateixos amb les activitats 
que plantegem, que molts cops disten molt 
del que ens hem programat. Així doncs, a la 
nostra entitat, el programa que duem a terme 
per “estimular la memòria” no es basa en un 
marc estructurat i rígid sinó que s’organitza i 
s’estructura a mesura que es porta a terme la 
pròpia activitat i a través del que és signifi-
catiu per als residents. Mitjançant uns plan-
tejaments inicials i unes activitats simples, 
deixem que els participants guiïn l’orientació 
de l’activitat tot recordant, debatent, xerrant 
o simplement intercanviant opinions sobre 
diferents temes que es plantegen o que sur-
ten d’una foto, una notícia, un record o una 
recepta de cuina.

Sortides pel barri
Mensualment, als nostres tres centres, pro-
gramem sortides pel barri, destinades sobre-
tot als nostres residents que ja no poden sor-
tir sols i als que no tenen familiars o amics 
que puguin acompanyar-los sovint. Tot i així, 
si tenim prou mans ens agrada que puguin 
venir tots els residents que ho desitgin!

Passegem pel nostre barri: Mercat de la 
Concepció, plaça Tetuan... i sempre passem 
una bona estona on no hi falten les  ter-
túlies que fem mentre prenem un refrigeri 
en alguna terrasseta, si fa bon temps, o 
dins el bar, a l’hivern.

Sant Jordi
Per la diada de Sant Jordi, el passat 23 
d’abril, vàrem disfrutar d’un dia complert i 
ple de sorpreses. Al matí vàrem rebre la visita 
dels voluntaris d’amics de la gent gran que 
ens vingueren a portar roses i vàrem gaudir 
de la seva agrdadable companyia i conversa.

A la tarda vam rebre la jove visita dels nois i 
noies dESO de l’escola Lestonnac.   Els alum-
nes es van passar la tarda conversant i  jugar 
a jocs de taula amb els nostres residents. Va 
ser una jornada intergeneracional molt enri-
quidora i totes esperem repetir-la ben aviat!!

També, amb motiu de la diada, aquest any 
hem realitzat tallers de roses de feltre ma-
nuals, les quals van quedar precioses, i se’n 
va fer una gran producció per a repartir-la a 
residents, familiars amics i personal del cen-
tre, amb molta il·lusió!!!

Sortida a la Fira 
Modernista de 
l’Eixample
Com cada any, el passat divendres dia 5 de 
juny –dia que s’inicià la Festa Major del nos-
tre barri – vàrem fer una sortida a l’elegant 
fira modernista, instal.lada entre el tram del 
carrer Girona entre el C/Consell de Cent i la 
Diagonal.  El  Mercat de la Concepció també 
formava part de la fira i, com cada any  esta-
va engalanat amb quadres d’època.

Al matí vàrem sortir els residents de les re-
sidències Ramon Sala i Rosa Franch i, a la 
tarda, els residents de Ricard Julià.

 Val a dir que aquest any vàrem tenir molta 
participació, tant al matí com a la tarda, i 
agraïm molt la participació de tots els volun-
taris que ens van acompanyar!
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Sortides a la platja
Ja va sent costum al Club d’avis les Saleses 
que, a principis d’estiu, es realitzi una petita 
escapada a la platja, al barri de la Barceloneta. 

Alguns dels residents van poder ser acompan-
yats per familiars que tenen el dia disponible, 
i així també poden gaudir de la seva compan-
yia en un entorn diferent i enriquidor.

Per molts d’ells és un retorn al passat ja que 
els que han viscut al llarg de la seva vida per 
la zona, acostumaven a anar-se a banyar i a 
gaudir de l’ambient, l’aroma i la visibilitat que 
ens ofereix la costa de Barcelona. Per altres 
que no són d’aquí , i no han gaudit tant de la 
platja, és una nova motivació per a relaxar-se 
i contemplar el nou entorn de la Barceloneta. 

