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         En aquestes pàgines trobareu un recull 
d’il·lustracions, fotografies, vivències, de 
moments vitals i emocionals que ens han 
deixat empremta al llarg de tot un any a tots 
nosaltres. 

Benvolguts amics, familiars i usuaris.

A les vostres mans teniu la quinzena edició de la Revista “La Beira”.
Per alguns potser és la primera vegada que la teniu a les mans, o potser ja fa temps que ens 
llegiu.

Algunes explicades pels seus familiars altres escrites pels 
mateixos protagonistes, persones úniques i irrepetibles, 
persones que ens fan descobrir des de la vellesa el món 
de la vida.

Agrair als diferents grups, voluntaris, 
professionals, en fi a totes les persones 
que d’una manera o altra formen part 
d’aquest viatge. 

Esperem que siguin del vostre 
gust aquestes pàgines que teniu 
a les mans.

Gràcies a tots.

  

Editorial
Carme Blanch Roma
Animadora sociocultural

“ “

Treball d’Amalia Martoran
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Història de la Residència
                La Immaculada Sr. Vicenç Buxarrais Estrada
Membre del Patronat de la Fundació

capítol núm. 15

El número anterior contemplava com s’anaven concretant, per part 
de la Junta, els diferents aspectes del funcionament de la nova 
residència. De fet, el Patronat va entrar en una dinàmica de reunions 
sovintejades, a vegades de forma setmanal, per poder prendre les 
decisions d’inversió i contractació per fer possible l’èxit del nou 
projecte.

INAUGURACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT

El dimecres 9 de maig de 2001 es va fer el trasllat de domicili dels 19 usuaris que hi havia 
al centre del carrer de La Pau a la nova residència. Tal com recollia el Contrapunt del 18 
de maig de 2001, pàgina 7, “la millora ha estat tan gran que a alguns els semblava que els 
havien portat a un hotel”.

El diumenge 13 de maig de 2001 es va tenir lloc la cerimònia oficial d’inauguració de la 
nova residència, amb l’assistència de més de 200 persones. L’arquebisbe de Barcelona, 
Excel·lentíssim i Reverendíssim Ricard Maria Carles, va celebrar una missa i, tot seguit, va 
beneir la residència juntament amb el rector de la Parròquia de Sant Vicenç de Mollet, i 
president nat del Patronat, Mossèn Joaquim Brustenga.

També hi varen assistir 
l’Alcaldessa de Mollet, 
Il·lustríssima Senyora 
Montserrat Tura, així com 
el Patronat en pes i altres 
membres del Consistori 
i del Departament de 
Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya.
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L’esdeveniment va ser abastament cobert tant pel Contrapunt com per La Tribuna Vallesana, 
així com per l’emissora de ràdio local.

Per a la Fundació, la inauguració de la nova residència va suposar canvis profunds, no tant 
sols en la capacitat d’acolliment, sinó també en els criteris d’admissió. Cal tenir en compte 
que, en el finançament de la nova edificació, hi van concórrer fons públics aportats per la 
Generalitat de Catalunya.

Els requisits per entrar a la residència del carrer de La Pau eren que es tractés de persones 
grans (de més de 65 anys) de Mollet i rodalies, que no tinguessin fills i que visquessin soles, 
és a dir, que eren les que es consideraven més desemparades.

Per tal d’adequar-los a la nova realitat, el Patronat va modificar els Estatuts, de forma que 
l’article 2 va quedar redactat de la manera següent: “La Fundació té caràcter benèfico-social 
i el seu objecte és prestar un servei d’acolliment i assistència integral de qualitat a la gent 
gran, en règim substitutori de la llar, adequat a les necessitats de cadascun dels usuaris, 
i inspirat en els valors cristians de respecte a la dignitat humana, hospitalitat, tolerància 
i caritat”. Així mateix, pel que fa a l’abast de l’acció de la institució, es modificar l’article 
4 quedant e la manera següent: “La Fundació realitzarà els seus objectius a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya i, de manera especial, a la població de Mollet del Vallès”.

Amb la concurrència de fons públics, es va iniciar la sol·licitud per concertar, amb la Generalitat 
de Catalunya, una part de les places disponibles. Sota el criteri de proporcionalitat amb el 
finançament rebut, de les 38 places de residència, se’n van oferir 8 com a públiques, i de 
les 24 places de centre de dia, se’n van oferir 6. Tanmeteix, no va ser fins el 2002 que es va 
signar el corresponent conveni de col·laboració, per les places esmentades, amb l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).

L’endemà de la inauguració, doncs, la Fundació disposava d’un edifici adaptat amb capacitat 
de 38 places de residència i 24 de centre de dia, ocupada per tan sols 19 usuaris de residència. 
La llista d’espera (amb persones que reunien els requisits antics) era de només 3 persones.

A partir d’aquesta situació inicial, els criteris d’arrencada eren de contenció dels costos 
variables (només es contractava personal a mesura que es necessitava per l’entrada de nous 
usuaris), atendre totes les sol·licituds d’ingrés i acceptar, transitòriament, les demandes 
d’estades temporals (la proximitat de l’estiu ho va permetre).
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Sortides Al Museu Marítim
de Barcelona

El dia 18 de maig de 2016, vam fer la primera de les dues sortides amb autobús que fem al 
llarg de l’any. Aquesta vegada vam anar al Museu Marítim de Barcelona.

Vam haver d’esperar-nos una mica, per un problema amb els autobusos minis que ens van 
venir a buscar,  però anàvem amb l’horari previst.

El Museu Marítim està situat al final de les Rambles, al costat de la “Colón”, i ens van deixar 
allà. Al entrar hi havia una sala molt gran, vam passar a una altra sala i allí ens venir una 
noia que ens va fer de guia. Ens va explicar coses de quant i com es va fer tot l’edifici, de 
les diferents embarcacions que hi. També ens vam trobar amb uns nens petits que també 
visitaven el museu i els havien convertit en pirates.

Vam veure molts vaixells grans i petits. N’hi havia un de molt gran i maco que ocupava bona 
part de l’espai.

Desprès vam estar una estoneta prenent el sol al jardí i ja vam anar cap a dinar. Ho vam fer 
al mateix restaurant que té el Museu.

Vam dinar molt bé, de primer una amanida amb maduixes i formatge, un peix i una espècie 
de iogurt tot acompanyat de vi, aigua i refrescs. Per acabar, qui va voler va prendre cafè. 
Algunes comenten que el pa era boníssim.

Com feia molt bon temps, tot i el vent, vam anar a fer un vol pel Maremàgnum. Hi havia 
molta gent, gent estrangera comenten la majoria!!! I moltes gavines!!! A algú li van deixar 
un regalet!!! 

Vam recordar al veure les embarcacions del port, “Les Golondrines” de l’època en que 
moltes d’elles hi havien pujat.

Una mica abans de l’hora prevista vam anar cap a on ens recollia els autobusos, aquesta 
vegada en van venir tres!

Vam tenir molt bona tornada i vam passar un dia molt agradable i amb molt bona companyia.

Lola Paradell, Remedios Lara, Lourdes Campins, Paquita Gallart i Manoli Gordillo 

Carme Blanch Roma
Animadora sociocultural
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La festa del 38è Aniversari 
El día 4 de junio celebramos en la Residencia La Immaculada un año más de la inauguración 
de su fundación.

En el centro de día pudimos ver una exposición de nuestras “mirades”, de residentes y 
trabajadores que formamos esta pequeña gran familia.

Primero todos fuimos en procesión a la Iglesia de Sant Vicenç, a la misa que se celebró a las 
once de la mañana. Después todos juntos, familiares, trabajadores, residentes y usuarios nos 
volvimos a la residencia para hacer un buen aperitivo en el jardín. Muy bueno y abundante.

Miguel Sorribas
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Un mar de mirades
Una vida, una història, una mirada...

Totes les persones al llarg de la vida construïm un camí. Amb el pas del temps aquest camí 
pren moltes bifurcacions, va deixant petjades... I el reflexa del camí es contempla en la 
nostra mirada.

Hi ha mirades que acaronen, mirades dolces, perdudes, de felicitat, mirades endurides .... 
mirades a un infinit.

Amb aquesta exposició fotogràfica volem mostrar una petita part de la nostra vida, de 
la nostra història, mirades del nostre dia a dia, mirades que formen, aquesta petita gran 
família.



Sopar d’estiu

Treball d’Angeles Mir

11



12

Sant Joan 2016

Aquest any per la revetlla de Sant Joan vam tenir la visita del Grup “Los Monegros”, on ens 
vam fer un recital de cançons d’abans. Vam poder gaudir de la música en directe mentre 
gaudíem de les diferents tipus de coques i del cava. També vam poder tirar bombetes, 
petards, fonts d’artifici…

Vam gaudir d’una bonica la tarda acompanyats de familiars, amics, treballadores.



Toda una vida de paleta
Va néixer a Viviez, França, l’onze de novembre de 1929. Als sis mesos de néixer, els seu 
pares: en Bienvenido i la Maria; i avis, varen tornar al poble de Nogueruelas, un poble petit 
de la província de Teruel, d’allà on eren originaris.

Els pares i l’Aurelio amb nou anys es varen traslladar a Viver, Castelló, però els hiverns pujava 
a Nogueruelas perquè hi havia millor mestre. Un cop acabat el servei militar a València, 
l’Aurelio, el seu germà Enrique i els seus pares es traslladen a Seva. Per treballar fent la 
carretera que travessa el massís del Montseny i altres obres.

Després de tres anys de treballar en aquella zona, varen baixar a La Llagosta on van viure 
tres anys més. Finalment al 1959, va construir una casa a Mollet on hi ha viscut fins ara.

Es va casar amb mi, la Carme, al 1962 a Barcelona, a Santa Madrona al Poble Sec i vam anar 
de viatge de nuvis a Mallorca i al poble on el va veure créixer, Viver. Ens vam conèixer, quan 
l’Aurelio va anar a treballar de paleta a la Florida i jo estava passant uns dies d’estiu a casa 
d’uns amics dels meus pares. Ell va anar a ajudar a posar una taula de jardí i em va veure. I 
ja no ens vam separar, jo tenia 18 anys i ell 27 anys. Vam estar tres anys festejant. Ell baixava 
cada setmana a Barcelona a veurem tot i que vam estar un temps sense veure’ns. 

Fruit d’aquest amor, hem tingut dos fills, l’Aureli i el Carles. Un va estudiar per a mestre i 
l’altre va fer Belles Arts. 

Amb el temps la família ha anat creixent, tenim dos joves, uns nets meravellosos que són 
l’Arnau que té 22 anys, el Pau de 10 anys i en Cesc de 7 anys i dels que estem molt orgullosos.

L’Aurelio, ha sigut i es, un bon pare, un bon marit, molt treballador, fins i tot treballava 
els diumenges. Tota la seva vida ha sigut paleta, la seva gran passió i sempre ha dit que si 
tornés ha néixer tornaria a fer lo mateix: paleta.

Carme, esposa d’Aurelio

Apuntes de vida
Ángeles Ruiz Ferrón,  nació un 11 de abril de 1930 en Carolina, Jaén. Su padre se llamaba 
Alfonso y era minero de las Minas de Centenillo y su madre se llamaba Ana María que era 
ama de casa. Tuvieron once hijos, de los cuales solo sobrevivieron cuatro, siendo Ángeles la 
mayor.

Su padre enfermó en las minas, de la silicosis, por lo que tuvieron que venir a Barcelona a 
trabajar. Ángeles tenía 19 años, y se colocó a servir en una casa cuidando niños.

