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Visita Exposició 150è aniversari a Can Fabra. Residents i alumnes de 3er de la ESO
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PROGRAMACIÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

Abril:
- Dilluns 4: Concert de violí i piano
- Dimarts 5: Tarda de concert
 al col·legi Sagrada Família
- Dimecres 6: Celebració d’aniversaris 4a i 1a planta
- Diumenge 10: Caminada per Sant Andreu i
 Trobada de Pasqua a la Parròquia
- Dimecres 13 i 20: Visita Exposició 150è Aniversari
 de la Fundació, a Can Fabra
- Dimecres 13: Celebració aniversaris 2a planta
- Dimecres 20: Celebració aniversaris 3a planta
- Dijous 21: Taller de Cuina
- Dijous 21: Recital de poesia
- Dijous 21: Taller de Cuina
- Divendres 22: Parada de roses i llibres a la Casa
- Disabte 23: Parada de roses al carrer Gran de Sant 
 Andreu
- Diumenge 24: Coral L’Orfeó L’Eco de Catalunya
- Dilluns 25: musical de Sant Jordi a càrrec del Col·legi
- Dijous 21: Taller de Cuina
- Dimecres 27: Celebració aniversaris 4a i 5a planta
- Divendres 29: Celebració aniversaris Centre de Dia
- Dissabte 30: Obra de teatre a càrrec del Grup
 El Arcón de las Sorpresas

Maig:  
- Dissabte 7: Obra de Teatre a càrrec del Grup de
 teatre de la Casa
- Dimecres 4: Celebració d’aniversaris 4a i 1a planta
- Dimecres 11: Celebració d’aniversaris 2a planta
- Dimecres 18 Celebració d’aniversaris 3a planta
- Divendres 20: Celebració d’aniversaris al Centre de Dia
- Diumenge 21: Sorti da Cultural al Liceu
 “L’Ocell Prodigiós”
- Dimecres 24: Celebració d’aniversaris 4a i 5a planta

Juny: 
- Dimecres 1: Celebració aniversaris 1a planta
- Dijous 2: Obra de Teatre a càrrec del Grup
 “Amunt el Teló”
- Dimecres 8: Celebració d’aniversaris 2a planta
- Dimecres 8: Celebració d’aniversaris 2a planta
- Dijous 9: Excursió a Montserrat
- Dimecres 15: Celebració d’aniversaris 3a planta
- Divendres 17: Celebració aniversaris al centre de dia
- Dimecres 22: Revetlla de Sant Joan
- Divendres 23: Celebració d’aniversaris 3a planta
- Dimecres 29: Celebració d’aniversaris 4a i 5a planta

FESTES

Abril:  
- Dia 23: Sant Jordi

Maig:  
- Dia 1: Dia del Treballador
- Dia 16: 2a Pasqua

Juny:  
- Dia 24: Sant Joan
- Dia 29: Sant Pere

PROGRAMACIÓ
ESCOLA

Abril:
- Dijous 14: Visita a la Central Nuclear Vandellòs
 (Batxillerat)
- Dijous 14: Visita a la Biblioteca Can Fabra (E.P)
- Dimecres 20: Pasqua Cervera (E.P)
- Dijous 21: Jocs Florals (E.S.O i Batxillerat)
- Divendres 29: Excursió Can Coll (E.I)

Maig:  
- Dimarts 3:  Visita Tarraco Romana (Batxillerat)
- Dimecres 4:  Visita al Museu Baetulo Badalona (E.S.O)
- Dijous 5:  Teatre en anglès “Georgina and the
 dragon” a l’auditori (E.I i E.P)
- Divendres 6: Excursió Granja Castellvi - Molins de 
 Rei (E.P)
- Dijous 12:  Excursió Parc Malgrat de Mar (E.I)
- Divendres 13:  Excursió Sitges (E.S.O)
- Divendres 20:  Comiat de 2n de Batxillerat
 (Batxillerat)
- Dimarts 24:  Convivència intercol·legial a La Seu
 d’Urgell (E.S.O)
- Dilluns 30:  Cantània - Auditori de Barcelona (E.P)

Juny: 
- Divendres 3: Visita a la Catedral de Barcelona (E.S.O.)
- Dimecres 8:  Biatló Escolar (E.P)
- Dilluns 13:  Visita al Museu Vida Rural a Esplugues
 de Francolí (E.S.O)
- Dimecres 15:  Sorti da a les Ruïnes d’Empúries (E.S.O)
- Dijous 16:  Sorti da a la Pegaso - Educació Vial (E.P)
- Dimarts 21:  Celebració fi  de curs (E.P)
- Dimarts 21:  Convivència fi  de curs (E.S.O)
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El Patronat de la Fundació
           
La Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar 
som les persones

És el que no volem perdre de vista, mai. Aquesta 
és la frase que encapçala el nostre Pla per aquest 
any 2016.

Després de refl exionar-hi a la Junta, després 
d’escoltar allò que ens vam dir la quarantena 
d’assistents el passat 16 de gener, les impressions 
i valoracions sobre el que havíem fet l’any passat i 
les propostes per aquest any, tenim clar on hem de 
posar els nostres esforços. 

Cada resident, cada assistent al centre de dia ha de 
ser el nostre nord, la nostra guia; com també ho 
han de ser els familiars i els treballadors.

L’esmorzar, el dinar, el berenar i el sopar han de ser 
uns moments de gaudi. I, cada vegada més i dins 
d’allò que és possible, més ben elaborats, més ben 
presentats i més adaptats a cada persona.

La cura dels espais individuals i col·lecti us. Els vo-
lem, cada vegada, més càlids i còmodes; més per-
sonals. Viure sense fred i no passar gaire calor.

Cada vegada més volem proporcionar els ajuts que 
necessiti  cada persona perquè se senti  més còmo-
de i autònoma possible i també per facilitar la tasca 
i tenir cura dels professionals.
Volem omplir la vida d’uns i altres d’actuacions, 
d’actes, de celebracions, de festes 
amb els residents i amb els alumnes 
de l’escola.

Volem incorporar cada vegada més 
els membres de la família en aconse-
guir la millor qualitat de vida i benes-
tar pel seu familiar.

Volem que els treballadors creixin com a persones 
i com a professionals.
Considerem els voluntaris com les peces imprescin-
dibles per fer possibles els desitjos i anhels de cada 
un dels residents i assistents al centre de dia. 

Hem d’aconseguir mantenir la presència de les re-
ligioses i la seva acció voluntària per donar suport 
espiritual a aquells residents i assistents al centre 
de dia que ho desitgin.

Ajudar que aquests desitjos es facin realitat és fei-
na de tots. Però, en especial, la de la directora, de la 
responsable de comunicació, de la gerent i de tots i 
cada un dels patrons.

I obtenir més fons econòmics i aconseguir que mol-
tes persones ens vulguin acompanyar perquè tots 
aquests anhels es converteixin en realitat i es facin 
amics de la fundació.

I conti nuar amb els actes de celebració dels nostres 
150 anys. Cada acte és una oportunitat per donar-
nos a conèixer i més gent i enti tats, en especial de 
Sant Andreu, ens vulguin acompanyar.

Ni més ni menys és el que ens proposem aquest any!

Els patrons de la Fundació Casa Asil
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Gènesi i dades històriques

Entrem ja  en les actes de l’any 2000. Important pel 
canvi de mil·lenni.

Primera anotació, el 3 de gener, la Germana Patroci-
nio, entrega 180.000 ptes.,recollides a la caixeta de 
la capella, una miqueta menys que l’any passat.

El 17 de Gener del 2000, la Junta rep la notí cia de la 
mort de mossèn Francesc Serrasolses, que des del 
mes de març de 1993 fi ns el mes de Setembre va ser 
capellà i resident a l’Asil.

L’acta del 6 de març, consta l’acord de donar de 
baixa el mini bus IVECO, tota vegada que ja no dis-
posem de personal procedent del Servei Substi tuto-
ri, (Mili) i del mal estat del vehicle, es contractarà el 
serveis de una empresa especialitzada de transport 
per gent gran i minusvàlids.

L’onze de març, visita l’Asil i dina amb tots els resi-
dents al menjador general, la Sra. Àngels Vilaró sub-
directora general de ICASS.

El dia 3 d’Abril el Secretari envia una congratulació 
a l’escola de les Germanes Salesianes per els seus 
cinquanta anys de presència a Sant Andreu.

El 17, acredita l’herència rebuda a la mort de les re-
sidents Josefa Doula Aguilar i Maria Horta Sabat, en 
benefi ci de la Casa Asil.

En l’acta del 15 de maig del 2000, es llegeix el condol 
expressat per els membres de la Junta, amb el res 
d’una oració, per la Sra. Nuria Viñas Ponsà esposa 
del vicepresident 1er. Sr. Jaume Clapés. Al mateix 
dia consta haver rebut un ofi ci de Benestar Social, 
pel que mensualment haurem d’enviar una relació 
de l’estat de salut dels residents, benefi ciats per el 
concert amb dit organisme.

El mes de juny, el dia 5, per indicació del departa-
ment corresponent de la Generalitat, es contracta 
una auditoria amb la Fundació  Avedis Donebedian, 
i un altre contracte pel trasllat amb mini bus dels 
usuaris del centre de dia, amb la Fundació Amiba.

El 19 de juny, s’acorda inaugurar ofi cialment la res-
tauració de la capella, el proper 30 de etembre, i el 
mateix dia celebrar el centenari de dues residents, 
les senyores Consol Posti co  i Carme Herreries. Tam-
bé s’aprova  a instàncies  de la Congregació de Fills 
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convida a tots els membres de la Junta a  Cervera, 
per tal de celebrar el bicentenari del naixement  de 
la fundadora Mare Anna Mª Janer. Llegim també en 
la del dia 21, que de la tómbola benèfi ca esmenta-
da el 4/9/2000, va recaptar 411.800 ptes., que els 
residents entreguen  a la Junta, per millorar el ser-
vei de megafonia. Com altres anys per aquestes da-
tes es rep un donati u dels esposos  Joaquim Viñas i 
Enriqueta Pich d’un milió de pessetes i abundants 
productes comesti bles. En aquesta mateixa reunió 
la Junta acorda augmentar un treballador més en les 
tasques d’animació,(més endavant educadores).

El 4 de desembre del 2000, es crea l’EMAIL general 
de l’Asil. casaasil@terra.es. Ens modernitzem.

El mateix dia es pren l’acord  d’autoritzar l’estada al 
col·legi durant tres dies, d’un grup de 70-75 joves de 
TAIZE. Només hi dormiran amb sacs de dormir uti -
litzant la sala de gimnàs. El moviment de TAIZE, va 
ser un moviment cristi à, progressista, i que va tenir 
molts detractors, però que va donar un impuls al 
jovent. Els dies seran 26,27 i 28 de Desembre, amb 
moti u d’una trobada mundial a Barcelona.

Consta el 21 de desembre, la donació a l’Asil per part 
del Sr. Pere Heredero, d’un piano de “cua”, que fi ns 
ara ha amenitzat  el Bar Versalles  en nombroses vet-
llades musicals , mentre ha estat regit per el donant, 
i que ara es jubila.

També consta la donació de 140.000 ptes., del Sr. 
Joan Guinart.

S’aprova la instal·lació de un rètol, per un import de 
227.500 ptes. a la façana de l’escola, segons pres-
cripció governati va, indicant  la ti tularitat del col·legi.

Joaquim Serrà,
Patró emèrit de la Fundació Casa Asil

de la Sagrada Família, Jesús Maria i Josep (els Pa-
dres), fi rmar la peti ció perquè el beat Josep Maña-
net, sigui declarat fi ll adopti u de Barcelona. Queda 
també constància de la celebració de la Festa dels 
Avis, organitzada per l’AMPA de l’escola el dia abans, 
amb Missa, dinar servit per pares d’alumnes, actua-
ció de la tuna universitària i havaneres.

El 3 de juliol del 2000 queda pelés el condol per la 
mort de la Sra. Nuria Viñas esposa del vicepresident  
1r,  Sr. Jaume Clapés. Consta també la presentació 
de les comptes del 1999, que presenten unes des-
peses de 695,580.000 de ptes., i  uns ingressos de  
743.480.000 de ptes., desti nant el superàvit a fons 
de reserva voluntària.

Amb la mateixa data consta la instal·lació d’una pèr-
gola elèctrica al terrat de l’edifi ci de Bartrina, per 
esplai dels residents, i de la donació 1.000.000 de 
ptes., per part de la fundació Llobet i Nicolau. 

