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En aquest nou número de la revista trobareu moments viscuts, paraules, fotografies que 
han anat succeint al llarg de tot un any.

Us donem les gràcies a tots els que han fet possible aquest número de la revista pel seu 
esforç i dedicació.

Esperem que us captivin, que us facin 
somriure.

Gràcies a tots.

  

Editorial
Carme Blanch Roma
Animadora sociocultural

“ “        Trobareu petits retalls de la història de vida 
dels nostres resi ts/usuaris, alguns explicats per 
ells i d’altres pels seus familiars. 

Un granet de sorra de cadascun de nosaltres 
que volem compartir.

Treball de Carmen Puche
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Història de la Residència
                La Immaculada Sr. Vicenç Buxarrais Estrada
Membre del Patronat de la Fundació

capítol núm. 14

El número anterior donava compte del desenvolupament dels treballs 
de construcció de la nova residència i del seu finançament, i acabava 
amb la reunió del Patronat, de 29 de novembre de 2000,  en què 
els membres de la Junta van rebre l’estudi econòmic detallat sobre 
el funcionament previst dels nous serveis de residència assistida i 
centre de dia.

EL PROJECTE DE LA NOVA RESIDÈNCIA COMENÇA A PRENDRE FORMA

Dels diferents temes tractats a la Junta del 19 de desembre de 2000, en destaquem tres: 
primer, es va aprovar el pressupost de l’equipament de la nova residència, per un total de 
38.755.022 Pta (IVA inclòs) i es va acordar presentar sol·licitud d’aval a la Generalitat per 
aquest concepte; en segon lloc, es va donar compte de la visita feta per la Sra. Alcaldessa, Sra. 
Montserrat Tura, que es va mostrar gratament impressionada per les noves dependències; 
i, en tercer lloc, en aqueixa Junta es va acordar la contractació de la Sra. Rosa Prat Esquirol 
com a Directora Tècnica, i la Sra. Carme Molins Pou, com a Directora Administrativa. Aquests 
nomenaments van ser ratificats en la reunió del 15 de gener de 2001, deixant constància 
que havien començat a exercir les seves funcions, a mitja jornada, el 10 i el 8 de gener 
respectivament.

En la Junta del 19 de febrer de 2001, el senyor President manifesta la conveniència d’anar 
concretant una data per a la inauguració, intentant fer-la coincidir amb la visita del cardenal-
arquebisbe de Barcelona, Mons. Ricard Maria Carles, prevista pel 19 de maig.

L’ordre del dia de la reunió del 24 de febrer de 2001 abasta bona part dels aspectes de 
funcionament previstos per a la nova residència:

Protocols mínims inicials i mecanismes de revisió: s’aproven els protocols d’alimentació, 
bugaderia, neteja, acolliment, atenció assistencial i acompanyament a la mort.

Registres relacionats amb els protocols; s’aproven, entre d’altres, la fitxa d’identificació de 
l’usuari, control de menjars, control de medicació, control de dutxes, control de cures, etc.

Impresos generals: fitxa multidisciplinar, comunicat de novetats, registre de visites, registre 
de sortides de l’usuari, full de derivació a l’hospital, etc., a les què el Patronat els dóna el 
vist i plau.

Relació entre el Patronat i la Direcció del Centre: s’acorda la delegació de certes funcions, 
com ara la contractació del personal, i els mecanismes d’interlocució i de supervisió i 
aprovació d’ingressos i despeses.
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Directrius generals de funcionament del Centre. Atenció Directa i Indirecta. En aquest punt 
es defineix l’estructura del personal del centre i les funcions assignades a cada lloc de treball.

Religiositat del centre. Es posa de relleu la confessionalitat de la Institució i, en aquest 
sentit, s’aprova la celebració de les festivitats religioses, respectant la voluntat dels usuaris, 
i manifestar el caràcter confessional a través de la col·locació de una creu a cada habitació, 
un Sant sopar a cada menjador i una imatge de la Immaculada a l’entrada de l’edifici.

Equipament (cuina, bugaderia, sanitaris, comunicacions). Es constata la impossibilitat 
d’aprofitar cap element de la residència del carrer La Pau per al nou centre.

Gestoria. Atenent al canvi significatiu de dimensió de la plantilla, i vistos els pressupostos 
presentats, s’acorda traspassar la gestió dels temes laborals –nòmines- als serveis d’ACRA.

Inauguració de la nova residència: Es fixa com a objectiu el 13 de maig, data en què s’hauria 
de poder compaginar l’assistència del Cardenal-arquebisbe i la Consellera de Benestar 
Social, Hble. Sra. Irene Rigau. S’encarrega a tots els membres del Patronat l’elaboració de 
llistes de possibles convidats.

Nom i logo. Es decideix el nom de “Residència La Immaculada” com a “marca” que figurarà 
en tots els documents on hi constarà Fundació Casa Asil Parroquial de La Immaculada amb 
el NIF, número de registre, etc.

Revisió de l’estat de les obres i permisos oficials.

Renovació estatutària de la Junta. D’acord amb es articles 13 i 14 dels Estatuts de la Fundació 
es renova la Junta que queda integrada per:
President: Mn Joaquim Brustenga,
Vice-president: Sr. Salvador Rovirosa
Interventor: Sr. Andrés Piñero
Tresorer: Sr. Vicenç Buxarrais
Secretari: Sr. Josep Maria Pi,
Vocals: Sra. Mª Asunción Puig, Sra. Elisa Pros i Sr. Lluís-Joaquim Villanueva.

Treball de Paquita Juanes
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Sortides

A l’Arts Santa Mònica
El miércoles veinte de mayo fuimos de excursión, esta vez a Barcelona, exactamente al 
Arts Santa Mònica Centro de la creatividad, situado hacia el final de la Rambla, cerca de 
Draçanes.

Cogimos el autobús delante del parque y nos llevó muy bien a Barcelona, cuando llegamos 
caían cuatro gotas que nos hicieron resguardarnos un poquito en la entrada del centro. 

Se hicieron dos grupos para que nos pudiesen explicar bien los dos guías, uno hacía las 
exposiciones en catalán y otro en castellano.

Un grupo subió a la segunda planta con un ascensor pequeñito y transparente, teníamos 
que subir de uno en uno porque no cabíamos.

En el segundo piso había una exposición de fotografías hechas en blanco y negro por Jessica 
Lange, una actriz conocida de cine, y que fueron hechas sin que la gente se diese cuenta. 

En el primer piso vimos una exposición llamada “RCR Arquitectes: Papers”, a partir de 
bocetos hechos con lápiz, tinta china, tinta aguada…piensan y dibujan  la idea para luego 
hacer el proyecto. También había un espacio más oscuro donde se oían sonidos de la 
naturaleza e imágenes y que tuvimos que pasar por el medio.

Cuando terminamos de verlo todo nos dirigimos rambla arriba hacia el restaurante La 
Fonda situado en la calle Escudellers. Antonio y Lucas comentan que en el hotel que hay 
delante de donde fuimos a comer, en su época iban todos los toreros que venían a torear 
a Barcelona a dormir.

En la Fonda comimos muy bien, demasiado que muchos no se lo terminaron! De primero se 
podía escoger entre el gazpacho o sopa de marisco, de segundo fideuà (pusieron en medio 
de las mesas un plato lleno por si alguien quería repetir) y de postre crema catalana, cafés, 
cortados…

Después salimos y nos fuimos a una plazoleta y fue cuando vimos que nos faltaban dos 
personas, resulta que se fueron a mirar escaparates…. De allí nos pusimos a andar un 
poquito hacia Colón, vimos muchas figuras humanas….

Nos pasó el tiempo muy rápido porque sin darnos cuenta ya teníamos que volver a coger el 
autobús para volver a Mollet. Debido a que había caravana nos desviamos por St Andrés, 
vimos un poquito ese barrio.

Llegamos puntuales a Mollet, donde algunos familiares ya nos esperaban.

Julio, Lucas, Antonio, Lola Paradell, Jacinto, Victorina, Manoli, Lola Pérez, Remedios 

Carme Blanch Roma
Animadora sociocultural
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La festa del 37è Aniversari 
La Residència La Immaculada ha celebrat un any més l’Aniversari de la seva fundació. Les 
fotos que podeu veure son del juny passat.

Aquest dia, la festivitat comença amb la celebració de l’eucaristia a l’Església de Sant 
Vicenç, un aperitiu al jardí sent un punt de trobada entre totes les persones vinculades a la 
Residència i un dinar de germanor entre els membres del Patronat i residents. 
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Sant Joan 2015

Com es costum a Catalunya, Sant Joan és una data important i com no, a La Immaculada ho 
vam celebrar i gaudir. 

Aquest any amb l’actuació de l’Arnau, un nen de nou anys fill d’una treballadora del centre, 
que ens va harmonitzar la tarda tocant tot una sèrie de cançons amb el piano. 

Tots estàvem junts, familiars, avis/es, treballadores, brindant amb refrescs, menjant coca de 
Sant Joan, gaudint dels petards i de les fonts d’artifici ... Tot desitjant de tornar a repetir-ho 
l’any vinent.

