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Terrassa 2 de maig de 2018

A tots els membres de la
“Residència La Immaculada”
MOLLET DEL VALLÈS

Benvolguts en el Senyor:

Davant del 40è. aniversari de l’obertura oficial de la Residència La Immaculada de Mollet del 
Vallès, esdeveniment que tingué lloc el dia 13 de maig de 1978, vull fer arribar la meva felicitació 
ben cordial a tots els membres de la Institució: Patronat, direcció, treballadors i treballadores, 
voluntaris i residents que se’n beneficien dels serveis oferts per La Residència.

Vull unir-me en la pregària d’acció de gràcies a Déu per aquests 40 anys de vida. Celebrar-ho 
vol dir, donar gràcies a Déu per tots els beneficis que al llarg d’aquest temps ha concedit als 
membres de la Institució.

Un record ple d’agraïment a la Sra. Concepció Jofré i Torrents, que deixà els seus béns al 
morir, l’any 1948, perquè fos possible aquesta realitat uns anys després. El seu llegat era oferir 
una casa d’acollida pels avis i donar-los una vida digna i amb bones condicions, humanes, 
espirituals i mèdiques.

La Sra. Jofré nomenà uns marmessors —Mossèn Alexandre Pech, Frederic Ros i Josep Mª 
Vidal— que foren donant passes fins que un any després fundaren el que jurídicament es va 
anomenar “Casa Asilo Parroquial de La Immaculada”. Un altre rector, Mn. Pere Vivó inicià les 
obres de la Residència que, quatre anys després obre les seves portes per donar el servei que 
fins ara continua. Són els 40 anys d’aquesta obertura el que celebrem amb goig aquest any 
2018.

Un record molt especial, també, pel qui va inaugurar el nou edifici de la Residència l’any 2001, 
el Cardenal Ricard Maria Carles, aleshores Arquebisbe de Barcelona.

Que la celebració dels 40 anys ajudi a tots a encarar el futur amb confiança, segurs que el Senyor 
us acompanya i us convida a llençar-vos esperançadament a continuar la tasca que tantes 
persones han realitzat des de que es va inaugurar la Residència. Que Maria, Mare Immaculada, 
intercedeixi per tots vosaltres en aquest camí.

Amb la meva benedicció,

† Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa
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Història de la Residència
                La Immaculada Sr. Vicenç Buxarrais Estrada
Membre del Patronat de la Fundació

capítol núm. 16

En els 15 números precedents es va fer un repàs a la història de 
la Fundació fins arribar a la inauguració de la nova residència el 
diumenge 13 de maig de 2001.

Una vegada posada en 
funcionament la nova 
residència, les actes de les 
reunions de la Junta del 
Patronat recullen totes les 
decisions lligades a la gestió 
del dia a dia del centre: altes/
baixes d’usuaris, contractació 
de personal, convenis 
amb proveïdors, compres, 
inversions, incidències,...

Aquest darrer lliurament de 
la història de la Fundació 
simplement fa una cronologia 
dels fets més destacats que 
s’han produït des d’aquella 
inauguració:

Gener de 2002: Ràdio Mollet 
i TV Mollet, en el seu 21è 
aniversari, atorguen un premi 
a la Parròquia de Sant Vicenç 
de Mollet per la inauguració 
de la Residència i per la 
construcció de l’Església de 
Santa Rosa.

13 de maig de 2002: La Junta del Patronat acorda l’edició i llançament del primer número de 
la Revista “La Beira”.

Setembre de 2002: Nomenament de nou Rector de la Parròquia i, per tant, nou President del 
Patronat. Mn. Joan Miranda Pérez substitueix M. Joaquim Brustenga Miquel.

8 de novembre de 2002: Se signa el Conveni de Col·laboració amb l’Institut Català d’Assistència 

Treball de Limbania Llorente
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i Serveis Socials (I.C.A.S.S.) per a l’atenció de les persones grans beneficiàries del Programa 
d’ajuts de suport a l’acolliment residencial, Centre de dia i habitatge tutelat per a la gent gran”.

15 de juny de 2004: Creació del Bisbat de Terrassa per escissió de la Diòcesi de Barcelona 
(recordeu que, per Estatuts, el patró de la Fundació, és a dir, qui nomena el Patronat, fins 
aleshores era el Bisbe de Barcelona).

11 de maig de 2005: Signatura de Conveni amb la Universitat de Vic per a la realització de 
pràctiques dels alumnes de fisioteràpia, nutrició, salut.

Setembre de 2005: Nomenament de nou Rector de la Parròquia i, per tant, nou President del 
Patronat. Mn. Lluís Pou Illa substitueix Mn. Joan Miranda Pérez.

Novembre de 2008: Nomenament de nou Rector de la Parròquia i, per tant, nou President del 
Patronat. Mn. Miquel Planas Buñuel substitueix Mn. Lluís Pou Illa.

29 de desembre de 2009: Decret 37/09 de l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de 
Barcelona pel qual s’autoritza que la Fundació Casa Asil Parroquial de la Immaculada passi a 
jurisdicció de l’Ordinari de Terrassa.

21 de gener de 2011: A les 19 hores el ple extraordinari de l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
atorga, entre d’altres, la Distinció Cívica a la Residència La Immaculada.

19 de gener de 2011: La Residència participa, amb estand propi, en la Fira d’entitats de la 
Parròquia de Sant Vicenç de Mollet.

1 de juny de 2013: Celebració del 35è Aniversari de la Residència amb actes especials i edició 
d’exemplars de la “Dona d’aigua” amb el logo de la Institució.

Setembre de 2017: Nomenament de nou Rector de la Parròquia i, per tant, nou President del 
Patronat. Mn. David Abadias Aurín substitueix Mn. Miquel Planas Buñuel.

Treball de Lola Pérez
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Sortides Anís del Mono

La primera sortida que vam fer l’any passat va ser a Badalona, a veure la fàbrica d’Anís del Mono.

Vam marxar des de la parada d’autobús enfilant la carretera de la Conreria, corbes i algun bony a la 
carretera van fer que alguna avia es queixés... però es va arribar bé a Badalona, al costat de la platja.

Vam baixar i vam anar cap a la fàbrica d’Anís del Mono.

Allí un noi ens esperava i ens va fer entrar en una sala on ens va explicar la història de la creació de la 
fàbrica d’anís.

Vam estar escoltant una estona i d’allí vam sortir cap a un altre edifici, on ens van ensenyar on destil·laven, 
on hi havia la matèria prima, on emmagatzemaven el líquid... i ens vam dur una gran decepció al no poder 
provar l’anís.

Al acabar vam anar a fer un vol, mentre fèiem temps per anar a dinar i vam anar fins el Pont del Petroli 
on hi ha l’estàtua d’un home-mico amb una ampolla d’anís. Ens vam poder fer moltes fotos i vam riure 
una estoneta.

D’allí vam anar a dinar, a un restaurant del port on vam menjar molt bé. 

Com feia molt bon temps, vam anar a fer un vol pel passeig, vam estar una bona estona contemplant la 
mar, la platja i la gent que es passejava.

A l’hora, puntuals ja estàvem tots en el transport de retorn cap a casa, molt contents pel dia tan bo que 
havíem passat. Esperant la pròxima!

Encarna Lahora, Antonia Haro, Angeles Mir, Isabel Cerezo

Carme Blanch Roma
Animadora sociocultural
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La festa del 39è Aniversari 

El dia 3 de Juny vàrem celebrar el 39è Aniversari de la Fundació de la Residència La Immaculada. Les 
fotos que veieu són del juny passat.

Aquest dia es especial, es comença la festivitat amb l’eucaristia a l’església de St. Vicenç i després 
fem un aperitiu al jardí del centre on ens trobem amb totes les persones que formem part del centre, 
residents/usuaris, familiars, treballadors i membres del Patronat on passem i gaudim d’aquest matí. 

Carme Blanch Roma
Animadora sociocultural
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La festa del 39è Aniversari 
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El voluntariat
El voluntariat per a tots nosaltres ha sigut una experiència increïble, més del que ens havíem imaginat.
El servei d’anar els divendres a la tarda amb els usuaris de la residència a ajudar-los, a jugar, a descobrir 
el seu somriure i veure que s’ho passen tant bé ens ha omplert moltíssim. El fet d’estar amb ells i donar 
senzillament una mica de la nostra ajuda, ens fa veure l’important que és fer-los feliços al menys per una 
estona. Ha estat molt satisfactori i és el millor regal que estem rebent com a persones.

Ens emportem el millor aprenentatge, ells et donen més del que nosaltres podem donar; són persones 
molt agraïdes, i cada setmana ens esperen que arribem per tal de  poder disfrutar de la nostra presència.
El voluntariat ha estat una etapa molt positiva i desitgem continuar l’any vinent. Agraïm a l’escola i a la 
Residència l’oportunitat que ens ofereixen. Gràcies per aquesta possibilitat que ens heu ofert,

Una abraçada 
Alumnes de Lestonnac
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Apuntes de vida
Me llamo Antonia Catena Garcia, y nací en agosto de 1921 en un pueblo de Jaén, Torres, situado en 
el ahora parque natural de Sierra Mágina. Tierra de olivos y cerezos. Años más tarde nacería aquí el 
conocido juez Baltasar Garzón. 

Soy la menor de cuatro hermanos, nací cuando mis padres eran ya mayores. Tan mayores que mi padre 
fue un superviviente de la guerra de Cuba y os recuerdo que aquella guerra acabó en 1898.

Por la época se decía que los hijos de padres mayores vivían poco, así que me acostumbré a ello no sin 
cierta congoja. Ahora veo que la previsión no era muy acertada, voy por los noventa y seis años. 

Recuerdo una infancia feliz, sin necesidades, con el mayor tesoro que puede tener una niña, sentirse 
querida. Al ser la menor, debo reconocer que disfrutaba de ciertos mimos. Recuerdo con nostalgia, el 
nogueral, que era la huerta familiar adonde acompañaba a mi madre, a veces a regañadientes, porque 
me privaba de jugar con las amigas.

Mis padres, Rosario y Juan Ignacio, tenían una tienda de ultramarinos. Mi padre era maestro de molino 
de una almazara que es donde se produce el aceite. El producto más preciado de mi tierra.