Per arribar a la platja, ens desplacem amb els 
taxis adaptats, que podem accedir-hi gràcies  
a les subvencions que ens donen.  I aquí co-
mença l’excursió, ja que des del cotxe ja con-
templem la Barcelona moderna però clarament 
reconeixible, degut a que tenim la sort que, en 
ser una ciutat modernista, molts monuments 
i emblemes que li són propis no han canviat i 
els identifiquen amb il·lusió, com per exemple 
quan passem per la Rambla, el Passeig de Sant 
Joan, la Plaça Tetuan i Colom.  

En arribar a la platja, comença el viatge vi-
sual d’un ambient actiu i modern combinat 
amb els aromes de tota la vida. Tot això, afe-
gint un bon aperitiu o gelat en front del mar, 
fa que tots els residents que han participat 
en la sortida acabin ben satisfets i amb ga-
nes  que aquesta excursió  es converteixi en 
una tradició, ja que cada any més residents i 
familiars s’animen a participar-hi. 

Sant Joan
Del 22 al 26 de Juny en totes les nostres resi-
dències es va celebrar el berenar amb les típi-
ques coques de llardons, crema i fruita confi-
tada i, com amb totes les festes, una mica de 
cava per acabar d’arrodonir la celebració. Com 
que ja vàrem encendre les fonts de colors a 
la diada de germanor, en els berenars de Sant 
Joan sols vam encendre unes bengales per a 
donar llum a la nit més curta de l’any.

Enguany, en la residència Ramon Sala i Ricard 
Julià, a més,  es va acabar la festa amb músi-
ca i ball. Aquesta activitat també està essent 
molt benvinguda pels residents i familiars, els 
quals també s’acaben animat a moure el cos al 
ritme de les músiques de la seva època.

Diada de germanor
Per tercer any consecutiu, el passat  18 de 
juny de 2015, 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.

A l’igual que a les anteriors edicions, la diada 
va començar amb un aperitiu de benvinguda 
i una tómbola plena de sorpreses. Acabada 
la tómbola vàrem realizar el 2n torneig de 
dominó. Al migdia, com no podría ser d’altra 
menera vam gaudir d’un suculent dinar pre-
parat per les nostres cuineres.

La sobretaula va anar a càrrec de la nostra 
cantant Paqui, la qual com cada any ens va 
emocionar recordant cançons emblemàtiques 
que, fins i tot, ens animàrem a sortir a ballar.

Com a novetat, aquest any, en acabar la dia-
da es va construir un puzzle de les Saleses 
ajuntant les peces que es donaven a cada 
familiar que feia una aportació económica a 
la nostra entitat.

La valoració d’aquesta festa ha estat alta-
ment positiva; la participació i implicació va 
ser molt alta i es va assolir el clima de ger-
manor quebuscàvem.

Per acabar la festa, i coincidint amb l’aproxima-
ció de la festa de Sant Joan, vàrem acabar la 
diada amb una espectacular encesa de fonts 
de pirotècnia de llum i color.

Volem agraïr a l’associació de comerciants 
del nostre barri que ens prestés les carpes, 
als voluntaris de la parròquia de Sant Ole-
guer per ajudar-nos a traslladar residents, 
al personal de la nostra entitat per posar-hi 
tanta il·lusió, i per suposat a tots els nos-
tres residents i familiars per la vostra parti-
cipació i el vostre somriure.

Gràcies!
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Pujo a la llar per fer-li l’entrevista, la Remei, 
la seva companya d’habitació m’indica ama-
blement: -normalment s’asseu allà-, assen-
yalant una cadira en un racó de la saleta; i 
en aquella cadira de fusta folrada, al costat 
del còmode sofà, ens disposem a parlar so-
bre les vicissituds viscudes per aquesta in-
cansable costurera.