Conoció al que sería su marido, en Nuestra Sra. del Port se casaron y tuvieron cuatro hijos: 
Conchi, Ana María, Pepe y Juan Alfonso. 

Vivieron durante muchos años en el barrio de la Teixonera.

Su marido, Juan, trabajó durante muchos años en la España Industrial, empresa textil, y 
cuando se trasladó a Mollet del Vallés la empresa, la familia también lo hizo.

Fills d’ Angeles Ruiz 
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Va ser una excursió molt maca. Vam anar a Besalú, a Girona. Vam sortir de Mollet amb un 
dia núvol i als voltants del Montseny ens va ploure.

Al arribar ens vam trobar amb una senyora que ens esperava i era la que ens faria de guia 
al llarg del matí. Ens vam trobar que el terra era “adoquinat” i els que anàvem amb cadires 
de rodes anàvem ballant tota l’estona.

Ens van ensenyar tot el poble, per poder-hi accedir vam haver de travessar el pont que feia 
forma de “L”, tot de pedra i que travessava un riu.

Vam anar a veure l’església que està situada al ben mig de la plaça. Desprès vam visitar una 
altra església on hi havia una relíquia, tancada amb clau degut a que és molt valuós.

Al sortir vam passejar una mica i els que anaven a peu van anar a visitar “els rentadors dels 
jueus” que estaven reformats i els altres els vam esperar fent tertúlia al ben mig del carrer.

Després de tot això, com ja havíem fet gana, vam anar a dinar: macarrons, cuixa de pollastre 
o peix i de postres crema catalana i cafè o tallat.

Més tard, vam tornar a fer un vol per fer baixar el dinar, ens vam fer fotos al mig del pont, 
van tornar a caminar una miqueta i els que estaven cansats es van asseure en unes escales 
de pedra i després no es podien aixecar, vam riure una miqueta.

A les cinc vam anar al autobús que ens va tornar cap a Mollet.

Cal dir que ens va aguantar tot el dia el bon temps!!!

Lourdes Campins i Lola Paradell

Sortides A Besalú
Carme Blanch Roma
Animadora sociocultural
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Hort
Carlota Gutierrez
Geoblau

Des del novembre del 2016, sempre fent 
servir material reciclat, es va crear l’hort urbà 
ecològic de La Immaculada.

Amb l’ajuda dels tècnics i els residents varem 
construir dues taules de cultiu amb palets vells. 
Aquest hort vertical és perfecte per nosaltres 
perquè ens permet treballar sense haver-nos 
d’ajupir i no fer cap esforç físic. 

Un cop a la setmana sortim a la terrassa 
a cuidar les hortalisses i, al mateix temps, 
aprenem i recordem tècniques de cultiu. En 
aquest hort, cadascú desenvolupa les seves 
habilitats i aporta els seus coneixements.

L’hort estimula els nostres sentits i millora 
nostres funcions motores en un agradable 
espai a l’aire lliure. A més, el treball a l’hort 
requereix molta cooperació entre nosaltres! 

Però sense dubte, el que més ens agrada 
de l’hort és poder gaudir d’uns aliments 
de primera qualitat cultivats per nosaltres 
mateixos.

El nostre hort és un espai de manipulació, 
vivencial i pràctic que ens apropa els 
valors ambientals i ens permet gaudir de 
la natura.  Planificar i portar a terme un 
projecte residencial, com pot ser un hort 
ecològic, brinda a la comunitat d’un gran 
nombre d’oportunitats als diferents àmbits. 
L’hort residencial  és una oportunitat  pel 
desenvolupament sostenible des de l’educació 
ambiental, un espai on es poden descobrir les 
transcendents i estretes relacions entre l’ésser 
humà i la natura. 
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Bingo familiar

Cada viernes en el centro de día se organiza la actividad de bingo con los abuelos. El 16 de 
septiembre se organizó el bingo pero con una particularidad, los familiares y trabajadoras 
estábamos invitados.

Se hizo en el jardín con un ambiente muy agradable y familiar. 

La persona que cantaba línea ganaba un vale para la peluquería o para la podóloga. 

Y los que cantaban bingo tenían un gran abanico de premios, colores, pinturas, utensilios 
de higiene personal, paraguas, puzles para colorear.

Al final todos cenamos en el patio, un pan con tomate, con tortilla de patatas y embutido; 
pasamos una tarde distinta.

Núria Niubó
Auxiliar de geriatria
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La Castanyada
Com no podria ser menys, als voltants del mes d’octubre, ens ve a visitar la Sra. Castanyera, 
per a repartir-nos castanyes, panellets i moniatos al llarg de tota una tarda a tot aquell que 
en vol.
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Aquells petits i no tant petits detalls que marquen la diferència entre les organitzacions

No totes les organitzacions són iguals, siguin empreses mercantils o Fundacions com la 
nostra. A la Residència La Immaculada procurem cuidar el personal, agraint la complicitat 
en aquest camí d’acompanyament a les persones grans. És per aquest motiu que, tant la 
Junta del Patronat com la direcció del centre, mostrem agraïment no sols de paraula sinó 
també cuidant els detalls.

Cada any la Junta felicita per Sant Jordi a tots els treballadors, voluntaris i col·laboradors 
amb una Rosa, i el primer dissabte del mes de juny celebrem l’aniversari de la Residència 
compartint l’eucaristia i un piscolabis al jardí. És un espai de relació molt familiar.

Per Nadal la Junta del Patronat de la Fundació felicita les festes a tot el personal amb un 
sopar de germanor i l’obsequi d’un lot de Nadal. També formalment i per escrit, el President 
de la Fundació felicita el Nadal al personal, agraint la dedicació i qualitat de la feina.

Són petis detalls, però marquen diferència.

M. Carme Molins
Directora d’Administració i Control

Sopar de Nadal
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La meva mare
Tardor de 1932, la Maria presumia de panxa, li quedava ja molt poc per donar a llum. 
Després de la mort del seu petit, l’arribada d’aquell nou nadó l’ omplia d’alegria, tant a ella 
com al Ramon, el seu marit. 

Les maletes al costat de la porta i el desitg de tornar a veure als seus pares, li feien més 
suportable el llarg viatge en aquells trens sorollosos i vells fins al poble de Tàrrega, on amb 
l’ajut de mare i germanes naixeria la criatura. En Ramon no l’acompanyava, els homes més 
aviat hi feien nosa en un part, així doncs es va quedar a Barcelona, 
treballant i a l’aguait del seu altre fill l’ Antonio. 

Va ser un part normal, sense cap complicació, la carona de la 
petita Felícia reflectia salut amb aquelles galtes vermelloses. Varen 
tornar les dues a Barcelona, on la petitona es criava en un entorn 
saludable dins d’una família treballadora, honesta i honrada. 

Juliol de 1936, els rumors que corrien durant dies, es van fer 
realitat. Va esclatar la guerra. 

La Felícia tenia només quatre anys. Passaven els dies i les bombes, 
les corredisses als refugis, els crits de por i dolor, la misèria i la gana, 
inclús la mort, s’havien convertit en acompanyants habituals en la 
vida de tots. 

La guerra va acabar, però les seqüeles van persistir durant molt de 
temps, fins i tot anys. El fet de viure una postguerra, era gairebé 
tant dur com els anys de lluita. Hi havia imatges d’aquells darrers 
anys que la Felícia encara avui en dia té present amb total claredat, 
imatges dures i tristes, records inoblidables i essers estimats que 
són recordats per haver marxat un dia amb un fusell sota el braç i 
no haver tornat mai més. 

Poc a poc aquella nena va fer-se gran, alegre i presumida com 
qualsevol altra noieta. En acabar l’escola, va començar a treballar 
en una fàbrica, s’encarregava de la part comptable. Li agradava 
molt sortir a mig matí a fer encàrrecs al banc, agafar un tramvia i 
arribar al centre de Barcelona, on gairebé sempre aprofitava per 
fer una ullada a totes les botigues fins arribar al seu destí. 

Els caps de setmana anava al ball, acompanyada de la seva amiga 
Mercè i les mares de les dues. Alta, amb ulls grans i verds, la Felícia 
s´havia convertit en una dona molt atractiva, els pretendents voltejaven a prop seu, però 
cap li acabava de fer el pes. Però en un dels balls que van anar una nit va conèixer l’Ignasi, 
jove com ella, ben plantat…, poc a poc es van anar coneixent fins que al Maig de 1965 es 
varen casar. La parella es va instal·lar a la casa on la Felícia havia viscut sempre, junt amb 
els seus pares. 

Tres anys després la felicitat del nou matrimoni es va veure culminada amb l’arribada de la 
Montse, la primera de les dues filles 

El Febrer següent, però, en Ramon moria, la pena va envair el cor de la Felícia, el seu pare, 
aquella gran persona a la que ella adorava marxava per sempre. La segona filla, la Lourdes 
va néixer dos anys més tard. Tant la Felícia com l’Ignasi tenien tot allò necessari per ser 
feliços. I ho eren amb aquelles dues nenes sanes que creixien amb molt d’amor. 

Treball d’Encarna Buendia



La Felícia i l’Ignasi junt amb el germà d’ella, l’Antonio, es van fer una casa a Ciutadilla, 
poble veí de Tàrrega on havien nascut els germans. Allà passaven els estius, també la Felícia 
de joveneta els hi havia passat, a casa dels seus altres avis. 

Al llarg d’aquesta etapa de la vida a la Felícia la van operar de diferents coses, sobrevisquin 
victoriosament a totes i cadascuna de les intervencions, fins i tot superant més endavant un 
càncer de mama, igual que la seva mare també havia patit pocs anys abans de morir. 

Tant la Montse com la Lourdes van créixer, fins que va arribar un 
dia que van, també, casar-se i marxar de casa. Llavors la Feli, que 
és com li deien i diuen carinyossament i l’Ignasi, Nasi, van trobar-
se de nou sols. 

Poc abans de marxar de casa la Lourdes, diferents circumstàncies 
van fer que s’haguessin de canviar de domicili, fet que a la Felícia 
li va costar molt acceptar. 

Els dies passaven, els anys corrien, la joventut quedava massa 
enrere i la maduresa tenia gairebé les hores comptades per donar 
pas a una etapa de la vida, la vellesa, que s’havia vist sempre molt 
molt llunyana. 

L’arribada del néts, primer la Marta, poc després l’Ignasi i l’Aida, 
més endavant l’Àngel i per últim la Cèlia, van fer reviure en la 
parella dolços moments. Continuaven una vida planera envoltada 
d’essers estimats, afrontant així una nova època en la seva vida. 

Els genolls de la Feli, feia ja temps que li fallaven, de fet un cop 
ja li havien posat una pròtesis en un d’ells. Però el dolor cada 
cop més intens la va convidar, malauradament, a entrar de nou a 
quiròfan. 

Un abans i un després es va marcar de forma clara en aquella 
operació en la vida de tots. Staphylococcus aureus, aquest és el nom 
i cognom del responsable. Un Staphilococcus aureus va truncar la 
vida de la Feli i va cessar amb tot allò que esperava d’ella. 

Diferents operacions, una parada cardíaca que va portar a 
l’amputació de dits, tant de mans com de peus, pèrdua de visió 

i divuit mesos d’hospitalització, van acabar amb la vida que fins 
llavors havia portat, per començar-ne una de nova, tenint com a companya una cadira de 
rodes de la que poc a poc i cada cop menys es podia separar d’ella, amb el que les seves 
forces van anar mancant cada vegada més. 

Malgrat tot la Felícia avui en dia gaudeix d’un caràcter rialler i alegre. És una persona que 
amb la seva actitud, vers tot el que ha patit, demostra una gran valentia i un gran anclatge 
a la vida. 