Després de les vacances d’esti u, el 4 de setembre, 
trobem una important entrega de queviures, 4.000 
quilos ,per part del Banc d’Aliments, i un donati u de 
300.000 ptes., de la resident Teresa Llambí. El 30,  
la inauguració ofi cial de la capella, amb la benedic-
ció del  Sant Crist, l’escultura de la Sagrada Família 
obra de l’arti sta Ricart Garriga, les instal·lacions de 
l’ascensor fi ns el terrat del carrer Bartrina, i la cele-
bració del centenari de les senyores Consol Posti co 
i Carme Herreries. Hi assisti ren el bisbe de Barcelo-
na  Josep Mª Carles  el Conseller de Benestar Social 
Antoni Comas, el Regidor del Districte Ferran Julian 
,entre altres i amb actuacions de l’Esbart Maragall, 
Grup d’Havaneres, i tómbola benèfi ca amb objectes  
i treballs  confeccionats per els residents. 

En l’acta del 2 d’octubre consta la visita efectuada per el 
regidor  Sr. Julian, per mostrar-li  l’avantprojecte  de les 
obres previstes en l’edifi ci del carrer Agustí  i Milà, amb 
el fi  de baixar una planta i fer-hi dos pisos. D’aquesta 
manera estancaria tota  l’illa  d’edifi cis  iniciats el 
1868. El Regidor rep una copia per al seu estudi.

El 16 d’octubre destaca la carta que la junta enviarà  
al industrial Sr. Jordi Serrano per la seva col·laboració 
en la pintura de la Capella. Uns dies desprès, el 25 
d’Octubre, visita les instal·lacions de l’Asil la Sra. Nú-
ria Carrera, Tinent d’Alcalde  per a Benestar Social, 
de  l’Ajuntament de Barcelona, dinant amb els resi-
dents en el menjador general.

Llegim a l’acta del  6 de novembre del 2000, que la 
Congregació de Germanes de la Sagrada Família, 
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JOCS A LES TARDES

Desde el mes de febrero, se realizan diferentes acti vida-
des de ocio e interés para las personas que viven en la 
casa y que les gusta reunirse y estar en la planta baja. 

Estas acti vidades se realizan por la tarde y son diversas, 
tenemos desde manicuras, donde ellas escogen el color 
que más les agrada, unos masajes faciales y de manos 
donde pueden disfrutar de un momento de relajación,  
y las acti vidades de juegos, tales como jugar con pelotas 
de varios tamaños, los bolos, los cubos, globos, pregun-
tas del trivial, etc.…donde, ellos y ellas pueden trabajar la 
motricidad fi na y gruesa, además pasan un buen rato de 
risas y distensión, y en algunos días, tanto como familia-
res y cuidadores se hacen cómplices y forman parte de 
éstos momentos tan diverti dos, y últi mamente se está 
incorporando la acti vidad de cantar con la colaboración 
de Silvia Virgili, que es hija del Sr. Josep Virgili, residente 
de la segunda planta;  en este espacio todos ellos pueden 
recordar aquellas canciones que les hizo felices. 

Todo esto conlleva a que puedan senti rse como en su 
casa, porque ese es nuestro objeti vo, que estén lo más 
a gusto posible. 

Por este moti vo os invitamos Teresa Malvar, Carmen 
Echevarría y Rosmery Villalta, que somos las auxiliares de 
la 4a planta del turno de tarde a pasar un rato ameno con 
todos ellos y nosotras. 

Os animamos a parti cipar con vuestros familiares…
os esperamos!

Teresa Malvar, Carmen Echevarría y Rosmery Villalta ,
Auxiliars de la Casa Asil

UN MÉS A LA FAMÍLIA

El passat 1 d’abril la Sra. Ramona Bertolín (Resident 
de la Fundació Casa Asil), va ser besàvia d’una nena 
molt maca que es diu Angie.

MOLTES FELICITATS RAMONA!!!

FUNDACIÓ MATÍA

ANADA AL PAÍS BASC
El passat dia 8 d’abril, un grup de treballadors de la Casa 
Asil  vam anar de visita a una residència al País Basc, més 
concretament a la residència “Lamourous”, de la Funda-
ció Mati a, a Sant Sebasti à.
Per què aquesta visita? Com sabeu estem en un procés 
de transformació, amb el projecte “Com a casa” i volem 
conèixer altres realitats i altres processos similars i saber, 
de primera mà, quin ha estat i és el seu camí, quines són 
les difi cultats, quins els èxits... 
La Fundació Mati a va ser promotora, ja fa uns anys en 
l’atenció centrada en la persona, i conti nua sent un refe-
rent a nivell estatal.
Ha estat una experiència profitosa; hem pogut compartir im-
pressions, mirades, reptes, dificultats i resistències en el camí.
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Parti m de realitats diferents, tant a nivell legislati u, com 
de recursos econòmics atorgats per l’Administració públi-
ca, així com dels espais: la residència que vam veure dis-
posa d’amplis espais... ja ens agradaria!
Però també comparti m moltes coses, sobretot, la mirada 
cap a on volem anar: adaptar-nos a les necessitats reals 
de la persona, tenint com a eix central la seva història de 
vida, així com les fortaleses de cadascú.
Hem vingut molt engrescats i amb ganes de seguir enda-
vant i transmetre-us tot el que hem vist ja que TOTS som 
necessaris per aconseguir-ho.
També us direm que no tot ha estat feina, com bé us po-
deu imaginar i, al País Basc, ja sabeu es menja moooolt 
bé... vam comparti r “pinxos”, txacolís, riures i, sobretot, 
fent equip; això sí, acompanyats de pluja!

Un grup de treballadors de la Casa Asil de Sant Andreu

LA TRANSICIÓ

L’any 1975 morí el general Franco. I es va reinstaurar 
la monarquia en la persona del Rei Joan Carles I. Ales-
hores, el país va orientar-se decididament cap a una 
altra reinstauració, la de les llibertats democràti ques. 
I així va ser, sense violències ni cops d’estat. Els parti ts 
políti cs van tornar a sorti r a la llum pública. I l’any 1978 
s’aprova una Consti tució que manifestava públicament 
estar a favor de l’home, de les llibertats democràti ques 
i del pluralisme políti c.

Aquestes llibertats garanti ren les primeres eleccions de-
mocràti ques després de molt de temps (només els que 
tenien 65 anys i recordaven haver votat alguna vegada!).
El dia 11 de setembre de 1977 a Barcelona es van con-
gregar més d’un milió de persones reclamant l’Estatut 
d’autonomia per Catalunya. Mai no s’ha vist una manifes-
tació més gran i més unitària que aquella.

A Catalunya es va reinstaurar provisionalment la Genera-
litat, sota la fi gura del president Tarradellas. Tots els par-
lamentaris catalans elegits a les Corts Consti tuents l’any 
1977 es van reunir en Assemblea per redactar un nou es-
tatut d’autonomia. Perquè ara, ja tot Espanya es decanta-
va per ser un Estat d’Autonomies, que permetés a tothom 
senti r la seva terra com a seva la terra com a seva i no com 
a dependent d’un poder central.

M. Teresa Barrera,
Resident de la Casa Asil

(Extret del llibre Història dels Catalans)
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La Sra. Anna Carréens explica 
que va néixer  a Sant Andreu el 
1916 i que aquest any 1 desem-
bre en farà els 100 anys.
Ens explica que sempre ha anat 
a esti uejar a  Aiguafreda, i que 
per ella es molt signifi cati u i li 
porta molts bons records, per-

què anàvem tota la família i disfrutàvem molt.
Per aquest moti u vol convidar-vos a tothom a que visi-
teu Aiguafreda.

Aiguafreda pertany a la comarca del Vallès Oriental. Si-
tuat al seu extrem nord, el municipi toca a Osona, comar-
ca amb la qual es troba també estretament vinculat.
Situat entre el Montseny (Parc Natural) i els Cingles de 
Bertí  , el terme d’Aiguafreda és un referent de primer or-
dre en el món excursionista i esporti u català.
Des d’Aiguafreda es pot descobrir l’espectacular i encara 
verge Vall d’Avencó; també és punt de parti da per a arri-
bar fi ns indrets míti cs de l’excursionisme català com el 
turó de Tagamanent, l’excel·lent mirador de la Trona, o el 
Puigfred, cim culminant dels Cingles de Bertí .

Turisme cultural

ELS DÒLMENS D’AIGUAFREDA

CONJUNT MONUMENTAL D’AIGUAFREDA DE DALT
L’anti ga parròquia, avui capella rural, de Sant Martí  
d’Aiguafreda o Aiguafreda de Dalt és el bressol de la nos-
tra població des de l’any 898. El temple fou el centre de 
la parròquia d’Aiguafreda fi ns a fi nals del segle XIX i per a 
moltes persones encara té un alt valor simbòlic.
Actualment, el conjunt monumental està catalogat com a 
Bé Cultural d’Interès Local. El formen una cova-cripta amb 
enterraments anteriors a l’any 898 (segles VII-X), l’església 
(segles IX-XVIII), la rectoria (segles XV-XVIII), el clos del ce-
menti ri (segles XII-XVIII) i el comunidor (segle XVIII), així 
com les terrasses de conreu situades al seu entorn.

EL ROMÀNIC DE LA VALL D’AVENCÓ
La vall d’Avencó és una de les demarcacions històriques 
del terme d’Aiguafreda i en ella es troben dues peti -
tes joies de l’art romànic: les capelles de Sant Salvador 
d’Avencó i de Sant Miquel de Canyelles. 

EL CASAL FORTIFICAT DE CRUÏLLES
Cruïlles ha simbolitzat sempre per a la gent d’Aiguafreda la 
imatge de l’anti c poder feudal damunt la vall del Congost. 

El nucli urbà d’Aiguafreda
L’origen del nucli urbà d’Aiguafreda es troba en un veïnat 
creat a partir de l’any 1500 arran del camí ral de Barcelona a 
Vic. A mitjan segle XIX, el veïnat dit originalment de les Ferre-
ries va esdevenir el nucli urbà del nou municipi d’Aiguafreda. 
Aleshores experimentà una embranzida urbanística, afavori-
da per per l’arribada de la carretera (1846) i del tren (1878). A 
principis del segle XX, els estiuejants barcelonins hi van cons-
truir imponents torres modernistes, noucentistes i eclècti-
ques, que avui comparteixen l’espai amb les primeres cases 
menestrals dels segles XVII-XVIII.

Un iti nerari senyalitzat ressegueix el nucli anti c 
d’Aiguafreda en una agradable passejada que també dis-
corre per un comerç de proximitat, divers i de qualitat, 
amb més d’un segle d’història de servei als visitants.

Un lloc per visitar i viure-hi

Gràcies a la seva localització privilegiada, Aiguafreda és 
també un nucli residencial on gaudir del repòs com a lloc 
d’esti ueig o on establir-s’hi defi niti vament per a viure. Els 
serveis que ofereix, amb el comerç obert els diumenges, 
les seves excel·lents possibilitats de comunicació i una si-
tuació de privilegi mercès a l’equidistància en què es troba 
de capitals com Vic o Granollers li atorguen un rang des-
tacat entre els municipis d’aquest sector del territori.

M. Teresa Barrera,
Resident de la  Casa Asil

Extret de la Viquipèdia

AIGUAFREDA
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NOVA AUXILIAR

Hola mi nombre es Valeria Echeverry, trabajo en 
el Centro de Día como auxiliar, desde abril de este 
mismo año.  Soy de Uruguay y llevo en  España 
11 años. Trabajo en la Casa Asil, junto a vosotros 
desde hace cuatro años. Hace  unos meses  que 
soy mamá  de Miquel, una de las mejores cosas 
que me ha pasado en la vida.    

En mi ti empo libre me gusta dibujar y hacer manua-
lidades. Me encanta ir con mi hijo y mi familia al par-
que a pasear en mis días de fi esta.    
Mi color favorito es el verde, verde esperanza.   

Valeria Echeverry ,
auxiliar de geriatria

del Centre de Dia de la Casa Asil

Ja ha arribat la primavera i comencen a decorar el centre de dia amb boniques mandales que han pintat el 
nostres usuaris.

Laura Carballo,
responsable higiènic- sanitària

del Centre de Dia de la  Casa Asil

PRIMAVERA AL CENTRE DE DIA
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Receptari de cuina
La meva mare, la Montserrat Riera, em va dir que li havíeu  demanat per a la revista alguna recepta de cuina i em 
va dir que no recorda bé com les feia, vam aprofi tar per fer una mica de memòria i repàs als menús de casa. Tam-
bé en vam parlar amb el meu germà i considerem que, tot i ser dues receptes molt senzilles (res d’extraordinari), 
per a nosaltres són plats que recordem “amb el gust de casa”, ja se sap que de macarrons n’hi ha de molts 
ti pus però segurament, si es fes una enquesta, tothom diria que els que més li agraden o recorda com a plat 
d’infantesa són els que feia la seva mare o la seva àvia. Peti tes variants que els fan diferents a qualsevol altre 
i que evoquen records familiars. Concretament els macarrons grati nats no eren a casa nostra un plat de diari, 
només es grati naven en ocasions especials i ens agradava sobretot el cruixent que quedava a la capa del damunt 
amb el formatge torradet. L’arròs de pernil vindria a ser una variant de l’arròs a la milanesa i és un plat que, tant 
el meu germà com jo conti nuem fent a casa nostra tal com el vam aprendre de la mare.