Explicaré una anécdota que me hace sentir muy orgullosa de mi padre.

Ante la proximidad de unas elecciones, el conde de Argillo, propietario de la almazara y padre del que 
fuera yerno de Franco, Cristóbal Martinez-Bordiu, entregó a mi padre la papeleta del partido conservador 
para que votara por él. Pero mi padre muy digno y socialista, le dijo que no le votaría y claro, aquel gesto 
de dignidad le valió el despido y algún problema económico para la familia.

Sí, recuerdo una infancia feliz, hasta el estallido de la guerra civil, a punto de cumplir quince años, que 
trajo mucho dolor al pueblo, con historias que prefiero no recordar.

Más tarde, la muerte de mis padres y la prematura muerte de Paquita, mi hermana mayor, yo era aún 
jovencita, me sumió en el seguramente periodo más triste de mi vida.

Al quedarme sin padres, me trasladé a vivir con mi hermano Juan y su familia a Baeza. Allí estuve unos 
años hasta irme a vivir a Madrid, en casa de una familia amiga. En Madrid aprendí el oficio de modista 
costurera. Era bastante común entre las mujeres de mi generación. Coser, hacer vestidos desde mi 
propia imaginación fue mi profesión durante un tiempo, y mi afición, siempre.

Vuelvo un poco atrás en el tiempo para recordar que el que sería mi marido, Enrique, y el único hombre 
de mi vida, también era de Torres. Nos conocimos de jovencitos y solamente nos separamos durante 
unos años por el largo servicio militar al que fueron sometidos los hombres al final de la guerra, y por su 
aventura americana en Brasil.

A su vuelta nos casamos y ya no nos separaríamos hasta su muerte en 1991. Éramos de la misma edad. 
Ese año nacía mi nieta Irene.

Una vez casados nos trasladamos a Barcelona donde nació Enrique, nuestro único hijo.

Era la Barcelona de los difíciles años cincuenta. Compartimos vivienda con otra familia. Algo que sesenta 
años más tarde vuelve a pasar desgraciadamente.

Ante las necesidades económicas de esos años, y como les pasó a tantos otros españoles, en 1960 
emigrados a Francia, donde familiares exiliados nos tendieron una mano.

Primero vivimos en el sur, en la Provenza, más tarde en un pueblo cercano a París, Jossigny. Me han 
dicho que muy cerca se instaló Disneyland París.

No guardo mal recuerdo de esa época, fuimos bien acogidos, trabajamos duro. Nos encontramos un 
país abierto, moderno, colorido, si lo comparamos con la España gris de aquellos años. Recuerdo el 
asombro que me producía ver a tantas mujeres conduciendo, ahora lo más normal del mundo.

Después de cuatro años regresamos a Cataluña. Primero Montornés, después Barcelona. Confieso que 



siempre me han gustado las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, y si, a pesar de mis orígenes, 
soy más urbanita que rural.

Mollet ha sido mi última residencia, aconsejada por mi hijo que quería tenerme cerca.

En estos últimos años he tenido la fortuna de sentirme acompañada y querida por mi familia más cercana, 
mi nuera Anabel, mis nietos Irene y Aitor, y de mi hijo Enrique. 

Hace unos años se instaló en mi cabeza un señor alemán, Alzheimer, y ando algo despistada. Si a eso 
le añadimos que una mala caída casi acaba conmigo, no puedo decir que estoy en mi mejor momento, 
pero estoy bien atendida y no puedo quejarme, así que camino de noventa y siete años, espero con 
tranquilidad el momento de irme de una vida a la que estoy agradecida.

Enric, fill d’Antonia Catena

Treball de Pilar Bosch
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Sant Joan 2017

Com cada any vam tenir la visita del Grup “Los Monegros” per celebrar els aniversaris del mes i la revetlla 
de St. Joan acompanyats de familiars, treballadores i amistats, van tocar de meravella, cançons antigues. 
Al matí ho vam celebrar a la tercera planta i a la tarda dintre del centre de dia per la calor i desprès en 
el jardí de la Residencia. Durant aquesta estona vam poder gaudir de la música, les diferents coques 
(crema, pinyons i cabell d’àngel), vam beure orxata, fanta, sucs... i dels petards, fonts d’artifici i de les 
bombetes. Hi havia també una besneta d’una senyora que encenia les bengales i tirava petards petits.

Àngela Mir 



La nostra iaia Carmeta
Carme Manils Altimira va néixer un 29 de octubre de 1942. Fora la tercera de cinc germans (Concepció, 
Lluís, Carme, Pepita i Joan). 
Ja des del seu naixement va viure a Can Fenosa, una casa de pagesos de Martorelles. Tan sols va anar 
a l’escola fins als 11 anys degut a que es va dedicar a les tasques de la casa i sobretot, a cuidar del seu 
germà petit Joan, mentre la seva mare Teresa treballava a la fàbrica.
Amb tan sols 15 anys va començar a treballar a la fàbrica tèxtil Can Fàbregas on portava un ordidor. Amb 
19 anys treballà a “Hilaturas Marta” a Martorelles. Allà anava fent una mica de tot ja que tenia experiència 
amb tot tipus de màquines tèxtils.
Amb 22 anys es casà amb en Josep Salinas Alcázar, després de 3 anys de festeig i va passar a treballar 
a l’impremta del seu marit “Gráficas Goya”. Just al mateix any,  va tenir el seu primer fill, en Josep i al 
cap de l’any i 2 mesos, l’Alfons. Quan el 1985 la impremta es va traslladar a Barcelona n’esdevingué 
l’administradora gerent de “Gráficas Aitor S.A.” (li van canviar el nom). Durant molts anys va estar 
treballant-hi fins que al 2003 la empresa es va vendre i va poder començar a gaudir de la jubilació. Des 
d’aleshores, fins ara, han viatjat per diversos llocs d’Europa i també per diversos llocs d’Espanya. 
Des del mes de gener d’aquest any ha ingressat al centre de dia de la Immaculada a on s’hi troba molt 
a gust. Tota la família estem molt agraïts del bon tracte que ha rebut per part del personal i l’equip de 
professionals del centre, encapçalat per la Directora Rosa Prat.  
Actualment és una gran àvia de 4 nets: en Pol, el Marc, el Marcel i jo, en Pau, als quals estima moltíssim. 
Els va a veure a jugar a futbol i bàsquet i de tant en tant els fa coixins o bufandes de llana que tots agraïm 
molt a l’hivern. També ens ha acollit a casa seva sempre que ha estat necessari i ens ha preparat uns 
plats boníssims. 
Per tot això i per molt més: Gràcies iaia.

Pau, net de la Carme Manils 

Pinzellades de vida
El seu pare es deia Miquel, i va néixer a Sentmenat i la seva mare Josepa nascuda a Mollet. Es varen 
casar i van tenir dos fills, en Josep i en Joan.
En Joan va néixer a Benabarre (Hosca). Bé els seus pares per motius de feina es van traslladar i allà van 
viure una temporada i per coses de la vida en Joan va néixer a Benabarre, al cap d’uns mesos els seus 
pares van tornar a Mollet i des de alesohes ha viscut aquí.
Va cursar els seus estudis en el col·legi dels germans maristes de Montcada. Quan va acabar els estudis, 
podia triar quina feina volia fer, però tant el seu germà com ell varen decidir quedar-se a treballar amb el 
pare en el forn. El seu pare tota la seva vida havia sigut forner.
Vàrem fer grans coses a la pastisseria i varen tenir uns quants premis en el gremi de pastissers de 
Barcelona. Sobretot en les mones de Pasqua.
Hi va treballar fins que es va jubilar fa uns 4 anys.
Es va casar quan tenia 25 anys, i va tenir dos fills. La Gemma i en Joan.
Des de fa uns mesos comparteix el dia a dia al centre de dia.

Encarna, dona d’en Joan Giralt
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El 20 d’octubre vam fer la segona sortida de l’any. Vam anar al Santuari del Miracle, al Solsonès. Aquesta 
vegada el recorregut amb autobús va ser més llarg però com dúiem un autobús molt gran i còmode no 
es va fer gens passat.
Ens va fer bon temps, no vam tenir fred i això ens va deixar que poguéssim passejar pels voltants del 
santuari amb tranquil·litat, gaudint del paisatge.
Quant vam arribar ens esperava un senyor, que era capellà i ens va fer totes les explicacions de la història 
de la creació del Santuari, de la gent que hi viu, del que es pot fer en aquest indret... on dormir, a les 
cel·les i ens el va ensenyar per fora. Desprès vam entrar dintre, vam dir què maco!!! Hi havia uns retaules 
molt antics, imatges de sants... vam anar cap a un costat per un passadís i vam fer cap a la capella del 
Santíssim on vam escoltar missa. 
Al acabar vam anar cap el restaurant on vam dinar la mar de bé, estàvem molt amples!!!
Desprès vam tornar a fer un vol, on vam veure arbres fruiters, un altre costat del Santuari i ens vam fer 
fotos de grup.
La tornada va ser molt tranquil·la, vam ser molt puntuals. 
Ara toca esperar a veure on anirem l’any vinent!!!

Rosa Torondell, Miguel Romero, Mª Salut Estrada, Josep Xicola

Sortides Santuari del Miracle
Carme Blanch Roma
Animadora sociocultural
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Piscina amb els petits
Verónica Muñoz
Auxiliar de geriatria

Una de les novetats de l’estiu de l’any passat, va ser 
la festa de l’aigua que es va fer una tarda, el dia 18 
de juliol.
Es va convidar a tots els familiars, treballadores amb 
els seus fills, nebots més menuts a gaudir d’una 
estona refrescant amb la resta de residents i usuaris. 
Al centre del jardí hi havia una piscina gran, pistoles, 
cubells, pilotes... tot per a passar una bona estona 
ben remullats. Els no tan petits s’ho van passar molt 
bé veient com jugaven els nens/nenes i els més 
petits tenien una piscina adequada a la seva mida 
perquè quant van començar els grans a esquitxar-
los ja no estaven tan contents.
Desprès de remullar-nos una mica ens van oferir un 
gelat.
Vam passar grans i petits una tarda molt distreta!!!
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Piscina amb els grans

De cara el bon temps comencem a gaudir més estones del nostre jardí. Es un espai molt 
agradable amb gespa i flors de temporada. Aquest any, com a novetat hem gaudit d’una piscina 
on els residents i usuaris han pogut remullar-se les cames i els més atrevits van caminar per 
l’aigua. 