Podem dir que la Felícia ha estat sempre una gran persona, una excel·lent dona i esposa i 
una immillorable mare. De la qual jo com a filla em sento molt i molt orgullosa, tant d’ella 
com del seu company en el camí de la vida, el meu pare. 

T’estimem, us estimem. 

Montse, filla de Felícia Agustí
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Visites
Cada any per Nadal rebem la visita de 
diferents grups que els residents i usuaris 
esperen amb il·lusió. Durant una estona en 
gaudeixen veien els espectacles i  amb ells ens 
ho passem d’allò més bé. Per la nostra part 
cada any se’ls obsequia amb un petit present 
fet amb molt d’amor,  per a totes les persones 
que ens venen a visitar durant aquest dies. 
Gràcies per la vostra visita!!!

IES Gallecs

Escola de Música Pilar Torrico

Coral Casal d’Avis

Escola municipal de música

Grup Monegros

Grup de sevillanesEscola de música Ricomà



Caga tió
A finales de Diciembre nos reunimos todos en la residencia para hacer el Caga TIÓ, cantar 
villancicos y divertirnos un rato.

Vienen todo tipo de familias desde muchos hermanos hasta personas solas. Viene mucha 
gente, la cuestión es que se llena la sala. Hay muchos niños sobre todo familiares de los 
abuelos ingresados en la residencia y de las enfermeras.

Lo primero que hacemos es ir a calentar los bastones con gente muy enrollada, que nos 
animan a cantar canciones, ¡hay niños que cantan bastante, que cantan poco y otros  que 
directamente no cantan! 

Después nos dicen que ya huele mal…. Entonces todos los niños vamos a picar con los 
bastones al tronco del Tió, mientras golpeamos el Tió cantamos una canción, cuando acaba 
la canción levantamos la manta y Ohh el Tió ha cagado caramelos para todos. Los niños 
están como locos los más rápidos cogemos más chuches y luego las repartimos entre todos 
y así nadie se queda sin su regalo. Cuando ya no queda nada para repartir se repite otra 
vez, pero los caramelos que caga el Tió se reparten entre los abuelitos. Después hacemos 
otra vez lo mismo con las personas del centro de día y para terminar cantamos villancicos 
con todos los abuelitos.

Me gusta mucho ir a cagar el Tió, con mis abuelos y mis primos.

Teo Moreno Cañadas, net Antonia de la Cruz
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Com podeu veure el dia de Nadal, igual que feu tothom a casa vostra, ens reunim tots junts 
a la sala del centre de dia per a celebrar aquest dia. Es un dia de germanor on gaudim d’un 
dinar i d’uns moments distesos i alegres tots junts. També celebrem les campanades amb 
raïm, el tortell de Reis...

Dinar de Nadal



Apuntes de vida
Amalia Martorán Barrera, nació un 28 de septiembre de 1944, en el Coronil, Sevilla.

Hija de Francisco Martorán y Manuela Barrera.  Fue la única niña entre seis hermanos: 
Nicolás, Manuel, Vicente, Francisco, José, ella y su hermano pequeño Antonio.

Su infancia fue trabajar en el campo y ayudar a su madre en las tareas de la casa.

Allí en el pueblo, siendo muy joven, conoció a quién sería el amor de su vida “Juan Beleño”, 
su marido y padre de sus hijos.

Se casaron y vinieron a vivir a Barcelona para formar un hogar, una familia. Tuvieron tres 
hijos: Dolores, Isabel y Francisco Javier.

Francisco Javier, fill d’Amalia

La Pepita nació en Monforte de Lemos (Lugo), en el seno de una familia muy humilde, el 23 
de Julio de 1936, siendo la sexta de ocho hermanos.

Sus padres se llamaban Eduardo y Amable,  tuvieron que trabajar mucho para alimentar a 
todos sus hijos.

Debido a la situación que había en aquel entonces Pepita pudo ir poco tiempo al colegio. 
Con 14 años se marchó a San Lucas de Barrameda, donde realizó el noviciado para hacerse 
monja. Otra de sus hermanas también se hizo monja.

Después del noviciado, Pepita se trasladó como monja a Madrid, también estuvo en Coruña 
y finalmente en Pontevedra. A los 35 años y después de veinte años decidió salir de monja, 
puesto que se encontraba muy débil de salud.

Su hermana Palmira, se la trajo con ella y recuerda como viniendo de camino en el tren 
hacia Mollet, su hermana se desvestía y se vestía de calle. Pepita se instaló a vivir en casa de 
Palmira, que ya estaba casada. Pronto encontró trabajo en Parets, en la fábrica Dual.

En Mollet, conoció a José Pedrosa, con el que inició un noviazgo que duró unos dos años, 
para finalmente casarse.

Una vez casados se compraron su piso e iniciaron su historia de vida juntos. 

Ella dejó el trabajo en la fábrica, pero realmente ella nunca dejó de trabajar: iba a casas y a 
hospitales a cuidar enfermos. Hacía voluntariado.

Trabajó muchísimo, muchas veces en vacaciones y por eso no podía ir a su tierra natal 
porque siempre estaba trabajando.

Fruto de este amor tuvieron a Jordi, su único hijo. Este se casó con los años y les dio al único 
nieto que tienen. 

En el año 2016 Pepita se quedó viuda y poco a poco su deterioro cognitivo ha ido 
aumentando. A día de hoy viene al centro de día donde está muy a gusto. 

Palmira, germana de Pepita Souto

Parte de mi historia
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Al nadal, cada any tenim la sort que venen els 
reis mags d’orient , el vespre del 5 de gener. Son 
un grup de joves amb molta energia i simpatia 
que ens omple les plantes de cançons de nadal 
que cantem tots junts. Els nostres avis gaudeixen 
del moment, estan contents de poder celebrar 
un dia tan especial com es el dia dels reis, que 
ha estat sempre a la nostra vida, la il·lusió de 
quan ets nen i la alegria de quan ets gran de 
compartir i regalar emocions. 

Els reis venen a veure a tots els residents i els 
hi regalen un detall útil pel dia a dia, fet que 
ens permet recollir un somriure de cada avi i un 
moment màgic per compartir entre la família i 
nosaltres. 

Gracies als col·laboradors que fan possible que 
podem passar una bona estona amb els nostres 
avis, us esperem el pròxim any. 

Benvinguts Reis Mags
Laura Figás
Infermera
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De Sevilla a Mollet
Dolores nació en Sevilla el 31 de mayo del 1931. Su padre se llamaba Manuel y su madre 
Salud, fue la séptima y última hija de la pareja, sus hermanos/as se llamaban: Emilia, Encarna, 
Reyes, Manolo, Pastora y Antonio.

En la edad escolar dejó de ir al colegio porque se ponía enferma con fiebre y decidieron no 
llevarla. Cuando tenía 14 años empezó a trabajar en una empresa de telares, al principio 
le enseñaron a llevar una máquina tejedora y más adelante llevaba dos máquinas. En esta 
empresa estuvo trabajando diez años hasta los 24.

A sus 14 años además de empezar a trabajar conoció a un amigo de su primo, se llamaba 
Manuel, se hicieron muy amigos convirtiéndose más adelante en su novio y único compañero 
en toda su vida.

Se casaron cuando ella tenía 24 años y entonces dejó de trabajar para dedicarse a las labores 
del hogar,

Cuando tenía 27 años nació su hija mayor Mª Dolores y seis años después su segunda hija 
Manuela.

Tuvieron una vida muy feliz, Manuel estuvo toda su vida trabajando en la fábrica de 
cervezas La Cruz del Campo, esto hizo que la familia tuviera estabilidad, era una empresa 
que miraba mucho por los trabajadores y sus familias.

En 1978 se casó su hija Mª Dolores, de este matrimonio tiene su nieto Manuel y su nieta 
Fátima.

La felicidad de la familia se rompió cuando su marido Manuel se puso enfermo, murió un 
año después sin poder llegar a conocer a su primer nieto que nació dos meses y medio 
antes.

Ha pasado 37 años, pero ella no ha recuperado toda la ilusión y felicidad para muchas cosas 
desde aquel día.

Cuando pasaron tres años se casó su hija Manuela, de este matrimonio tiene dos nietas 
Sonia y Lorena. Cuando Sonia tenía año y medio se vinieron a vivir a Mollet, desde entonces 
ella estuvo haciendo viajes de Sevilla a Mollet y viceversa para compartir los meses entre sus 
hijas y sus nietos/as, seis años después nació en Mollet su nieta Lorena.

Los años han pasado y ya no hace viajes sola, hace unos doce años tiene su residencia fija 
en Mollet con la familia de su hija Manuela.

La familia ha seguido creciendo, actualmente tiene tres bisnietos: Javier, hijo de su nieto 
Manuel, Joanna y Lluc, hijos de su nieta Sonia.

Desde el mes de diciembre del 2016 a sus 85 años de edad, ha cambiado su vida, comparte 
sus días muy felizmente y en compañía de sus compañeras/os en el centro de día de la 
Immaculada de Mollet.

Manuela, filla de Dolores Robles
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De Humilladero a Mollet
Hola me llamo Ángeles Mir Segura 
más conocida como Angelita.

Nací el 27 de enero 1927 en 
un pueblecito de Málaga 
(Humilladero). Mis padres se 
llamaban José y Antonia y fui la 
cuarta de cinco hermanos: Pepe, 
Antonia, Blas y Dolores.

Allí conocí al que luego sería 
mi marido Antonio, después 
de festejar unos años, nos 
casamos un 25 de julio de 
1955. Al poco de casarnos 
emigramos a Cataluña para 
emprender una vida mejor donde 
tuvimos a nuestro primer hijo.  
Juan, cuando tenía dos años 
volvimos al pueblo para ver si 
las cosas ya habían mejorado y 
allí nació nuestro segundo hijo, 
Antonio. Las cosas no estaban 
mejor que antes, así que volvimos 
a Mollet. Mi marido consiguió 
trabajo y pudimos empezar 
una nueva vida. A los tres años 
vinieron mis hijas Antonia y Rosario las mellizas. Y tres años más tarde la pequeña María 
Ángeles. Mi marido empezó a trabajar en la construcción y yo, cuando la pequeña empezó 
el colegio, me fui a trabajar al restaurante Beumala. Donde trabajé durante 12 años. 

Fue pasando el tiempo, mis hijos creciendo fuertes y sanos. Cada uno de ellos comenzó a 
hacer su vida y a darme nietos, siete en total: 5 mujeres y 2 hombres. 

Llegó uno de los peores días en nuestras vidas: un 3 de julio de 1992, moría repentinamente 
mi marido, compañero de batallas y el amor de mi vida.

La vida pasaba, todo iba transcurriendo como debía, a pesar del dolor por la pérdida, mis 
nietos, mis hijos y yo seguíamos siendo una piña. Pasaron los años y el 16 de septiembre del 
2010 nació mi primer bisnieto. Y después de él vinieron 5 más.  

Hoy en día puedo disfrutar de una gran familia de la que me siento muy orgullosa y son 
los que me dan las ganas de seguir viviendo a mis 90 años. Desde el mes de agosto voy a 
la residencia Inmaculada, unas horas, en la que me siento muy a gusto, por el cariño que 
recibo de todo el personal, desde dirección hasta las cuidadoras. No me canso de decirle a 
todo el mundo lo bien que me tratan y lo bien que estoy.

Muchas gracias a todas por vuestro cariño y hacerme sentir tan agusto

Angelita Mir 

Treball d’Aurelio Redón



Records del passat
Me llamo Estrella Parella Barbut y nací el día 2 de agosto de 1921, en un pequeño pueblo 
llamado Olván, cerca de Berga. 