Mª Angeles Corrales
Auxiliar de geriatria
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Sopar d’estiu

Treball de Emilio Arrébola
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Nuestra segunda salida del año, nos fuimos a Igualada!!!!

Puntualmente el autobús nos esperaba y nos dirigimos dirección a Lleida. 

Nos gustó ver a lo lejos Montserrat, comentan algunos de ellos.

Cuando llegamos a Igualada nos esperaba una chica que era la dueña para indicarnos el 
camino. Paramos delante del Museo, que a la vez también hay un restaurante.

Entramos en una sala y si íbamos hacia la izquierda entrábamos en el Museo y si íbamos 
para la derecha en el bar-restaurante llevados ambos por la misma familia. Allí la chica nos 
hizo un pequeño discurso del porqué se había hecho ese Museo y quién lo fundó, y nos 
habló en general de lo que nos encontraríamos dentro.

Solo entrar vimos carros, carrozas de paseo, utensilios de trabajo, de labranza, de herrería, 
de los caballos… Ella nos iba explicando muy bien todo y algunas cosas las podíamos tocar.

Luego fuimos a otro piso donde había una sala con todo de cascabeles, de diferentes tipos, 
había algunos que con una mano no se podían coger de lo grande que eran.

En otra sala, vimos un caballo disecado en muy buenas condiciones, luego había todo de 
carros: de bomberos, el de un médico que era inválido y lo utilizaba como silla de ruedas, 
había alguna que parecía una diligencia, un trineo que nos dijeron que lo habían utilizado 
en la película del Doctor Zhivago, el que servía de carro de enterramiento que según el 
dinero que se querían gastar o tenía el difunto le ponían al carro más guarnición o menos, 
a este lo llamaban el “último cuplé”.

En otra sala donde nos llevaron, pudimos ver esculturas hechas por el dueño que emprendió 
el sueño de montar este Museo.

Después de verlo todo nos fuimos para el restaurante donde nos tenían preparadas en la 
sala unas mesas redondas. 

Allí pudimos comer de primero un canelón grande relleno de verduras, de segundo 
albóndigas con sepia y de postres crema catalana y café. 

Todo muy bueno. Después de hacer un poco de tertulia nos fuimos a visitar el centro de 
Igualada. Llegamos a varias plazas, en la última que estuvimos era muy grande, nos comentó 
un señor que había por ahí que antes ese espacio había sido una fábrica.

La vuelta fue muy tranquila y sin ninguna novedad llegamos a nuestro destino: Mollet.

Antonio Fernández, Lucas Carcelén, Julio Chamorro, Jacinto Velasco, Remedios Lara

Sortides
A IgualadaCarme Blanch Roma

Animadora sociocultural
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La castanyera
Vanessa Ramos
Auxiliar de geriatria

Aquest personatge peculiar que apareix pels 
volts de la tardor, ha estat, des de fa dos 
anys, un membre més de la Residència el dia 
de la celebració de la Castanyada. I de quina 
manera?

De la manera més inesperada, però de les 
més agraïdes que podien passar... Així amb 
una faldilla, un mocador de farcell i un cistell, 
la Castanyera va sortir a repartir castanyes, 
panellets i moniatos a tots els avis/es que ho 
celebraven.

Simplement puc dir que ha estat una 
experiència molt enriquidora, poder gaudir 
d’ells en aquest moment tant alegre i informal. 
Poder mirar-los als ulls i, com si de nens/es es 
tractessin, veure la seva il·lusió per tenir a 
la Castanyera al costat i que els hi donés un 
grapat de castanyes i uns quants panellets per 
a gaudir-los en una molt bona companyia. 
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Apuntes de vida
Soy Rafael Torres Cárdenas, nací en Villanueva de San Juan (Sevilla) el 24 de marzo de 1934. 

Soy el cuarto de seis hermanos y mis padres eran Francisco y Antonia. 

La primera vez que salí de Andalucía fue a hacer el Servicio Militar en Melilla en el año 1955. 

Tras la mili, en el año 1958 me trasladé a Barcelona durante 6 meses luego decidí poner 
rumbo al sur de la Francia y allí conocí a mi mujer María Engracia. Nos casamos en el año 
1962, poco después nos fuimos a los Alpes franceses y allí nació nuestro primer hijo, François. 
Ocho años después volvimos a España, nos instalamos en Badalona, donde compramos un 
bar y en 1977 nació nuestra hija Mónica. 

En 1989 me jubilé anticipadamente y decidí dedicarme a mi huerto y los animales que tenía 
en aquel momento. 

En 2005 nos vinimos mi mujer y yo a vivir a Mollet, para poder estar más cerca de mis hijos. 
¡Ah! se me olvidaba, tengo una nieta, hija de mi hijo, preciosa ella, nació en Mollet hace 
ahora 20 años.

Y bueno desde hace unos 5 años, voy perdiendo mi memoria poco a poco, y desde enero de 
2016 estoy aquí en el Centro de Día de la Residencia Immaculada.

François, fill de Rafael Torres

Treball de Paquita Gallart
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Xerrada amb les famílies

La nutrició es molt important per la gent gran. S’ha de fer una dieta equilibrada i rica en 
nutrients per cobrir totes les necessitats bàsiques del menjar. A vegades es difícil seguir 
una dieta ja que existeixen problemes de deglució o en la tècnica de mastegar. Per això es 
important el control de ingesta individualitzada i em de tenir cura que es mantingui una 
bona aportació de nutrients. 

Fa uns mesos ens van presentar una nova dieta fàcil de fer, senzilla i amb una textura 
personalitzada que permet mantenir el mateix gust del propi aliment més una textura suau 
que es desfaci a la boca i es faciliti el treball de mastegar. Aquesta nova dieta es diu: FACILE 
À MANGÉ. 

És una nova alternativa al triturat, tot i que no es substitutiu en molts casos. Existeixen 
una amplia gama de plats de fàcil elaboració, utilitzant ingredients naturals que aporten 
proteïnes, hidrats de carboni i lípids que complementen la correcta nutrició. Com avantatge 
podem garantir que estimula la gana i ganes de menjar i compleix amb l’objectiu bàsic 
d’alimentació que es seguir una dieta variada, agradable i suficient. 

Ens van fer la presentació abans al professionals, i em de reconèixer que ens van sobtat a 
totes, de manera visual es mostra com una massa però al provar manté el gust original del 
propi aliment ja sigui cru, cuinat o postres. Vam provar tomàquets, estofat i pinya. 

Amb l’èxit i el bon sabor de boca que ens van deixar, vam fer un estudi de quins dels nostres 
residents/usuàries es podrien aprofitar d’aquesta nova dieta. La vam introduir de forma 
paulatina i valorant l’acceptació. La veritat que ha estat un èxit, ja que s’ho mengen molt 
bé i la textura és perfecta perquè es desfà i així evita el risc d’ennuegament.

Estem molt contents d’haver descobert aquesta nova cuina, ja que els avis podem seguir fent 
una dieta normal amb una nova textura sense perdre el sabor original de l’aliment. Hem 
de reconèixer que el plat més exitós fins ara és l’amanida, ja que la meitat dels usuaris no 
menjaven perquè no podien mastegar-lo, i amb la nova incorporació del “facile à manger” 
hem aconseguit que tothom mengi amanida. 

Després d’introduir-ho i posar-ho en marxa a la residència vam fer una exposició a la família 
perquè proves aquesta nova cuina i la conegués com la vam poder conèixer nosaltres i saber 
que és el que es menja el seu familiar, també va ser un èxit ja que va agradar i sobretot va 
sobtar molt el gust que es conserva amb el plat original. 

Laura Figás / Ana Morales
Infermeres
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Una dieta fàcil i apetitosa

Li hem demanat a la Lourdes la nostra responsable de cuina que ens respongués unes 
preguntes que us poden interessar:

Una pregunta molt apropiada que tothom ens fem és: i com s’aconsegueix aquesta textura? 
Primer es cuina d’una manera tradicional, barrejant amb el texturitzant i triturant amb el 
robot coupé, es distribueix en motlles d’alumini per aconseguir la forma que volem i per 
últim fem la cocció al forn del producte. Ara ja tenim el nostre plat i el podem acompanyar 
de la salsa que acompanyen al plat basal.

Es pot fer en un domicili?
no te cap problema per fer a casa és la mateixa cuina que fas a diari però amb una textura 
molt bona per persones que no poden mastegar . La textura és molt semblant a un púding .

Quant de temps aguanta a la nevera fet?
Una vegada fet aguanta 48 hores, però es millor que es consumeixi el mateix dia

S’han de fer servir texturitzants especials?
No, són productes que tens a la cuina com nata líquida, clara, rovell, o gelatina neutra, 
aigua i pa de motllo. I per concloure us deixem les receptes d’un menú complert per si algú 
s’anima a provar-ho a casa:
  

Lourdes Sánchez
Cap de cuina

1º AMANIDA CATALANA
 
 ¾ de amanida i pastanagues  
 ¼ de embotit variat
200 ml d’aigua 
30 gr de gelatina neutra 
Es passa l’ amanida i l’embotit 
per el robot tot ven triturat, 
es posa a bullir  l’aigua i quan 
sigui ven calent es retira del foc 
i s’agrega la gelatina un cop 
fet afegim l’amanida triturada, 
es passa als motllos i es deixa a 
la nevera  durant 1 hora com a 
mínim.