Jardineria
ANÈMONA CORONÀRIA

La mida d’aquesta planta es de 20 a 30 centí metres 
d’alçada, vulgarment s’anomena Francesilla, les seves 
fl ors són de diferents colors amb un punt negre  al mig.

Els bulbs són peti ts d’uns 5 o 6 centí metres i rodons.
Es planta al novembre i fl oreix al febrer, abans d’obrir-
se forma un capoll amb una fulla verda que li dona la 
volta, a l’obrir-se aquest desapareix sota de la fl or, ac-
tualment és una fl or que està de moda, queda molt 
bonica en un test a les terrasses o balcons.

No fa gaire és podia veure una a la taula de Recepció 
de la Casa.

El seu color pot ser lila, violeta, groc, vermell, blau o blanc.

Macarrons gratinats
Ingredients per a quatre persones:
320 gr. de macarrons 
Mitja ceba
200 gr. tomàquet triturat
4 salsitxes de porc
1 llauna de foie gras
Formatge ratllat per grati nar
Mantega, oli i sal 
Preparació:  un cop bullits els macarrons amb aigua, un 
rajolí d’oli i sal, rentar-los bé amb aigua freda i deixar-los 
escórrer. Per a la salsa, tallar la ceba molt peti ta i posar-la 
a sofregir en una cassola amb l’oli calent. Buidar les salsi-
txes i aixafar la pasta amb una forquilla perquè quedi ben 
menudet, afegir-ho a la cassola amb la ceba. Quan ja sigui 
un poc cuit afegir el foie gras i remenar fi ns que s’hagi ba-
rrejat bé. En darrer lloc afegir el tomàquet triturat i una 
miqueta de sal (al gust). Deixar coure fi ns que quedi un 
poc espès, afegir els macarrons i barrejar-ho bé perquè 
tots quedin ben impregnats de la salsa.
Posar-ho en una safata de forn, cobrir amb formatge 
ratllat i uns trossets peti ts de mantega i grati nar al  forn 
amb el foc de dalt fi ns que el formatge es fongui i es 
vegin cruixents.

Arròs de pernil
Ingredients per a quatre persones:
4 tasses d’arròs
Mitja ceba
100 gr. tomàquet triturat
150 gr. de taquets de pernil
Formatge ratllat en pols
Pebre vermell
Oli i sal 
Preparació: posar 1 litre d’aigua a bullir en un recipient, 
mentrestant en una cassola posar l’oli a escalfar i sofregir 
la ceba talladeta ben peti ta i els taquets de pernil. Afegir 
el tomàquet, posar sal i una mica de pebre vermell i deixar 
coure fi ns que espessi una miqueta, llavors posar l’arròs i 
remenar-lo junt amb el sofregit uns minuts. Anar afegint 
poc a poc l’aigua que tenim bullint, es pot afegir una mi-
queta de caldo en pasti lla per donar més sabor. Remenar 
de tant en tant perquè no es cremi per sota fi ns que s’hagi 
embegut l’aigua i l’arròs esti gui al punt. No ha de quedar 
caldós si no més aviat ti pus rissott o.
Servir acompanyat de formatge ratllat en pols per 
posar al damunt.

Montserrat Riera i Montserrat de la Asunción,
Resident i fi lla de la Casa Asil

Antonieta Fontgivell,
resident de la Casa Asil
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DIMARTS CULTURAL

CONCERT VIOLÍ I PIANO

ACTUACIÓ CORAL ACTUACIÓ TEATRAL

Barcelona té molts racons màgics. I qui diu màgics diu 
romànti cs, misteriosos, sorprenents, ínti ms, originals...

No cal anar gaire lluny per trobar un racó màgic.
Us convidem, doncs, a passejar com ho fem nosaltres 
cada dimarts.

Sempre és troba un nou racó per gaudir.

Aquesta vegada vam anar a Ciutat Vella a El Raval, vam co-
mençar veien una exposició a la “Galeria Àngels Barcelona” 
d’IM Heung, un videoartista coreà que amb el seu videoart  
“FactoryComplex”,amb el que rendeix homenatge a la seva 
mare que durant 40 anys va treballar precàriament en una 
de les moltes fàbriques que hi ha a Corea del Sud, va  guanyar 
el premi Lleó de Plata a la darrera Biennal de Venècia.  IM He-
ung,  és un artista que ha treballat des de fa molts anys sobre 
les comunitats que més pateixen a Corea, que són dones i im-

migrants. La visita va 
ser molt interessant 
i desprès vam anar 
a la “Casa Almirall”, 
fundada en 1860, 
que és un bar dels 
més populars de 
la zona,  al carrer 
de Joaquim Costa, 
33, amb taules 
de mabre amb 
un sol peu, una 
barra de fusta de formes 
modernistes, uns porticons de fusta,  una figura femenina de 
ferro colat de l’Exposició Universal del 1888.....aquests  ele-
ments són dignes d’estar en un museu. També s’hi fan cicles 
de cinema mut, concerts o tertúlies sobre diversos temes.

Així que us animem a sorti r de casa i conèixer la nostra 
ciutat!  Segur que us sorprendrà!

Amigues dimarts culturals,
ex-familiars  de la Casa Asil

Actuació a càrrec de na Laia i en Josep

Actuació de la Coral Espai 6-12 de la Fundació 
IPPS i la Sagrera es mou

Actuació a càrrec de l’Agrupació Artí sti ca 
Barcinova

Actuació de la Coral Espai 6-12 de la Fundació A ió à d l’A ió A tí ti

a 
t 

ormes 
rticonsdefusta unafigurafemeninade

Aquesta vegada vam anar a Ciutat Vella a El Raval vam co-
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TALLERS DE CUINA

TARDA DE BINGO

TALLER DE MEMÒRIA

TALLER AMB LES FAMÍLIES

Els parti cipants del Taller de Cuina
van preparar palmeretes i pastetes de té

Qui va cantar bingo?
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CARNAVAL A LA CASA
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ANIVERSARIS DEL GENER

ANIVERSARIS DEL MARÇ

El passat mes de gener varen fer anys (d’esquerra a dreta):

Per acabar, el mes de març, les persones homenatjades han estat:

4a i 5a planta
Senyores Cosol Sánchez, Carmen Rubio, Ramona Alcázar, Pepa Príncep, Maria Domènech
i el senyor Luís Díez

2a planta
Senyora Catalina Hidalgo
i el senyor Antonio Villa

4a i 1a planta
Senyores Ramona Sabaté,
Antonia Garrido
i Angelina Rodríguez

3a planta
Senyores  Pepita Augé

i Josefa Carcedo

2a planta
Senyora Apolonia Barnés

3a planta
Senyora Candelas Bajo

4a4 iii 555a lllplantta

333a pllla tnta
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ANIVERSARIS DEL FEBRER

Al febrer... (d’esquerra a dreta):

2a planta
Trini Brugada,
Antonio Vilardell
i Ani Barredo

3a planta
Senyor Luis Muniente

i la senyora Paquita Torrents

4a planta i 5a planta
Senyores Montserrat Pou

i Maria Teresa Barrera

4a planta i 1a planta
Senyor Gerardo Carbajo
i la senyora Virtudes Correa

4a i 5a planta
Senyora Pepita Sabaté, senyors Aurelio
Pardos, Ramón Guillen (en pau descansi),
les senyores María Bernat,
Conxita Mestres i Pili Sintes

Centre de Dia
Senyors Vicenç Johncox, Mario Linuesa

i la senyora Encarna Fidalgo.

4
S

Centre de dia
Senyores Maria Bachs,

Maria Palomino
i Araceli Ruiz
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Persona il·lustre del barri

En aquest número de la nostra Revista, volem saber-
ne una mica més de l’Agrupació Excursionista Mun-
tanya de Sant Andreu i per això, parlem amb el que 
ara mateix n’és el secretari de la junta,  en Josep 
Puigdomènech.

Hem quedat un matí   a la seu de l’Agrupació.  Hi som 
sols, només ens acompanyen un seguit de fotogra-
fi es precioses, testi moni silenciós i bell d’excursions 
d’alta muntanya fetes per persones  que esti men el 
nostre país.

Li demano a en Josep que ens expliqui on va nàixer, 
quina és la seva vinculació amb l’Agrupació i quina 
ha estat la seva trajectòria professional.
Sóc fi ll de Sant Andreu tot i que vaig nàixer a una clí-
nica fora del barri. Vaig estudiar Peritatge Mercanti l 
i vaig treballar 46 anys a la banca. Actualment esti c 
jubilat. Tinc 63 anys.

Quan inicies la teva relació  amb l’Agrupació Excur-
sionista Muntanya?
Vaig fer-me’n soci  als 14 anys, o sigui que en por-
to 48. Vaig començar fent excursions senzilles, des-
prés vaig fer cursos d’escalada, posteriorment d’alta 
muntanya i quasi sense adonar-me’n vaig esdevenir 
responsable de la secció muntanya als 20 anys. En 
tot això, vaig conèixer a la que és la meva dona, que 
també era excursionista i sòcia. Els meus fi lls també 
en són socis. Al 40 anys vaig tenir un fi ll i aleshores 
era president de l’Agrupació.

Actualment i des de fa 6 anys en sóc el secretari de 
la junta. El dia 28 d’abril tenim assemblea per elegir 
nou president i per tant plegarà tota la junta ja que 
el nou president escollirà la seva junta. Imagino que 
anirem a una junta gestora, però de gent amb ganes 
de treballar n’hi ha molta. 

Parla’ns de la història de l’enti tat, com defi niries la 
seva trajectòria?
L’Agrupació Excursionista Muntanya va ser fundada 
l’any 1930 per treballadors de Ca L’ Alsina de la Fa-
bra i Coats i tenia la seu on actualment hi ha la bi-
blioteca Ignasi Iglesias. Després va estar molts anys 
rellogada sota l’escala de La Lira i només ens hi po-
díem estar unes hores al dia. Després, l’any 1964, en 
vam traslladar al carrer Coroleu número 18 però ens 
van rescindir el contracte i aleshores  es va decidir 

comprar on som ara, al carrer  Montsec nº 9. 
Quants socis teniu i quines són les seccions actual-
ment en funcionament?
Ara mateix som 550 socis acti u. Pel que fa a sec-
cions acti ves, tenim la de muntanya, escalada i 
alta muntanya, la secció d’esquí de muntanya, la 
d’espeleologia i la de fotografi a. Durant uns anys 
hem ti ngut la secció de bicicleta de muntanya però 
actualment està aturada. Esperem que ben aviat es 
pugui reacti var.

Quina vinculació teniu amb d’altres entitats del 
barri de Sant Andreu?
Vincular-nos amb altres enti tats és difí cil, doncs la nos-
tra acti vitat majoritàriament es desenvolupa fora del 
barri, ja que som enti tat excursionista i anem a la mun-
tanya. Tot i que quan fem passis d’audiovisuals, i donat 
que la nostra seu és una mica peti ta, els fem a la  La 
Lira amb als qui sempre hem ti ngut molt bona relació. 

Em preguntes per si tenim vinculació amb el Club 
Natació Sant Andreu i la resposta és no. Realment 
Sant Andreu desconeix la nostra acti vitat, bàsica-
ment perquè és molt fora del barri. El que si fem 
és que comparti m organització amb enti tats ex-
cursionistes de Barcelona BarnaTresc, que, amb la 
col·laboració de  l’Ajuntament de Barcelona progra-
mem mensualment sorti des a tots els barris de la 
ciutat. Just fa ben poc es va organitzar la caminada al 
nostre barri i vam aplegar 3654 persones.

També som membres de la Federació d’Enti tats Ex-
cursionistes de Catalunya i membres fundadors de 
la Caminada Internacional de Barcelona en la que hi 
parti cipen gent d’arreu del món: Corea, Nova Zelan-
da, Japó,... Nosaltres hi parti cipem en l’organització 
amb quasi 40 voluntaris. Hi solen parti cipar una mit-
jana de 3000 persones de 30 nacionalitats diferents. 
En aquesta línia també som membres de NaturTresc, 
ja que portem a fer caminades a muntanya a les per-
sones a qui pugui interessar. Se’n fan dues a l’any.
Comptem amb la col·laboració de l’Àrea d’Esports 
de L’Ajuntament de Barcelona.

