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Agenda

PROGRAMACIÓ

FESTES

Novembre:

Novembre:

- Dimecres 4: Celebració d’aniversaris 1a planta
- Dimarts 10: Especial cinema
- Dimecres 11: Celebració d’aniversaris 2a planta
- Dissabte 14: Inauguració dels actes del 150è
aniversari de la Nostra Fundació ”Casa Asil”
- Dimecres 18: Celebració d’aniversaris 3a planta
- Diumenge 22: Sardanes al pati per ballar i escoltar
- Dimecres 25: Celebració aniversaris 4a, 5a planta i
Centre de Dia al menjador general
- Dissabte 28: Sortida al Teatre Lli ure de Montjuïc
“Vilafranca, un dinar de Festa Major”
- Dilluns 30: actuació de Festa Major a càrrec dels
Voluntaris, familiars i residents de la Fundació Casa Asil

Aquest any per celebrar la:
Els voluntaris, residents i familiars
Faran un:

L’AUDITORI

Desembre:

- Dimarts 1: Actuació de la Coral “Amics per Sempre”
- Dimecres 2: Celebració d’aniversaris 1a planta
- Dimecres 9: Celebració d’aniversaris 2a planta
- Dimarts 15: Especial cinema
- Dimecres 16: Celebració d’aniversaris 3a planta
- Dijous 17: Nadales de l’escola a les 15:30h. a
l’auditori
- Divendres 18: Nadales de l’escola a les 11h. a
l’auditori
- Diumenge 20: Sortida a l’Auditori de Barcelona
“Concert de Nadal”
- Dimecres 23: Celebració aniversaris 4a, 5a planta i
Centre de Dia al Menjador General

2

- Dia 1: Tot Sants

Desembre:

- Dia 6: La Constitució
- Dia 8: La Immaculada
- Dia 25: Nadal
- Dia 26: Sant Esteve

Centenari de la Senyora
Catalina Arcos
El passat dia 18 de juliol, un cop més vam estar de
celebració. La senyora Catalina Arcos, que viu a la
3a. planta, va fer 100 anys i, com no, això s’ha de celebrar amb una gran festa. Va ser un dia molt especial, que va poder gaudir junt amb els seus familiars
i companys de la Casa.

El 9 de setembre, pel personal de l’escola, altres anys, era un dia
de preparació del curs que s’iniciava al cap d’una setmana.
El 9 de setembre d’aquest any, però, des d’abans d’acabar el curs
2014/2015, va ser assenyalat i reservat per ser destinat a un jornada de “diàlegs múltiples”.
Des les nou del matí fins les cinc de la tarda, amb dinar inclòs al
menjador de l’escola, la pràctica totalitat dels mestres, monitors
d’activitats i de menjador, van estar treballant de valent.
Els membres del Patronat els havíem proposat que ens fessin
suggeriments per tenir-los en compte en el moment de designar un nou equip directiu per a l’escola. Un nou equip directiu
pel curs 2017/2018.
L’actual , amb el Jaume Codinachs als davant, deixarà la seva tasca directiva a l’acabament del curs 2016/2017. Uns es prepararan per deixar-ho i altres s’hauran preparat per dur la direcció de
l’escola en els propers cursos. Una cosa i l’altra s’han de preparar
bé i amb temps.
Per això per als patrons de la Fundació era molt important preguntar i, sobre tot, escoltar allò que ens deien.
Tothom que volia podia proposar un tema per debatre. Tothom
es podia apuntar al tema que li semblés més interessant. Els
diàlegs duraven tres quarts d’hora. I aquest mètode de treball,
del que es podia esperar un gran desgavell, es va dur a terme
amb una organització exemplar. Que fos una jornada profitosa
ens hi van ajudar les persones d’Innova.
Aquells que hi van assistir van proposar 42 temes per debatre. Es
vanfer,doncs,42diàlegsamblaparticipaciódelsquehiestaveninteressats. 28 persones en uns grups i d’altres amb quatre o cinc. No es
tractavad’arribaraacords.Estractavad’escoltaridedir.
El compromís fou que aquells que havien proposat el tema, redactessin un resum d’allò que s’havia dit en el grup.
Hem disposat doncs de 42 resums de les converses mantingudes. N’hem fet una transcripció i les hem fet arribar a tots aquells
que hi van participar.
I, els membres del Patronat, ens ho hem mirat i remirat, i hem
reflexionat sobre allò que ens havien dit. La nostra resposta ha
estat fer una proposta d’Actuacions per aquest curs, basada en
molts dels continguts d’aquells diàlegs.
Una proposta que hem debatut amb tothom i que ens hem
compromès a dur-la a terme en els terminis que ens hem donat.
Aquella jornada del 9 de setembre, dos mesos després, ha donat molts bons fruits.
Els patrons de la Fundació Casa Asil