2º FRICANDÓ DE VEDELLA AMB 
BOLETS  

500 gr. de vedella amb filets
100 ml de nata liquida
100 ml de rovell d´ou 
3 llesques de pa de motllo
75 ml de clara 
Es prepara un fricandó com tu el 
fas normalment a casa, es retiren 
les porcions de vedella, nata, 
rovell, i el pa, es posa tot al robot 
i es deixa ben picat. Tot seguit 
es baten les clares a punt de neu 
i s’afegeix el picat. Es posa als 
motllos i es fica al forn a 140 ºC (ja 
reescalfat) durant 12 minuts.

POSTRE : MADUIXES  AMB NATA 

500 gr. de maduixes  
100 ml de aigua
30 gr. de gelatina neutra 
Es posen las maduixes al robot es 
passen ben passades, es posa el 
foc l’aigua per portar a ebullició 
es retira del foc i s’afegeix la 
gelatina neutra, seguidament 
es passà als motllos i es posa a la 
nevera un mínim d’una hora.
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La Immaculada  

A la Residència celebrem a part de la festa de la creació d’aquesta, 
la festivitat de la Immaculada, el 8 de desembre, amb la participació 
de tots els residents i membres del Patronat. Aquell dia, es celebra 
l’eucaristia i un dinar de germanor tots junts al Centre de Dia.

2015

Eucaristies
Durant l’any, un dissabte al mes, es 
celebra a la tercera planta l’eucaristia. 
A part, s’ofereix la possibilitat de 
rebre la comunió els diumenges 
al matí a tot aquell que ho vulgui. 
D’altra banda es fan les celebracions 
eucarístiques més assenyalades del 
calendari com: la Immaculada, Nadal, 
Dimecres de Cendra, Dijous Sant, el 
dia 1 de juny....
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Sopar de Nadal
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Visites
Cada any pels voltants de Nadal rebem la 
visita de diferents grups de corals, músics, 
agrupacions que ens venen a veure i que els 
residents/usuaris esperen amb il·lusió. Des 
d’aquí us volem agrair la vostra visita.

Ses Majestats els Reis d’Orient ens han visitat, 
han portat regals, il·lusió i bon humor a tots 
els residents.  Com cada any, ses majestats 
tenen l’ajuda molt especial dels nois/es de 
l’Esplai Xivarri

Esplai Xivarri

Escola Municipal de Música

Coral Casa Bastidos

Grup Monegros

Playback Can Pantiquet

Grup de sevillanes

Escola de música Ricomà

Coral Casal d’Avis
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Caga tió

Desde hace unos años, para las fiestas navideñas, la Immaculada recibe la visita de nuestro 
amigo el TIÓ DE NADAL. Un día lleno de magia en el que grandes y pequeños se lo pasan 
genial. 

Vienen al centro los nietos y bisnietos de los residentes y los hijos, primos, nietos y sobrinos 
de las trabajadoras a hacer el Caga Tió, para que les cagen muchos caramelos. Abuelos y 
niños pasan una mañana muy entretenida y divertida. 

Triana Torres i Anna Jiménez
Auxiliars de geriatria
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Records de Suïssa
Em dic Albert i soc fill de Mollet, de tota la vida. No vaig conèixer al pare, en Josep degut a 
que va desaparèixer com tants d’altres a la guerra...

Vaig poder anar als col·legis Nous amb el Sr. Ninou, desprès vaig anar a estudiar mecànica a 
l’Escola Industrial de set a nou quant tenia 14 o 15 anys. Treballava i estudiava. Ho vaig fer 
a Can Mas Bagà on fèiem cuines, desprès a Can Mulà on estava amb la reparació dels tallers.

Desprès em van venir a buscar els de la Maquinista Terrestre, Alstom, una temporada. Estan 
treballant allí ens van comentar a diversos companys i a mi si volien anar a treballar a Suïssa, 
sempre dintre del món de la mecànica.

I cap allà vaig anar, era una oportunitat, amb tots els papers en regla, amb contracte de 
treball... perquè sinó no ens hi volien. No es com ara...!!! 

Vaig tenir algun problema per a fer-me el passaport perquè no havia fet el servei militar 
per ser fill de vídua de guerra però al final el vaig tenir. Hi vaig anar amb tren, sortia de 
l’estació de França, amb un tren, el “tren Pau Casals” que es dividia un cap a Milà i l’altre 
cap a Zurich. 

Quant hi vaig arribar no sabia l’idioma, hem vaig haver d’espavilar, sort que al primer lloc 
on vaig anar a treballar hi havia molts italians que m’ajudaven. Era una fàbrica industrial 
on feia de torner. Vivia a Zurich, la ciutat, en un lloc on compartia cuina, menjador, cadascú 
feia la seva.

Desprès de treballar anava a classes per aprendre l’alemany, un parell de cops a la setmana.

A tots els que vam marxar ens va costar una mica adaptar-nos a la vida d’allà però si estava 
bé. 

Intentava dividim les vacances en dos, estiu e hivern per poder venir a veure la mare. Li duia 
xocolata negra perquè li agradava molt i també per a poder-ne regalar. Era una de les coses 
que em va cridar molt l’atenció en aquella època.

Hi vaig estar 37 o 38 anys a Suïssa. 

Durant aquests anys també vaig treballar fent armament, a la mateixa fàbrica també feia 
armes, especulant amb la vida i la mort....

Vaig fer moltes sortides, perquè Suïssa té llocs molt macos, els Alps...

Vaig pertànyer a la Junta de L’Associació de parla Catalana “Casa Nostra” que hi havia a la 
ciutat on ens reuníem sovint. Recordo anar allà per a llegir la Vanguardia que arribava dies 
més tard d’haver sortit.

També vaig conèixer una noia amb qui vaig estar festejant un temps però la cosa no va 
funcionar.

Vaig tornar cap a Catalunya cap al 1998. Mai vaig deixar d’anar a visitar els amics que vaig 
deixar allà. Al menys hi anava un cop a l’any, deu o dotze dies a casa del meu amic Frank.

Un cop aquí vaig apuntar-me al Casal Cultural on anava a dinar, feia excursions, llegia el 
diari...

Des de fa uns mesos que estic vivint amb tots vosaltres, i on m’he anat adaptant.

Albert Viñals
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Nuestra madre
Nuestra madre, Carmen, nació el 09 de Mayo de 1922 en la localidad de Lanzaita provincia 
de Ávila.

A la edad de 11 o12 años, a causa del inicio de la guerra se tuvo que trasladarse a Madrid, 
allí estuvo trabajando de cocinera en Madrid Capital donde conoció a su primer marido. 

Fruto de este matrimonio tuvo dos hijos: Ángel, el primogénito y Juan, pero estando 
embarazada de este segundo, se quedó viuda.

Dos años después conoció al que sería su segundo marido con el que tuvo cinco hijos: Pilar, 
Isabel, Mari, José y Vitorio.

Como anécdota, debido a la profesión de nuestro padre (que era pastor) cada hijo nació en 
un pueblo diferente pero todos en la provincia de Madrid.

Pasó nuestra madre las penurias de una guerra y una postguerra, sacando siete hijos 
adelante, tarea nada fácil en esa época. 

A la edad de 48 años se trasladó a la provincia de Barcelona. Donde vivió en Santa Coloma 
de Gramanet, Sant Fost de Campcentelles y, finalmente, Mollet del Vallés donde vive ahora.

Es una persona reservada pero fuerte, siempre ha afrontado las vicisitudes de la vida sin 
quejarse. 

Actualmente reside en la Residencia La Immaculada donde está muy contenta.

Filles de Carmen Sánchez  Alonso

Treball de Maximina Asensio Treball de Elena Selva Treball de Montserrat  Rodríguez



24

Grup Auxiliar d’Estètica.
Programa Joves per l’Ocupació

Como grupo fue una experiencia nueva y 
enriquecedora en todos los sentidos, tanto 
laboral como personal. No sólo fuimos a ofrecer 
un servicio, sino que les otorgamos momentos 
de risa y relajamiento. 

Nos recibieron de la mejor manera y, a pesar de 
que el espacio de trabajo no era el más óptimo, 
los resultados dejaron contentos hasta a las más 
exigentes. 

Fue una experiencia increíble para todos. 
Aprendimos mucho en la residencia. Vimos 
como llegan a ser de cariñosos y alegres las 
personas mayores. Volveríamos las veces que 
hicieran falta. Lo que más nos gusto fue pasar 
ratos de risa a pesar de su estado.

Gracias por esos momentos inolvidables. 

EMFO
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Filla de Mollet
Vaig néixer un 15 de setembre de 1930 al Clínic de Barcelona però tota la vida he viscut a 
Mollet. Em dic Lola i soc filla d’en Tomàs i de la Neus, un ebenista i una mestressa de casa. 
Soc la gran de tres germanes: jo, la Maria i la Rosa.

De petita vaig anar a les Monges, recordo a la Madre Josefa, a la Madre Montserrat... Vaig 
fer la comunió allà, a la capella de les Monges. Vaig estrenar vestit, un blanc llarg i la meva 
cosina em va deixar el “manto” del cap.