Carme Blanch
Animadora sociocultural
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Hort
Carlota Gutiérrez
Monitora de Geoblau

Un any més, a la residència La Immaculada, 
continuem amb la cura del nostre petit hort urbà 
ecològic.
Durant l’experiència de l’any passat, vam aprendre 
molt sobre el seu funcionament. És per això que 
aquest any ens atrevim amb nous projectes com la 
creació del nostre propi planter o el cultiu de plantes 
medicinals.
A més, com que aquest any ha sigut especialment 
plujós, hem tingut l’oportunitat de realitzar algunes 
activitats d’interior com diferents manualitats i la 
creació de remeis naturals amb plantes medicinals.
A poc a poc, després d’una pacient i constant 
dedicació, anem obtenint els fruits del nostre treball. 
Però és el procés mateix el que ens ofereix les majors 
recompenses: gaudir de l’aire lliure, compartir els 
nostres coneixements i col·laborar entre tots per tirar 
endavant aquest petit racó de naturalesa.
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Vermut

El día 22/09/2017 una pequeña representación de persones residentes de la Fundació 
Immaculada tuvimos la oportunidad de ser invitados a través de Emfo a una degustación 
culinaria realizada en el Centro Cívico Barcala. 
Los platos fueron elaborados por un grupo de estudiantes.
La experiencia fue fantástica, ya que pudimos disfrutar de la convivencia intergeneracional con 
persones de diferentes entidades.
Agradecer la invitación y atención prestada.

Pilar Crespo
Treballadora Social
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Bingo familiar
Hoy hay una actividad en la residencia a la cual estamos invitados EL Bingo, una buena ocasión para 
interactuar y conocer a los residentes, usuarios del centro de día y a sus familiares.  En fin, un buen día 
para divertirnos y pasarlo bien en FAMILIA.

A Pepita le encanta, sobre todo si gana, a ver qué pasa hoy, las veces anteriores nos habíamos quedado 
a las puertas de conseguirlo. Nos sentamos en las mesas, hay mucha expectación y nerviosismo que 
se respira en el ambiente: cada uno en su sitio, con su cartón y su bolígrafo, sale la primera bola, nada, 
la segunda, casi, y así una detrás de otra, vas marcando dos o tres números seguidos y poco a poco se 
rellena casi todo el cartón, falta un número: qué emoción, será en esta bola, le tocará a otro y, por fin, 
mi número y gritó: BINGOOOO!!! A Pepita se le iluminó la cara, había ganado, es sorprendente cómo 
tan poco le puede hacer tan feliz. Qué contenta con su regalo estuvo varios días hablando de ello y 
recordándolo. Probaremos suerte en el próximo.

Familiares de Pepita Albertí
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M’han demanat que expliqués la realització 
d’algunes activitats “EXTRAORDINÀRIES” 
realitzades aquest últim any al nostre centre. 
És per aquest motiu que intentaré recollir-ho en 
aquest escrit.

Acompanyem persones en les que, de segur, 
seran les seves últimes passes en aquest món, 
però no per això desconnectades de la realitat 
que les envolta. Una realitat que també els afecta 
a elles i a les seves famílies, i a tota la comunitat.

Fa cinc anys, en la commemoració dels 35 anys 
de servei a les persones grans, es va editar un 
punt de llibre amb la participació de les persones 
acollides al centre.
Rellegint les paraules escrites, he copsat 
l’empremta dels valors que la Institució, Fundació 
Casa Asil Parroquial La Immaculada, postula.

Com molt bé sabeu, la Fundació té la missió 
d’acollir i acompanyar, i està inspirada en 
els valor cristians de respecte a la dignitat 
humana, hospitalitat, tolerància i caritat. El com 
portar-ho a terme també queda palès en la 
visió, concretament quan descriu que aquesta 
intervenció és integral (física, social, psicològica 
i relacional). 

Els atemptats del mes d’agost de l’any passat a 
Les Rambles de Barcelona, les manifestacions en favor de la Democràcia i la Llibertat, les eleccions, els 
refugiats, l’aturada de país, la vaga feminista, els moments polítics extraordinaris viscuts, les retallades, 
les vagues dels pensionistes, i molts altres temes d’actualitat, més o menys propers, s’han tractat en 
petits grups, obertament, amb total llibertat de participació i sempre amb respecte. 

S’ha participat compartint minuts de silenci per les víctimes, resant parenostres, portant un llaç negre; 
en concentració de personal, usuaris i familiars, debat en el centre en solidaritat a les manifestacions en 
favor de la llibertat; confeccionant un mural “Xerrada per la llibertat” o un mural “Democràcia” després 
dels lamentables fets de l’1 d’octubre; concentració i llaç lila per les dones, i tants altres actes on les 
paraules del PUNT commemoratiu (“respecte, solidaritad, honestidad, buenas personas, emociones, 
m’escolten, sóc feliç, com a casa, companyia, gratitud,  tranquil·litat, compartir, confiança, molt cuidada, 
Dios, ternura, alegria....”) prenen un sentit, encara si hi cap, més intens.

M. Carme Molins
Directora d’Administració i Control

Acompanyem persones
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La Castanyada
Al voltants dels mes d’octubre, va venir la classe dels Delfins i la dels Calamars, nens i nenes de P-4 
de l’escola Lestonnac a veure’ns amb motiu de la Castanyada, la senyora castanyera els va rebre i vam 
passar una molt bona estona amb tots ells. 
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Nada hubiera sido igual

Le quiero dedicar mis primeras palabras, a la 
persona que siempre ha estado a mi lado, y que ha 
sabido querer como nadie a su marido, a nuestras 
hijas, nietos y bisnietos.
Gracias por tu esfuerzo y dedicación a toda la 
familia. Cuando leas estas palabras siente el abrazo 
que te damos todos.

Me llamo Florentín Catalán Crespo, tengo 87 años, 
nací el 8 de julio de 1930, en un pueblo de la pro-
vincia de Teruel (Alfambra). Fui el penúltimo hijo de 
una familia muy unida de 16 hermanos. Me crié allí 
hasta que decidí hacer un oficio, herrero. Marché a 
Cella, hasta que conocí a mi mujer en Fuentes Ca-
lientes. Nos casamos y tuvimos 2 hijas, Trini y Nuci. 
Actualmente tengo 4 nietos y 2 bisnietos, a los que 
quiero con locura.

En el año 1961 emigramos a Cataluña, dejando 
atrás mi negocio, la herrería, nuestra casa y familia. 
Estuve trabajando de forjador en la empresa Fre-
denhagen Iberica hasta que cerró.

He padecido de varias enfermedades desde los 30 
años aproximadamente. Operación de estómago, 
peritonitis, fistulas, cáncer de piel, cáncer de prós-
tata y cáncer de colón. Mi lucha por la vida ha sido 
lo que más me ha marcado. Sin la ayuda de mis 
familiares y en especial de mi esposa no lo hubiera 
podido superar.

Como hobby me han gustado las manualidades. 
Tengo una colección de herramientas del campo 
que ocupaba mi tiempo libre. Todo lo hacía de me-
moria, la cual hace un tiempo me empezó a fallar y 
que lentamente me ha ido condicionando todo en 
mi vida.

Mi sentimiento sin duda está en Aragón “mi tierra”, 
la que tanto añoro y no sé si podré volver, pero mi 
cariño y agradecimiento por toda una vida, sin lugar 
a duda “Cataluña”.

Ahora estoy aquí en el centro de día de “La Imma-
culada”, otra etapa. Me trae mi familia y estoy muy 
a gusto. Bueno, eso dicen, ya que no me acuerdo 
de mucho más.

Trini i Nuci filles de Florentín Catalán

Treball de Joan Giralt
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Una dona lluitadora
La Clementa, la nostra mare, va néixer a Mollet del Vallès, el dia 1 de setembre de 1932. La seva mare es 
deia Carmeta, i era coneguda com la filla de Cal “Maifumem”. El seu pare, es deia Salvador i era conegut 
com el “Pubill”. Van tenir dos fills més, la Margarita i el Ton. Vivien al carrer Compte d’Urgell de Mollet, i 
al cap d’uns anys es van traslladar al carrer Cervantes d’aquesta mateixa Vila.
La seva infància i la seva joventut no van ser gens fàcils. Van empresonar el seu pare durant la Guerra 
Civil, primer a Terol i posteriorment a la Model de Barcelona. La seva mare treballava de teixidora al Coté. 
El seu pare era pintor, però deshores es va dedicar a fer de fuster, tot i que sabia fer de tot i tot ho feia bé. 
La Clementa, als 14 anys va anar a aprendre a cosir i a brodar, i es dedicada també a ajudar en les feines 
de la casa. Va conèixer al que seria el nostre pare, l’Emili, que es dedicava a la pagesia i la seva principal 
afició era jugar a Basquet, essent jugador del CB Mollet. 
Tots dos, es van conèixer una tarda de ball al Tabaran de Mollet. Es van casar i van anar a viure a la casa 
natal de l’Emili. Van tenir tres fills, l’Elisabet, el Daniel i l’Albert. La Clementa es va posar a treballar a la 
lleteria i queviures. També es cuidava del bestiar, i quan podia “s’escapava” una estoneta a cosir, que 
era el que més li agradava. No veiem mai la nostra mare sense fer res, mai un dia de descans, mai unes 
vacances..., sempre treballava. Una dona valenta i lluitadora que va saber portar amb coratge la malaltia 
del nostre pare. Ara fa tres anys, un maleït ictus la va deixar impossibilitada, sense poder fer res del que 
a ella tant li agrada. Cosir i cuinar (és una gran cuinera!!!).
Tot i que, tenim l’esperança que algun dia, encara que sigui una miqueta, es recuperarà.
Per a nosaltres, la millor mare del món!!!
T’estimem MAMA!!!

Fills de Clementa Martinez



La meva mare
La meva mare, la Concha, va néixer en un llogaret a prop de Portugal en la província d’Ourense. Els seus 
pares eren camperols sent la major de quatre germans. Va poder anar a l’escola i va aprendre a llegir, es-
criure i les quatre regles però sovint ja de petita l’anaven a buscar perquè tingués cura del ramat familiar. 