També som membres de la Federació Catalana 
d’Espeleologia i Associació d’Enti tats Excursionistes 
del Barcelonès.

Efecti vament Sant Andreu desconeix tota aquesta 
acti vitat però també he de reconèixer que no apli-
quem un bon sistema de comunicació i noves tecno-
logies. Esperem que la nova junta ho posi en marxa 
i es noti  un canvi.
La veritat és que els joves fan molta acti vitat però no 
assumeixen el compromís i acabem sent sempre els 
mateixos que fem la feina.

Explica’ns més coses de la vostra enti tat
Fins fa 2 o 3 anys, quan es feia una caminada i sobrava 
menjar com fruita i entrepans, ho portàvem a la Casa Asil, 
solia ser en diumenge. Finalment es van deixar de por-
tar els entrepans ja que la normati va no ho permeti a i de 
fruita ja quasi no en sobra. Actualment ho donem directa-
ment a persones que sabem que ho necessiten. 



Es
pe

ci
al

 1
50

è 
an

iv
er

sa
ri

17

Ens emplacem a seguir col·laborant?
Estarem encantats de fer-ho sempre que calgui.

Nosaltres, en què us podem ajudar?
A  obrir-nos al barri, enviant la nostra informació a 
través de les xarxes.  Ara ja estem vinculats a través 
del facebook de la vostra Fundació i us en vaig man-
llevar algunes fotografi es de la caminada i ja les han 
vist més de 700 persones.

Acabem aquí l’entrevista que, vull remarcar, ha es-
tat molt agradable i propera. Esperem no sigui la 
darrera i puguem seguir comparti nt moments, pro-
jectes i barri. També deixo constància del nostre 
agraïment a tota la Junta i els voluntaris amb qui 
hem col·laborat.
Fins aviat,

Teresa Marfull,
Responsable de Comunicació de la Casa Asil

vàrem organitzar una caminada solidària juntament  
amb El Rebost de Sant Andreu, en la que els assis-
tents portaven menjar bàsicament envasat. D’aquí 
en van sorgir un seguit de reunions que ens van 
portar a organitzar, al Nadal següent, caminada so-
lidaria a tot Barcelona recollint menjar pel Rebost 
Solidari i diners per a La Marató de TV3. 

Parlem de nosaltres, de la Fundació Casa Asil. Què 
en penseu?
La veritat és que estem encantats de col·laborar 
amb vosaltres i estem oberts en tot el que faci 
falta. El cert és que a Sant Andreu sabem poc 
uns dels altres; tothom va a la seva i potser se-
ria hora de posar en marxa una coordinadora 
d’entitats, siguin de la índole que siguin, que 
ens aglutinés i coordinés poguéssim compartir 
criteris i activitats. 

Recordo que anti gament els nostres estatuts conte-
nien una clàusula que especifi cava que, en cas de 
dissolució de l’enti tat, els acti us de l’Agrupació fos-
sin per la Casa Asil. Després, en el marc de la refor-
ma d’estatuts de fa uns 7 o 8 anys, la nova junta no 
la va incloure i no sé massa perquè. Potser perquè 
en aquell moment vàrem passar a ser membres fe-
derats de la Direcció General de l’Esport... Potser 
caldrà tornar a incloure-la en una propera reforma 
d’estatuts.

Repassant els llibres antic de les actes, es vi-
sualitza que abans les entitats s’ajudaven molt, 
que fins i tot s’aportaven quantitats. Certament 
el perfil ha canviat tot i que seguim preservant 
l’esperit de poble.

Què vàreu pensar quan us vàrem demanar suport 
per organitzar la caminada en moti u del nostre 
150è aniversari?
Doncs la veritat és que ens va fer molta il·lusió la pro-
posta i ens hi vam dedicar de ple i amb tota la disposi-
ció. Sempre ho  fem quan algú  ens ho demana.

Quina opinió en teniu de la Caminada del passat 
10 d’abril?
Em sembla que va ser un èxit i va superar les expec-
tati ves. Hi havia molt bon ambient i no cal dir que 
ens agradarà seguir col·laborant amb vosaltres.

Una persona de casa vostra va anar a trobar a 
cadascun dels voluntaris per agrair-los la seva 
col·laboració, em sembla que va ser la Sílvia. Els 
va agradar molt el detall.

-Jo faig esment a la seva bona organització i discre-
ció i poso l’accent en com van deixar tot el protago-
nisme a la Fundació-

Vàreu fer algú soci? 
Doncs ara mateix no ho sé. El cert és que hi havia 
gent que preguntava, això sí, però jo no n’estava al 
cas. Quan ho sàpiga us ho farem saber. Tanmateix 
tothom qui duia motxilla, tenia informació de la nos-
tra Agrupació.
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Entrevista a la Marta Serrano, 
ex alumna de l’escola i mestre 
actualment
Avui parlarem sobre la Marta Serrano, exalum-
na del Col·legi Sagrada Família de Sant Andreu i 
que actualment és professora a aquesta mateixa 
escola.

Quan vas començar a treballar al Col·legi Sagrada 
Família?
Vaig començar a treballar-hi l’any 2002.

Per què vas decidir ser professora?
És el que sempre he desitjat des de peti ta. Mai no 
he hagut de prendre la decisió perquè sempre ho 
he ti ngut clar.

Quina és la teva feina dins de l’escola?
Sóc tutora de 2n d’ESO B i faig classes d’anglès i 
alemany des de 1r d’ESO fi ns a 2n de batxillerat.

T’agrada la teva feina?
M’apassiona.

On vius?
Aquí, al barri de Sant Andreu.

Estàs casada?
Sí.

Tens fi lls?
Sí, ti nc tres fi lls.

Quina és la teva major afi ció?
Fer acti vitats en família, escoltar música i llegir. 

Donem les gràcies a la Marta per haver-nos donat 
l’oportunitat de conèixer-la una mica més i espe-
rem comparti r amb ella molts més anys a l’escola.

Nàdia Valls,
alumna del Col·legi sagrada Família

Entrevista a la Sra.  Concepció 
Cotrina ex alumna de l’escola 
i resident actulment

Ex alumna i resident 
de la Fundació Casa 
Asil la  Sra. Concepció 
Cotrina 

Concepció em podria 
dir  quan va entrar a 
l’Escola?
Vaig venir al col·legi 
després de la Guerra. 

Cóm eren les classes?
Hi havia monges a to-

tes les classes, elles eren les persones que ens 
ensenyaven. Vaig venir a l’escola fins els 14 anys.

Què us feien fer?
Ens ensenyaven a llegir, les operacions, fer pro-
blemes cada dia. Després també ens posaven 
molts deures per casa.

Quins records conserva com alumna?
Les taules de multiplicar,  el pati , recordo el 
Sagrat Cor al mig del pati, que hi havia  arbres.  
També recordo, les fonts d’aigua amb les care-
tes, que quan sortíem al pati, bevíem aigua, en 
el moment del “recreo”. 

Algun joc?
Jugàvem a Corda, a la xarranca. Més a corda.

Una anècdota?
Amb la meva amiga que vivia al carrer Agustí i 
Milà ens enfilàvem al final de tot per veure el 
pati de casa seva, ho fèiem quan no ens veien les 
monges perquè no ens renyessin.

Què ressaltaria de la vida aquí a la Casa? 
He estat amb diferents habitacions. La com-
panya que tinc ara és molt diferent de mi però 
ens avenim.
Vaig venir a viure a la Casa degut a una conversa 
amb la meva cunyada. Em va dir d’apuntar-m’hi. 
Van passar uns 2 anys fins que em van cridar. 
Aquí conec molta gent que viu aquí a Sant An-
dreu i de quan venia a l’escola, o al Casal i d’anar 
a ballar a l’esbart.
També col·laboro a la revista de la Casa.

Rosa Maria Vilaseca,
Psicòloga de la  Casa Asil
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Ens agradaria explicar què ens ha mogut alhora 
de fer aquesta exposició fotogràfi ca: Dins la so-
cietat actual les residències de gent gran estan 
molt relacionades a : amagades, oblidades, arra-
conades... Hi ha una visió fosca: malalti a, mort, ... 
que porta a la desil·lusió, desesperança, etapa de 
vida sense incenti us, trista, on t’has d’adaptar al 
que vulguin els altres, on perds l’autonomia i el 
poder de decisió, on deixes de ser tu...
Amb l’exposició , volem reivindicar que fi ns 
l’últi m moment, es manté la dignitat com a per-
sona i, per tant, les  persones grans mereixen 
el màxim respecte amb una  mirada i un trac-
te com a persona única i irrepeti ble . La mira-
da des de l’esti mació. La persona gran és capaç  
d’emocionar-se, d’il·lusionar-se i  de  gaudir.  Te-
nint en compte la  riquesa de la seva experiència 
ja que la seva vida és part de la història del nostre 
poble, del nostre país i de la humanitat.  
També ressaltar la importància que per les perso-
nes grans  tenen, les seves arrels, la seva família, 
amics (vincles humans). Com això els il·lusiona, 
remou l’interior, i cóm  està gravat en el més pro-
fund de la persona.

Destacar la riquesa de la relació entre genera-
cions per la creació de vincles, pel que es trans-
meten els uns als altres (energia, vida, alegria... /
experiència, saviesa, normalitat de la vellesa...). 
Aprenentatge de convivència, aprenentatge dels 
cicles naturals, aprenentatge de la importància 
del quoti dià... despertar de senti ments de ten-
dresa, de respecte, d’admiració...
Fer adonar que sempre hi ha FUTUR  que conti -
nuem construint la vida fi ns a l’últi m moment.
En defi niti va que en una residència hi ha VIDA amb 
senti t (des de la senzillesa de la quoti dianitat).
Esperem que la exposició no deixi indiferent. És una 
exposició que vol transmetre i generar emocions. 
Ens agradaria que compartí ssiu la impressió que us 
ha generat, alguna descoberta..., per això us convi-
dem a que ens “digueu la vostre” en l’últi m plafó o 
ja sigui per correu electrònic o al facebook.

Susanna Fraile, Rosa Maria Vilaseca,
Ana Espejo i Cristi na Losa,

treballadores de la Casa Asil

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA SOBRE ELS VALORS SENZILLS I POSI-
TIUS DE LA QUOTIDIANITAT VISCUDA A LA FUNDACIÓ CASA ASIL 
( 150è Aniversari)

Residència Casa Asil

L’Harmonia

Parroquia de Sant Andreu

Crist Rei

Casal Catòlic

St. Pacià

P i d S t A d
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La mostra es pot visitar a la Sala d’Exposicions de 
la Biblioteca de Can Fabra fi ns el 22 d’abril

Amb la presència de la regidora del Districte, 
Laia Orti z, la presidenta del Consell del Districte, 
Montse Benedí, disti nts consellers i un nombrós 
públic que omplia la sala, aquest dimecres 23 de 
març es va inaugurar a la sala d’exposicions del 
Centre Cultural de Can Fabra l’exposició de foto-
grafi es, objectes i documentació històrica ‘150ė 
aniversari de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu 
de Palomar’.

L’exposició presenta un recorregut per una vui-
tantena d’imatges i plafons explicati us, dividits en 
cinc espais temàti cs: Els orígens de l’Asil i la cro-
nologia dels fets històrics més rellevants (1865-
2015); l’Escola, que comparteix equipaments 
amb la Residència i fa possible la relació inter-
generacional entre ancians i alumnes; l’evolució 
arquitectònica del conjunt edifi cat i del projecte 
d’ampliació futura; esdeveniments relacionats 
amb el món cultural, insti tucional, religiós i espor-
ti u; i, per últi m, l’espai desti nat als residents i les 
seves famílies, que inclou una interessant mostra 
de memòria oral – plasmada en diverses entrevis-
tes publicades al llarg temps a diaris i blocs digi-
tals – on residents centenaris o quasi, expliquen 
el seus records i la seva trajectòria vital.

A més del conjunt fotogràfi c, també s’hi pot tro-
bar documentació històrica que explica la relació 
de Sant Andreu de Palomar amb la Casa Asil i ob-
jectes recuperats de les remodelacions arquitec-
tòniques que ha pati t l’edifi ci al llarg dels segles 
XIX i XX i d’altres que formen part de la història 
de la Casa. Tant les imatges com la resta de la 
mostra prové de l’arxiu històric de la Casa Asil, 

d’aportacions de famílies i de gent vinculada amb 
la Fundació que ha volgut parti cipar i senti r-se 
també protagonista d’aquesta celebració.