La mare va morir molt jove, als 33 anys desprès de tenir a la seva tercera filla al Clínic. Allà 
va agafar una broncopneumònia i al no haver-hi gaires medicaments en aquella època no 
la van poder salvar. Jo tenia nou anys.

Al cap de poc el pare es va casar amb la Maria, una senyora vídua i amb una filla i van 
tenir un fill, el meu germà Robert. La convivència no va ser gaire bona, fins al punt de que 
nosaltres tres vam marxar de casa, vam anar a parar la Maria a casa de la iaia Dolores, la 
Rosa a casa d’uns “tios” de Cal Fideuè i jo vaig anar també a casa d’uns altres “tios”, els 
Marticella de Cal Basté que feien matalassos.

Records de la infància, doncs recordo els diumenges que el pare ens agafava  a la Maria i 
a mi i ens feia anar al taller a ajudar-lo a premsar fustes... Recordo que amb uns deu anys 
anava a aprendre a cosir, a l’Avinguda Calderó, a la “Roba Blanca”. Era una casa d’una 
senyora gran, la Teresina. Allà anàvem totes les tardes moltes noies a aprendre a cosir. Si no 
recordo malament, a l’hivern una de les noies, la Carme de Can Mulà de Gallecs, ens llegia 
un llibre d’història amb un “candil”, mentre la resta cosíem.

Quant jo tenia uns vint anys, vaig entrar a treballar a Can Fàbregas, vaig començar de baix 
fins a dur 20 telers jo sola. El que guanyava ho gastava al economat de la fàbrica amb 
menjar. En aquesta època jo vaig anar a viure amb la meva germana Maria que es va casar 
amb un Soldevila, de Cal Pipa.

A Can Fàbregas hi havia un home a les oficines, l’Antonio de 50 anys que era vidu i tenia 
tres fills que es va enamorar de mi. El meu encarregat, en Ventura, va fer de bo entre 
nosaltres.... Em va demanar per a sortir, però jo li vaig dir que no en un començament, 
perquè jo tenia la dolenta experiència de casa meva. Però ell va insistir, insistir tant que 
vaig acabar sortint amb ell. També m’hi vaig enamorar, era molt bon home, molt educat, 
religiós com jo....

Al cap de sis mesos de sortir ens vam casar a Gallecs, el director de la fàbrica, el Sr Martí ens 
va fer de padrí de noces. Jo duia un vestit jaqueta de color verd. Vam ser la família i prou. 
Recordo a la iaia Dolores de 100 anys molt contenta ... el convit el vam fer a casa de la meva 
germana i vam dur el menjar de Can Beumala. Tinc molts bons records. El viatge de nuvis 
va ser a Galicia, perquè l’Antonio era gallec. Cada any vam continuar anant-hi de vacances 
uns dies.

Vaig treballar 24 anys a la fàbrica. Desprès ja vaig fer de mestressa de casa, de mare, 
d’esposa... però jo tenia ganes de treballar i vaig anar a veure a la Maria Puig, que tenia un 
taller i li vaig dir si hem donava feina. Vaig cosir 24 anys per a ella. El meu home, que havia 
sigut sastre de jove, m’ajudava molt, a fer solapes, butxaques ...

Vam estar molts anys junts, molt feliços, però una malaltia se’l va endur.

Ara estem els meus tres fills: Mª Àngels, Toni i Anna i les seves respectives parelles. Els meus 
nets: Carlos, Jordi, Eduard, Albert, Enric i Gerard. I tinc dos besnétes!! La Emma i l’Adriana. 
I està a punt d’arribar un altre nen pel mes de maig.

Aviat farà un any que estic aquí amb vosaltres, degut a que em va donar un ictus i vaig estar 
sis mesos ingressada l’hospital. Ja no podia viure sola a casa. Aquí estic molt bé, no creia que 
ho estigués tant.

Lola Paradell
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Xerrada IES Gallecs

El dia 11 de febrer, com a grup d’estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració 
Social, van fer una visita a la Residència La Immaculada. La directora tècnica del centre, 
la Rosa Prat, ens va rebre amb cordialitat i en tot moment, ens va tractar com si fóssim 
professionals.

A la presentació, ens va exposar amb l’ajut d’un Power Point els següents conceptes: la 
història del centre, els objectius, tipologia dels/les usuaris/es de la residencia, les professionals 
que formen part de l’equip multidisciplinari, les funcions que realitzen durant el dia a dia, 
els seus serveis i les activitats que duen a terme els/les usuaris/es, etc.

Tot seguit, vam fer un recorregut per la residència, on van poder veure les instal·lacions: les 
diferents habitacions amb els suros amb fotografies dels familiars i amics, lavabos totalment 
adaptats, els menjadors, sales per realitzar tallers d’oci i temps lliure i els diferents espais 
d’us comú per a tothom.

També ens van donar l’oportunitat de poder parlar amb els avis de la 3 planta i del centre 
de dia, els avis ens van transmetre que es troben feliços, a gust i ben tractats dins de la 
residència, sentin-se com si fos la seva segona casa, una segona família. Ens van aportar la 
seva saviesa, la seva alegria i la seva força, mitjançant les petites històries que ens explicaven.

Per últim, volem donar les gràcies a les professionals de la Residència La Immaculada 
perquè fan un treball magnífic, perquè ens han regalat una nova experiència amb aquest 
col·lectiu, que la portarem a nostra maleta de vida, tan com a nivell professional, com a 
nivell personal.

Gràcies!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Andrea Moya
Auxiliar de geriatria
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Apuntes de Vida
Me llamo María Padilla Padilla, nací el 31 de agosto de 1930 en Benitagla, provincia de 
Almería.

Mis padres se llamaban Miguel y María y fui la menor de cuatro hermanos.

A la edad de dos años, mis padres decidieron irse a vivir a Obejo, provincia de Córdoba.

Mi infancia y juventud la pasé trabajando en lo que podía, casi siempre trabajos de campo. 
También trabajé de empleada de hogar.

En Obejo conocí a mi marido Constantino. Fuimos novios siete años, y después vino la boda.

Tengo que decir que en aquella época se pasaron muchas necesidades, además de ser un 
pueblo pequeño que solo ofrecía la posibilidad de los trabajos de campo.

Tuvimos tres hijos y empezamos a salir a Francia para la vendimia. Había que sobrevivir, 
hasta que en el año 1978 decidimos venirnos a vivir a Mollet del Vallés, ya que yo tenía aquí 
a dos hermanas, lo que nos facilitó el llegar a un sitio desconocido y no tener a nadie.

En esa época aquí había trabajo para todos y en una semana, ya trabajábamos tres de la 
familia en la pastelería Giralt, haciendo las horas que se podían.

Al año nació mi cuarta hija, la cual me hizo frenar el ritmo y dedicarme a los niños.

De ahí en adelante fue la lucha 
diaria para subir a los hijos, 
hasta que cada uno se fue 
independizando y nosotros 
haciéndonos mayores, con los 
problemas de salud que eso 
conlleva.

En setiembre del 2015, debido 
a mi enfermedad, se optó 
por venir a La Immaculada, 
al centro de día en el cual 
sigo. Los primeros días fueron 
duros, pero de seguida me 
adapté y estoy contenta de 
estar aquí.

Tengo buenas amistades, y 
agradecida a todo el personal, 
que me tratan con respeto y 
cariño. Gracias.

Fills de la María Padilla

Treball de Rafael Torres
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Records de fa temps
Em dic Lourdes Solé Colomé. Vaig néixer a Martorelles un calorós 3 d’agost d’ara fa 87 anys.

El meu pare era pagès, cuidava les vinyes, l’hort i el bestiar... i la mare tenia cura dels meus 
germans: Josep, Pere, Asunción i jo.

Vaig treballar uns anys Can Mulà però on vaig passar més anys, ha estat a la Derbi, al laboratori 
primer i després de fer uns cursos de primers auxilis i de cures vaig ser la responsable de la 
infermeria de la fàbrica. Allà vaig conèixer gent molt interessant i vaig fer grans amics.

Sempre he sigut una dona inquieta, he participat amb les entitats de poble, amb la Coral, 
he fet viatges i concerts arreu de Catalunya i també teatre amb un grup que es va fer ara 
fa pocs anys. Amb la Coral hem preparat durant molt anys el concurs de paelles d’arròs 

i la calçotada, que per cert, 
la salsa dels calçots la fèiem 
a casa meva, un dia abans, 
i així aprofitàvem amb les 
amigues per xerrar i posar-
nos al dia.

M’ha agradat molt la 
lectura, he gaudit llegint 
i també cosint. M’he fet 
molts vestits per anar a 
casaments o per lluir els 
dies de la Festa Major de 
Martorelles.

Però la meva passió, el meu 
gran amor és casa meva. 
Allà cuido el jardí, ara trec 
una herba per aquí, ara 
tallo una rosa i faig un ram 
per dur a l’església, rego, 
m’agrada veure com floreix 
el cirerer, com venen els 
ocells a endur-se les cireres 
madures! M’agrada cuidar 
i recollir els ametllons, les 
taronges que algun any 
hem hagut de tapar per les 
glaçades, sulfatar l’olivera, 
seure a la terrassa i gaudir 
d’una bona posta de sol.