De jove va emigrar a Barcelona a la recerca d’una millor vida, treballant de minyona en un poble de la 
rodalia. Enviava tots els diners que podia als seus pares per ajudar-los.

Va conèixer al meu pare i es van casar i van anar a viure juntament amb els pares d’ell, els sogres, a un 
pis de l’Eixample.

Va deixar de treballar, va passar a ser mestressa de casa i el meu pare treballava de comptable en el Port 
de Barcelona

La vida de ma mare així com també la meva va ser dura, ja que va tenir que cuidar del sogre malalt, que 
no es podia valdre. 

La “Concha”, com li deia el meu pare, ha sigut complaent, tolerant, maternal, treballadora incansable, 
suportant i revertint estoicament tota mena de situacions personals i familiars. 

Tot i vida que li ha tocat viure, que ha sigut força difícil, ella sempre ha protegit i ha tingut en estima per 
aquelles persones que li han fet difícil. 

Resumint: ha tingut una vida que ha passat desapercebuda i no ha sigut apreciada però que té un pro-
fund valor ja que sense ella no hauria sigut suportable.

Martin, fill de Concha Pérez

Treball de Dolores Robles
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Taller de pinyes
El mes de novembre vaig venir com a voluntària a fer un taller de “Pinyes de tovallons de paper”.
Un cop a la setmana un grup ens ajuntàvem a la segona planta a fer-ho. Primer es pleguen els tovallons 
d’una determinada manera i desprès es van col·locant. Es fan pinyes de diferents colors i de diferents 
formes, es pràctic i decoratiu per a les taules i vam pensar que quedaria molt maco fer-n’hi per decorar 
les taules per Nadal i que ho pogués gaudir tothom.
Va agradar molt, us convidem a provar-ho!!!

Mercè Domenech, usuària de centre de dia

Cada any fem un sopar de Nadal, aquí al centre. Aquest sopar es un obsequi de la Junta del Patronat 
de la Fundació per felicitar les festes a tot el personal, i acabem a un amic invisible.

Sopar de Nadal
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Mucha vida vivida
Me llamo Josefa Marín Muñoz, nací el día 27 de agosto de 1924 en un pequeño pueblo de la Sierra de 
Cazorla, provincia de Jaén, llamado Hornos de Segura.

Soy la segunda de cuatro hermanos (Ángel, Josefa, Antonio y José Mª). Nuestros padres murieron muy 
jóvenes, se llamaban Juan y Juana. Yo tenía 9 años cuando me quede huérfana, fue muy duro quedarse 
sin padres a esta edad. Me fui a vivir con un matrimonio que no tenían hijos, mi padrastro era muy bue-
no conmigo, todo lo contrario de su mujer, que era una mujer con un carácter muy dominante. Estuve 
viviendo con ellos hasta que conocí a mi marido que ha sido lo mejor que me ha pasado en esta vida. 
Se llamaba Rafael, era un hombre bueno y muy familiar. Tuvimos cinco hijos uno murió al nacer (Dolores, 
Jacinto, Pilar y Josefa). Me he dedicado por completo a mi familia, nunca tuve necesidad de trabajar 
fuera de casa, con el sueldo de mi marido teníamos para vivir. Nos trasladamos a vivir a Cataluña en el 
año 1970, aquí hemos sido muy felices y nuestros hijos pudieron trabajar y estudiar. 

Enviudé a los 59 años, mi marido murió muy joven de cáncer, lo pasé muy mal porque estábamos muy 
unidos, pero lo superé, en cambio lo peor que me ha pasado ha sido la muerte de mi hijo hace 3 años 
esto no se supera por muchos años que pasen.

Mis aficiones han sido coser y hacer ganchillo y como actividad deportiva caminar. He vivido en Santa 
Coloma hasta los 74 años, después vine a vivir a Mollet porque era un pueblo que me gustaba mucho.

Para acabar, tengo que decir, que en la actualidad tengo seis nietos y nueve bisnietos, la última hace 15 
días que nació. 

Ahora a mis 93 años ya no puedo vivir sola y he decido que mis hijas decidan por mí. Hoy hace un mes 
que estoy en esta residencia y tengo que felicitar a todo el personal que hace que mi vida aquí sea lo 
más agradable posible.

Filles de Josefa Marín

Treball de 
Maria Padilla
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Visites
Durant el temps de Nadal, organitzem diferents 
activitats amb agrupacions de la població on fan: 
cant, concerts, ball... actuació del grup de teatre 
Lestonnac fent els Pastorets, la visita dels Reis 
Mags de l’Esplai Xivarri. Passem unes estones molt 
amenes i entretingudes, gracies a ells.
Des d’aquí agrair a tots, la seva visita i els detallats 
que ens fan arribar  com son les diferents postals de 
Nadal fetes per ells amb molt d’amor i el regal que 
cada any ens porten els Reis de L’Esplai.

Coral el Clavell

Casal Cultural

Escola de música Mollet

Escola Carmen Flamenc

Esplai Xivarri

IES Gallecs

Pastorets Lestonnac

IES AIguaviva

Monegros



Caga tió
Per les festes de Nadal, des de fa uns anys celebrem amb l’ajut dels més petits de la casa, ja sigui els 
fills de treballadores, nets, nebots, cosins... i amb la resta de persones que formem la Residència La 
Immaculada, el Caga Tió. Cantem cançons típiques d’aquestes festes, ens traiem una mica la vergonya 
tots plegats i gaudim tots junts d’una estona distesa i alegre fent cagar el Tió a cops de bastó.
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Hola a tothom,
Aquest any he viscut una experiència molt maca amb els usuaris i residents de la residència Immaculada 
i que m’agradaria compatir amb vosaltres. 
El dia 31 de desembre per primer cop a la residència varen decidir celebrar les dotze campanades, 
evidentment com que es celebren molt tard, van celebrar-ho a les 12 del migdia. Jo com que aquests 
dies no tenia que anar a treballar, em van convidar a participar amb ells i la veritat es que va ser una 
estona on vaig poder gaudir de la companyia de tots el avis, que sincerament, son unes persones molt 
agraïdes i meravelloses.
Quan vaig arribar uns minuts abans de les 12 hores, varen començar a preparar el raïm, el cotilló i tots els 
avis estaven expectants i il·lusionats amb tota la moguda, a cada un d’ells se li va donar una bosseta amb 
els seus 12 grans de raïm i un element del cotilló, uns portaven ulleres, altres barrets i d’altres penjolls per 
estar ben ambientats amb la festa que anàvem a celebrar.
Va arribar l’hora, quina emoció... Comencen les campanades, a cada campanada tots anaven seguint 
una a una menjant els grans de raïm. Quan es va acabar, tots es varen posar a aplaudir i a felicitar-se 
el nou any que entraven, també recordant als que aquest any havien marxat i que ja no estaven amb 
nosaltres. 
Després de tot el ritual de les campanades, va començar la festa, vàrem posar música i tots vàrem 
començar a ballar, uns més lleugers, d’altres no tant però la veritat es que tots participaven junt amb les 
cuidadores, responsables i alguns acompanyants dels residents. 
Aquesta experiència em va fer reflexionar molt, vaig poder compartir una estona amb gent meravellosa 
i agraïda, em vaig queda sorpresa del que fa la música i la companyia d’altres amb la gent, avis que 
habitualment veig que caminen amb una mica de dificultat o que estan sempre més seriosos, estaven 
ballant i gaudint rient i participant amb il·lusió d’aquest moment.
Bé, us he fet cinc cèntims de la meva experiència però us animo a que la propera festa que hi hagi a la 
residència hi participeu ja que totes aquestes persones agraïdes i meravelloses ens aporten una lliçó de 
vida i que val la pena compartir amb ells aquests moments. Només dir-vos que nosaltres amb un futur 
podem ser un d’ells, i que quan això passi a mi personalment, suposo que a vosaltres també, m’agradaria 
compartir moments com aquests i poder-los gaudir “a tope”...
Una abraçada a tothom.

Maite Viladecans, filla de l’Angela Suriñach
Usuària centre de dia

Les dotze campanades



De Santiago de Chile
Lidia nació en Huasco (Santiago de Chile), siendo la menor de cinco hermanos. Su madre se dedicaba 
a las labores del hogar y cuidado de los niños, mientras que su padre trabajaba como administrador de 
una naviera. Lidia pudo ir al colegio, se puede decir que tuvo una muy buena infancia, siempre fue una 
niña mimada.
Transcurrido el tiempo, Lidia se trasladó a vivir a Santiago y allí inició un noviazgo con Eduardo un señor 
viudo ya con dos hijos y con el que se acabó casando. Fruto de ese amor tuvieron dos hijos. Lidia 
se encargaba del hogar, mientras que Eduardo trabajaba como ingeniero en una fábrica construyendo 
maquinaria pesada.
Así se ganaban la vida, los niños fueron creciendo y emancipándose. El hijo menor también trabajó en la 
empresa con su padre. Cuando llegó una crisis económica fuerte, Eduardo envió a su hijo a España para 
que buscara trabajo.
Eduardo cerró cuentas con todos los proveedores y empleadas y decidieron emigrar para España 
contando con muy pocos recursos.

Eduardo, marit Lidia

Nuestra Madre
María Pérez Muñoz, nacida en Tarifa, provincia de Cádiz en el año 1935, su niñez y adolescencia se 
desarrolló en un pequeño pueblo de Cádiz llamado Tahivilla, procede de una familia que se dedicaba a 
trabajar la tierra.
Fue en esa localidad donde encontró el amor, conoció a un joven barbero llamado Joaquín, que recorría 
los pequeños pueblos y campos para poder ejercer su oficio.
Hacia el año 1964 se casaron y emigraron a Cataluña, concretamente al pueblo de La Floresta, un año 
después tenían a su primer hijo, un niño, ocho años más tarde repetían la experiencia de ser padres, esta 
vez llegó una niña.
Hacia el año 1974 decidieron venir a vivir a Mollet del Vallés, donde aquel joven barbero empezaba un 
negocio por su cuenta y establecían su actual residencia.
Mujer de su hogar, realizando labores de casa y trabajos de limpieza en casas particulares, al mismo 
tiempo que criaba a sus hijos fue madurando su vida.
Mujer de mucho carácter, muy perfeccionista, le gusta el orden, demasiado preocupada por las cosas y 
buena amiga de sus amigos.
Siempre activa, pertenece a la AAVV de la Plana Lledó (su barrio) donde en actividades sociales siempre 
ha colaborado, Centro Cultural Andaluz, Centro Cultural de Can Pantiquet…
Tiene tres nietos y es querida por todos.