Mis padres se llamaban Pep y Lola. Tenía una hermana menor que se llamaba Margarita. Al 
ser yo la mayor y en aquella época al poco de cumplir la edad de 10 añitos me vine a vivir a 
Mollet con una tía mía llamada Neus que vivía y trabajaba aquí en Mollet. 

A la escuela fui poco, pero a leer, escribir y contar sí que aprendí. 

En Can Mulá trabajé llevando telares, en aquellos tiempos mucha gente trabajaba en las 
empresas textiles de la población, las más importantes eran Can Mulá y Can Fábregas. 

En aquellos tiempos nuestra diversión los fines de semana y fiestas, era ir al cine o a bailar, 
a mí personalmente me gusta mucho bailar y conocí a un chico llamado Francesc Garriga 
que también le gustaba mucho el baile, con el que me casé. 

Fruto de ese matrimonio nació nuestro primer hijo que le pusimos el nombre de Xavier, 
debido a la situación que se vivía en este país, decidimos emigrar a Sao Paulo (Brasil) donde 
nos encargábamos del buen funcionamiento del Bar, Restaurante y la Sala de Fiestas del 
Centro Cultural Catalá, donde venían mucha gente, entre algunas más relevantes, pasaron 
el Honorable Josep Tarradellas, el famoso Pelé, entre otros muchos.  

Pero un desgraciado accidente se nos llevó a nuestro hijo. Al poco tiempo de este accidente, 
me quedé en estado y volví a Mollet a dar a luz a mi hija Margarita y acto seguido regresé 
a Sao Paolo junto a mi marido, pasado unos 4 años aproximadamente, decidimos regresar 
a Mollet. 

Mi marido volvió a trabajar de lo suyo, que era albañil, él mismo fue quien construyó 
nuestra propia casa. Pasado un tiempo, volví a quedar embarazada de mi hija Ana María, 
la cual murió a las pocas horas de haber nacido. Después tuvimos otro hijo que le pusimos 
de nombre Jacint. Desde mi regreso yo me dedicaba a las tareas domésticas y a cuidar mi 
familia. 

Vivimos una buena época en la cual pudimos viajar por vacaciones a varios lugares, entre 
otros Canarias, Portugal, Galicia y Madrid. 

Nuestra afición era los fines de semana ir a bailar y cuando hacían sardanas también íbamos, 
así como a los Aplecs, incluso habíamos ido al Aplec de Ceret en Francia, también me 
gustaba cantar. Por ello estuve unas temporadas cantando en la Societat Coral del Clavell 
de aquí Mollet, en cual mi cuñado Jacint era el presidente y Vicenç Corominas el Director. 

Cuando Margarita y Jacint se hicieron mayores, Margarita se casó con Manel y me han dado 
dos nietos, Daniel e Ivan y aunque tienen pareja, no se han decidido todavía en hacerme 
bisabuela. Mientras que Jacint se casó con Mari Angels y tuvieron una hija llamada Anna 
que tampoco me ha hecho bisabuela, pero aún es muy joven y no tiene pareja. 

Mi marido falleció en Julio del 2007 y con la ayuda de mi familia pude superarlo y a día de 
hoy estoy en la Residencia La Inmaculada de Mollet donde me siento muy bien atendida y 
con muy buenas compañeras con las cuales es más ameno el día a día, así como mencionar 
lo agradables que son todo el personal del centro y lo bien que nos cuidan.

Margarita i Jacint fills d’ Estrella Parella
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Xerrada Mossos d’Esquadra
El otro día tuvimos la visita de una Mosso d’esquadra que nos vino a hacer una charla. Nos 
juntamos en la segunda planta unos cuantos residentes y usuarios del centro de día.

Nos estuvo explicando los diferentes timos que últimamente hacen a la gente mayor. Nos 
habló del timo de los falsos técnicos del gas que pasan por las casas y luego cobran, de 
chicas que van de dos en dos y mientras una entretiene a la persona la otra registra las casas 
y les roban. Del timo del “tocomocho”.

Nos dijo que por favor se vigilase el día del mercadillo, con los monederos, carteras, que 
son muy vivos los ladrones, que normalmente van en grupo y que sobre todo se avise a la 
policía o los mossos cuando ocurra algo.

Luego cada uno de nosotros habló, un señor de aquí la residencia comentó que él estaba 
sentado en los bancos de delante de la residencia y se le sentó una chica al lado y le empezó 
a tocar las manos, que si estaban frías, que si eran grandes…. y cuando llegó a la residencia 
se dio cuenta que le habían quitado el anillo.

Estuvo muy bien. También daba esta charla en los casales, sitios donde hay gente mayor.

     Miguel Romero



Fa molts anys
La Núria, filla d’en José Luis Garcia Montero i la Magdalena Subirats, va néixer a la vila de 
Sarrià al carrer Plomaret al 1938, en plena guerra Civil. Fou la segona de dos germanes, la 
Laura era 16 mesos més gran.

El pare era cuiner en un vaixell, en un Transatlàntic, el veien poquet per casa, però quant hi 
era, era tot un personatge. La mare treballava a la marroquineria. Les va criar la seva iaia 
Rosa que vivia amb ells.

A casa es parlava el català, tot i que el pare era de Cádiz.

L’any 39 va anar a viure a un pis, al carrer Llauder amb tota la família, prop de la plaça Palau.

Va estudiar a l’escola de les Monges Paules de la Barceloneta i en una escola particular fins 
als setze anys.

Al acabar va començar a treballar al mercat de la Boqueria, com a dependenta en una 
parada de menuts. Hi va estar uns quants anys. I així  va passar per diverses botigues i del 
Mercat de Sant Antoni, també venent menuts.

La mare de la Núria sempre deia que era com el pare “naveganta”, degut a que canviava 
sovint de feina.

A la Núria li agradava molt anar a nedar a la Barceloneta, al Club Esportiu.

Més endavant, al voltant dels trenta anys va treballar de cambrera de restaurant alternant 
l’hivern a Andorra i l’estiu a la Costa Brava, va traslladar-se amb la mare a viure al carrer 
San Miquel de la Barceloneta fins que va entrar als laboratoris Sandoz de Sarrià fins a la 
seva jubilació.

Posteriorment es va traslladar a viure a Mollet al carrer Rambla Nova, a la mateixa escala 
que la seva germana.

Sempre ha sigut soltera, tot i tenir molts pretendents. Té dos nebots, la Laura i en Josep 
Lluís, que l’estimen molt, així com la seva germana Laura i el seu cunyat Francisco, que 
sempre l’han cuidat molt.

Sempre que podia sortia amb la seva germana Laura i el seu cunyat Francisco de vacances. 
Va gaudir especialment de les seves estades a Tarragona al càmping on tenien un mòdul.

Va gaudir de la companyia serena de la seva mare, morta a l’edat de 99 anys.

Casualment el seu nebot va passar moltes temporades amb ella i la seva germana, quan 
vivien a la Barceloneta, per motius d’estudis i treball. En Josep Lluís recorda les seves 
“paelles” que li agradaven, per menjar-les els dilluns, quan venia a passar la setmana amb 
elles.

      Josep Lluís nebot de Nuria Garcia
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La vida de una buena
      i abnegada mujer
Nacida el día 8 de Febrero de 1930 en la vecina población de Montcada i Reixac, su vida 
se desarrolla en la misma población de su nacimiento, realizó estudios primarios hasta la 
edad de 14 años siendo interrumpidos por la cruel guerra civil española, creció en el seno 
de una familia humilde junto a sus dos hermanos Antonio y Francisco, pero el destino hizo 
que su padre falleciera cuando los tres hermanos eran muy pequeños, y también falleció 
su hermano Francisco lo que obligó dadas las necesidades familiares de aquella época a 
empezar a trabajar como tejedora en una empresa Textil de Sabadell y posteriormente en 
la empresa Aismalibar de Montcada i Reixac donde realizaba montaje de componentes 
Eléctricos. También realizó trabajos como limpiadora en el Banco Central de Montcada i 
Reixac, a la edad de 20 años conoció a su marido Francisco Rodríguez Flores y en el año 
1953 nació el primero de sus hijos Francisco , en 1956 nació su hija MªJosé y en 1958 su hijo 
Antonio.

En septiembre del año 1962 ocurrió lo que podía haber sido la tragedia de su vida: el 
desbordamiento de los ríos Ripoll y Besós; la famosa catástrofe de la riada, en la que 
fallecieron muchas personas, su casa como otras muchas quedó totalmente inundada al 
tratarse de una planta baja, los hechos ocurrieron de noche y sus hijos estaban durmiendo, 
ante la incapacidad de poder salir por la fuerza del agua que impedía abrir las puertas y 
ventanas uno de los hijos, el mayor quedó atrapado en la habitación con ella, flotando sobre 
el colchón hasta casi tocar el techo, finalmente el marido rompió la reja y la ventana y pudo 
sacarlos con vida. Fue casi un milagro que no han olvidado nunca. Unos años más tarde se 
trasladaron a una nueva vivienda que ofreciera más tranquilidad. Todo y las penalidades 
de su vida siempre ha sido una persona alegre y trabajadora, preocupada por la familia y 
por sus tres nietos: Jordi, Anna y Miriam, olvidándose muchas veces de ella misma, siguió 
trabajando hasta la edad de 45 años que decidió dejar el trabajo para atender a su madre 
enferma y que convivía en el domicilio familiar. En el año 1994 falleció su marido. A partir 
de los 82 años empezó con una pequeña demencia senil que ha ido aumentando mucho 
más rápido de lo que esperábamos hasta llegar al punto que actualmente se encuentra.

Desde julio del 2016 está en la Residencia La Immaculada, y ya que ella no puede expresarse 
queremos agradecer la atención y el cariño que recibe de todo el equipo del centro. Muchas 
gracias por vuestra labor y dedicación, pensamos que es encomiable.

Paco i Tere fill i jove de Mercedes Visiedo



Carnestoltes

MANEQUIN CHALLENGE

El dia de carnaval a la residencia  vam fer 
un MANEQUIN CHALLENGE!!!! 

Ens ho vam passar genial. Consisteix a quedar-
nos quiets i cadascú fer una pose diferent. 
Va ser una experiència nova per a tots i una 
nova anècdota que explicar, repetirem!!

Paula Segura
Auxiliar de geriatria
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Escola Anselm Clavé
A principis del mes de maig en van venir a visitar un dijous, un grup de nois i noies de 
l’Escola Anselm Clavé. Aquest ens van proposar de realitzar tot una sèrie d’exercicis de 
mobilitat, com si fos unes olimpíades on havies de passar per diferents probes al pati. Al 
principi tots estàvem gelats però desprès ens sobraven les jaquetes, comenten.

Aquell dia ens van dividir en diferents grups i aquests nens/es ens van explicar el que teníem 
que fer. Els alumnes anàvem passant pels diferents grups.

Van fer diferents tipus d’activitats, en un lloc s’havia d’anar passant barrets en cercle de 
dreta a esquerra i a l’inrevés. Un altre joc era amb un llençol i un forat al mig i es tenia que 
fer passar un globus o pilota pel forat, un altre amb pilotes de tenis s’havien d’anar passant 
també, desprès hi havia unes pilotes molt grans que relliscaven!!! Vam tenir que fer un 
circuit entre mig d’uns cons, i l’últim joc era fer passar uns cercles, grans i petits, pels cons.

Finalment ens van fer ballar una miqueta i ells van ballar una coreografia d’una cançó que 
està de moda i ens van explicar acudits.

De la nostra part, els vam fer entrega d’uns petits detalls fets pels avis, el detall de la rosa 
de sant Jordi i un imant per la nevera.