Familiars de  Lourdes Solé

Treball de Remedios Lara
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Gos Mia

Mia es una perrita Beagle de un añito que fue a visitar a los usuarios 
de la residencia pasando una mañana muy agradable.

Este tipo de terapia ayuda a mejorar la autoestima de las personas 
mayores, estaban muy contentos, la acariciaban, le daban de 
comer, aplaudían ya que Mía les ofreció una serie de ejercicios 
aprendidos. Despertó el interés en todos y cada uno de los 
residentes, ella les demostró con cariño todo el afecto y las caricias 
recibidas.

La terapia con perros en residencias son muy satisfactorias ya 
que ayuda al usuario a trabajar la empatía, facilitar un canal de 
comunicación entre el usuario y el terapeuta, favorecer la socialización 
con el resto del grupo, estimulación mental y cognitiva, favorecer la 
concentración, facilitar el contacto físico, conseguir beneficios fisiológicos, etc.

Por todo ello esperamos con ansia la siguiente visita.

Carmen Prieto
Auxiliar de geriatria
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De Tronchón a Mollet
Nací el 7 de setiembre de 1932 en un pueblo llamado Tronchón, reconocido por sus buenos 
quesos, provincia de Teruel.   

Mis padres se llamaban Querubín y Francisca. Tuvieron cinco hijos: Eduardo, Celso, 
Concepción, Antonina y Miguel que soy yo.

Tuve suerte de ir al colegio hasta los doce o trece años. En el mismo colegio enseñaban a los 
niños y las niñas, pero estábamos separados.

A los 14 años empecé a trabajar en el campo hasta los 26 años, donde me llamaban iba a 
sembrar patatas, guisantes, hacía de pastor, etc.…

Como había poco trabajo, algunos conocidos del pueblo se vinieron para Catalunya y 
alguno a Mollet. Y yo también me vine.

De Tronchón me empecé a cartear con una chica, Violeta, ella se vino también a trabajar a 
Barcelona. En verano nos veíamos cuando teníamos vacaciones y poco a poco la cosa fue a 
más hasta empezar una relación.

En Mollet empecé a trabajar con el Jaurrieta y luego empecé en las Industrias Alma de Sant 
Fost como jefe de la sección metalúrgica hasta jubilarme con 63 años. 

Hasta que no reunimos el dinero para poder comprar un piso en Mollet no nos casamos. Me 
casé con 26 años en Tronchón, con mi querida Violeta Arcón.

Tuvimos dos hijos Francisco y Ana.

Francisco falleció a los 15 años de una enfermedad, porque antes no había estos adelantos 
que hay ahora.

Pasaron los años y Ana estudió en la Universidad (ingeniera industrial). Se casó a los 38 años 
y tuvo dos hijos Gael y Arlet, que viven en Barcelona.

Cuando me jubile pude viajar mucho, he subido en avión, he ido a Roma, al sur de España, 
Murcia, Ibiza, Cabrera, Menorca, Formentera … También me entretenía cultivando un 
huerto cerca del campo de futbol de Mollet.

Siempre he sido un hombre muy independiente, me gusta leer, si puedo cada día leo el 
periódico, hacía poesías. He estado muy vinculado al Centro Aragonés, era el coordinador 
de las clases de baile de salón … He sido un gran bailador pasodobles, tangos etc. 

En el año 2015 tuve un ICTUS, cuando me dieron el alta mi hija me busco el centro de día y 
una chica para que me ayude en casa. Voy mejorando poco a poco, estoy muy contento de 
venir al centro de día.

        Miguel Sorribas
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Carnestoltes
El divendres 5 de febrer vàrem celebrar el Carnestoltes a la 
residència. Es va convidar a que tothom que vulgues podia 
portar alguna cosa per a disfressar-se. 

Aquest any va ser diferent, qui es disfressava eren les 
treballadores, i nosaltres els residents/usuaris no ens posaven 
res. 

Però el meu home i jo, si que ens vam voler posar alguna 
cosa, ell duia una corbata i un barret brillant, unes ulleres 
lletges amb uns ulls grans i jo, la Rosa Torondell, duia una 
cinta al cap amb plomes i un collar de perles, dels anys 40.

Les disfresses que duien les treballadores eren deixades per 
la Teresa Llavina, la neboda de la Pepeta. Va deixar un munt 
de vestits preciosos fets per ella mateixa.

Els residents/usuaris ens vam col·locar deixant un passadís 
al mig perquè es pugues fer el passi de models. La Teresa, 
neboda de la Pepeta, va fer de presentadora. 

Van sortir a desfilar: la Carme Molins de sevillana, de les 
quatre estacions es van disfressar: la Rosa Prat amb vestit de 
primavera, l’Isidre de tardor, la MªAngeles d’hivern, la Alba 
d’estiu. La Laura Figàs anava d’abella, L’Ana Infermera de Pipi Calzaslargas, la Nuria Niubó 
de pallasso, la Pilar de ballarina de dansa del ventre i la Carme Blanch de tempesta.

Desprès del passi ens van posar música per a ballar i el/ les models van pujar a la tercera a 
fer també el passi.

Vam passar un matí molt divertit, la veritat és que ens ho vàrem passar molt bé.

Rosa Torondell
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Aquest any la Diada de Sant Jordi ha caigut en dissabte, tot i així els 
residents/usuaris del centre han sortit a fer un vol a les paradetes de flors 
i llibres.

Moltes gràcies a tots els que vau compartir amb nosaltres un dia festiu i de 
primavera!!!

   SantJordi 2016
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Una vida de trabajo
Me llamo Vicenta. Nací en Bocigas, cerca de Olmedo (Valladolid). Soy la pequeña de cinco 
hermanos y perdí a mi padre con solo 7 años. 

Pronto tuve que empezar a trabajar y casi no fui a escuela. Mi hermana se casó y se fue 
a trabajar a una central hidroeléctrica en un pinar y cuando empezó a tener hijos, me 
subieron a una burra y fui a cuidarlos. Por las noches pasaba mucho miedo si tenía que salir, 
y a menudo venían militares.

Cuando fui un poco más mayor fui a servir a Olmedo y después a Madrid. Allí aprendí a 
llevar una casa, a cocinar y a sobrevivir (había que sisar algo de leche o pan); pero también 
hice amigas con las que pasear los días de fiesta. 

En la boda de una de ellas conocí a su primo, Luís. Nos enamoramos, nos casamos en la 
capital y como él trabajaba en Renfe, le destinaron a Barcelona y vinimos a vivir a Mollet. 

Fuimos a vivir al piso de unos primos que se fueron a Francia, y una vecina me enseñó 
a coser y empecé a arreglar pantalones. Tuve muchos clientes pero nunca he llegado a 
probarme unos. Aquí nació mi única hija, Pepita. Luís tenía claro que era mejor una sola 
pero que no le faltara nada, aunque le encantaban los niños y siempre llevaba caramelos 
para los que se encontraba. 

Él enfermó del corazón, yo trabajaba mucho y también cuidaba a mi madre que vino a vivir 
con nosotros. El resto de mi familia continuaba en Madrid o Valladolid. 

Pronto enviudé y desde entonces he vivido con mi hija. Primero en mi casa y luego cuando 
ella se casó, en la suya. Tuvo dos hijas y yo continué cuidando casas y niños, como a lo largo 
de mi vida. 

Pasé de ser Vicenta  o mama, a “iaia” o Chenta. Continuaba haciendo pantalones pero 
también era la primera en ir a comprar al mercado los martes, o a misa los domingos. No 
sabía estar sin hacer nada y sin controlarlo todo, cuidando a la familia, discutiendo con 
las nietas porque no “hacían las cosas como Dios manda”, y sin acabar de entender cómo 
cambian las costumbres. Los últimos años, he perdido a mis hermanos, mis nietas se han 
casado y he ganado nietos, una bisnieta, y dos más en camino.

Pero mi cabeza no es la de antes, “está tonta” y ya no sé donde estoy ni prácticamente 
quien soy. 

He trabajado y luchado mucho, he vivido muchos años, acabo de cumplir 94 y creo que ya 
estoy cansada. No entiendo nada y no sé porque sigo aquí si no puedo continuar siendo yo.

Pepita, filla de Vicenta López
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Un poquito de mi vida

Me llamo Francisca Juanes Peinado pero todos me llaman Paquita y os explicaré un poquito 
de mi vida.

Nací en un pueblo pequeño de Jaén que se llama Arquillos, ahí vivía con mis padres y mi 
hermana, que murió con 42 años, por la tosferina.

Mi madre se llamaba Mª Antonia Peinado Quel y mi padre Rosendo Juanes Martínez, mi 
madre era más seria pero mi padre era más de la risa, los dos fueron muy buenos conmigo.

Vivíamos en una masía, el colegio estaba a cinco kilómetros y teníamos que ir andando. 
Nos daba miedo porqué era muy largo el camino y en el invierno oscurecía antes. Así que 
por esa razón no empecé la escuela hasta los 12 años. Pude sacarme hasta segundo de 
bachillerato que se decía antes.