Hijos de María Pérez

Nuestra madre
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Carnaval en la residencia, lo empezamos con alegría, 
¡¡¡pelucas, sombreros, gafas… para todo el mundo al 
son de la música!!!
Nos reímos al mirarnos los unos a los otros, es un 
buen día para pasarlo bien, entre bailes, música y buen 
humor.

Carnestoltes
Paqui López
Auxiliar de geriatria
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Recordando toda una vida
Pilar Pérez Martín nació en El Castellar, provincia de Teruel el 10 de octubre de 1944, hija de Miguel y 
Petra. Es la segunda de cinco hermanos.
Cuando era niña trabajaban con sus padres las tierras y cuidaban de las ovejas.
Ella pudo estudiar y se sacó el certificado escolar, le gustaba mucho la escuela.
En el año 1962 se fue a Cataluña buscando trabajo con su hermano mayor y estuvo viviendo en casa de 
sus tíos, siempre le decían que aquí no nevaba, a ella no le gustaba mucho la nieve por las heladas que 
había vivido cada invierno en su pueblo y el mismo año que llegó cayó la mayor nevada que se recuerda 
y les decía “pues para no nevar no veáis la que ha caído”.
Dos años más tarde vinieron sus padres y sus hermanos pequeños para vivir en Sant Fost de 
Campsentelles.
Encontró trabajo en la empresa Hilaturas Marta “La Fabriqueta” de Martorelles, donde estuvo trabajando 
hasta 1970.
En 1969 se casó con Manuel y tuvieron dos hijos José Manuel y Ana Belén. Dejó de trabajar al tener su 
primer hijo.
Por el año 1983 quiso volver a trabajar, pero como la situación laboral no era buena, decidió dedicarse a 
la costura, realizaba los patrones y nos hacía la ropa a toda la familia.
Le gustaban mucho las manualidades, el punto de cruz, el ganchillo y tejía jersey, bufandas, gorros…
Una caída fortuita hizo que se rompiera la muñeca y decidió estudiar el título de pedicura y manicura.
Empezó a realizar la pedicura a sus amigos y familiares, como se le daba muy bien, cada vez le pedía 
más gente que se dedicara a esto.
Ha cuidado a su madre Petra y su suegra Antonia con mucho cariño hasta el final de sus días.
A ella le gustaba su trabajo y lo combinaba disfrutando de sus nietos Pau y Meritxell. Ahora se divierte 
mucho con ellos viendo alguna serie de comedia.
Pilar es una persona amable, cariñosa, simpática, con muy buenos sentimientos, lo que más valoro 
de ella es que siempre ve algo bueno en las personas y si ve que necesitan algo es la primera en ir a 
ayudarles.

José y Ana, hijos de Pilar Pérez

Treball de Mercedes Ibarra
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Recorda de fa temps
Vaig néixer a Barcelona, un 22 de setembre de1931. Vaig ser l’última de dos nois i dos noies: Mari Àngels, 
Valentí, Josep i jo la Joaquima, Quima.
El pare es deia Valentí i la mare Ramona.
La meva infantesa va ser horrorosa, als vuit mesos de néixer vaig perdre a la meva mare d’una malaltia, 
d’una tisis galopant, en tres mesos va morir. Vaig anar de mà en mà, la Mª Àngels, tenia quatre anys més 
que jo, va anar a viure amb uns tiets que no tenien fills, el segon en Valentí va morir a l’edat d’un any, en 
Josep va anar a casa d’un tiet pagès. En el meu cas, anava d’estar amb el pare a casa d’una amiga de 
la família, la Sra. Bàrbara, casada amb el Manel i que tenien un noi i una noia. Per a mi va ser com una 
mare, fins el dia que ella va morir jo li vaig dir mare. Ella m’ho va ensenyar tot: a cosir, a rentar, a planxar...
Vaig anar a un col·legi de l’Ajuntament i recordo que feia moltes festes més que estudiar.
De petita recordo les cues pel racionament, ho veig com si fos ara, i com que més d’una vegada em 
colava entremig de les potes dels cavalls per poder agafar un tros de pa.
La primera feina va ser amb un sastre, als 12 o 13 anys recomanada per la Sra. Bàrbara. Allí m’ensenyaven 
a cosir i duia el que s’havia fet al domicili, a entregar-ho. Recordo que una vegada que vaig anar a 
entregar un vestit i un abric molt lluny, des del Sepu fins a la Monumental, i al veurem el senyor tan petita 
i carregada em va donar berenar i dos pessetes, que era molt llavors. A raó d’això la Sra. Bàrbara es va 
enfadar perquè em podien haver fet mal al anar de nit, era hivern i carregada...va anar a parlar amb el 
sastre i des de llavors ja no vaig tornar mai més de nit, ni amb tanta roba, ni responsabilitat.
D’aquí vaig anar a treballar a una fàbrica Hispano Suïssa, crec que tenia 14 o 15anys, en el taller. El pare 
em va dir que anés a viure amb ell i el meu germà Josep, però al cap d’un mes jo ja estava treballant a 
una altra fàbrica. Van passar els anys i als 19 vaig venir a treballar a Mollet, a servir en una casa que tenien 
botiga, una “polleria” i el marit tenia taxis.
Puc dir que vaig estrenar la parada nº1 del Mercat Municipal de Mollet, venent pollastres i tot allò que 
tingués a veure amb ells.
Poc a poc vaig anar tenint més contacte amb una tia que tenia un restaurant a Mollet, la tia Maria, el 
restaurant Beumala, el coneixeu? Un dia la tia Maria em va dir si volia anar a treballar amb ella del que 
fos, la qüestió era saber fer de tot perquè tenien molta feina. 
Als 36 anys vaig conèixer al Blas, el que seria el meu marit. Ell vivia a Martorelles i tenia 38 anys. Ens vam 
conèixer gràcies a uns amics comuns.
La meva vida laboral va acabar a Can Beumala on hi vaig treballar-hi molts anys.
Em vaig quedar vídua ara farà vuit anys i des de fa uns mesos que visc aquí a la Residència, perquè vivia 
sola i al no tenir gaire salut, vaig haver de fer un pensament i vet aquí que la vida m’ha portat aquí amb 
vosaltres.

Quima Frago



Una dona alegre i treballadora
La Rosa va néixer al 1939 a Barcelona. Van esser 8 germans (4 nois i 4 noies). Ella és la segona més gran 
de les noies. La seva infància no va esser gens fàcil, però ella sempre ha sigut una persona molt alegre i 
optimista i sempre a sabut veure la part positiva de les coses (sempre veia l’ampolla mig plena), i això és 
el que sempre ens ha inculcat als seus fills, a mi, la Rosa i al meu germà en Ramón.
De ben joveneta va entrar a treballar en un taller de costura on feien roba de casa (cobrellits, coixins, 
cortines....) i allà va esser on va aprendre el seu ofici. En una excursió a Montserrat, va conèixer al meu 
pare i després d’uns anys de nuvis, es van casar. Al poquet temps de casar-se van marxar a França (per 
assumptes de feina) i allà varen estar gairebé 8 anys. Va esser a França on vam néixer el meu germà, 
Ramón i jo. Quan jo vaig néixer, van decidir tornar a Catalunya, l’enyorança era molt gran. Una vegada 
aquí, ella va treballar de cuinera en diversos llocs (col·legis, una casa de gent de diner i al final va tornar 
a treballar en un taller de costura, que és el que a ella sempre l’apassionat).
La Rosa ha sigut sempre una dona alegre i molt lluitadora, allà on anava a treballar tenia que carregar 
amb mi, perquè en aquella època les guarderies pels nens eren només per la gent de diner. Jo he passat 
moltíssimes hores amb la meva mare fins el punt, en que en cap moment em volia separar d’ella i quan 
ho vaig tenir que fer per anar al col·legi per a mi va esser molt dur... Cada dia plorava quan em deixava 
a l’escola.
La meva mare ha sigut sempre 
el meu exemple a seguir, quan 
la vida m’ha posat obstacles i 
m’he “amontonat” sempre he 
recordat unes paraules que ella 
sempre deia: “Una cosa, darrera 
l’altre” i “de tot se surt”. A sigut 
una dona moooolt alegre i li 
agradava molt ballar i cantar, a 
casa sempre cantava quan feia 
feina... Que era sempre, perquè 
mai parava quieta (jajajaja).

Bé ... podria estar parlant d’ella 
hores i hores.....

Rosa Llugany Saez, filla de 
Rosa Saez

Treball de Paquita Gallart
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Eucaristies
Celebrem l’eucaristia un cop al mes, aquí al centre i tenim un grup de residents voluntaris que preparem 
les pregàries per llegir-les durant la missa. Aquestes pregàries solen ser de l’actualitat, i es un moment 
de reflexió. També un cop al mes, gràcies a uns voluntaris  es fa la celebració de la paraula, el diumenge 
al matí. Les eucaristies més assenyalades son: la missa dels difunts, la Immaculada, missa de Nadal, 
Dimecres de Cendra, Dijous Sant, i la celebració de l’aniversari del centre, durant el mes de juny.