Dins del conjunt d’actes programats per als pro-
pers mesos, es va anunciar la presentació del lli-
bre ‘Crònica de la Casa Asil. Dates i dades per a 
la seva història (1865-2015)’, que anirà seguida 
d’una taula rodona sobre el passat, present i futur 
de la Fundació. L’acte se celebrarà a l’Auditori de 
Can Fabra el dia 21 d’abril, a les 19h.

Lourdes Pinyol

L’EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA DELS 150 ANYS DE LA 
FUNDACIÓ CASA ASIL OBRE LES PORTES
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El dia 10 d’abril , la Parròquia de Sant Andreu 
ens va convidar a la trobada de Pasqua que fan 
cada any. Enguany l’han dedicat al 150è Aniver-
sari de la “Casa Asil de Sant Andreu”. 

A la tarda després del dinar,  es va convidar els 
assistents, persones voluntàries per venir a la 
Residència i així recollir als residents que vo-
lien anar per escoltar i poder parti cipar de la 
taula rodona on es va parlar de la Fundació, de 
la seva  història i la relació de cada una de les 
persones que allí estaven amb la “Casa Asil”. Va 
estar una tarda emoti va i comparti da.

Rosa Maria Vilaseca,
Psicòloga de la  Casa Asil

TROBADA DE PASQUA A LA PARRÒQUIA DE SANT
ANDREU DE PALOMAR



L’equip de comunicació de la Fundació  – la Sandra, 
la Marta, en Jordi i la Teresa – van escalfant motors 
a través de les xarxes; ara una nota, ara un twit, ara 
un recordatori...i perquè? Doncs per anar recordant 
a tothom que s’apropa la caminada, que hem de 
ser molts i que els ho posem fàcil per inscriure’s a la 
web. En volem fer una bona difusió.

Finalment ha arribat el dia de la caminada i l’eslògan 
“Camina amb la Fundació” va ressonant pels carrers 
de Sant Andreu mentre, molt a primera hora i quan 
encara la son és a les orelles, a l’entorn de la Funda-
ció  comença l’anar i venir de caixes, taules, bande-
roles, paper i motxilles i totes les andròmines que cal 
preparar. Ens hi ajuda en Alfons Romero amb la seva 
camioneta. Tots amunt i avall, nois i noies del col·legi 
SAFA acompanyats pel 
seu coordinador, en 
Constant, que, amb 
destresa, els va donant 
les indicacions perti -
nents perquè, quan 
arribi el moment, tot 
esti gui ben posat.

Altres  alumnes de 
l’escola, els de segon 
de batxillerat, acom-
panyats per la Rita 
i l’Elisabeth,  han marxat cap  a la Plaça de Can 
Fabra a preparar la rebuda dels parti cipants a la 
caminada. 

En tot, un bon nombre de voluntaris de l’Agrupació 
Excursionista Muntanya, – vull remarcar  que sen-
se la seva ajuda no ens n’hauríem sorti t - van do-
nant les indicacions per deixar ben clar el tram de 
camí que cal fer: col·locar les fl etxes que marquen 
per on cal passar perquè ningú es perdi, i estar 

amatents perquè cap caminant passi el semàfor 
en vermell. En defi niti va,  que des del respecte, 
tothom pugui gaudir de la caminada sense perju-
dicar a ningú.

A poc a poc, com formiguetes, van apareixent les 
persones que, prèviament, s’havien inscrit a la ca-
minada. Familiars, treballadors de la Casa, patrons, 
amics, veïns, voluntaris, alumnes, mestres, profes-
sors, persones de procedència molt diversa, però 
tots amb l’únic objecti u de fer visible la Fundació. 
Donen el seu nom i reben la motxilla que conté una 
mandarina, una poma i aigua que són obsequi del 
Mercat de Sant Andreu, de la fruiteria Tugas i el Bar 
Versalles, tots del barri. A la motxilla hi ha també 
dípti cs explicati us del serveis de la Fundació, perquè  
tothom els conegui i se’ls faci seus. A mesura que es 
va omplint la plaça Miquel Casablanca i Joanicó es 
visualitza una taca de color carabassa que fa força 
goig. És el color de les motxilles.

L’èxit ha superat les expectati ves:  s’han aplegat 
més de 500 persones i, fi ns i tot algunes han vin-
gut directament, sense inscripció prèvia.

Mentre esperem el tret de sorti da que ens do-
naran els trabucaires, un familiar espontani ha 
agafat el micro (que prèviament havien prepa-
rat en Jaume, en Guzmán i en Luciano) i ens va 
animant la festa.

 I arriba el moment, 
l’espetec dels trabucs 
ens desvetllen i fora-
giten la poca son que 
ens queda…i comen-
cem a caminar. Fa pa-
txoca veure com mar-
xa una corrua de gent 
que, mentre camina 
es va saludant.. s’han 
trobat vells coneguts i 
fan nous amics.

Passem per molts indrets de Sant Andreu, alguns 
molt propis, d’altres, gairebé desconeguts... però 
el passeig és fàcil i ningú ha protestat.

Arribem a Can Fabra. Allí tot està preparat: els 
nois de la batucada , els Tukantú, van escalfant els 
ànims tot esperant que arribin els caminants. La 
veritat és que venen ganes de ballar.

“CAMINA AMB LA FUNDACIÓ”
Crònica d’un matí  ple de color – Diumenge 10 d’abril del 2016
150è aniversari Fundació Casa Asil
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A la vora, la carpa que, amb molta cura i moltes 
ganes, han preparat els nois de batxillerat. La 
taula és plena de treballs fets pels residents i els 
voluntaris, fl ors de Sant Jordi, imants, punts de lli-
bre, peücs, llapis fl orejats, tovalles pintades, fl ors 
de paper...un munt de coses que fa venir ganes 
de comprar.

Al costat, en una altra taula, els amics de 
l’Agrupació Excursionista Muntanya s’hi han 
instal·lat. A ells també  els cal donar-se a conèixer, 
fer socis i simpati tzants. En un costat de la taula 
tres fotografi es, amb rostres de persones de la 
Casa Asil, que acompanyen una frase que ens 
convida a col·laborar en el futur de la Fundació. Hi 
diu: “Dóna, ens cal comprar temps”

El  McDonalds de l’Heron City, ens ha preparat 
sucs i joguines per regalar...la mainada s’hi ha 
aplegat.

Quasi tothom ha arribat, i encara sona la música. 
La gent  va  parlant i comentant la caminada i els 
llocs per on han passat. Alguns compren coses. 
Ens hi estem força estona. Finalment en Josep 
Ma, patró, ens parla del perquè de tot plegat.

Volem fer altaveu del procés de transformació 
que hem iniciat; volem explicar a tothom qui 
ens escolti , que volem ser molts, que ens cal ser 
molts. Que el projecte necessita voluntaris, famí-

lies, treballadors, residents, amistats, coneguts i 
enti tats. Ens cal el suport econòmic per poder-nos 
transformar. Però el més important és que tots els 
que som a la plaça per un moti u o altre, hi hem 
anat perquè la Casa Asil ens agrada i perquè el 
projecte s’ho val.

Però no vull acabar sense donar les gràcies a 
tots els que, d’una manera o una altra, hi han 
col·laborat: L’Associació d’Enti tats Excursionistes 
del Barcelonès, el Club Natació Sant Andreu, el 
grup Mèmora, L’Eix Comercial de Sant Andreu 
,Sant Andreu Nord Comerç,  L’Andreuenc, Asso-
ciació Esporti va Sant Andreu, l’Ampa del col·legi 
Sagrada Família, la Marisol que ha omplert motxi-
lles sense para i Grafi cRàpid, que amb en Joan al 
davant tot ha estat impecable i ben editat. 

I evidentment a la Sílvia, en Xavier, la Lourdes, la 
Rita, en Joan, la Ruth, en José Antonio i la Marta, 
membres de la comissió d’Actes i Festes del 150è 
aniversari que des de fa mesos esta treballant per 
aconseguir que tot esti gués a punt i pensat.

L’any vinent volem tornar-hi, ara ja sabem com es fa!

Teresa Marfull,
Responsable de Comunicació de la Casa Asil
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PER A QUE EL COS NO PATEIXI   (13a part)

Ja fa temps, des del 2012, que us fem arribar petits con-
sells a través d’aquesta revista. Acomiadem ara aquesta 
secció esperant que us hagin estat útils i us hagin ajudat.

Ara només recordar-vos alguns dels consells que us hem 
donat i val la pena tenir presents:

• No estar molta estona seguida asseguts.
• Mentre estem asseguts, aprofitar per moure 
 cames i braços.
• Quan estem drets, no fer moviments ni girs 
 bruscos.
• No córrer.
• No carregar pes.
• En despertar-se, moure’s al llit, seure abans 
 de llevar-nos.

En definitiva, perquè el cos no pateixi l’hem de cuidar, no ens hem de plànyer, hem d’aprofitar tot el que 
pot fer, fer-ho correctament i conèixer els nostres límits per evitar riscos.

Cristina Losa
(Fisioterapeuta de la Fundació Casa Asil)

LA CANA BARCELONINA
La Cana era una mesura barcelonina equivalent a 1.555 mm., la qual indicava al comprador i venedor que en 
qualsevol moment podia ser comprovada la mida, per evitar fraus.
A la cantonada de la Capella de Santa Llúcia amb carrer del Bisbe, ni ha tallada una.  Durant l’ Edat Mitjana aquest 
lloc era uti litzat com mercat i el Consell de Cent, com organisme regulador de la ciutat, va decidir col·locar sim-
bòlicament en forma d’escultura una Cana.

Informació extreta de www.fotosdebarcelona.com
Mercè Tolrà,

Voluntària de la Casa Asil
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JOAN MANEL SERRAT

Joan Manel Serrat i Teresa va néixer el 27 de desembre 
de 1943 al c/ del poeta Cabanyes, 95 al barri obrer del 
Poble-sec. Se’l coneix també com El Noi del Poble-sec 
i El Nano.

El seu pare Josep Serrat era català i la seva mare Àngels 
Teresa era aragonesa. 

Al 1969 va tenir un fi ll Manuel “Queco” Serrat Domè-
nech amb la model catalana Mercè Domènech.

Al 1978 es va casar amb Candela Tiffón i van tenir 
dues filles, Maria Serrat Tiffón 1979 i Candela Serrat 
Tiffón 1986.

És un cantautor, compositor, actor, escriptor, trobador, 
poeta i music (guitarra i piano). 

Als 12 anys va cursar el Batxillerat Laboral Superior i 
al 1965 es va graduar com a Perit Agrícola. Mentre es-
tudiava va començar a tocar la guitarra i cantar. I en 
aquesta època es va presentar al programa Radiosco-
pe de Salvador Escamilla de Ràdio Barcelona.

El seu primer concert el va realitzar al teatre L’ Avenç d’ 
Esplugues de Llobregat.

Se li reconeix com un dels pioners del que es va ano-
menar la Nova Cançó catalana i va ser membre del 
grup Els Setze Jutges.

En el Festi val d’ Eurovisió de 1968, Televisión Española 
va escollir la cançó “La,la,la” del Dúo Dinámico i va de-
signar al Serrat per interpretar-la. Al negar-se a cantar-
la en castellà la va defensar la Massiel i va guanyar.

Per unes declaracions que va fer i al Regim Franquista 
no li van agradar, al 1975  es va veure obligat a exiliar-
se a Mèxic.” Serrat descobreix Amèrica i Amèrica des-
cobreix Serrat” 

El 20 d’agost de 1976 va decidir tornar i tot i tenir una 
ordre d’aprehensió no va ser deti ngut.

Ha estat sempre en actiu treballant i col·laborant 
amb altres músics. Un dels últims treballs es 
Serrat&Sabina 2012.

ALGUNS PREMIS I RECONEIXEMENTS REBUTS

- 9 Doctorats Honoris Causa per diverses Universitats 

 entre elles Complutense de Madrid 2006 i Pompeu 

 Fabra de Barcelona 2011. 

- Medalla d’Or de la ciutat de Barcelona 2006

- Medalla d’Or al Mèrit en el treball por tota la seva 

 trajectòria professional 2006

- Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya 2007

- Premi Ondes per la seva trajectòria Artí sti ca 2014

 -Premio Cortes de Cádiz 2015

CANÇONS
Un gran nombre de les seves cançons narren la quoti -
dianitat de Catalunya després de la Guerra Civil,

- La Carmeta

- La ti eta

- El drapaire

i moltes d’altres,

- Paraules d’amor

- La saeta

- Mediterráneo

- Hoy puede ser un gran dia 

- Penélope

- Ara que ti nc vint anys

etc.etc.etc.