En general totes les persones que van participar en aquesta activitat els va agradar molt, 
van passar una bona estona al igual que creiem que els nois/noies també van poder disfrutar 
de la nostra companyia.

Julio Chamorro, Victorina Arbolí, Gloria Romeo,
Dolores Robles, Pepita Souto i Lourdes Solé



Que os voy a contar de mi madre, Maria Linde Cazalla, que es la madre más maravillosa del 
mundo, para mí.

Nació un 30 de agosto de 1931 en una familia humilde y como ella misma decía, no pasaron 
hambre, pero si necesidades. Hija mayor de tres hermanos, una mujer y dos varones, y 
como tal en cuanto hubo “necesidad” tuvo que ocuparse de sus hermanos y de las tareas 
domésticas mientras su madre se ocupaba de vender en el mercado las hortalizas que su 
padre recolectaba en su huerto. Cuando llegaba la recogida de aceituna mi madre iba con 
su padre de jornalera.

Se casó a la edad de 31 años con mi padre, Manuel Peinado Arroyo y teniendo yo, su 
hija M.ª Luisa, tres años emigraron a La Llagosta. Mi padre inicialmente trabajando en la 
construcción y mi madre de asistenta en diferentes casas.

Cuando mi madre entró a trabajar en un domicilio de asistenta se enteró que en el taller 
necesitaban a una persona de operario y entró mi padre a trabajar. 

Estuvieron en Catalunya durante 15 años al final de los cuales volvieron al pueblo; mi padre 
fue operado del corazón y mis abuelos ya eran mayores por lo que mis padres decidieron 
que era una oportunidad para regresar. 

En este periodo de tiempo mi madre se dedicaba a cuidar de mis abuelos y las tareas de 
casa, incluso hacia algunas ventas de lo que mi padre recolectaba en el huerto.

En el pueblo estuvieron viviendo hasta que hace dos años y debido a la enfermedad de mi 
madre, regresaron a Santa Perpetua para vivir con nosotros, su hija y resto de familia.

Mª Luisa, filla de Maria Linde

 

La historia de mi madre

Historia de vida
Hola, soy Juan Robles y por motivos de salud he venido a este centro. Os explico un poco 
de mi vida.

Nací en Barcelona un 18 de octubre de 1933, tengo ahora 83 años. Mi madre se llamaba 
Isabel y mi padre Juan. Tuvieron cuatro hijos, dos de ellos murieron. 

Como todos los que nacimos en esta época, pasamos una niñez y adolescencia entre guerra 
y postguerra. Vivimos en varios lugares para sobrevivir en aquellos años.

En aquel entonces, fuimos a vivir a una casita pequeña y había al lado otra casa tocando a 
la nuestra donde vivía una chica que poco a poco con el tiempo nos hicimos amigos, novios 
y después fue mi mujer. Se llamaba Dolors.

De ese amor nació nuestra única hija, Mercedes. Vivimos unos años muy felices, aunque 
como todos sabéis se trabajaba mucho. Con nuestro esfuerzo hicimos una casa en el 
Montseny, donde pasábamos los veranos, fines de semana y otros días de fiesta. Era nuestro 
refugio. En 1998 falleció Dolors de repente y todo se vino abajo. 

En ese entonces mi hija esperaba su primer hijo, David, luego vino Carles y luego su 
separación. Ayudé a mi hija a cuidarlos porque ella tenía que trabajar.

Hace un año y medio me dio un ictus y mi vida cambió. Ya no puedo hacer muchas cosas y 
por eso y porque me lo recomendó el médico estoy con vosotros de lunes a viernes.

Agradezco el apoyo de los profesionales por darme ratos de compañía, risas y algún llanto.

Juan Robles
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Eucaristies

Els dimarts al matí un grup 
de residents/usuàries ens 
trobem per fer una mica 
d’estimulació cognitiva en 
una de les plantes. 

Entorn de la taula 
comencem una conversa 
sobre les tradicions, 
concretament de les 
tradicions de Setmana 
Santa. 

Entre tots anem dient 
les nostres sensacions, 
el que més ens agrada 
d’aquestes dates, tot hi 
haver viscut en diferents 
llocs, diferents costums ....

Comencen parlant de la festivitat de les Dolors, que es el divendres abans del Diumenge de 
Rams, ja que hi ha dos senyores que es diuen Dolors.

A la vegada tots parlen del Diumenge de Rams, dia que si es podia econòmicament 
s’estrenava roba, sabates... s’anava a missa, cada nen amb la seva palma. Els que no tenien 
diners duien com els grans una rama d’olivera o de llorer. El capellà ho beneïa i es posava al 
balcó o darrera de la porta o finestra 

La conversa es va animant al parlar de la Setmana Santa, on tots coincideixen en parlar dels 
dies més importants: dijous i divendres Sant i el diumenge de resurrecció.

Parlen amb emoció de les Procesions, de los “Pasos al son del tambor”, de los “Costaleros” 
que porten el pes. Los “Nazarenos” que son “los Hermanos” persones que cuiden la imatge 
i els “Armats” personatges que van vestits de romans i van davant i darrera de los “Pasos”; 
comenta emocionada una senyora que les ha viscut molt a la seva ciutat, Sevilla.

Comenten les famoses “Saetas” que es canten des de els balcons mentre passen els “Pasos”, 
les persones que fan prometences, les dones que van vestides de negre amb boniques i 
algunes molt treballades “mantillas” al costat de la Verge.

Altres records que surten a la conversa son uns objectes de fusta que utilitzaven els nens i 
nenes sobretot, las “matracas”. Utilitzades en senyal de dol perquè les campanes no tocaven 
aquells dies.

Entre totes les senyores es parla dels menjars i els postres especials que es feien aquells 
dies, a cada indret hi ha variacions i diferencies, però el resultat sempre és el mateix, està 
boníssim!!! Parlen de las: Tortas, fetes amb farina, ou, sucre i mel, las Torrijas, pa de motlle 
dur o tou, es mullava amb llet o vi blanc, es fregia amb oli i s’hi posava mel o sucre, hi havia 
gent que també hi posa canyella. Los Pestiños, fets amb farina, llet, fregit, mel o sucre i 
depenent del gust de qui ho menjava s’hi afegia suc o ratlladura de pell de taronja.

Carme Blanch Roma
Animadora sociocultural



L’arròs amb llet, es posa a bullir l’arròs amb llet amb una cascara de llimona o taronja i 
desprès per damunt s’hi posa canyella.

Continuen parlant de com els principals dies no es podia menjar carn i que si un en volia 
menjar tenia que pagar-li al capellà la “Bula”. Els dijous i divendres tots els establiments 
estaven tancats i el diumenge de resurrecció obrien i ja es podia fer festa.

Llavors algunes reciten i s’afegeixen la resta:
El jueves santo murió Cristo
El viernes fue su santo entierro,
Y el domingo subió a los cielos Pascua de Resurrección.

Llavors a la conversa surt el mes de Maig, amb les “Cruces de Mayo” els patis d’algunes 
ciutats que les obren per aquestes dates al públic perquè es visitin, parlen del record que 
tenen d’elles o les nenes al col·legi o a l’església de  dur flors a la Verge María i li cantaven 
aquesta cançó:
Venid vamos todos, 
con flores a María, 
con flores a Porfía, 
que Madre Nuestra es.

Tots estan d’acord i ho expressen així de lo maco que era aquell temps, de quantes coses 
que tenen per a recordar!!!

Mercedes Ibarra, Antonia Haro, Pepita Souto, Julio Chamorro, Angeles Mir, Dolors Guerra, 
Dolores Robles, Victorina Arbolí, Gloria Romero i Lourdes Campins
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Una ullada a la meva vida
Soy Josep Xicola, nací en Martorelles en el año1940. 

A los nueve años me hice monaguillo hasta los 14 años 
que empecé a trabajar a Hilaturas Marta, durante 
cinco años estuve como pinche en la oficina, allí 
desarrollé varias faenas y ascendí a la responsabilidad 
de hacer la contratación de personal, nominas.

A los 22 años me tuve que ir a Girona al servicio 
militar obligatorio, tuve la suerte que al pasar la 
revisión médica se dieron cuenta de que una válvula 
del corazón no funcionaba bien y me rebajaron de 
todo servicio militar. Al mes ya estaba licenciado y 
trabajando en el departamento técnico, verificando 
montajes y planificando la producción.

Más tarde recibí una oferta de una empresa alemana, 
que estaba en Mollet, donde más de la mitad de los 
trabajadores eran españoles y el resto alemanes. 
Allí tenía que hacer nóminas y cálculo de primas. Lo 
acepté muy ilusionado.

Tiempo después, por desavenencias económicas 
se me ofreció la posibilidad de trabajar en Motos 
Creaciones Pous en Sant Fost, era una empresa 
más pequeña de accesorios y recambios de motos. 
Luego me fui a un pequeño taller mecánico donde 

fabricaban las piezas de atrapar los billetes que 
expenden y cancelan los billetes de tren, bus, siempre he estado en la parte del papeleo, 
en la parte comercial.

Finalmente me incorporé a una empresa inglesa de gestión de calidad hasta jubilarme.

Como podéis ver no he parado de trabajar en un sitio u otro y sólo habiendo estudiado 
lo básico en el colegio de Martorelles y luego hice dos cursos de Bachillerato sin hacer 
exámenes, el Sr. Sardà que fue mi maestro me dejó los libros. Antes no pedían títulos como 
ahora.

En cuanto a mi vida personal, soy el pequeño de tres hermanos (en Joan, en Jaume y yo 
en Josep). Hijo del Isidre y de Matilde (un pagès que más tarde trabajaría en Can Fàbregas 
y una ama de casa). Toda la vida viví en Martorelles, hasta que me casé que nos venimos a 
vivir a Mollet.

Conocí a la que sería mi mujer, Antonia, en el baile por así decirlo. Ella iba en un grupo y yo 
en otro. Eso que empiezas a coincidir en los sitios, la sacabas a bailar… y poco a poco se iba 
creando una amistad, creciendo el cariño. Estuvimos de novios cuatro años.

Nos casamos en la iglesia de Sant Fost y de viaje de novios fuimos a Mallorca. De nuestra 
unión nacieron: en Xavier, la Mercè y el Martí.

Y así han ido pasando los años y ahora debido a motivos de salud desde hace unos meses 
estoy aquí con vosotros en el centro de día.

Josep Xicola 

Treball de Paco Solís



Un grupo de residentes i usuarios de la Immaculada, nos reunimos dos 
jueves al mes, para hacer diferentes clases de tartas, dulces, pasteles 
y galletas.

Este es el segundo año que lo hacemos y lo que comenzó como 
una prueba, entre cuatro o cinco personas, ahora ya somos 
más, por lo que hemos tenido que formar un nuevo grupo 
de siete u ocho que también colabora.

Realmente es una clase simpática, ya que en la mayor 
o menor medida todos participan y durante el tiempo 
que dura la clase, entre una hora y hora y media, 
dependiendo de lo que se elabore, hablamos, reímos e 
incluso cantamos.

Finalmente el premio para todos los participantes, es la 
degustación de lo que han elaborado con sus propias 
manos. 

Agradeciendo a todos ellos, ya que no sería posible esta 
actividad sin su colaboración.

Araceli, ayudante pastelera

Taller de pastissos
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Voluntaris Lestonnac

EMFO
Els dies 5, 8 i 9 de Maig els joves que participen en la formació professionalitzadora d’estètica 
del programa “joves per l’ocupació” han anat a fer una visita a la residència la Immaculada.

Es tracta d’una activitat que dóna molt bons resultats i que es du a terme cada any on els 
joves realitzen serveis de manicura basics i massatges de mans pels residents del centre. 