La nostra Carme va néixer a Juneda (Lleida), 
cap a l’any 1919, en el si d’una família de 
pagesos, feina que va exercir fins als 26 anys 
quan va marxar del poble per anar a viure a 
Barcelona. Va anar a l’escola fins als 10 anys; 
i ens explica, tot recordant amb enyorança: 
- ui! però als vuit anys ja anava amb el pare 
al tros a treballar- i somriu amb expressió 
melancòlica, - a fer gabelles d’alfals, a plan-
tar tabac, desprès el collíem, l’assecàvem i 
l’esfullàvem! Teníem molta terra!-

Llavors va arribar la guerra, un episodi de la 
seva vida que recorda mentre tanca els ulls i 
abaixa el cap en senyal de resignació… Un 
dia, explica, mentre fèiem el mondongo del 
tocino que havíem mort per marxar, va ha-
ver-hi un bombardeig i van caure les cases 
de davant i darrera de la nostra! Jo tan sols 

tenia uns disset anys. Quan van entrar els 
nacionals a Lleida, ella i la seva família van 
fugir a les cabanes de l’Albi, un petit poblet 
medieval de la vall de la Coma. 

Tal com explica la Carme, amb l’avanç de les 
tropes invasores, el pare els va reunir i els va 
dir: això està molt fomut, cada un dels tres 
germans anirà a un lloc diferent, així algú 
quedarà. A la Carme li va tocar anar a Bar-
celona, a casa d’uns familiars. En una petita 
aventura, en la que confessa que ho van pas-
sar molt malament, van anar fins a Mollerusa 
camps a través, on va pujar a un camió, tota 
sola, que la va portar fins a Montblanc i d’allà 
en va agafar un altre fins a Barcelona, on va 
anar a cercar a la seva família. Els seus tiets 
eren porters de l’emblemàtic edifici de “La 
Equitativa, situat a la cèntrica Via Layeta-
na i que pertanyia a l’asseguradora “La Equi-
tativa-Fundación Rosillo”, en aquell temps, 
però, utilitzat per l’exercit de l’aire del bàn-
dol Republicà. Amb la entrada dels nacionals 
a Barcelona, van registrar l’edifici buscant al 
famós reporter gràfic Agustí Centelles, marit 
d’una cosina de la nostra Carme, la qual tam-
bé es refugiava amb aquests familiars. 

Un temps després, la Carme rebé noticies 
del seu poble: “Torna a Juneda Carme, el teu 
pare està pres a Lleida i el teu germà Josep 
és a Bilbao tancat a un camp de concentra-
ció i amb pleura”. Després de moltes vicissi-
tuds van alliberar al seu pare i van perme-
tre retornar al seu germà, greument malalt 
cap a casa. Retrobada la família, van haver 
d’hipotecar-ho tot per pagar la clínica on el 
seu germà va rebre tractament. Amb esforç i 
temps, es van recuperar econòmicament i la 
Carme va conèixer l’amor de la seva vida a 
Juneda, mentre feien la verema del raïm. 

A partir d’aquí, la Carme va seguir amb la 
seva fortuna acompanyada del seu marit, 
amb el que a base de treball i esforç van 
forjar una pròspera vida junts a Barcelona, 
principalment. Tal i com explica la Carme: 
d’estar a una habitació rellogats van pas-
sar a comprar un terreny i a fer-se una 
torre a Teià.

La Carme és mostra com una dona de 
fort caràcter i marcades conviccions, 
entusiasta del treball i la feina ben 

feta. Parla amb adoració de la seva família, 
de la que no hi és i dels que li aporten alegria 
i felicitat en l’actualitat: el seu fill, el seu net 
i les seves dues besnétes. Quan estem aca-
bant l’entrevista la Carme puntualitza: Aquí 
m’hi trobo bé, en bona companya, faig el que 
puc, ajudo en el que puc i m’aprecien. I amb 
aquest sentiment ens quedem, la Carme és 
molt apreciada per tots els que formem part 
de la nostra entitat.

Sra. Carme Curcó

entrevista
amb l’àvia

“Als vuit anys ja anava amb el pare 
al tros a treballar.”

La Carme va conèixer l’amor de la 
seva vida a Juneda, mentre feien la 
verema del raïm.

Parla amb adoració de la seva 
família, de la que no hi és i dels 
que li aporten alegria i felicitat 
en l’actualitat