JOAN MANEL diu “ Jo, almenys no he descobert encara 
una manera millor de passar la vida que fer gires i can-
tar per a la gent”

Informació extreta de Wiquipedia.
Mercè Tolrà,

Voluntària de la Fundació Casa Asil
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ELS NOSTRES RESIDENTS
Sra. Teresa José

Vaig néixer al carrer de Sant Andreu, 299, fa 85 anys, he 
viscut tota la vida a Sant Andreu, excepte quan em vaig 
casar que vaig anar a viure a Salamanca l’any 1955 perquè 
el meu marit, en Joan, tenia l’ofi ci de muntador de molins 
de farina i ell anava per Casti lla a treballar i jo anava amb 
ell perquè amb el que cobrava de manutenció menjaven 
tots dos i la setmanada anava apart, era com feies unes 
pessetes.  Vaig treballar a una casa de sabons de rentar a 
la Sagrera, al carrer Berenguer de Palou, des dels 13 anys 
fi ns als 25, que em vaig casar. Com que no tenia l’edat per 
treballar, m’havia d’amagar si venia un inspector, havia de 
tenir 14 anys per poder treballar. Vaig deixar la feina i la 
fàbrica va plegar dos mesos després perquè no hi havia 
feina. Vam estar menys d’un any a Salamanca. Després 
anàvem i tornàvem, vam estar a Palència quatre o cinc 
mesos, allà ja teníem el Jaume, el meu fi ll. Després vam 
haver de tornar perquè la meva mare es va posar malal-
ta. I al cap d’uns mesos al meu marit va tenir una nafra a 
l’estómac i ens vam quedar aquí perquè havia de fer un 
règim molt fort i prendre un remei que venia d’Alemanya. 
Després el van traslladar al despatx on va ser el cap de 
compres i vendes. Tinc una néta de 24 anys, la Nuri.

Jo vivia a dos llocs, al carrer Sant Andreu que vivien 
unes ti es meves i al carrer Neopàtria que vivien els 
meus pares. Després de morir els meus pares em vaig 
quedar al carrer Neopàtria però després vam anar a 
viure al carrer Concepció Arenal.

Vaig fer la comunió de la Mare de Déu de Lourdes 
amb un mantell igual que el de les monges però el 
meu era blau, m’ho van tallar de la mateixa manera 
les modistes.

Jo venia aquí a col·legi, a la Sagrada Família, vaig venir molt 
poc temps perquè em vaig posar aviat a treballar perquè 
a casa es necessitaven els diners. Eren els anys 40. Jo no 
era molt bona estudiant, m’agrada molt el pati , fer el bu-
rro. Venia aquí a col·legi de dilluns a diumenge, dissabte al 
matí  encara feien classes i a la tarda ens tenien aquí reco-
llides perquè no anéssim pel carrer. I diumenge veníem a 
missa i encara estàvem aquí una estona i anàvem a dinar 
i a la tarda tornàvem a venir a col·legi. I sempre fèiem la 
serp, que era que un grup de nenes ens agafàvem i co-
rríem i jo sempre anava a la cua, sempre anava pel terra. 
I me’n recordo molt que sempre  hi havia velletes, totes 
vesti des de negre apedaçant llençols, aquí fora al pati . Ara 

que jo plego benes, me’n recordo d’elles, amb un moca-
dor al cap negre, un davantalet negre, totes elles de negre 
en unes cadires baixes i anàvem allà i li dèiem: “Iaia, què 
fa?”. I recordo aquí on està la font al pati  hi havia una reixa, 
hi havia com una eixida i donava al carrer Agustí  i Milà, la 
casa de mossèn Mariano, el capellà d’aquí la Casa. I allà 
li fèiem la murga. Hi havia una monja que tenia com si 
fos una castanyola però allargada, ara no recordo com es 
deia, i ens dona cops. Com anècdota, una vegada va mo-
rir una monja i la tenien com a les golfes. Una altra nena, 
que es deia Montserrat, i jo, vam dir “Anem a veure a la 
monja?”. I dic jo: “si li prems el dit gros, s’aixeca el mort”. I 
la noia: “Vols dir?” I jo, que era molt tremenda, li dic: “Sí”. 
I li vaig prémer  el dit i es va aixecar una mica. I va venir la 
Mare Montserrat i es va enfadar i ens va casti gar sense 
anar a dinar a casa. Finalment, la mare Montserrat em va 
deixar anar a dinar a casa, era una bellíssima persona. Ve-
nia d’una família de ducs.

Al col·legi hi havia classes de nens i les nenes estàvem se-
parats.  Devia ser l’any 1940 que van venir els nens  on està 
ara la recepció, allà i havia una classe i havia una monja 
molt maca, es deia Mare Teresa. I jo li deia: Mare Teresa, 
perquè és vostè tan maca?” I ella per dissimular li deia al 
meu cosí: “Aquest nen ve sempre tan ben penti nat!”

 Jo era molt tremenda. A casa meva ens deien que ha-
vien canviat els papers, que el meu germà semblava 
una nena i jo semblava un xicot, perquè tot el dia era al 
carrer. Tot el dia em  deien:  “Teresa, a col·legi!”

Aquí a la Casa m’agrada molt pintar, pinto però no sé 
si pinto bé. També m’agrada fer molta mitja, vinc amb 
la Yolanda els dimecres. I abans, quan vaig entrar aquí 
anava a un lloc on m’ensenyaven els punts. Això que 
porto, és fet meu, tots els jerseis que porto són fets 
meus. Com que estava molt gorda i em costava molt 
trobar roba que m’esti gués bé, me la feia jo.

El dia 14 d’abril farà sis anys que hi visc aquí a la Casa 
Asil. Sempre ha sigut com a casa meva perquè he ti n-
gut una cosina aquí, després dues ti es, després una co-
sina i després jo. Per això jo dic que esti mo la Casa Asil 
com si fos casa meva.

Aquí a la Casa pinto, a les tardes me’n vaig al carrer, 
després quan torno em poso a fer mitja i així ens pas-
sem la vida. Les meves ti es volien que pintés i em vaig 
estar tot un curs per dibuixar un teulat amb les seves 
teules i encara em van suspendre. Si ara em veiessin 
pintant aquí... Jo no sabia pintar, la meva néta si, algun 
dels llapis que ti nc són d’ella. M’agrada, gaudeixo i em 
passen les hores volant.

Aquí a la residència esti c molt bé amb tots els treba-
lladors però m’agrada molt estar sola. Sempre m’ha 
agradat tenir el meu temps, m’anava a passejar men-
tre el nen estava a col·legi, però també em relacionava, 
m’agrada jugar a cartes, al dòmino...
Jo sempre dic que hem de mirar endavant.

Entrevista realitzada per Esther Serrano,
monitora  sociocultural de la Casa Asil



Co
ne

gu
em

...
 - 

Vo
lu

nt
ar

ia
t d

e 
la

 C
as

a 
A

si
l

27

ELS NOSTRES TREBALLADORS
Sra. Núria Miró Folch
On vas néixer?
A Barcelona a una clínica de la Gran Via. Els meus pa-
res son de Fraga un poble de Osca, a prop de Lleida, 
així que també em sento una mica de allà, he passat 
molts bons moments al poble.

Quina tasca realitzes aquí?
Formo part de l’equip d’auxiliars, la nostra tasca 
es ajudar-vos a mantenir la vostra independència 
en la mesura que sigui possible, així com a ga-
rantir la vostra qualitat de vida. Donar-vos suport 
quant ho necessiteu. Intentar que el vostre es-
pai sigui el mes agradable possible. De vegades 
ens toca fer de amics, infermers, confidents… El 
que mes m’agradaria es aconseguir que us trobeu 
com a casa. 

Que t’agrada fer en el teu temps lliure?
No en ti nc gaire, però m’agrada molt fer ganxet, ju-
gar amb el ordinador, cuinar i viatjar.

Que prefereixes, mar o muntanya?
Depèn, potser mes la muntanya. M’agrada molt 
anar a buscar bolets, però al esti u prendre el sol a  
la platja es un dels plaers mes agradables.

T’agrada llegir? Últi m llibre que has llegit?
Sí m’agrada, però últi mament no ho faig gaire, he 
tornat a rellegir el Peti t Príncep.

T’agrada la música? Quina Classe?
Sí, la que mes la música pop, els valsos i algun autor 
clàssic.

Quin es el teu plat favorit? T’agrada cuinar?
La paella i el marisc. Si soc molt afi cionada a fer cui-
netes.

A quin lloc del mon t’agradaria anar?
A qualsevol on no faci fred. Tinc moltes ganes de 
anar a Viena i Venecia.

Condueixes? El teu mitja de transport preferit?
Em vaig treure el carnet quan tenia 25 anys. De ben 
peti ta ja conduïa a sobre del meu pare. Aquí a la 
ciutat prefereixo el metro és molt mes ràpid.

Quant et jubilis que penses fer?
Primer de tot viatjaré. Després en buscaré un lloc 
per viure on em cuidin tan be com aquí, per oblidar-
me d’anar a comprar, cuinar, netejar, rentar roba…. 

Entrevista realitzada per Concepció Cotrina,
resident de la  Casa Asil

QUE HACEMOS
CUANDO TEJEMOS
Yo diría que todos tenemos en nuestra memoria 
imágenes de señoras  tejiendo y haciendo labores 
a media tarde en el comedor, en los pati os, con 
amigas, vecinas o solas.

Hoy en día en una sociedad moderna el ritmo de 
vida es frenéti co, la ansiedad, la depresión o el es-
trés se ponen de manifi esto en nuestra vida diaria. 
Deberíamos hacer un  intento de recuperar aque-
llos grupos de tejedoras a los que podríamos com-
parar con grupos de meditación ya que van repi-
ti endo una especie de mantras  ”dos derechos, dos 
revés, un derecho un revés.”

Según algunos estudios las manualidades liberan 
dopamina una hormona anti depresiva y serotoni-
na que nos lleva a una sensación de bienestar.

También lo podríamos comparar con los juegos 
mentales y ligarlo a los ejercicios para la memoria.

Al tejer concentramos la mente en una acti vidad 
simple llena de repeti ciones, liberando la mente de 
preocupaciones, así reducimos  el estrés. Al hacer 
pequeños cálculos para el diseño de la labor como 
elegir color, medir, contar puntos, contar vueltas, 
uti lizamos la lógica y esti mulamos la creati vidad.
Al tejer creamos un espacio relajado;  al terminar 
la labor, cuando decimos  “lo he hecho yo” aumen-
tamos  nuestra autoesti ma.

Yolanda Arnedo,
voluntària de la Casa Asil
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Entrevista voluntària de l’Asil
Avui coneixerem una mica mi-
llor a ĺ  Esperanza García, una 
voluntària de la Casa Asil.

La nostra entrevistada va 
conèixer el món del volun-
tariat d’una forma ben cu-
riosa. Per  moti us personals 
l´Esperanza va estar molt 
vinculada a l´Hospital Sant 
Joan de Déu durant una co-

lla d´anys. Comparti r tantes hores en aquest centre la 
va fer adonar-se d´un grup de persones especials que 
donaven el seu temps lliure a tota la canalla relaciona-
da amb el centre. El seu paper era molt important per 
aquests menuts que, lluny de casa seva, els feien sen-
ti r com el que són : NENS. Els voluntaris hospitalaris, 
sovint gent força jove i amb empenta, feien el dia a dia 
més amable i humà per a tots : quan  podien se’ls em-
portaven de colònies, eren els millors col·laboradors 
dels Reis d’Orient i sense cap mena de dubte, eren una 
mà i un somriure a temps.

Doncs bé, l´Esperanza vorejant els “ cinquanta i tants 
“ i impregnada d´aquest tarannà altruista, no s´ho va 
pensar dues vegades. Lliure de responsabilitats fami-
liars, es va adreçar a la nostra Fundació al voltant de 
l´any 1999 aproximadament per veure si podia fer 
de voluntària. Una de les educadores socials l´animà 
a parlar amb la Mare Montserrat Carbó, treballadora 
social d´aquells anys a la casa. Dit i fet, van acordar ve-
nir un temps per tal de veure cóm li anava i si estava 
a gust. Començà al que abans se´n deia simplement 
“ infermeria “, situada al primer pis. Per situar-nos 
una mica caldria fer un peti t incís i recordar que  a 
l´actualitat aquesta planta la trobem situada al quart 
pis : és l´anomenat quart primera.

La seva tasca consisti a a baixar residents en cadires 
de rodes o que podien caminar a la planta baixa o bé  
a prendre el sol al pati   ( abans tot de sorra i sense 
delimitar amb l´escola ). Com només anava a aquesta 
planta, recorda molt bé cóm era el menjador perquè 
tenia dues habitacions.  ¡ Ah, cóm han canviat les co-
ses !, diu l´Esperanza . Recordem juntes la bona sin-
tonia que tenia amb la Sra. Consol Llacer i en Josep 
Verdaguer, pintor del barri de Sant Andreu i de la casa. 
Li va fer molta  il·lusió un autògraf i una dedicatòria 
que li va fer aquest resident en un del seu llibres.