Gràcies a aquesta activitat els joves posen en pràctica els coneixements que han assolit 
al llarg de la formació i també els ajuda a prendre consciència de les necessitats de les 
persones grans. Per altra banda, els residents del centre es mostren molt agraïts i contents 
amb els serveis rebuts.

Aquest curs hem iniciat un nou grup de 
voluntariat amb l’escola Lestonnac.

Es tracta de varis grups de nois/ies que venent 
al centre els dimarts a la tarda i ens ajuden amb 
els jocs de taula o també els divendres per la 
tarda, i ens ajuden amb el Bingo. Després de 
les activitats comparteixen una estona amb els 
residents. 

Els primers dies van ser més difícils, però a 
mesura que han anat repetint, ells mateixos 

busquen i pregunten pels 
residents amb els que van 
estar l’activitat passada, 
s’està iniciant un vincle. 

Des del centre volem donar 
les gràcies aquest jovent, 
que desinteressadament, 
treu una miqueta de temps 
per poder acompanyar a la 
gent gran de la residència. 
Esperem que l’experiència 
es pugui repetir.



Filla de Mollet
Em dic Dolors Guerra, he ingressat com a resident aquest any i vull presentar-me per tal que 
em conegueu millor.

Sóc filla de Mollet i vaig néixer al carrer Jaume I, el meu pare en Ramón era de L’Escala 
però va venir de molt jove a Mollet on va conèixer a la meva mare, la Pepeta que era de 
Cal Dragó. Es van cassar i van tenir quatre fills, jo sóc la gran i vaig néixer al juliol del 1929, 
després van tenir el Jaume, el Josep i la Maria Teresa.

Vaig anar a col·legi a les monges i als Col·legis Nous, però vaig començar a treballar de ben 
joveneta  a  Can Mulà on també hi treballava el meu pare i mig Mollet.  Allà hi vaig fer 
moltes amigues, algunes d’elles ara les hi retrobat aquí.

Vaig conèixer a un noi molt espavilat, molt treballador i molt maco que va arribar amb 
19 anys des de Santander, es deia Gregori  encara que tothom el coneixia per Goi. Es va 
integrar molt bé, i ben aviat va fer forces amistats. Va ser molt participatiu en diferents 
àmbits i a les activitats del poble, i em consta que va ser molt apreciat per molta gent. 
M’hi vaig casar l’any 1958. El dia de la revetlla de Sant Joan de 1959 va néixer  el Xavier  el 
meu fill gran, i  tres anys més tard la meva filla Imma. Van ser uns anys molt feliços per mi, 
però va durar poc. El meu marit va morir molt jove, només tenia 40 anys i em vaig quedar 
amb els meus fills petits. Van ser uns anys molt difícils, amb uns nens adolescents  per tirar 
endavant, però amb el temps ens en vam anar surtin. 

El meu fill es va casar amb la Teresa  i la meva filla amb el Josep .

A primers del vuitanta, vaig esser àvia per primer cop, va arribar el Roger. I també vaig tenir 
la gran sort de conèixer en Joan Coma que també era vidu i ens vam casar a Montserrat. 
També van ser uns anys molt macos,  i he de dir que en Joan va tenir una relació molt maca 
amb el meu net. De la meva segona neta la Silvia, que va néixer el 1992, desgraciadament 
no en va poder gaudir tant, donat que quan ell va morir ella era molt petitona.  Vam ser 
feliços i ens vam fer molta companyia. El vaig trobar molt a faltar. 

Des de que va morir en Joan he viscut sola, fins ara,  que necessito més ajuda  i per això estic 
aquí on rebo un bon tracte, estic acompanyada i tinc el que necessito.

Xavier fill Dolors Guerra

Treball de Lola Paradell
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Aquest any la diada de Sant Jordi ha caigut en diumenge. Tot i així 
els residents i usuaris del centre hem sortit a fer un vol, a veure les 

paradetes de roses i llibre que hi ha a les rambles.

Com cada any els residents i usuaris fan un petit detall relacionat amb Sant 
Jordi per a tothom, que es dona el mateix dia.

Moltes gràcies a tots per a compartir un dia festiu com aquest.

   SantJordi 2017
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La vida d’una gran mare

Recuerdos de vida

La Dolores Pérez Garcia, la Lola com li agrada que li diguin, neix a Chinchilla de Monte 
Aragón, Albacete, el 21 de juny de 1936, té tres fills, tres nets i un besnét.

La seva infantesa transcorre amb els seus pares Manuel i Júlia; i tres germans, temps difícils 
i amb una guerra civil.

La Lola estudià en un col·legi de monges al mateix poble, una nena molt aplicada, però que 
amb el temps va haver de deixar el col·legi per anar a treballar i poder ajudar a casa.

Començà a una pastisseria de Albacete durant un temps curt, però decideix tornar al poble 
i treballar a casa d’una família molt estimada per ella.

Va tenir una adolescència feliç, era guapa, simpàtica, afectuosa i li agradava molt ballar, 
coneix a José el que seria el seu marit, un festeig curt perquè aviat es casarien a Mollet on 
decideixen viure.

Troba feina a la clínica de Mollet com a cuinera, passa una bona temporada i fa grans 
amistats i bons records.

Neixen les seves dues filles i durant aquest període de temps i torna a treballar, però a casa 
d’una família veïna, pot compaginar treball i família amb ajuda dels seus estimats sogres 
Manuel i Reparada.

Lola és una persona molt apreciada per el veïnat i molt conversadora, això fa que tingui 
molt bona relació amb tothom.

Neix el seu tercer fill, en Pepe i és quant deixa de treballar fora per a dedicar-se als seus fills.

Podem donar fe, de tots els que l’estimen, és hi ha estat una gran dona, i que sempre ha 
tingut un somriure malgrat els moments difícils que li ha tocat viure.

T’estimem Lola

Fills de Lola Pérez

Nació el 2 de marzo de 1924 en Granatula de Calatrava (Ciudad Real). Es la menor de cinco 
hermanos. Empezó a trabajar en el campo con 9 años más o menos, también hacia bolillos. 
Conoció a su marido, José, en el mismo pueblo, eran vecinos. Se casarón en el año 1949.

En 1950 nació su primogénita, Dolores. En 1952 se trasladaron en busca de trabajo a 
Puertollano, Ciudad Real. En esa época se quedó de ama de casa y tuvo que dejar a su hija 
en Granatula con su hermana Eustaquia y llevarse a su madre, Juana a Puertollano.

Al tiempo se trajo a su hija. En 1957 nació su segundo hijo, José. Con los años sus hijos se 
trasladaron a Santa Perpetua y formaron su familia. Su hija se casó con Paco y tuvieron una 
niña en el año 1981, Gemma. Su hijo se casó con Provi y tuvieron dos hijos: Sandra y David. 
Estuvo viviendo en Puertollano hasta el año 2002, se trasladaron con sus hijos a Mollet del 
Vallés. En el año 2008 falleció su marido.

Des de hace unos meses viene al centro de día.

Dolores, filla de Santiaga Sánchez



De un pueblo de Granada

Nací en Guadix, un pueblo de Granada, el 19 de diciembre de 1933.

Mi padre trabajaba de pastor, luego de marchante y mi madre de ama de casa.

Tuvieron 8 hijos Antonio, Serafín, Moisés, Carmen, José, Eugenio, Miguel y Encarna (yo) que 
soy la más pequeña. Todos mis hermanos jugaban conmigo en casa.

Fui a  un colegio que era muy grande, tenía muchos amigos pero en especial tenía tres 
Angustias, Adora y Antonia.

Los domingos salíamos a pasear a la plaza del pueblo, allí empecé a mocear, tenía 13 años,  
tenía el pelo largo y llevaba una coleta y me tiraban de ella.

En esas tardes conocí a quien sería mi marido, se me declaró una tarde, entonces  yo iba a 
una escuela para aprender a coser, a abordar y como mi madre no me dejaba ir con chicos 
le decía que iba al colegio y me iba con él.

A los 18 años empecé seriamente con mi marido Antonio, estuvimos dos años de novios ya 
luego nos casemos.

Me casé en la Iglesia de Santiago de Guadix, era para las fiestas Navideñas, el día y el año 
no lo recuerdo.

Alquilemos una cueva (las cuevas de Guadix) aunque fuera una cueva por dentro era como 
un piso, en verano nos tapábamos para dormir. 

Tuvimos 4 hijos Encarna, Antonio, Dolores y Miguel.

Mi marido trabajó en una tienda de ropa, era el cobrador. Daban la ropa fiada, pero la 
tienda cerró y se quedó sin trabajo.

Hermanos  míos  habían venido a vivir a Barcelona y mi marido se vino  en busca de un 
porvenir para nuestros hijos.

Un primo hermano de mi marido le dio  trabajo en una fábrica que se llamaba la Tenería. 
Cuando mi marido ya estuvo situado nos vinimos nosotros.

Al llegar a Mollet, yo trabajaba haciendo faena por las casas.

Cuando tuvimos unos ahorros nos compramos un piso en la calle Italia.

Mis hijos fueron al colegio Lonjaron.

Cuando mis hijas tenían edad de trabajar, fui a hablar por las fábricas y empezaron en Can 
Fabregas.

Mis hijas se fueron casando, y se compraron una casa  en Sant Fost y mi hijo Antonio también 
y mi hijo Miguel en Barcelona.

Mi hijo Antonio falleció de un infarto en Palamós.

Yo actualmente vivo sola y vengo al centro de día de la Residencia la Inmaculada donde 
vengo muy a gusto.

Encarnación Buendía

Laura Carmona
Auxiliar de geriatria
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Centenari

A finals d’any, vàrem celebrar el centenari d’una resident, la Sra. Milagro Reig i Puerto, 
que va néixer a Beniarrés, Alacant, el 12 de setembre del 1916. Vam fer un petit acte, 
acompanyats per la seva filla, la Sra. Rosa Cullell i Reig, el seu gendre i els seus néts. 

En aquest acte vam llegir la carta de Sra. Dolors Bassa i Coll, consellera del departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, i vam fer l’entrega de la Medalla Centenària. A continuació 
el Sr. Josep Monràs i Galindo, Alcalde de Mollet del Vallès, va fer unes breus paraules, i 
conjuntament amb la Sra. Ana Mª. Díaz i Arnada Regidora de Serveis Socials de Mollet li 
van fer entrega d’un llibre de Mollet del Vallès, i un marc amb la “font” de Mollet, com a 
felicitació. També vam estar acompanyats per alguns membres del Patronat de la Fundació, 
l’equip Directiu, i alguns residents companys de la Sra. Milagro. La Sra. Rosa Cullell va fer 
unes paraules en nom de la seva mare, recordant la seva història de vida.

Cal dir que la Sra. Milagro no és l’única centenària de la casa, ja que tenim a la Sra. Rosa 
Guiu Fuster, que va néixer el 04 d’abril del 1915, i actualment te 102 anys. La Sra. Rosa és 
una molletana, que alhora és la resident més veterana al nostre centre, va ingressar al 
desembre del 1992. Des del dia de la seva festa centenària, cada matí demana per posar-se 
la medalla!!!

Rosa Prat
Direcció tècnica
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Lectura recomanada
Els volem recomanar un llibre “Y LA MÚSICA 
SIGUE SONANDO” escrit pel psicòleg clínic 
Graham Stokes.

Explica la història real de 22 persones i els seus 
familiars, a qui el diagnòstic de demència, els va 
canviar la vida. Mitjançant les seves vivències i 
records, el doctor Stokes ens ajuda a conèixer 
millor aquesta malaltia.