Al cabo del tiempo, me vine a Barcelona (Hospitalet de Llobregat) con mis tías y mi abuela. 
Y poco después se vinieron mis padres a Barcelona y me fui con ellos a Torre Baró.

Cuando me independicé me fui a vivir a la Meridiana, aunque cada día se venían mis padres 
a verme.

A los 14 años ya comencé a trabajar en una fábrica, clasificaba monturas de gafas, en cajas. 
Allí había muy poca gente que sabía leer y escribir. 

También estuve trabajando en L’Àguila unos almacenes muy grandes que había en ese 
tiempo, estaba en la segunda planta de dependienta, vendiendo cosas de menaje de cocina. 
Estuve en este trabajo hasta que me casé, que en esa época cuando te casabas se suponía 
que ya no podíamos continuar trabajando.

Conocí al que sería mi marido un día que iba con unas amigas a “Casa Atunes”, se nos 
aproximaron dos chicos. Empezamos a conocernos y sin darnos cuenta la cosa fue a más. Lo 
que es la vida, éramos los dos de la misma provincia, Jaén. Hicimos la presentación oficial a 
su correspondiente familia y como se lo tomaron bien, nos casamos y aún hoy somos muy 
felices.

Entonces como yo era muy activa, me fui a otra empresa que se llamaba “Ahorro del hogar” 
y ahí estuve hasta que me jubilé.

Del fruto de nuestro amor salieron 2 hijas y un hijo, que se llaman: Juan, Paquita y Esther.

Juan es el mayor, es muy buena persona y muy cariñoso con nosotros, tiene una mujer que 
es maestra, tienen a Pau y a Blanca. Y Daniel que es de la primera mujer que él tuvo.

Paquita de las dos chicas es la mayor, está casada con Arturo y trabaja en una fábrica, y 
tienen en común una hija que se llama Judith.

Esther es la más pequeña, está casada con José y trabaja en días sueltos y tienen en común 
2 hijos uno que se llama Marc y el otro Àlex.

Todos mis nietos son maravillosos y me hacen muy feliz.

Cuando mis hijos se vinieron a vivir a Mollet del Vallés, también nos mudamos nosotros 
donde hoy en día vivo y soy feliz. Porque tenemos salud, tengo un buen marido, un buen 
piso que es nuestro, y a mis hijos y mis nietos cerca.

Hace poco mi hija me encontró esto, para que me distraiga, y así no estoy en casa, todo el 
día, sin hacer nada.

Así es mi vida, espero que os guste. Saludos.

Paquita Juanes

Sandra Batista
Auxiliar de geriatria
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Activitats Anselm Clavé

Des de l’inici d’aquest curs, les quatre classes d’ESO de l’Agrupació Escolar Anselm Clavé 
ha fet visites a la residència La Immaculada i ha compartit entranyables moments amb els 
seus residents. Un dels objectius principals d’aquesta experiència era que els alumnes de la 
nostra escola coneguessin una realitat, en molts casos,  aliena a ells.

Després d’haver intercanviat opinions i sensacions amb els quatre cursos, tots ells han 
coincidit que l’experiència ha estat molt gratificant: la majoria s’esperava, en un principi, 
un panorama força més desolador i els va commoure veure que els residents es mostressin 
feliços i que sempre estiguessin disposats a participar de totes les activitats preparades pels 
nostres alumnes i el personal de la residència.

La vocació de la plantilla de la Immaculada tampoc no ha passat desapercebuda: realment 
els treballadors i treballadores s’estimen la seva feina i els nostres alumnes ho van percebre 
amb el tracte atent i afable cap als residents. Fins i tot alguns d’ells no han descartat dedicar-
s’hi en un futur i prestar serveis de voluntariat!

Ha estat una activitat molt positiva que la majoria desitja repetir en els propers cursos. La 
sensació que els queda és, per sobre de tot, la satisfacció d’haver contribuït a fer-los passar 
una bona estona; de veure que ells, malgrat la seva inexperiència, són capaços d’aportar 
moments d’alegria a aquestes persones que tant ho agraeixen.

Compteu amb nosaltres pels propers anys!

Montserrat Armengol Ballesteros
Directora pedagògica
Agrupació Escolar Anselm Clavé
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Arreveure
Durant al llarg dels anys, han passat moltes treballadores per la residència, hi ha gent que hi 
està poques temporades, per períodes d’estiu o hi ha gent que hi està durant molts anys ...

A l’any passat van poder dir arreveure i gràcies per la seva tasca a la Doctora Marta Pastor, 
a la Treballadora Social Esmeralda Pierulivo i a la infermera Meritxell Vidal. 

Van fer un petit acte al centre fent entrega d’un petit obsequi com a record de la residència.
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Temps passat
Hem dic Paquita i vaig néixer per Sant Josep l’ any 1930 en una casa, davant d’on hi ha la 
Barcala.

La mare es deia Francisca i el pare Manel, de tota la vida de Mollet, del carrer de la Ganiveta. 
El pare treballava a Can Fàbregas com molts d’altres persones de Mollet i la mare feia de 
modista.

Vaig tenir un germà, en Joan, però va morir als nou mesos. La mare mai va poder superar 
la pèrdua d’un fill.

Degut a la guerra, no vaig poder anar gaire a escola, durant poc temps vaig anar a les 
Monges. El meu padrí, en Joan, del Vendrell hem va ensenyar lo poc que sé d’escriure. 
Desprès vaig estar una temporada a Artés, prop de Manresa, a casa d’uns tiets durant la 
guerra. 

Als catorze anys, vaig començar a treballar a Can Fàbregas, primer fent bitlles, desprès a dur 
els telers fins als quaranta tres anys.

Hem vaig casar jove, amb un noi que havia conegut al ball, al Tabaran. Es deia Quimet, 
era d’Almeria però vivia a Sabadell amb el seu “tio” i venia sovint al ball. Ell treballava a 
la Llagosta fent de transportista de vi. Ens vam anar coneixent fins que als 18 anys hem va 
demanar de casar-nos. Ho vam fer a l’església de Sant Vicenç, vam tenir algun que altre 
problema amb el capellà però al final ens va casar, jo anava de blau marí (la roba l’havia 
comprat a Can Fàbregas) perquè no hem veia amb el típic vestit blanc al ser baixeta. El 
viatge de nuvis va ser a Artés a casa dels meus “tios” perquè no teníem diners per anar més 
lluny. Vam anar a viure a casa dels meus pares.

No vam trigar gaire a tenir el nostre fill Manel, jo en tenia dinou.

Van anar passant els anys i quant en Quimet tenia 57 anys, va morir degut a una embòlia, 
dos dies desprès de tallar-se la falange del dit en un accident laboral. 

Al cap de nou anys de ser vídua, vaig conèixer en Joan que era també de Mollet i vidu, al 
Tabaran, al ball. Vam anar a viure junts i desprès de quasi vint anys, va morir de leucèmia.

La família ha anat creixent, el meu fill Manel va tenir en Pol (el meu net) i aquest ha tingut 
en Roc el meu besnét. I els estimo molt.

Degut a que m’he anat fent gran, ja no puc estar gaire sola i el meu fill hem va dir de 
venir al centre dia. Al principi vaig patir molt perquè no volia venir-hi, però ara estic molt 
contenta d’estar aquí amb tots vosaltres.

Paquita Gallart



4040

El baúl de mi abuelo
Laura Carmona / Sandra Batista
Auxiliars de geriatria

Un día vino al centro un terapeuta ocupacional y nos presentó a las trabajadoras una caja, 
que se llama “el Baúl de mi Abuelo” (es un proyecto que nació a partir de la necesidad 
de crear material de estimulación cognitiva para los más mayores) y nos explicó lo que 
podíamos encontrar dentro y para que se podía utilizar. El material que pudimos ver, tocar e 
utilizar sirve para poder estimular, mantener cognitivamente a la persona en sus diferentes 
estados de memoria. 

Se decidió poner en práctica este material, en pequeños grupos reducidos o individualmente 
los martes por la mañana.

Podemos encontrar:

Monedeuro: consiste en sumar, restar, poner de mayor a menor o a la inversa y reconocer 
los billetes de euro.

Constructor: consiste en copiar y crear construcciones como indica en las fotografías de 
cada ejercicio.

Acorda: se trata de utilizar cordones y anudarlos de forma diferente, como indica en la 
fotografías de los ejercicios.

Veo veo: se trata de buscar objetos en las diferentes imágenes.

Sonomix: se trata de distinguir los diferentes sonidos.

Photomix: consiste en identificar imágenes y colocar-las en grupo o en parejas.

Geometrix: se trata de ordenar y colocar las figuras geométricas, por color o forma en los 
diferentes ejercicios.

De esta manera pasamos un rato divertido mientras ejercitamos nuestra memoria y ahora 
lo ponemos en práctica con nuestros abuelos.
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Vanessa Ramos
Auxiliar de geriatría

Polseres Candela

De les ganes d’engegar un nou projecte amb els nostres avis/es, vàrem proposar fer polseres. 
Però no qualsevol polsera! 

Volíem fer les polseres Candela, les polseres que tenen com a fi (amb la seva venda), treure 
diners per a l’ investigació del càncer infantil des de l’hospital St. Joan de Déu de Barcelona.