Anava passant el temps i una de les educadores, li va 
proposar d´acompanyar el Sr. Artur al carrer ( resident 
de la 2ona. planta ). Van acordar sorti r els dilluns al 
matí  per fer vàries tasques importants pel resident. 
Per exemple anaven a omplir travesses ( ... i de pas 
temptar la sort ), fer algunes peti tes comandes, anar 
a la farmàcia i sobretot, visitar uns vells amics que te-
nien una boti ga anomenada Radio Tordera al barri.

En aquests moments s´ encarrega de les Sres. Pilar 
Abel i Ramona Alcàzar durant una hora cadascuna. 
També els divendres la podem veure a la 4ª planta 
de 10 a 12 h. parlant amb la Sra. Teresa, de 103 anys, 

comparti nt  retalls de vida i records singulars. De ve-
gades també s´hi afegeix la Sra. Josefa o el Sr. Vicente.
No s´acaben aquí les acti vitats i la feina de l´Esperanza: 
també ha  parti cipat en aquells passeigs pel barri que 
es fan amb una colla de residents de diferents plan-
tes de la casa  i en ocasions ha ti ngut la oportunitat d´ 
acompanyar a alguns residents al metge.

Com heu pogut descobrir, fa més de 15 any que 
l´Esperanza “ corre “ per la casa. Coneixedora de molta 
gent i a la vegada coneguda pel personal de la Funda-
ció, em reconeix amb cert pudor que  se sent contenta 
quan alguna família, amb  la qual ha ti ngut contacte a 
la residència, la saluda pel carrer. És una dona que des-
prèn senzillesa i respecte, humanitat i prudència ple a  
vessar. Mai té un “ no “ per a ningú, amb un somriure 
encès i la mà a punt per acariciar una altra mà. No li 
fa dol atendre un resident si necessita un mocador o 
netejar un regalim “ d´humanitat “. Per a ella el més 
important és la persona i assegura que “ els residents 
em donen més a mi del que jo els dono.

Unes últi mes paraules per acabar. Em sento molt 
orgullosa de tenir un voluntariat d´aquest nivell 
humà. Una persona que em diu amb la senzille-
sa reservada només a uns quants que, si hagués 
d´escollir, per a ella és MÉS IMPORTANT FER EL SEU 
VOLUNTARIAT que no pas anar a la seva classe de 
gimnàsti ca de manteniment.

Moltes gràcies per ser com ets.

Entrevista realitzada per la Montserrat Parellada, 
auxiliar de la  Casa Asil

Poesia dedicada a la
Sra. Maria Teresa Abad
(resident de la Fundació Casa Asil)
LA FACTURA DE LOS AÑOS
La mirada, gastada por los años,
no percibe claramente lo que ve,
es una niebla que te vela la pupila
hasta que un día, la niebla
se hace nube poderosa
y ya dejas de ser.
También el oído
se niega a obedecer y son,
dos sentidos que has perdido
sin contar la invalidez.
De tus piernas, antes poderosas,
ya no quieren ejercer
pero el cerebro, ahonda en la memoria
y hasta ahora sigue vivo y pregunta
si la vida sigue, que no la oye,
que no la ve, y agradece
el tacto de una mano
que transmite ternura, es como
una luz, que le llega a su cerebro,
que le hace sentir y ver
lo que no ve… 

Dorita, Voluntària de la Casa Asil



• De Solanell
 (1710 - 1713)
• De Vilamala
 (1713 - 1714)
• Macià
 (1931 - 1933)
• Companys
 (1933 - 1940)
• Irla
 (1940 - 1954)

• Tarradellas
 (1954 - 1980)
• Pujol
 (1980 - 2003)
• Maragall
 (2003 - 2006)
• Monti lla
 (2006 - 2010)
• Mas
 (2010 - 2016)
• Puigdemont
 (2016 - . . . )

Sopa de lletres
Buscar les següents 11 noms de
Presidents de la Generalitat de Catalunya:

LES PISTES DEL RESIDENT:
- Va néixer a Valencia
- Viu a la 5a planta des de fa quatre anys
- Es molt presumida
- A les tardes li agrada estar amb un grupet de 
 companys a la planta baixa

LES PISTES DEL TREBALLADOR:
-  Va néixer a Barcelona
- És a la Casa des de fa tres anys i mig i li agrada 
 molt treballar aquí
- És àvia de tres nenes i un altre nen que ve en camí
- La podeu trobar a la 4a planta o fent activitats a la
 saleta de la planta baixa davant del menjador

Reconeixement de Fotografi es

La foto del resident de la  revista anterior 
era de la Sr.a Antonieta Fontgivell

Sol·lució de la revista anterior

Sol·lució de la revista anterior

La foto del  treballador  de la revista anterior
era la de la Sra. Esther Serrano

De quin indret es tracta?

Sol·lució de la revista anterior
L’indret a descobrir era el Born
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Donem la benvinguda...
A la 4a 1a planta: la senyora Lidia Valcarce
A la 2a planta: la senyora Concepció Blaya
A la 3a planta: la senyora Dolores Guerrero
A la 5a planta: les senyores Delia Landín i Pilar Salillas
Al Centre de Dia: el senyor Antonio Céspedes i les senyo-
res Araceli Ruiz, Dolors Tulsà i Carmen Elias

En el nostre record..
A la 4a 1a planta: el senyor Vicente Benito
A la 2a planta: la senyora Júlia Rodríguez i el senyor Lluis 
Campanyà
A la 3a planta: la senyora Antonia Amedo
A la 5a planta: el senyor Ramón Guillen i la senyora 
Conxita Santaeugènia

Han canviat  de centre
Al Centre de Dia: les senyores Isabel Pérez i Ángeles Pérez

l ió d l i i
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Voluntariat Intergeneracional dissabtes

Desde el pasado mes de octubre se está realizando 
en nuestra casa una acti vidad a cargo de los alum-
nos voluntarios del colegio acompañados por volun-
tarios de la Casa.

Nos acompañan durante las mañanas de los sá-
bados llenándolas de ilusión y convirti éndolas en 
extraordinarias. Transforman esos pequeños mo-
mentos de soledad en momentos llenos de alegría, 
transmiti endo la fuerza de la juventud. Los alumnos 
más extroverti dos trasmiten su alegría, los más tí mi-
dos su ternura. En algunas ocasiones hacen revivir 
recuerdos que estaban aparcados, en otras hacen 
que la gente mayor conozca las parti cularidades del 
ti empo presente. Así, de esta forma tan sencilla, ha-
cen que esa mañana no sea igual que la del día an-
terior o la del día siguiente. 

En este contexto se crean relaciones muy rápida-
mente. Los estí mulos son tan intensos por ambas 
partes que afl oran emociones como la alegría, que 
se desborda por la sala contagiando a familiares y 
trabajadores

Nuestros residentes han cantado, bailado y recitado, 
han jugado al bingo y han charlado, han aplaudido 
y han agradecido la presencia de los alumnos como 
solo ellos saben hacerlo: con una mirada que atra-
viesa el alma les desea lo mejor.

Ya estamos preparados para el siguiente encuentro.

Yolanda Arnedo,
voluntària de la Casa Asil
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Aportacions dels alumnes

Adrià Arroyo
“Antes de hacer el voluntariado, pensaba que sería 
bastante aburrido porque la últi ma vez que visita-
mos a los abuelos, la mayoría no podía hablar. Cuan-
do llegamos allí y les pusimos canciones, se empe-
zaron a animar y algunos cantaban, fue una buena 
experiencia y no fue aburrida.”

Iván 
“Aquest dissabte, al voluntariat de l’asil, em vaig tro-
bar molt sati sfet amb mi mateix, ja que la felicitat 
dels avis amb la nostra arribada em va alegrar molt. 
Tots ells són gent simpàti ca i alguns d’ells seguien la 
marxa de les cançons que vam posar, fent accions 
coma ara moure les mans o aplaudir. En general, em 
va alegrar molt l’estada.”

Marc
“Al principio, cuando nos comentaron este volun-
tariado, estaba nervioso, no sabia que podíamos 
hacer, pero ahora me he dado cuenta que ellos se 
ponían felices solo con nuestra presencia, les daba 
igual lo que hiciéramos y sobretodo ver sus caras 
sonrientes, me conmocionó mucho.”

Aramis Ruiz
“Abans d’anar:  no estava nerviós, ja que m’agrada 
fer voluntariats i tenia ganes d’anar per veure quin 
seria el resultat de la meva acti vitat amb els avis.
Després d’anar: em va agradar fer el voluntariat, ja 
que vaig comparti r un bon moment amb els avis, els 
hi va agradar l’acti vitat que els vam proposar i a mes, 
em va agradar parlar amb ells, ja que vaig aprendre 
molt d’ells.”

Santi ago Hernández
“Abans de fer el voluntariat, no estava convençut 
de si l’acti vitat em serviria per alguna cosa i no me 
senti a amb moltes ganes de fer-ho, però quan vam 
acabar em va semblar una bona experiència i una 
bona acció, ja que ajudar  a els avis i entretenir-los 
un matí .”

Victor Muñoz
“Quan vaig anar dissabte passat a fer unes acti vitats 
per el voluntariat de l’asil, donava per fet que seria 
molt avorrit i no m’ho passaria be. En canvi, vaig gau-
dir  molt amb la companyia de tots els avis i avies, i 
les cuidadores del centre ens van ajudar molt i van 
fer l’acti vitat molt mes amena. Vaig quedar molt sa-
ti sfet amb aquesta experiència.”

Grup de voluntaris del Col·legi Sagrada Família
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PROJECTE « SERVEI
COMUNITARI ».
CURS 2015-16.
Els Dimecres, 11.30 hores. Deu alumnes de 3r 
ESO C acompanyen residents de la Casa-Asil fent 
un passeig pel carrers i places de Sant Andreu. No 
importa si fa fresqueta... Abrigant-se més, la difi -
cultat queda superada! El que importa és gaudir 
del passeig i de la conversa, passar una bona esto-
na; molt especialment quan es fa l’aturada en una 
plaça i ens posem tots al sol (Què bé s’hi està!).

He dit que el alumnes acompanyen a residents; 
però això és –només- una part de l’acti vitat. Tam-
bé –i, sobre tot- els alumnes gaudeixen de la com-
panyia dels residents i coneixen –com Déu mana- 
el nostre barri (i els canvis que ha pati t) i el nostre 
passat (explicat pels seus protagonistes).

El que semblava un servei per part dels alum-
nes, esdevé una font excel·lent d’aprenentatge. 
L’objecti u del SERVEI COMUNITARI queda plena-
ment assolit cada dimecres: persones de totes les 
generacions passegem juntes i els més joves des-
cobreixen els secrets i les veritats de la vida com 
aquells “deixebles peripatèti cs” que aprenien ca-
minant amb el seu mestre.

Constan Pérez de Diego,
Coordinador de Tutoria de Secundària del Col·legi 

Sagrada Família

RÚA DE CARNESTOLTES
A L’ASIL DELS ALUMNES
DE 6è DE PRIMÀRIA
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Tots sabem que corren temps difícils; però, no-
saltres no ens amaguen en la por ni en la preocu-
pació exclusiva per “allò nostre”. Aquests 150 
anys de la Fundació “Casa Asil”, en consonància 
amb l’estil de vida de la Mare Janer, són una 
clara mostra de servei, solidaritat i esperança 
envers tots els més necessitats, a prop i lluny 
nostre. És veritat que la implicació més impor-
tant ha estat amb les persones de l’entorn, la 
nostra gent de Sant Andreu.

No és d’estranyar, doncs, que tots els serveis de 
la Fundació “Casa Asil” -Residència, Centre de 
Dia i Escola-, hem decidit participar activament 
en el Projecte EL TREN DEL REBOST SOLIDARI. 
Es tracta d’una gran recollida d’aliments per 
part de les Formigues de Sant Andreu, que cul-
minarà el dissabte 21 de maig al recinte de la 
Fabra i Coats. 

Per participar, des del 12 al 20 de maig podreu 
portar aliments a les entrades de la Residència i 
de l’escola, preferentment CEREALS i OLI.

A més, sapigueu que podreu trobar a molts 
alumnes de l’escola en els supermercats del ba-
rri el 21 de maig al matí (de 10 a 14 hores): allà 
rebran els aliments aportats pels nostres veïns i 
els col·locaran ordenadament. I a la tarda, més 
alumnes ajudaran a omplir el “tren solidari” 
que es posarà a Fabra i Coats, omplint i omplint 
vagons, i “viatjaran” al magatzem del Rebost 
Solidari d’Aliments de Sant Andreu per deposi-
tar tot el que s’hagi recollit. 
Si voleu més informació del Projecte, consulteu 
la pàgina web: rebostsolidari.webnode.es

Comptem amb vosaltres!! Depèn de TOTHOM 
que el tren sigui ben llarg!!