En el pròleg del llibre poden trobar-hi:

La conclusión de todas las historias consiste en 
que cada persona es única y necesita un cuidado 
personalizado, también cuando sufre demencia.

Aquest es el nostre repte, intentar donar una 
atenció centrada en la persona, mirant més enllà 
de l’aquí i ara, sinó mirant les seves experiències 
personals.

La fundació Casa Asil Parroquial de la Immaculada pròximament obrirà un nou servei 
d’ajuda domiciliaria.

El servei d’ajuda domiciliària és el conjunt organitzat i coordinat d’accions, adequades 
concebuts per ser realitzats en la llar de l’usuari. Aquesta funció està dirigida a proporcionar 
atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda en la llar i suport social per a 
aquelles persones o famílies en situació de privació d’autonomia personal així com de 
dificultats per al desenvolupament en el seu medi quotidià.

Els seus objectius persegueixen proporcionar i créixer la qualitat de vida de les persones 
usuàries, potenciant la seva autonomia personal i optimitzant les condicions de convivència 
en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

 

Propera apertura del Servei        
   d’Atenció Domicili
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De Almería a Barcelona

Pinzellades de vida

Triana Torres
Auxiliar de geriatria

Antonia Haro nació  en Cuevas de Almazora (Almería) el 30 de Mayo del 1926. Su madre 
se llamaba Antonia y su padre Juan. Con 11 años se vino a Barcelona a vivir a casa de su 
tía María. Cunando tenía 25 años un amigo le presentó a José, el que sería su marido en 
un futuro. Poco tiempo después se casaron y tuvieron 3 hijos: Ana, Antonia y José. En la 
actualidad Antonia tiene 6 nietos y 9 bisnietos. Vive con su hija Antonia y viene al centro de 
día, donde se lo pasa muy bien con todos sus compañeros y no para quieta ni un segundo. 
Siempre tiene que estar haciendo alguna actividad o hablando con alguien. A sus 90 años 
de edad Antonia es una mujer muy buena y divertida siempre está haciendo bromas y 
riéndose.

Va néixer a Llampaies, Girona, el 18 de novembre de 1928, els seus pares es deien Remei 
Serra i Josep Bosch, que ja tenien una altra filla la Maria de 4 anys.

A l’edat de 12 anys va anar a viure a la Llagosta, la seva família treballaven de masovers, i 
vivien al Mas La Llebre. Conreaven camps, tenien vaques i davant de la casa tenien pomeres.

Amb 22 anys es va casar amb el Jaume Sariol Serra i van anar a viure a l’avinguda Generalisimo 
que actualment es diu avinguda 11 de setembre. Van obrir una petita botiga de venda 
d’aviram, una polleria, al seu propi domicili que posteriorment amb l’obertura del mercat 
municipal es va traslladar a aquest.

Han tingut quatre fills: 
- la Remei que els va donar dos nets, el Xavi i la Irene. I en Xavi l’hi ha donat el seu primer 
besnét el Toni.
- la Rosa, amb el seu fill el Marc, que li donarà al setembre el segon besnét, la Carlota.
- en Jaume que té un fill, l’Edgar
- en Josep que té dues filles, l’Ana i la Inés.

Des de fa uns mesos comparteix amb nosaltres el dia a dia al centre de dia.

Els fills de la Pilar Bosch

Treball de Josep Xicola
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Paula Segura
Auxiliar de geriatria

Resumen de su larga vida

De Córdoba

Breve resumen de su larga vida

Mercedes Ibarra Prados, nació el día 31 de mayo de 1933 en Berja, Almería

Hija de José Ibarra Manruvia y de Gados Prados Gómez los cuales tuvieron cuatro hijos: 
José, Manuel, Sebastián y ella, la menor.

Con 19 años conoció a José López Perales en Berja y se casaron. Al poco, emigraron hacía 
Oliana-Lérida. Se quedó embarazada de su primer hijo, un varón, José López Ibarra. 
Allí estuvieron viviendo dos años y volvieron al pueblo, Berja, dónde nacieron dos hijas: 
Mercedes y Mª José.

Cuando sus hijas tenían cuatro y seis años decidieron volver a Cataluña, viviendo primero 
en Cerdanyola del Vallés y luego en Mollet del Vallés, hasta el día de hoy.

A los 37 años empezó a trabajar en la Frigo. Su jefe, el señor Catalán fue quien la contrató, 
teniendo ella algo de experiencia en la empresa turronera.

Cogía cada día el tren hasta el Clot, Barcelona. Su puesto de trabajo consistía en hacer el 
control de calidad de los helados del laboratorio.

Pasaron los años y actualmente tiene seis nietos, cuatro chicos: Pedro, Gabriel, Marco y 
David, y dos chicas: Alicia y Celia, y dos bisnietos: Esteban y Marc.

Mercedes y Mª José filles de Mercedes Ibarra 

Nació el 28 de noviembre del 1942, en Villanueva de Córdoba, en Córdoba. Tuvo una 
infancia feliz con sus padres y sus hermanos, era el octavo de todos los chiquillos, eran diez 
hermanos. Fueron una familia muy honrada y muy trabajadora, su padre se llamaba Juan 
Romero Cerro y su madre Isabel González Ibarra. Era una familia que se dedicaba al campo 
y a la agricultura. 

Cuando tenía 22 años fue a Sevilla para hacer la mili, durante 18 meses. Vino a Catalunya el 
año 1970 por trabajo. Estuvo trabajando en una fábrica en Sabadell de electrodomésticos, se 
llamaba ODA, en la que estuvo seis meses. En el 1972 vinieron sus padres, aquí a Catalunya, 
y estuvieron viviendo juntos durante cinco años. 

Pasado un tiempo encontró trabajo en otra fábrica, donde estuvo durante seis años, aquí 
en Mollet. Y estuvo trabajando en el Cinema Catalunya hasta jubilarse. 

Sus aficiones son ver el futbol, el Real Madrid, el básquet, escuchar música y estar con sus 
amigos jugando a juegos de mesa. Algunos veranos los iba a pasar a Madrid con sus tíos, 
de parte de padre.

Miguel Romero
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Agraïments

Els familiars d’en Josep Manils Puig, que ens va deixar el dijous 12 de gener del 2017, volem 
manifestar el nostre absolut i sincer agraïment al personal de la Residència La Immaculada de 
Mollet, per la seva dedicació i entrega envers la seva persona. Juntament amb la companyia 
i atenció dels seus familiars, ha comptat en tot moment amb la màxima atenció per part del 
conjunt de professionals de la citada institució, que han donat, més enllà del seu treball, un 
tracte i atenció personal, que sense cap dubte han fet més confortable la seva existència, 
envoltat sempre de la més absoluta gran qualitat humana.

Retall del Contrapunt

Treball de Dolores Robles



El dia del aniversari de cada un és un dia especial per cadascun. El dia del aniversari de la 
persona en el centre es felicita amb una postal d’aniversari i cantant-li per molts anys. A 
part, el últim dimecres de mes, fem pastissos que després a la tarda bufem les espelmes les 
persones que fan els anys aquell mes i ens els mengem.

Aquí us deixem una mostra de les felicitacions dels últims tres anys.

fcapimmaculada.cat

Mostra

Web

de felicitacions

2015 20172016

Ja podeu entrar a la nova pàgina web de la residència
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El maltractament
Pilar Crespo
Treballadora Social

Al llarg de l’any en curs s’ha creat un comitè per l’elaboració d’una guia contra 
el maltractament de les persones grans, aquest comitè està constituït per 
una considerable presència de professionals de diferents sectors i entitats. 
Qui subscriu aquestes línies, en nom de ACRA i de la Fundació Casa Asil Parroquial de 
la Immaculada, forma part d’aquest comitè com a treballadora social, aportant una visió 
personal i professional sobre aquesta problemàtica i contribuint en la mesura del possible 
a l’elaboració d’aquesta guia d’actuació.

La guia local per fer front als maltractaments de les persones grans és una eina eficaç que té 
la finalitat d’ajudar en les seves actuacions als professionals dels serveis a l’hora de fer front 
a aquesta problemàtica. És un instrument que es configura com a pal de paller per abordar 
aquesta xacra, permetent aprofundir en el coneixement del maltractament a la gent gran 
i a la vegada, proporcionant criteris per prevenir, detectar i intervenir de forma més eficaç.

 
La societat actual posseeix la circumstància d’un progressiu envelliment de la població. 
Aquest envelliment és fruit d’avanços de tot tipus que han generat un allargament de 
l’esperança de vida. Sota aquesta imatge de progrés que expressa l’envelliment també 
pot aparèixer una realitat moltes vegades soterrada i amb matisos no tan positius: el 
maltractament. Una amenaça greu que és especialment sagnant, poc reconeguda i molt 
oculta socialment quan qui ho pateix són persones amb edats avançades i amb un grau 
important de vulnerabilitat. 

 
El maltractament que les persones grans suporten per part dels seus cuidadors, familiars, 
institucions i altres, constitueixen una greu font de trastorns tant de tipus físic com psíquic i 
emocional. Aquest dany  es pot donar en totes les classes socials i de qualsevol nivell cultural 
afectant tant a homes com a dones. 

Els maltractaments sovint es produeixen en l’espai personal i íntim de les persones per la qual 
cosa aquestes situacions provoquen una gran barrera que dificulta la visibilitat del fenomen. 
Un altre factor que també afavoreix l’ocultació és l’edatisme, és a dir, la discriminació per l’edat, 
de fet l’edatisme es considera com la tercera forma de discriminació de la nostra societat. 
La detecció d’aquesta contrarietat depèn, en gran mesura, de la conscienciació, sensibilització 
i formació que els professionals i la població en general tinguin al respecte. Així mateix, 
influeix positivament el coneixement, la comprensió i la capacitat de reconèixer les diferents 
formes i situacions que són considerades maltractament. 

 
Prevenir el risc de maltractament contribueix a promoure una mirada positiva vers la vellesa, 
en la que aquesta no és considerada com un temps d’abandonament, sinó com una etapa 
activa i proactiva per a compartir i gaudir amb les altres generacions. Entre tots, cal fer 
el possible per ajudar al fet que les persones envelleixin d’una forma activa i saludable i 
perquè la vellesa es pugui viure com una experiència positiva en la qual els anys de la vida 
siguin una font d’oportunitats i reptes.



La disfàgia

En l’actualitat la disfàgia es un síndrome geriàtric poc conegut però amb un gran impacte en 
la capacitat funcional, qualitat de vida i de salut dels pacients que la pateixen.  Per això es 
important que l’equip que treballa o viu amb gent gran identificar aquet problema que pot 
donar conseqüències greus si no es tracta o s’identifica a temps. 

La disfàgia es la impossibilitat de deglutir (empassar correctament) elements liquidis i/o 
sòlids i provoca una dificultat al pas dels aliments de la boca al estomac. El que passa quan 
hi ha aquest problema és que hi ha fugues d’aliment que van als pulmons. Pot ser d’origen 
estructural o funcional,  amb alta probabilitat en pacients amb malalties neurodegeneratives, 
celebrovasculars i pacients fràgils.  

Es important la detecció precoç en el pacient amb disfàgia per tal d’evitar complicacions i 
derivacions a l’hospital. Les complicacions de la disfàgia poden donar desnutrició, deshidratació 
i broncoaspiracions que donen lloc a freqüents infeccions respiratòries i pneumònies aspirativas.  
Totes elles son greus i amb elevada mortalitat per tant es important detectar els pacients amb 
disfàgia per poder tractar i evitar dites complicacions o empitjorament del seu estat de salut.  