Així, des del mes de febrer, cada dilluns al matí a la residència, un grup d’entre 4 i 6 avis/es són 
els encarregats de realitzar unes quantes d’aquestes polseres. També hem de dir que moltes 
no surten del propi centre, ja que els avis/es col·laboren de forma activa en la seva compra.

Amb la realització d’aquesta activitat, doncs, aportem el nostre granet de sorra a una 
societat cada dia més compromesa amb els més desfavorits. Des de un altre col·lectiu que 
encara pot aportar molt més per aquesta, la nostra societat.
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Agraïments
Com a mostra d’agraïment a la Residència 
pel tracte rebut durant la seva estada al 
centre ens han fet arribar aquest present 
els familiars d’en Josep Estremé, d’en Juan 
Jiménez i de la Remedios Díaz.

Moltes gràcies a tots.

Present dels familiars de Josep Estremé

Present dels familiars de Remedios Díaz

Present dels familiars de Juan Jiménez
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Com podeu comprovar us fem arribar un recull de les diverses postals de Nadal que hem 
anat fent al llarg d’aquests anys. 

Quant arriben els voltants del mes de novembre, un grup de residents\usuaris, creem la 
postal de Nadal per a poder felicitar a tots els residents, usuaris, treballadores, Patronat de 
la Residència, entitats i empreses...

Com podeu veure no tenim res a envejar de les que venen a les botigues!

Mostra
de postals

2010

2013

2011

2014

2012

2015
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Comissió d’avis
Pilar Crespo
Treballadora Social

El projecte per al desenvolupament d’una Comissió, neix amb l’objectiu que els mateixos 
usuaris puguin tenir una vinculació més directa amb el servei de Residència i Centre de dia.

És una forma de promoure la participació d’una forma més activa, positiva i alhora 
democràtica.

La comissió estarà formada per usuaris del mateix Servei de Residència / Centre de dia, així 
com de la Treballadora Social i la Direcció de la Institució.

La permanència a la Comissió és voluntària i qualsevol integrant pot renunciar a la seva 
continuïtat en ella si així ho considera oportú.

Els membres són triats de forma facultativa però hauran de posseir un suficient grau de 
capacitat cognitiva que els permeti empatitzar, escoltar i recollir les opinions dels altres 
residents, ja que la comissió té per objectiu el benestar de la col·lectivitat i no d’interessos 
individuals.

La Comissió fa valoració de la programació d’activitats i tallers que es realitzen al centre, 
comunicant qüestions o problemes de convivència que s’hagin detectat o els hi hagin 
traslladat altres residents, a més d’avaluar el servei de cuina i d’altres professionals tot 
plantejant millores i suggeriments.

Les reunions es realitzaran amb caràcter trimestral excepte que hi hagi alguna qüestió 
important a comentar.

La Comissió d’Avis és una eina viva de participació, que ens permet anar millorant 
constantment per poder cuidar i donar el millor suport i acompanyament als usuaris i 

familiars.

Cal fer esment d’una 
altra important comesa 
que desenvolupen alguns 
components de la Comissió, 
aquesta consisteix a facilitar 
l’acolliment als nous ingressos. 
El procediment implica que 
davant l’ingrés d’un nou usuari 
de centre de dia o Residència 
es convoca una reunió en la 
qual assisteix el nou beneficiari, 
alguns membres de la Comissió i 
la Treballadora Social. L’objectiu 

és donar la benvinguda, explicar les activitats i tallers del centre, així com de situar en 
l’espai a la nova admissió, donant-li d’aquesta manera l’oportunitat d’aclarir-li qualsevol 
dubte o consulta que pugui formular. A més de ser un excel·lent mecanisme per facilitar 
les incipients relacions dels nouvinguts amb la resta de l’equip, residents/usuaris i ser una 
guia indispensable, permet afavorir de manera excel·lent la seva adaptació al centre per 
les innombrables mostres de suport i afecte dels components d’aquesta Comissió. Aprofito 
l’ocasió per fer patent l’agraïment a tots ells.
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Tertúlia

Comencem la tertúlia parlant de la vida a Mollet amb relació amb l’aigua, que és el tema 
d’aquest any.

La Lola V i la Rosa comenten que abans l’aigua es treia dels pous que tenien moltes cases, 
a les eres, perquè abans no hi havia moltes cases a Mollet. La Maria recorda que en el seu 
pou i tenien una anguila perquè deien que feia l’aigua bona -mentalitat d’abans- diu rient!

La Lola P comenta que ella anava a la font de la plaça de l’ajuntament, que recorda anar-la 
a buscar perquè així la tenien més fresca.

Parlen de que a Mollet abans hi havia moltes fonts a molts carrers, però que poc a poc 
l’ajuntament n’ha anat tancant.

Totes comenten la figura d’un senyor, en Bruno, que venia de l’estació de França i era el 
que duia el gel, passava per les cases cada dia oferint -lo i llavors el posàvem en un cubell.

La Rosa ens parla del safareigs de Can Lladó, que era molt gran i és on molta gent de Mollet 
anava a rentar la roba. L’aigua venia d’una mina. La Maria comenta que l’aigua sempre 
era molt neta. Totes assenteixen al dir que com que feia molt de fred a l’hivern, es glaçava 
l’aigua i l’havien de trencar amb els picadors de la roba. L’aigua del safareig el feien servir 
per a regar els camps que hi havia pels voltants. Tot el que son els Col·legis Nous.

La Lola V comenta que a ella li agradava passar tocant l’aigua del Torrent – on ara hi ha la 
rambla nova- tot hi haver molts ponts.

La Maria explica que ella vivia al davant del Torrent, i que quant plovia molt es sobresortia. 
Parla que el seu avi Mariano, va fer una paret de ciment perquè no els hi entrés aigua a 
casa, tot i així alguna vegada havia sobrepassat degut a l’encallament de branques ... i es va 
a negar tot el jardí, l’hort. Els arribava l’aigua al pit. 

La Rosa ens parla de records que té del Pont de la Mandra, era el lloc on la gent es trobava. 
Recorda que el Torrent es va anar cobrint en diferents fases, van passar anys fins que es va 
fer tot. Abans la part del darrera de Can Fàbregas era obert.

Totes comenten engrescades del riu Besós, de quant feien berenars, quant anaven a banyar-
se els peus, de quant pescaven peixos al riu ... algunes diuen que tenen fotos d’aquells 
moments. El riu, l’aigua era motiu de trobada per a molta gent.

Passem una estona agradable explicant coses d’abans i revivint les seves vivències.

            

                                                          Lola Ventura, Maria Fransí, Lola Paradell, Rosa Torondell

Carme Blanch Roma
Animadora sociocultural
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El nostre adéu, l’acte de comiat
Rosa Prat
Directora tècnica

La mort és un tema que en general angoixa molt i no és agradable de parlar-ne, però 
malauradament en les residències es inevitable. 

Des del centre intentem poder acompanyar a la família en el procés de dol, però també 
intentem acompanyar als residents que han sigut els seus companys, que han conviscut amb 
ell, i també el troben a faltar. 

És molt difícil que els companys puguin anar a l’enterrament, pels problemes de mobilitat. 
Per això trobem que, la residència és el lloc adequat per trobar-nos i fer-li un darrer comiat, 
ja que ha sigut la seva última llar, el lloc a on ell vivia. Fa una colla d’anys vam iniciar l’acte 
de comiat. 

Aquest acte es treballa en dues activitats:

Una primera, en la que ens reunim en grups de cinc o sis persones, coordinat per els 
tècnics, a on recordem al company que ja ens ha deixat: parlant d’ell, recordant vivències 
compartides..., tot això es plasma amb frases que les utilitzarem el dia del acte amb la 
família.

Una segona, que es realitza al cap d’uns quinze dies, on convidem a la família a la residència, 
i en un menjador, de manera molt acollidora recordem al difunt. 

En aquesta reunió primerament fem un recordatori de la seva estada al centre. Llegim la 
seva història de vida, que va fer el resident amb la seva família en el moment del seu ingrés 
i finalment els mateixos companys diuen les frases que van treballar. 

Aquestes frases les enganxem en un mural que hi ha dibuixat un arbre, amb la fotografia 
del company. Aprofitant aquest moment, els companys poden recordar vivències amb els 
seus familiars i mútuament. 

Després d’això veiem tots junts un petit recull de fotografies del resident fent activitats, 
sortides... en definitiva del seu pas per al residència.

Per acabar ens agafem tots de les mans, resem un Parenostre en senyal de comunió amb el 
company que ens ha deixat. I tot seguit els residents poden donar el condol directament a 
la família.

Aquest acte ajuda als residents i a la família. Als residents per poder acomiadar-se amb 
intimitat de la família amb la qual també han compartit vivències en el seu pas per la 
residència. A la família per poder tornar al centre, parlar amb els residents de manera 
distesa, i poder finalitzar un procés afectiu que ha durat un temps i que ha sigut molt 
important per tots.

Cada any quan arriba el mes de novembre, fem un recordatori a tots els difunts que hi ha 
hagut durant de l’any, penjant tots els murals: els diferents arbres i fem la Missa en record 
dels difunts.