Constan Pérez de Diego,
Coordinador de Tutoria de Secundària

del Col·legi Sagrada Família
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Entrevistes a mestres de 
l’escola

Avui entrevistem a... 
en Xavi Marcé!
Avui coneixerem una 
mica més el Xavi Mar-
cé, mestre d’Educació 
Física del Col·legi Sa-
grada Família de Sant 
Andreu.

Quan vas començar a 
treballar a l’escola?
Vaig començar a tre-
ballar-hi l’any 2000.

Per què vas decidir ser mestre?
Perquè m’agraden els nens i m’agrada la docència.

Quina és la teva feina dins de l’escola?
Sóc mestre especialista en Educació Física i impar-
teixo classe als nens de primària.

T’agrada la teva feina?
Si, m’agrada molt.

On vius?
Visc aquí, al barri de Sant Andreu.

Estàs casat?
Sí.

Tens fi lls?
Sí, en ti nc dos i van a aquesta escola.

Quina és la teva major afi ció?
M’agrada fer esport, principalment jugar a bàsquet.

Agraïm al Xavi la seva col·laboració i esperem que 
comparteixi molts anys més amb la nostra escola.

Nàdia Valls,
alumna del Col·legi Sagrada Família

Entrevistes a alumnes de 
l’escola
Avui farem unes preguntes a la Carla, alumna de 
primària del Col·legi Sagrada Família que ens oferirà 
veure l’escola des de més aprop.

Quin curs estàs cursant dins l’escola?
Esti c fent 6è de primària.

Què és el que més t’agrada de la nostra escola?
El que més m’agrada de la nostra escola es que hi ha 
nens des de els 3 anys fi ns als 18 i això ens fa ser una 
escola molt unida.

Quina és la teva assignatura preferida? Per què?
Plàsti ca, perquè m’agrada molt dibuixar i sobretot 
la creati vitat.

Fas alguna acti vitat extraescolar? Quina?
Sí, teatre musical.

Que fas amb els amics a l’hora d’esbarjo?
Parlar amb les amigues i de vegades jugar a jocs 
de taula.

T’agrada llegir? Quin és el teu llibre preferit?
Sí, m’agrada molt llegir. No ti nc un preferit en con-
cret però m’agraden molt tots els de la col·lecció de 
Tea Sti lton.

Tens germans a l’escola?
Sí, una germana gran que va a primer de batxillerat.

Què vols ser de gran?
De gran m’agradaria ser actriu.

Agraïm a la Carla que hagi comparti t aquesta estona 
amb nosaltres i que d’aquesta manera ens hagi ensen-
yat un altre punt de vista per veure la nostra escola.

Nàdia Valls,
alumna del Col·legi Sagrada Família

Fe d’Errades

Fe d’errades:  A l’anterior Revista es va realitzar 

l’entrevista a la mestra Mercedes García i no va 

sorti r la seva fotografi a. I és aquesta.
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El Col·legi Sagrada Família guanya la Fase local de la Lliga de 
Debat a la Universitat Pompeu Fabra!
En Víctor Camiños Fibla, en David Gómez Lázaro, 
en Daniel Martorell Fernández, l’Helena Chico Ro-
dríguez i jo, la Nàdia Valls Arcas, alumnes de 1r de 
batxillerat, hem tingut l’oportunitat de participar 
i guanyar la Fase Local de la Lliga de Debat de Se-
cundària i Batxillerat.

Una de les assignatures que realitzem els alumnes 
durant aquest curs és Oratòria. Aquesta matèria 
ens ensenya a saber parlar davant d’un públic mit-
jançant la comunicació verbal i no verbal, i com bé 
sabem, és una habilitat que necessitem tots per 
a moltes situacions de la nostra vida quotidiana.

La nostra professora, l’Elisabeth Rosell, va pro-
posar-nos la inscripció a la Fase Local de la Lliga 
de Debat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
Després que ens hagués escollit com els cinc mi-
llors oradors de 1r de batxillerat del centre, va co-
meçar la nostra experiència: ens hi vam apuntar!

La Lliga de Debat, organitzada per la Xarxa Vi-
ves, és una competició en la qual diversos equips 
d’estudiants de 4t d’ESO i Batxillerat de diferents 
centres docents debaten sobre un tema polèmic i 
d’actualitat. Consta de dues fases, l’eliminatòria o 
Fase Local, on cada universitat de parla catalana 
participant a la lliga escull entre totes les escoles 
quina vol per què la representi, i la Fase Final, on 
es convoquen totes les universitats de parla cata-
lana amb el seu equip, per dur a terme els debats 
finals i assignar l’equip guanyador absolut. 

El passat mes de gener vam començar a preparar-
nos per a la Fase Local. Juntament amb l’Elisabeth 
i l’ajuda d’altres professionals vam construir un 

conjunt d’arguments per debatre el tema elegit 
d’enguany: “Internet ens fa més lliures?”. Vam 
posar-hi molta dedicació i molt d’esforç. Teníem 
moltes ganes d’aprendre i d’aprofitar aquest pri-
vilegi de participar-hi. 
Va arribar el dia 25 de febrer, la Fase Local va co-
mençar. Durant aquest dia i el següent, que és el 
que va durar aquesta fase, vam donar el màxim 
de nosaltres per fer-ho el millor possible i intentar 
ser l’equip escollit per la UPF, d’entre 21 escoles 
de Barcelona i rodalies. Van ser dos dies molt in-
tensos i molt emocionants, i gràcies al nostre tre-
ball i el nostre esforç, vam guanyar la Fase Local! 

Va ser molt satisfactori veure que la nostra feina 
havia estat tan valorada i vam alegrar-nos molt de 
saber que no tant sols érem l’equip del Col·legi 
Sagrada Família, sinó també l’equip de la UPF per 
a la Fase Final. Vam ser premiats amb un val de 
l’Òptica Universitària, el viatge i estada a Valèn-
cia i la formació en habilitats comunicatives que 
ens està oferint la UPF per a continuar aprenent i 
preparant-nos per a l’última fase.

Quan llegiu aquestes línies serem a punt de co-
mençar la Fase Final. Estem molt il·lusionats de 
continuar dins la competició i esperem donar el 
màxim de nosaltres per a representar la UPF.  Va-
lència ens espera el divendres 29 i dissabte 30 
d’abril de 2016 i nosaltres també l’esperem amb 
moltes ganes i molta força!

Nadia Valls,
alumna del Col·legi Sagrada Família
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El dia 30 de gener de 2016 vam celebrar al Col·legi 
Sagrada Família el Dia Internacional de la Pau. 
L’escola no va voler desaprofitar aquesta opor-
tunitat per imposar el camí de la pau, i tots ple-
gats vam buscar una activitat que cohesionés tota 
l’escola com una gran família i on pogués partici-
par-hi tothom. Vam fer un gran Colom de la Pau al 
pati de l’escola!
 
Va ser una idea molt original, perquè vam formar 
aquest colom amb nosaltres mateixos! Cada color 
va ser adjudicat segons el curs. Els alumnes més 
grans de l’escola havien de vestir de color negre 
per dibuixar el contorn del colom. Els alumnes 
més petits, vestien de diferents colors: uns ves-
tien de color blanc per ocupar la part de dins 
del colom i també duien cartulines blanques per 
resaltar-lo més, uns altres vestien de verd per di-
buixar la branca d’olivera de la boca del colom, i 
per últim altres anaven de color blau per escriure 
la paraula PAU. Aquesta diversitat de colors repre-
sentava també que la pau és la igualtat entre tots 
respectant les nostres diferències amb els altres.

Aquesta celebració va incitar un ambient festiu i 
un matí molt alegre i bonic entre tota la comu-
nitat educativa. Va ser molt satisfactori mostrar 
amb aquesta activitat la implicació de l’escola 
amb els valors humans. En aquest cas, amb un 
tant important com és la pau. 

Celebrem el dia internacional de la Pau!

Nadia Valls,
alumna del Col·legi Sagrada Família
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La tarda del dia 6 de febrer del 2016 vam celebrar 
a la nostra escola la gran festa de Carnestoltes. Va 
ser una festa organitzada per grans i petits, pares 
i nens. La música animava l’ambient i tots balla-
ven al ritme de la música, des de dolces princeses 
fins a ferotges lleons! Com tanta dansa feia venir 
gana, vam poder gaudir d’una deliciosa xocolata-
da per berenar. Els alumnes van poder participar 
en un concurs de disfresses distribuït en diferents 
categories per edats. Hi podíem trobar disfresses 
de tot tipus, algunes eren molt originals.

Com cada any, tampoc no hi podia faltar… el tú-
nel del terror! Els grans van tenir l’oportunitat 
d’endinsar-se en aquest terrorífica experiència. Hi 
havia des de mestres diabòlics fins a pintors bo-
jos, i els constants ensurts feien aquell món d’allò 
més real. Com els petits també volien passar-s’ho 
bé es va organitzar el túnel de la bruixa! 

Va ser una tarda encantadora on vam compartir la 
festa del Carnestoltes amb amics i família i on vam 
gaudir d’aquesta esperada celebració que, com 
cada any, ens ha aportat molta felicitat i alegria!

Nàdia Valls,
alumna del Col·legi Sagrada Família

El Col·legi Sagrada Família es disfressa!  
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BÀSQUET SOLIDARI
El passat dia 20 de març es va celebrar el I 
Torneig Solidari Mini Bàsquet Cap infant sen-
se esport de la Fundació CET10. El Bàsquet 
SAFA Sant Andreu va estar representat per un 
equip format per jugadors i jugadores de ca-
tegoria Mini que es va proclamar campió.

UNA ROSA PER SEMPRE
Com cada any, l ’AMPA de l’escola col· labora 
en que tots els residents de l’Asil  t inguin 
una rosa el dia de Sant Jordi.  L’entrega 
d’aquestes 190 roses, activitat compresa 
dins del Projecte Intergeneracional,  és el f i l 
conductor per tal de que nens, joves i  avis 
tinguin relació entre ells i  puguin intercan-
viar paraules, gestos i  vivències des de les 
seves diferents perspectives. 

La novetat, en aquesta ocasió, és que les ro-
ses no es marceixen –estan fetes artesanal-
ment- i, d’aquesta manera, els avis podran re-
cordar cada dia la bona estona que van passar 
amb motiu d’una diada tan nostrada. 

Cal destacar el gest de l’alumne Alejandro de 
Andrés, de 5è de primària, que va ser esco-
llit com a millor jugador del torneig i premiat 
amb un xec de 50€ per part del patrocinador. 
L’Alejandro va cedir l’import del premi al club 
per tal d’adquirir objectes que es rifaran du-
rant la propera diada del club, amb l’objectiu 
de recaptar fons per col·laborar amb algun 
projecte solidari.
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UN CARNESTOLTES DE POR
Fidel a la seva cita anual, el Rei Carnestol-
tes va visitar l’escola. Els actes van culminar 
amb la festa que va organitzar l’AMPA al pati 
de l’escola i que, un cop més, va ser un èxit 
participatiu. Gran quantitat de pares, mares i 
alumnes van concursar amb les seves disfres-
ses posant la feina molt difícil als membres 
del jurat, donada l’originalitat i la qualitat de 
moltes d’elles.

Sens dubte, els plats forts de la jornada van 
ser el túnel del terror i el túnel de la bruixa 
que, en aquesta oca-
sió, van comptar amb 
l’organització de la com-
panyia teatral Milnotes 
que va transformar la 
zona dels vestidors i del 
gimnàs de l’escola en un 
espai capaç de provocar 
malsons als més agosa-
rats. Els actors, alumnes 
de segon i tercer d’ESO, 
extraordinàriament ben 
caracteritzats, van po-
sar la por al cos a tots 
aquells que van atre-
vir-se a endinsar-s’hi.

Agrair, un cop més, la feina feta per la Vo-
calia d’actes socials de l’AMPA en la coordi-
nació de tot l’event, als voluntaris, sense la 
col·laboració dels quals cap d’aquests actes 
seria possible, i menció especial pels alumnes 
actors que van rebre el reconeixement per 
part de Milnotes amb l’entrega d’uns diplo-
mes que acreditaven la seva excel·lent feina i 
implicació en el projecte.

b 
-



Carrer d’Agustí  i Milà, 72-82,
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Telèfon: 933 45 35 29
Sant Andreu del Palomar

Col·labora:

“Hem reeditat i ampliat el llibre... i el tí tol”