Per detectar els pacients amb disfàgia es fa un estudi d’exploració clínica en la deglució, un 
cop identificat signes de disfàgia, com pot ser (tossir al menjar, ennuegament sovint, febre 
o infeccions respiratòries freqüents) es fa la confirmació del diagnòstic a traves d’un test de 
disfàgia, en el qual es confirma o es descarta diagnòstic.  Es un procés no invasiu , en cas que fos 
mes greu existeixen proves complementaries. 

El tractament més efectiu i la intervenció més senzilla i amb major eficàcia terapèutica és la 
adaptació de la textura dels sòlids i la viscositat dels líquids, utilitzant l’espessidor.  Hi ha tres 
tipus de textura segons la gravetat de la disfàgia. Tenim textura nèctar (com suc de préssec) , 
textura mel (més consistent però es pot beure en un got) o  púding (com un iogurt). 

Pot haver casos que no millora amb el tractament senzill i el diagnòstic és més greu i precisa de 
nutrició enteral, son aquells pacients que no podem menjar res per la boca ja que el problema 
està amb textures líquides, mixtes i sòlides.

La dieta és molt important, per tant es recomana evitar diferents textures en un mateix plat, 
com son les sopes (textura mixta), evitar fruites i verdures amb llavors com el kiwi o aquelles 
que desprenen líquid com les taronges, evitar aliments que es desfacin a la boca com son les 
magdalenes. En ocasions quan la disfàgia es greu precisa d’una dieta triturada. 

A més s’ha de tenir en comte a l’hora de fer l’àpat que hi hagi un ambient tranquil i relaxat, 
evitant que parli o es distregui, donant ordre senzilles i concretes indicant el ritme de menjar 
i procurant no tenir la boca plena. La posició és molt important, ja que ha d’estar ben assegut 
amb al cap recta a l’hora de l’àpat i una estona desprès en repòs. Una altre cura important és la 
higiene oral i dental, evitar que quedi restes de menjar, amb una bona higiene dental. 

Es una problemàtica que ens preocupa per l’alta incidència i gravetat. Per això volem fer 
constància de la importància de fer unes bones cures. 

Des de fa ja un temps a la Residència la Immaculada  s’ha pres consciència d’aquest problema 
i s’estan detectant varis casos de disfàgia desconeguts per nosaltres. La implantació de la nova 
dieta com ara la textura FÀCILE À MANGER (tema tractat en altres edicions), també ens ha 
facilitat molt la feina tot i que a vegades explicar i fer entendre als nostres residents que no 
podran veure l’aigua com han fet tota la vida o que l’escudella ara ja no la podrà prendre  
perquè es pot ennuegar, no és tan fàcil ja que són hàbits vitals per ells. És per això que intentem 
sempre dins del possible evitar que és perdi l’essència del menjar adaptant les dietes en funció 
de les dificultats i necessitats personalitzant-les al màxim.

Laura Figàs / Ana Ma Morales
Infermeres
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11es Jornades interdiciplinars catalanes 
de Residències de Gent Gran
M. Carme Molins
Directora d’Administració i Control

Anualment es realitzen aquestes jornades a Barcelona. Enguany varen ser els dies 10 i 11 
de març amb un total de dotze hores presencials. Aquestes jornades estan organitzades 
pels col·legis professionals de metges, infermers, treballadors socials, advocats, psicòlegs, 
terapeutes ocupacionals i educadors socials. El cost està sufragat pels propis col·legis 
professionals i la pròpia Institució.

El programa és variat, però sempre sol ser molt interesant. Algunes de les ponències i taules 
rodones varen ser d’especial interès com ara: El tractament de la informació en atenció 
directa des l’ACAP (atenció centrada en la persona), Història de Vida (confidencialitat i 
ètica), Abordatge dels trastorns conductuals o Afectivitat i sexualitat en la gent gran.

Habitualment, any rere any tot l’equip tècnic hi assisteix, demostrant la seva implicació en 
el projecte assistencial de qualitat que ens identifica com a referent a la nostre ciutat. 

L’assistència a les jornades té un valor afegit: FER EQUIP. Compartint un temps formatiu 
i distès, és una oportunitat per copsar com es treballa en el nostre sector i assolir nous 
coneixements i reptes. Les necessitats dels nostres usuaris són canviants i el servei que donem 
també ho ha de ser. Com acostumem a dir SEMPRE SORTIM AMB DEURES, esperonades a 
continuar treballant en favor dels nostres usuaris. 
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Teràpia passiva en pacients allitats
Marta Vidal
Fisioterapeuta

Dins del camp de la Fisioteràpia es tracten pacients amb diferents patologies, que poden anar 
des de simples problemes musculars, fins a patologies més invalidants, que els impedeixin dur a 
terme les activitats bàsiques de la vida diària.

D’aquestes últimes, les persones allitades són el grup més delicat que hi ha, i, per tant se’ls hi ha 
de dedicar una atenció especial.

Es llavors quan parlem de Mobilitzacions Passives, que són un seguit d’exercicis i moviments 
que realitza el Fisioterapeuta de manera passiva quan el malalt no pot respondre a les nostres 
ordres.

La Fisioteràpia en enllitats és molt específica i es pot dividir en:

Immobilitat temporal: En aquest grup ens trobem amb avis amb patologies o lesions que han 
provocat el seu enllitament temporal (ictus, lesions cerebrals…). Per mantenir la seva autonomia 
i millorar-la, el Fisioterapeuta li farà exercicis passius i també exercicis actius on col·laborarà el 
pacient.

Immobilitat permanent: Quan el resident ja està permanentment al llit. Aquí és quan la teràpia 
serà totalment passiva, movent totes les articulacions.

L’objectiu principal és minimitzar els problemes derivats de la immobilitat, com son la atròfia 
muscular, la pèrdua de massa òssia, la pèrdua de l’esquema corporal, l’empitjorament de la 
circulació i l’augment de la rigidesa articular.

Es pot començar fent massatge per millorar la circulació, seguit de mobilitzacions passives de 
totes les articulacions, sense provocar dolor, i canvis posturals per evitar les úlceres per pressió.

Cal tenir una bona pauta de tractament i valorar continuament els canvis per adaptar el 
tractament a l’estat del pacient.

Recordem que les donacions de particulars poden arribar a desgravar fins a un 50% de l’aportació.
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Grupo de estimulación emocional
Isabel López Elizaran
Psicòloga clínica

Lo emocional nos permite reconocer las necesidades 
relacionadas con las emociones, sentimientos, que 
acompañan una situación vital.

Esta  terapia grupal, identifica y utiliza las emociones y 
mediante su estimulación dirigida, logra que los residentes 
y usuarios de centro de día se beneficien y mejoren sus estados depresivos, la relación con 
sus compañeros, amén de adaptarse mejor a la institución.

Más concretamente, esta terapia consiste en reequilibrar o mejorar la emotividad de las 
personas con deterioros cognitivos y demencias leves-moderadas, a través de vivencias 
emocionalmente positivas. Se trata de una  herramienta que permite hacer sentir a personas 
con problemas de memoria una variedad  emociones positivas diferentes

Asimismo aporta muchas vivencias satisfactorias y valores positivos tanto en las profesionales 
como en los integrantes del grupo.  Los participantes en la actividad destacan que sienten 
las emociones ´objetivo´ de la terapia y lo agradecen profundamente, porque muchos las 
dejaron de sentir hace años».

... Uno se creé
que las mató 

el tiempo y la ausencia
pero su tren

vendió boleto
de ida y vuelta...

..SON aquellas pequeñas cosas 
que nos dejó un tiempo de rosas
en un Rincón
en un papel
o en un cajón...
Joan Manel Serrat



Comptes de resultats

Dades en €

INGRESSOS   1.155.192,36   1.114.135,91

Ingressos nets de l’activitat  1.075.116,47   1.084.473,97

   Quotes usuaris 1.067.781,45   1.076.289,77  
   Facturació de despeses 23.857,46   24.621,70  
   Ajuts monetaris fundacionals -16.522,44   -16.437,50  
            
Subvencions  65.726,13   22.324,99 
   Subvencions de capital 54.689,63   10.757,67  
   Subvencions oficials per activitats 267,48   2.213,28
  Donatius particulars 10.769,02   9.354,04  
 
Arrendaments  3.110,16   5.930,90 
Ingressos financers  386,24   236,40 
Ingressos diversos  545,00   93,75 

Ingressos extraordinaris  10.308,36   1.075,90  

          

 

  
DESPESES  1.079,262,34   1.098.531,24

 Serveis subcontractats  253.174,23   260.799,77 
   Servei de cuina 148.934,20   151.509,68  
   Servei de neteja 67.517,25   67.296,24  
   Servei de bugaderia 28.936,13   31.067,37  
   Serveis personals 7.786,65   10.926,48   
       
 Farmàcia  13.947,40   13.842,29 
 Productes de neteja i bugaderia  4.428,18   4.295,19 
 Material per activitats  5.534,38   6.198,14 
 Reparacions i conservació  44.251,92   36.064,04 
 Transport  1.259,84   1.237,92 
 Assegurances  6.459,07   6.882,41 
 Subministraments  39.101,86   33.402,12 
 Altres serveis  13.726,42   13.230,45 
 Tributs  362,30   274,80 
 Amortitzacions  47.142,67   51.052,88 
 Pèrdues per operacions (fallits)       
 Despeses de personal i professionals  648.672,90   671.153,76 
   Sous i salaris 442.728,37   473.858,71  
   Seguretat Social 133.504,66   148.286,44  
   Altres despeses socials 9.527,17   6.989,38  
   Professionals contractats 62.912,62   42.019,23  
 Interessos deutes a llarg termini       
 Despeses extraordinàries  1.201,17   97,47  
   

DÈFICIT/SUPERÀVIT    75.930,02    15.604,67 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2016

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2015 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2016

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. Enguany 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 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, juny 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 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. Joan Castellón Martínez, Fundació Privada RASIM, Sr. Agustí Matencio Selva, Sr. Narcís Josep Puig Barrau, Sr. 
Salvador Rovirosa Olivé, Sr. Josep Vilà Terradellas, Sra. Núria Viladecans Suriñach, Sr. Vicenç Buxarrais Estrada, Sr. Ramón 
Gómez Pérez, Sra. Concepción Gorriz Catalan, Sr. Carlos Martínez Herrera, Sra. Mercè Pou i Montolio, 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,  Emfo, Escola Anselm Clavé, Grup Monegros, 
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 2016 fins aquesta nova publicació de la “La Beira”.
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Ricardo Pozo 
Buendia
Usuari del 
centre de dia del 
05/08/2009 al 
11/09/2016

Josefa Espín Melgar
Resident del 
09/01/2013 al 
09/12/2016

Maria Fransi Pou  
Resident del 
28/06/2010 al 
18/05/2016

Mª Luisa Pérez 
Muñiz
Resident del 
17/02/2015 al 
28/06/2016

Josefa Masoliver 
Pla
Resident del 
02/09/2015 al 
08/11/2016

Lola Ventura Puig
Resident del 
31/05/2001 al 
08/03/2017

Vicenta López 
Garcia
Resident del 
07/09/2015 al 
16/12/2016

Josep Manils Puig
Resident del 
25/09/2013 al 
12/01/2017

Llorenç Selva 
Guasch
Resident del 
30/01/2017 al 
15/04/2017

Pere Ciffone 
Antonell
Usuari del 
centre de dia del 
06/05/2013 al 
01/10/2016

Angustias Tejero 
López
Usuari del 
centre de dia 
del 03/04/2007 
al 30/10/2016

La vall del riu vermell

Trobarem a faltar el teu somriure.
Diu que ens deixes, te’n vas lluny d’aquí.
Però el record de la vall on vas viure,
no l’esborra la pols del camí.
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