“No tornaràs mai més, però en les coses i en mi mateix
hi hauràs deixat l’empremta de la vida”

Miquel Martí i Pol
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Como afrontar la vejez
Isabel López Elizaran
Psicòloga clínica

La segunda mitad de la vida posee un significado y una finalidad diferente del objetivo 
biológico y natural de la primera mitad.

En este tiempo de la vida el cambio de roles, la muerte de allegados, los cambios físicos y 
los miles de esas otras consecuencias del proceso de envejecimiento, contribuye a acelerar 
una revalorización y una restructuración de las prioridades personales.

Toda persona posee varias dimensiones: física, social, psicológica y espiritual, pero esta 
última no es una más, es la que le da sentido y significado a toda una vida.

El envejecimiento comienza a percibirse cuando ya no conseguimos hacer lo que hacíamos; 
se asemeja a un proceso de alejamiento: crece la distancia entre el anciano y la sociedad, 
desempeña un número menor de roles y sus contactos disminuyen.

En este momento de la vida se debería realizar una búsqueda de nuevos objetivos y nuevos 
significados a la vida.

Estos nuevos objetivos deberían ser:

Descubrir nuevos valores.

Encontrar una nueva modalidad para estructurar el tiempo.

Adaptarse a las nuevas modalidades de vida.

Aprender a enfrentarse con nuevas limitaciones físicas que pueden derivar de una 
enfermedad y de un natural decaimiento.

Estos objetivos deberían ser la culminación de toda una vida; la persona crece a lo largo 
de toda su vida. Vejez y envejecimiento no son un “vacío existencial” inevitable, fatal, 
acompañado de hastió, resignación o de un optimismo centrado en sí mismo. El anciano no 
sobrevive esperando la muerte, el anciano vive.

Recordem que les donacions de particulars poden arribar a desgravar fins a un 50% de l’aportació.

“De la vejez podrá hablar 
solamente el que sabe algo 

de ella; pero solo quien vive 
personalmente en la vejez puede 

saber en verdad algo de ella”

Roberto Guardini
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Servei de prèstec
Marta Vidal
Fisioterapeuta

Fa un any aproximadament vam iniciar un servei de préstec de diferents ajudes tècniques: 
cadires de rodes, caminadors, crosses i bastons.

Tot va començar per la creixent demanda de familiars d’usuaris del centre de dia i veïns que 
ens coneixen fa temps, que ens demanaven una cadira de rodes temporalment per algun 
familiar que havia caigut. També teníem demandes per part de familiars del centre de dia 
que necessitaven una cadira de rodes per dur- los fins a casa.

A la residència, disposem d’un magatzem on guardem totes les ajudes tècniques que ja no 
utilitzem.

El servei de préstec funciona d’una manera fàcil i propera a tothom qui ho necessiti. El 
familiar fa la demanda, jo busco la cadira de rodes o ajuda tècnica més adient, la persona 
que fa el manteniment la revisa, s’etiqueta i s’apunta en un registre on hi ha la data 
d’entrega i la posterior data de retorn.

És un servei gratuït, tot i que la majoria de persones que l’han utilitzat fan un donatiu a la 
fundació, com a agraïment pel servei.
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Comptes de resultats

Dades en €

INGRESSOS   1.152.024,88   1.155.192,36

Ingressos nets de l’activitat  1.123.669,80   1.075.116,47

   Quotes usuaris 1.097.306,3   1.067.781,45  
   Facturació de despeses 26.363,43   23.857,46  
   Ajuts monetaris fundacionals    -16.522,44  
            
Subvencions  22.975,07   65.726,13 
   Subvencions de capital 11.803,67   54.689,63  
   Subvencions oficials per activitats 264,66   267,48
  Donatius particulars 10.906,74   10.769,02  
 
Arrendaments  3.916,32   3.110,16 
Ingressos financers  875,20   386,24 
Ingressos diversos  310,00   545,00 

Ingressos extraordinaris  278,49   10.308,36  

          

 

  
DESPESES  1.074.891,99    1.077.762,34

 Serveis subcontractats  258.958,00   253.174,23 
   Servei de cuina 153.492,77   148.934,20  
   Servei de neteja 66.533,88   67.517,25  
   Servei de bugaderia 29.365,53   28.936,13  
   Serveis personals 9.565,82   7.786,65   
       
 Farmàcia  14.520,39   13.947,40 
 Productes de neteja i bugaderia  4.444,42   4.428,18 
 Material per activitats  4.952,71   5.534,38 
 Reparacions i conservació  38.119,05   44.251,92 
 Transport  1.255,51   1.259,84 
 Assegurances  6.650,19   6.459,07 
 Subministraments  39.535,22   39.101,86 
 Altres serveis  14.280,30   13.726,42 
 Tributs  221,15   362,3 
 Amortitzacions  46.390,74   47.142,67 
 Pèrdues per operacions (fallits)       
 Despeses de personal i professionals  644.970,96   647.172,90 
   Sous i salaris 441.070,36   442.728,37  
   Seguretat Social 131.861,94   133.504,66  
   Altres despeses socials 7.672,19   8.027,25  
   Professionals contractats 64.366,47   62.912,62  
 Interessos deutes a llarg termini       
 Despeses extraordinàries  593,35   1.201,17  
   

DÈFICIT/SUPERÀVIT    77.132,89    77.430,02 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2015

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2014 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2015

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 dos serveis: el servei residència 
assistida amb un total de 38 places, privades, públiques i subvencionades per la pròpia fundació i el servei 
de centre de dia amb 32 places.

Les tasques de direcció recauen en Na Rosa Prat Esquirol com a Directora Tècnica, Na M. Carme Molins Pou 
com Direcció Administració i Control i la Responsable Higiènic Sanitària en Na Ana Mª Morales González.

Serveis: llargues estades i centre de dia.

L’equip de professionals: està integrat per servei mèdic, infermeres, auxiliars de clínica, gerocultores, 
fisioterapeuta, educadora social i animació, treballadora social, psicòloga, manteniment, cuina pròpia amb 
dietes específiques, podòloga, servei òptic i auditiu, servei de neteja, bugaderia, perruquera, servei religiós 
i 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 amb bany adaptat i exteriors, equipades amb llits elèctrics articulats, 
ajudes tècniques (grues, cadires de bany, trapezis, matalàs antiescares, coixins antiescares...) mobiliari 
ergonòmic, presa de TV, dispositiu d’avís d’emergència, pilot nocturn, totes les habitacions son exteriors i 
amb terrassa.

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 i cant, 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 un cop 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, maig 2016



 

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 nostre 
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. Joan Castellón Martínez, Fundació Privada RASIM, Sra. M.Pilar Garcia Calderón, Sr. Agustí 
Matencio Selva, Sra. Carmen Conde Molina, Sr. Lucas Moratel Hernández, Sr. Narcís Josep Puig Barrau, Sr. Salvador Rovirosa 
Olivé, Sr. Josep Vilà Terradellas, Sra. Núria Viladecans Suriñach, Sra. Teresa Llavina, Sra. Hortènsia Roca, Família Torner-Ribé, 
Sra. Cati Vilardell, Sra. Montserrat Pou, Sr. Pelegrí Berniel, Restaurant Beumala, i empresa Serunion, 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, Centre Ocupacional del Bosc, Esplai Xivarri, playback Can Pantiquet, Emfo, Escola Anselm 
Clavé, Grup Monegros, Coral Casa Bastidos, Escola Municipal de Música i IES Gallecs.

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 celebració dels 35 anys 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 2015 fins aquesta nova publicació de la “La Beira”.
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Rosalia Martínez
Ruzafa
Resident del 
19/02/2003 
al 07/03/2016

Vicenta Alonso
Macho
Resident del 
20/04/2007 al 
01/08/2015

Francisca Barrero
Grima  
Usuari del 
centre  de dia del 
03/09/2014 
al 27/05/2015

Maria Pons
Gurgui
Usuari del 
centre de dia del 
15/06/2015 al 
06/10/2015

Antonio Fernández
González
Usuari del 
centre de dia del 
08/09/2008 al 
14/02/2016

Rosario Palomero
Palomero
Resident del 
27/09/2010 al 
27/09/2015

Hipólito Antonio
Guisado Casilla
Resident del 
18/05/2009 al 
07/12/2015

Remedios Díaz
Gómez
Resident del 
13/03/2015 al 
11/02/2016

Daniel Abellán
Arqués
Resident del 
10/10/2012 al 
27/07/2015

Juan Jiménez 
Pariente
Usuari del 
centre de dia 
del 07/01/2015 
al 12/11/2015

Ja no podem esmenar cap paraula 
ni corregir cap gest.
Anit vas dir-me que hem envellit de sobte.
Fer-se vell i adonar-se’n fatiga, 
desconcerta,
la vida esdevé massa apegalosa,
hi ha poc espai per créixer i tot rossola
cap endarrere fàcilment.
Tenies por de caure en el buit i t’aferraves
a les fustes corcades dels records
que no hem viscut. Prou que pesa la vida 
per afegir-hi, a més, el llast enorme 
de tot allò que hauríem pogut fer.
Entotsolats, vam deixar que la nit
s’espesseís inútilment.
Ja no podem esmenar cap paraula ni 
corregir cap gest

                                           Miquel Martí i Pol
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