Vells records
Em dic Mercè, vaig néixer a Barcelona el 24 de setembre de 1935, al cap d’un any va esclatar la guerra 
i per seguretat ens vam traslladar a Mollet “deien els pares que queien menys bombes”, en aquell any 
eren 3 germans i jo la quarta, com que a Mollet queien menys bombes van venir dos noies més, en total 
érem 6 fills.
La nostra infantesa va ser una escola en la nostra vida, els meus pares eren grans emprenedors, 
intel·ligents i com deien dels catalans: els catalans treien pa sota les pedres..., per aquesta raó no vam 
passar gana però sí que vam tenir una  bona carrera d’ensenyament a guanyar-nos la vida honradament 
i treballant de tot el que fos, per una carrera en la vida.
Recordo que tenia 4 anys i feia de minyoneta a una perruqueria  a Cal la Vicenta, i dels 4 als 13 vaig seguir 
fent de minyona per guanyar el pa i portar un duro a casa, però érem feliços degut a que per sort tenia 
uns pares exemplars i la ensenyança per guanyar les batalles i així arribar a guanyar la guerra. Recordo 
Mollet agermanats, tots érem coneguts i els nanos jugaven al carrer al “flendit” i les noies a corda, a la 
xarranca, mentre que els pares prenien la fresca amb els veïns.
En els barris es feien festes, berbenes, festes del barri i tothom es reunia a passar la estona, la noies a lluir 
el vestit, que era fet i dissenyat per elles, els nois a mirar i presumir d’un pantaló de la roba comprada a 
las gitanes. Però com dic, érem feliços perquè les famílies hi havia un gran caliu familiar, gran respecte als 
pares i avis, això si, es treballaven 15 o 18 hores les noies, els nois 12, ja que eren molt grans les ànsies 
de tenir un futur més brillant. 
Amb aquest motiu el meu germà gran va anar a estudiar de Torner a una escola a Barcelona, en sortir a 
una fàbrica, el segon va aprendre de fuster, el tercer allà on li paguessin més i jo dels 13 a la Llagosta a la 
fàbrica filatures, als 14 era a Mollet a aprendre de teixir, de les 5h a 14h i de 15h a 18h anava a una altra 
fàbrica, de 18:30h a 21h anava a corte i confecció i modista a casa. Els dissabtes tocava aprendre de 
planxadora de midó, tintoreria, etc... ja que ha casa no es va pagar ni un duro perquè era tot producció 
pròpia familiar, d’aquesta manera hem tingut la sort de poder tenir una vida més plena per poder donar 
als nostres fills.
Ha sigut una vida plena de treballs i angoixes, plenes d’inquietuds i desenganys, al comprovar el canvi 
tant gran de tots aquets anys, la falta de germanor, de respecte, diàleg, educació, familiar, humilitat i el 
que és més gran, estimar-se i saber estimar, acabo dient aprenem a estimar i fem una guerra de respecte, 
de abraçades i regalem molts petons.

Mercè Domenec
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Hija de un minero
Mi nombre es Inés Calderón Coronel, nací en Almadén (Ciudad Real) hace 86 años. Mi padre, Santiago, 
era minero en las minas de mercurio y pastor en sus ratos libres. Mi madre Inocenta, cuidaba de mí y 
mis hermanos Santiago, Gerónimo, Francisco y Marcial, además de hacer algún trabajo para casas 
adineradas.
Por desgracia mi madre murió siendo yo joven, contaba con 19 años, y mi padre decidió volver a 
casarse por lo que yo opté por labrarme mi propio camino para formar un nuevo hogar y decidí emigrar 
a Barcelona, donde ya se encontraba viviendo la que iba a ser mi cuñada. 
Mi traslado a Barcelona no fue fácil ya que en esos tiempos la mayoría de edad era los 21 años y yo aún 
no los tenía, por lo que no podía buscar trabajo ni moverme con libertad sin el permiso de tutor. Por esta 
razón mi futura cuñada me llevó a un convento de monjas, que además era un internado para señoritas 
ricas, donde ejercerían mi tutela y me darían alojamiento y comida a cambio de mi trabajo, mientras me 
buscaban una casa donde poder trabajar de criada interna.
Después de un tiempo me encontraron una casa para trabajar, pero era una familia que tenía intención 
de emigrar a Alemania y llevarme con ellos, pero yo no quería irme tan lejos así que decidí esperar otra 
oportunidad y fue una suerte ya que encontré una familia donde me recibieron muy bien y donde me sentí 
apreciada.  Ésta familia eran dueños de unos laboratorios farmacéuticos donde con el tiempo acabaron 
trabajando mis dos hermanos pequeños que me siguieron en cuanto supieron que tenía trabajo. 
Después de unos años me casé con el que fue mi marido durante más de 40 años. Al principio deje la 
interinidad de la casa en la que trabajaba y nos buscamos un alojamiento en Barcelona, pero la cosa 
no estaba fácil por lo que acabamos compartiendo piso con mis cuñados. Ahí nació mi hija mayor 
Remedios.
Pasado un tiempo la familia donde trabajaba de criada ofreció el puesto de capataz en una finca rural, 
situada en Santa Perpetua, a mi marido. Allí el cultivaba los campos con las hierbas que se utilizaban en 
los laboratorios y yo llevaba la casa y atendía a los mozos que ayudaban a mi marido en el campo. Allí 
nació mi segunda hija Inés.
Tras cinco años en el campo, a mi marido le salió un buen trabajo en la compañía FECSA y nos trasladamos 
a vivir, de alquiler al pueblo de Santa Perpetua donde nacieron mis hijos Mª del Carmen y Pedro.
En 1969 hubo un gran auge en Mollet y se construyeron muchos pisos de protección oficial y aprovechamos 
la ocasión para comprar nuestra primera vivienda en propiedad. Nuestro traslado a Mollet fue un gran 
paso y una sustancial mejora de vida. 

Inés Calderón



Jornades interdisciplinars 
Els dies 16 i 17 de març vam poder assistir a les 12es Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències 
de Gent Gran.
En aquestes Jornades vam assistir a diferents taules rodones on exposaven temes que anaven sobre 
l’ètica, la inspecció, el paper dels familiars, cap a on van les residències, l’alimentació, l’espiritualitat i 
el final de la vida, com cuidar als professionals i també algunes de nosaltres vam assistir a algun taller 
d’estimulació basal, teràpia d’animals, prevenció de nafres. 

El passat 28 de març tot l’equip de treballadors i treballadores de la Residència vàrem tenir una reunió 
amb el Patronat. Aquesta reunió va venir marcada per tal de parlar i conèixer la gent que hi forma part.
L’idea principal d’aquesta reunió era la de compartir informació i dubtes que hi havia per ambdues 
parts. En un primer moment es van fer les presentacions de tots els membres del patronat i de totes les 
treballadores que van assistir a la mateixa.
Desprès, el Patronat ens va explicar diversos aspectes que volien deixar clars i/o recordar-nos, com ara 
quins són els valors que mouen  i fan que la Casa Asil Parroquial La Immaculada tingui aquest tracte 
familiar i acollidor que tant les famílies i els usuaris/es agraeixen.
Per últim, també des dels membres del Patronat ens van explicar, de manera transparent, els pressupostos, 
de la empresa sense ànim de lucre, i a on van tots els ingressos que es reben. Tenint en compte les 
despeses i que els beneficis recauen directament entre els treballadors/es.
Per tant, com a conclusió podem dir que la reunió va ser profitosa, ja que ens vam posar en contacte 
directe entre les persones que prenen les decisions i aquelles que les executen, per tal de portar endavant 
i fer millor la nostra petita casa i totes les persones que en ella conviuen.

Reunió entre patronat
 i treballadors/esVanessa Ramos

Auxiliar de geriatria
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El dilluns dia 23 d’abril vam anar de passeig perquè era festa, la festa de Sant Jordi, Patró de Catalunya 
comenta la Carme.
A les 10h ens ajuntem tots a la planta baixa, residents/usuaris, treballadores, voluntaris/familiars, ens 
organitzem en parelles i donem el detall que fa un grup de persones de la casa (aquest any fet amb 
ganxet, cadeneta) perquè tothom pugui lluir-lo en aquest dia. Sortim al jardí i ens fem les corresponents 
fotos de grup e individuals.
En Miguel comenta que vam marxar molts de la Residencia i de Centre dia, potser més que mai!!! D’altra 
banda la Clementa explica que fèiem una llarga cua, que no s’acabava mai!.
Tots parlen alhora de que van veure moltes parades de llibres i roses, molts nens que com ells anaven a 
gaudir d’aquest dia, dels preus de les roses a 4 euros expliquen que anaven al matí i a la tarda n’havien 
vist a 1’5 euros... Comenten el passeig que es va fer per les Rambles de Mollet fins el Casal on vam 
descansar, que desprès vam anar a la Plaça Vella i ens vam fer fotos...
Tots molt agraïts d’haver pogut passar aquest dia festiu i alegre.

Carme Manils, Clementa Martinez, Miguel Romero, Rosa Torondell,
Rosa Saez, Josep Xicola, Quima Frago 

SantJordi 2018
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Atenció centrada en la persona
Marta Vidal
Fisioterapeuta

Aquests darrers anys s’ha sentit molt a parlar d’ Atenció Centrada en la Persona, o ACP, dins de l’àmbit 
residencial.
Es basa principalment en promoure un canvi en la cultura d’atenció a les persones, on les persones 
usuàries i la seva família passen a tenir un paper actiu en el procés assistencial i de tractament.
Al segle XXI el perfil de les persones usuàries està canviant, passen de ser cuidades a ser acompanyades, 
a viure amb la major qualitat de vida possible.
Iniciar ACP vol dir iniciar un procés de canvi, on cal canviar la perspectiva de la observació, mirar no 
només amb els ulls. Cal esbrinar què és el que necessita aquella persona, d’una manera individual, cal 
conèixer les seves creences, la seva història de vida …
Hem creat una comissió de treball on hem escollit diferents moments del dia a dia de la nostra tasca. 
Actualment s’està treballant “els àpats “. En primer lloc es determinen quins son els punts forts, és a 
dir, tot allò que sabem amb certesa que estem fent bé, i després es miren quins son els aspectes que 
es poden millorar. A partir d’aquí es determinen uns objectius i s’expliquen a tot l’equip. Durant unes 
setmanes es van passant uns qüestionaris interns per veure si s’estan assolint els objectius, i podem 
establir així un decàleg de bones pràctiques.
Iniciem aquest un repte amb motivació i generositat, amb la determinació de traslladar la feina ben feta 
a la excel·lència.



En el nostre record
Ana Mª Morales / Laura Figàs
Infermeres

Dins la nostra professió i ha moments que son difícils, un dels més complicats per a nosaltres és quan 
la persona es troba al final de la seva vida. Fet que hem d’assumir amb responsabilitat i professionalitat 
ja que es una altra etapa de la vida, l’última. Per això hem de tenir cura, respectant les voluntats del 
resident i de la família, fent que no hi hagi patiment i sigui el més tranquil possible. Aquest “tenir cura” 
l’anomenem cures pal·liatives. Es tracta de fer mesures de confort, cobrir les necessaris de l’usuari 
com és la hidratació de la pell, de la boca i dels llavis, prevenir nafres, canvis posturals i mantenir en tot 
moment un estat de tranquil·litat evitant patiment i dolor. A vegades es necessari tractament pal·liatiu 
amb sedació.
Des de l’equip quan es viu una situació de final de vida es mostra una preocupació per part de tots els 
professionals degut a que tots tenim el mateix objectiu, una mort digna. De vegades és difícil assumir el 
paper de professional degut a que tractem amb persones que coneixem sovint des de fa anys i ha hagut 
un vincle de confiança, molts moments viscuts i molts records de la seva trajectòria durant l’estància a la 
residència. A vegades el no plorar davant d’ell es un esforç que s’ha de fer per mantenir la professionalitat. 
Volem expressar que totes les persones que han marxat han format part de la nostra vida professional, 
degut a que totes tenen moments, converses o fets per recordar que mai oblidarem. Quan diem adéu, 
també necessitem un temps per acollir-nos a la nova situació. 
Un altre paper important que hem d’assumir en aquesta situació es l’acompanyament familiar, és un 
moment complicat degut a que aquella persona estimada ens deixa. Per això hem d’intentar cobrir 
dins la mesura del possible totes les necessitats que tenen i respectar les voluntats de cada familiar. 
Acompanyant en tot moment. 
Es difícil parlar d’aquest tema però és una realitat.  
Volem agrair a totes aquelles persones que han format part de la nostra vida i que ens han ensenyat, la 
gent gran esta plena de vivències i d’experiències. Cadascuna amb una vida i un passat, per això hem 
d’aprendre d’ells i de les seves riqueses personals. 
Per finalitzar us deixem unes frase que li diríem a tots aquells que han marxat i han deixat una gran 
petjada.

“No és acomiadar-se el que fa mal 
sinó tots els moments que marxaran amb aquest adéu.
Adéu. Ens veiem quan el destí tingui ganes d’ajuntar-nos. 
Mentrestant cuida’t i sigues feliç”.
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La sabiduría de la Vejez
Isabel Lopez Elizaran
Psicòloga clínica

Ara mateix enfilo aquesta agulla
amb el fil d’un propòsit que no dic

i em poso a apedaçar. Cap dels prodigis
que anunciaven taumaturgs insignes

no s’ha complert, i els anys passen de pressa.
De res a poc, i sempre amb vent de cara,

quin llarg camí d’angoixa i de silencis.
I som on som; més val saber-ho i dir-ho

i assentar els peus en terra i proclamar-nos
hereus d’un temps de dubtes i renúncies

en què els sorolls ofeguen les paraules
i amb molts miralls mig estrafem la vida.

La teoría de Erikson sobre las etapas y conflictos que deben resolverse a lo largo de la vida ha 
proporcionado una base fundamental para entender el desarrollo psicosocial en todas las etapas del 
ciclo vital; desde la infancia, adolescencia y adultez, hasta el final del ciclo de la vida.
Solamente la persona que ha cuidado de cosas y de personas, que se ha adaptado a sus triunfos y a sus 
desilusiones, que se ha adaptado también al hecho de ser generador de otras personas o de productos e 
ideas es un individuo capaz de madurar las etapas de la vida en general y de resolver la última con éxito.
Aunque la persona que se encuentra en la última etapa de la vida es consciente de que existen diferentes 
estilos de vida, que tienen la recompensa de otorgar significado al esfuerzo humano, la persona que está 
resolviendo la crisis hacia la aceptación del final del ciclo vital, está lista para defender la dignidad de su 
propio estilo, porque sabe que una vida individual es la coincidencia accidental de sólo un ciclo de vida, 
con sólo un fragmento de su historia.
Para Erikson la superación de esta etapa, es decir, el hecho de que la persona consiguiera este nivel de 
aceptación haría que la muerte perdiera ese carácter atormentador que tiene en nuestra sociedad. La 
desesperación expresa el sentimiento de que ahora el tiempo que queda es corto, demasiado corto para 
intentar otra vida y para probar caminos alternativos. La persona que no logra este nivel de integridad.
De alguna manera y desde nuestro punto de vista el concepto de integridad (aceptación del ciclo vital) de 
Erikson, implica lograr una paz interior con respecto a lo que se ha llevado a cabo en la vida y lo que ésta 
ha sido. Así pues, la persona que ha logrado la integridad es aquella que acepta de manera responsable 
la vida tal y como la ha vivido, que es capaz de integrarla, de darle un sentido, de sentirse feliz y de 
acuerdo con ella, de aceptar lo que ha sido, lo que ha hecho, las decisiones que ha tomado. Aquí, no 
hablamos de resignación, pero sí de aceptación, así, contemplar la propia vida y a uno mismo al final del 
camino y ser capaz de aceptarlo, porque uno ya no puede volver atrás, ya no tiene otra oportunidad de 
lograr esa paz interior. 
Esta personalidad “integrada” es el camino hacia uno de los atributos más señalados como características 
positivas susceptibles de ser alcanzadas en esta última etapa de la vida: la sabiduría. Para Erikson 
la sabiduría incluye esta aceptación de la vida que se ha llevado sin grandes arrepentimientos, la 
percepción, en suma, de que uno ha vivido poniendo “las mejores intenciones”. De esta forma, Erikson 
pone en conexión dos conceptos fundamentales en esta última etapa de la vida: integración y sabiduría 
y los iguala. Para él, lograr la integración es lograr la sabiduría, ser una persona que acepta su ciclo de 
vida, es ser una persona sabia.

De res no ens val l’enyor o la complanta,
ni el toc de displicent malenconia

que ens posem per jersei o per corbata
quan sortim al carrer. Tenim a penes
el que tenim i prou: l’espai d’història

concreta que ens pertoca, i un minúscul
territori per viure-la. Posem-nos

dempeus altra vegada i que se senti
la veu de tots solemnement i clara.

Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadascú es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora!,
que tot està per fer i tot és possible.

Miquel Marti i Pol
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Temps era temps
Rosa Prat
Directora Tècnica

Estem de celebració, de festa gran, en tenim 40!!! Motiu per fer grans festes i grans actes.
Però no ha sigut fàcil arribar fins aquí, hem necessitat a moltes persones; persones que van donar 
l’empenta per iniciar una fita, persones que van optar per conviure amb gent que no coneixien, persones 
que van fer que el centre fos com una família, una mica gran ... però una família.
Els inicis van ser humils, al pis de dalt dels locals de la parròquia, i molt propers a càrites, a l’ esplai,  
al poble ... I amb una manera de fer on tothom col.laborava amb el que bonament podien aportar: un 
plegava la roba, l’altre parava la taula, l’altre anava a buscar el diari ... 
I el temps va portar a un canvi, a créixer una mica. A un canvi de lloc i de manera d’acompanyar a la gent 
gran, un canvi bastant gran. Igualment no ha sigut fàcil i també hem necessitat a persones amb empenta, 
persones que han conviscut amb més gent i amb les seves famílies ...
Aquest canvi va portar una altre manera de fer, menys participativa en les tasques i més participativa en 
activitats conduïdes per professionals.
Però ara tornem als orígens, tot és important per sentir-se com a casa, o allò més semblant, és un dels 
nostres objectius.
En tot aquest temps em vénen al cap molts noms, d’avis, de familiars, de treballadors ... tots i cadascú 
d’ells han fet possible el que som avui dia, La Residència La Immaculada.
Ens queda molt camí per endavant, i amb la vostra col·laboració, suggeriments, idees, aportacions, ..  
continuarem creixent i convisquent en família, es a dir, FENT FAMÍLIA.
No som a on som pel que tenim, sinó pel que donem, MOLTES GRÀCIES.

Recordem que les donacions de particulars poden arribar a desgravar fins a un 50% de l’aportació.
Forma de col·laborar
CAIXABANK ES42-2100-0102-9402-0057-6706

Fent família
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Formar parte del proceso
Pilar Crespo
Treballadora Social

Residencia y Centro de día son dos servicios considerados como lugares donde las personas mayores 
reciben los cuidados y la atención que necesitan durante una de las etapas de su vida.
No obstante, para las familias no deja de ser un paso muy difícil, aunque muchas veces necesario.
En ocasiones con un añadido sentimiento de culpa producido por el choque de ese modelo interiorizado 
de conducta ideal y la realidad a la que se enfrentan, acompañada de múltiples dificultades.
Hasta hace poco la visión de las residencias era un lugar donde se “aparcaba” o “abandonaba” a la 
persona que no se podía atender en casa.
Gracias al trabajo de los profesionales, esta idea ha ido cambiando y se ha podido comprobar que la 
convivencia y socialización dentro del centro permite aumentar la esperanza de vida. 
Como trabajadora Social eres la primera persona en recibir a las familias e intentas transmitir toda la 
información necesaria, de la manera más clara para intentar mitigar las preocupaciones, incertidumbres, 
angustias que acompañan a las familias.
Al mismo tiempo que transmites, otra de las funciones importantísimas es recoger la máxima información, 
en la mayoría de las ocasiones explicadas a través de sus familias por la imposibilidad de la persona que 
ingresa, con la finalidad de aparte de tener garantizado su bienestar aproximarnos todo lo posible a su 
felicidad.
Información como puede ser su historia de vida, gustos, preferencia, hábitos, costumbres, etc.…, la 
finalidad es tratar a las personas como personas únicas e irrepetibles, hacer del centro su casa y de las 
profesionales parte de su familia.
En todo este proceso la familia tiene un papel importantísimo, junto al equipo profesional, para conseguir 
el bienestar de la persona. 
El traslado a una residencia no significa que usted renuncia a su papel de cuidador por completo, es solo 
una forma diferente de cuidar.
La implicación y la participación de las familias es importantísimo para el bienestar y felicidad de la 
persona.
ACOMPÁÑANOS

CAIXABANK ES42-2100-0102-9402-0057-6706



Comptes de resultats

Dades en €

INGRESSOS   1.114.135,91   1.185.317,06

Ingressos nets de l’activitat  1.084.473,97   1.139.326,54
   Quotes usuaris 1.076.289,77   1.114.084,95  
   Facturació de despeses 24.621,70   25.241,59  
   Ajuts monetaris fundacionals -16.437,50     
            
Subvencions  22.324,99   20.891,30 
   Subvencions de capital 10.757,67   9.824,34  
   Subvencions oficials per activitats 2.213,28   1.572,48
  Donatius particulars 9.354,04   9.494,48  
 
Arrendaments  5.930,90   3.949,35 
Ingressos financers  236,40   0,00 
Ingressos diversos  93,75   509,23 
Ingressos extraordinaris  1.075,90   20.640,64  
          
 
  
DESPESES   1.098.531,24   1.144.796,20

 Serveis subcontractats  260.799,77   260.145,42 
   Servei de cuina 151.509,68   153.582,24  
   Servei de neteja 67.296,24   68.333,58  
   Servei de bugaderia 31.067,37   29.167,92  
   Serveis personals 10.926,48   9.061,68   
       
 Farmàcia  13.842,29   10.826,66 
 Productes de neteja i bugaderia  4.295,19   8.733,85 
 Material per activitats  6.198,14   5.770,10 
 Reparacions i conservació  36.064,04   41.255,59 
 Transport  1.237,92   871,86 
 Assegurances  6.882,41   6.883,16 
 Subministraments  33.402,12   30.616,33 
 Altres serveis  13.230,45   15.896,89 
 Tributs  274,80   592,00 
 Amortitzacions  51.052,88   40.986,92 
 Pèrdues per operacions (fallits)       
 Despeses de personal i professionals  671.153,76   720.342,73 
   Sous i salaris 473.858,71   514.704,93  
   Seguretat Social 148.286,44   156.726,83  
   Altres despeses socials 6.989,38   7.707,54  
   Professionals contractats 42.019,23   41.203,43  
 Interessos deutes a llarg termini       
 Despeses extraordinàries  97,47   1.874,69  
   

DÈFICIT/SUPERÀVIT    15.604,67    40.520,86  

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2017

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2016 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2017

TANCAMENT COMPTABLE
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Carme Molins, Direcció Administració i Control
Rosa Prat, Direcció Tècnica

Qui som, què fem

La Residència de la Fundació Casa Asil Parroquial de la Immaculada fou inaugurada l’1 de juny de 1978, 
amb una primera seu al carrer La Pau, i des del mes de maig de 2001 està al carrer Sant Jordi. Presta un 
servei d’acolliment i assistència integral de qualitat a persones grans, en règim substitutori de la llar en la 
modalitat de residència assistida les 24 hores o en el servei de centre de dia.

La Fundació està inscrita en el registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, qualificada com a fundació privada de beneficència sense afany de lucre.

La Residència és centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya i oferta els següents serveis: el 
servei residència assistida amb un total de 38 places, i el servei de centre de dia amb 32 places, amb 
places privades, públiques i subvencionades per la pròpia fundació, en ambdós serveis. Fa poc s’ha 
posat en marxa un nou servei: servei d’atenció a domicili.

Les tasques de direcció recauen en Na Rosa Prat Esquirol com a Directora Tècnica, Na M. Carme Molins 
Pou com Direcció Administració i Control. 

Serveis: llargues estades, centre de dia, i servei atenció a domicili.

L’equip de professionals: està integrat per servei mèdic, infermeres, auxiliars de clínica, fisioterapeuta, 
educadora social i animació, treballadora social, psicòloga, manteniment, cuina pròpia amb dietes 
específiques, podòloga, servei de neteja, bugaderia, perruquera, servei religiós, servei òptic-auditiu i 
servei bucodental. També comptem amb un equip de voluntaris.

Característiques arquitectòniques i ambientals: edifici d’ús exclusiu consta de quatre plantes, aire 
condicionat a les zones comunes i calefacció a tot l’edifici. Té quatre menjadors amb sala de TV i jocs, 
sala d’estimulació i animació, sala de fisioterapeuta, sala de visites, solàrium, sala de reunions, oratori, 
perruqueria, tot exterior i jardí a la planta baixa. Disposa de càmeres de vigilància, de dos ascensors de 
sis i catorze places. Servei de transport adaptat per als usuaris del centre de dia.

Habitacions: individuals i dobles. Totes les habitacions son exteriors i amb terrassa. Totes amb bany 
adaptat i exteriors, equipades amb llits elèctrics articulats, ajudes tècniques (grues, cadires de bany, 
trapezis, matalàs antiescares, coixins antiescares...) presa de TV, dispositiu d’avís d’emergència, pilot 
nocturn i amb mobiliari ergonòmic.

Activitats i sortides: les activitats desenvolupades en el centre contemplen tant el nivell assistencial com 
el sociocultural, lúdic i terapèutic, com ara tallers de manipulació, d’estimulació cognitiva, de memòria, 
de musicoteràpia, de jardineria, de mobilitat i de relació. Actuacions musicals i teatrals, sessió de cinema. 
Xerrades i col·loquis adreçats als familiars i personal. Sortides a l’exterior un cop per trimestre, com per 
Carnestoltes, Sant Jordi, Sant Ponç i excursions de tot el dia al menys dos cops l’any.

Servei religiós: Celebració de l’eucaristia i administració de la comunió amb la celebració de la paraula. 
Administració del sagrament de la Santa Unció, celebració comunitària de la penitència. Celebracions 
especials com el Dimecres de Cendra, Dijous Sant, l’aniversari de la Residència, record dels difunts, La 
Immaculada i Nadal.

Situació: al centre neuràlgic de la població de Mollet del Vallès. Dues estacions de RENFE, servei de bus 
a Barcelona, Granollers, Caldes, Badalona, Sabadell i poblacions dels voltants, servei de bus interurbà.

Mollet del Vallès, juny 2018



 

Necrològiques

AGRAÏR en majúscules
Any rere any, persones anònimes, voluntaris, familiars d’usuaris actuals, familiars d’usuaris que ja ens han deixat, entitats
i empreses, personal, membres del patronat fan aportacions econòmiques o dedicant part del seu temps lliure a la nostra
Institució acompanyant els nostres usuaris o fent possible alguns projectes.
Agraïm el compromís de tot el personal sense excepció, la qualitat professional i humana, en que treballa tot l’equip vers els
nostres usuaris.

Agraïm a: Sr. Vicenç Buxarrais Estrada, Sr. Joan Canyameres Ramoneda, Sr. Joan Castellón Martínez, Sra. Olga Corral Escribano,
Sra. Araceli Ezquerro Terrecilla, Sr. Agustí Matencio Selva, Sra. Montserrat Matencio Selva, Sr. Narcís Josep Puig Barrau, 
Sr. Salvador Rovirosa Olivé,  Sr. Josep Solé Xicola, Sra. Núria Viladecans Suriñach, Sra. Mercè Pou i Montolio, Sra. Montserrat 
Pou i Montolio, Elèctrica industrial Canyameres S.L., Estructuras y obres La Roca, S.L., Fundació Privada RASIM, Monserdà, S.A.,
Restaurant Beumala, Serra Alarm, S.L., i Serunion sevicios S.L. per les seves aportacions.

Agraïm a tots els voluntaris de la nostra Institució que col·laborant en tasques d’acompanyament, coral, celebració de la paraula,
eucaristies, suport en la roba, activitat de pastisseria, informàtica, bingo, sortides i excursions. 

També agrair les actuacions i/o espai de interrelació amb la Escola de Música Ricomà, Escola de Música Pilar Torrico, Coral del 
Casal Cultural de Gent Gran, Grup de flamenc Carmen López, Esplai Xivarri, Emfo, Escola Anselm Clavé, Grup Monegros, Escola 
Municipal de Música i IES Gallecs. I l’aportació de la Família Torner-Ribé, Centre Ocupacional del Bosc, Sra. Cati Vilardell, Sr. 
Pelegrí Berniel.

Moltes d’aquestes col·laboracions donen un valor afegit a la nostra tasca, Jesús és present en l’altre. El camí, la generositat i
el compromís. El lema de la Residència La Immaculada era “Fem família”, creiem que podem dir, “Som família”.

Moltes gràcies a tots.

Des d’aquesta revista anual, volem recordar a tots aquells residents/usuaris que han deixat d’estar amb 
nosaltres des del mes de juny del 2017 fins aquesta nova publicació de la “La Beira”.
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Miguel 
Sorribas 
Plana  
Usuari del 
centre de dia 
del 29/12/2016 
al 22/04/2017

Mercedes 
Visiedo 
Fuentes  
Resident del 
12/07/2016 al 
13/06/2017

Maximina 
Asensio 
Herrero  
Resident del 
27/02/2013 al 
05/11/2017

Elena Selva 
Dachs  
Resident del 
14/05/2008 al 
18/01/2018

Santiaga 
Sánchez 
de León 
Rabadán  
Usuari del 
centre de dia 
del 13/12/2016 
al 20/05/2017

Lourdes 
Campins 
Forns  
Resident del 
14/03/2016 al 
09/10/2017

Mª Mercedes 
Ambrona 
Izquierdo  
Resident del 
16/10/2017 al 
02/01/2018

Milagro Reig 
Puerto  
Resident del 
12/09/2005 al 
15/03/2018

Núria Garcia 
Martínez  
Resident del 
24/11/2016 al 
06/04/2018

Lourdes Solé 
Colomé  
Resident del 
21/12/2015 al 
18/05/2017

Adolfina 
Troses 
Colomina  
Resident del 
27/02/2008 al 
16/06/2017

Teresa Cuscó 
Garriga  
Resident del 
04/02/2008 al 
21/11/2017

Maria 
Giménez 
López  
Resident del 
01/09/2014 al 
28/02/2018

Carmen 
Sánchez 
Alonso  
Resident del 
12/06/2013 al 
25/05/2017

Maria Saura  
Pérez  
Resident del 
28/06/2017 al 
03/11/2017

Francisco 
Solis 
Hernández 
Resident del 
17/09/2012 al 
08/01/2018

Deixem que corri com l’aigua, el teu record,
per sorprenents viaranys inexplicables.
A vegades semblarà que s’hagi fos
però és prou sàvia la natura i un bon dia
tindrem set i entre les roques trobarem
una font que generosa brollarà.

Eladi Martínez Codorniu
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