El Patronat de la Fundació
Arxiprestat de Sant Andreu
Sant Andreu – La Sagrera – El Bon Pastor
Amb motiu de l’inici del curs pastoral 2015-2016 es va convidar a tots els voluntaris del nostre Arxiprestat: de Càritas,
del Rebost, els del grup de les Formigues, del CEL, de la Casa
Asil, de la Pastoral de la Salut, de la Pastoral Penitenciària, del
Tramat de Vida i a tots aquells que fan una tasca social, a una
PREGÀRIA D’INICI DE CURS el passat 30 de setembre.
A les Parròquies de l’Arxiprestat de Sant Andreu que formem
les parròquies de Crist Rei al barri de la Sagrera, del Bon Pastor,
al barri del mateix nom i les quatre parròquies de Sant Andreu
que són Sant Pacià, Sant Josep Manyanet, Sant Joan de Mata i
Sant Andreu de Palomar, hi ha una bona colla de persones que
dediquen temps i vida a les persones que necessiten ajuda. N’hi
ha que ho fan compromesos de forma organitzada com és a
Càritas acollint i buscant sortides a les dificultats socials que troben molts, el Rebost que fa possible que un nombre gran de persones puguin tenir el menjar que necessiten cada mes, el grup
de les Formigues dedicat a buscar mitjans especialment menjar
mobilitzant el barri, Tramat de Vida dedicat a la gent gran, la pastoral de la salut als que estan malalts, la pastoral de les presons,
CEL que és el Centre educatiu dels infants i adolescents amb problemes familiars, la Casa Asil, Entitats socials... N’hi ha que ho fan
sense estar enquadrats portant a terme un ajut dins la família, o
amb algun veí o a partir d’alguna necessitat que ell ha conegut.
Tots els creients van estar cridats a començar el curs pregant
junts, perquè el que fem no és només un acte altruista, que
certament ho és, sinó que com a creients sentim que és Jesús qui ens empeny, que en aquell que ajudem hi veiem Jesús que ens fa caminar més enllà del que som capaços i que
junt amb allò que fem volem donar la possibilitat de trobada
del que sofreix amb Jesús, que ens ha mostrat que els pobres
són els primers en l’amor de Déu.

Fundació Casa Asil de Sant Andreu

Una Jornada de diàlegs
múltiples a l’escola

Aquesta crida la vam voler fer arribar a tots aquells que fan un
treball d’atenció, companyia, ajuda i que se senten implicats amb
la Casa Asil. Dirigida a directius, treballadors, familiars i voluntaris
que se senten creients es poguessin ajuntar a aquesta pregària
de principi de curs i que volia ajudar a viure aquesta tasca seguint
a Jesús i vivint l’evangeli. L’acte va durar al voltant d’una hora.
Mossèn Josep Soler
(President Fundació Casa Asil)
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Fundació Casa Asil de Sant Andreu

Si algú, en aquell setembre de 1976, m’hagués dit que al cap de
39 anys encara continuaria lligat a la Fundació de la Casa Asil, li
hagués dit que no estava en el seu sencer judici.
Els meus primers passos, com no, van estar lligats al Col·legi, allí
on les meves filles van realitzar els seus primers estudis. Ara ho
explico i veritablement va ser una odissea per la meva part, vaig
arribar al setembre com tots els pares primerencs i a l’octubre ja
vaig ser elegit president de l’APA (avui dia denominada AMPA),
tot un rècord, però el meu camí va estar lligat a l’escola fins al juny
de l’any 1989, que va ser quan ja no tenia cap filla en el col·legi.
Durant tot aquest temps vaig exercir diverses funcions a més de
president, vaig ser delegat d’esports, delegat de curs, vice-president i membre del consell escolar durant tot aquest temps.
Arribat aquest moment, juny del 89, vaig creure que la meva
etapa havia acabat, però no va anar així, una trucada de Mossèn
Jaume Serrano va tornar a canviar el meu rumb, em va convèncer, la veritat sense cap dificultat, que era el moment que formés
part del Patronat de la Fundació, que tants anys lligats a l’escola
no es podien perdre tan fàcilment, que el Sr. Josep Bota necessitava algú a prop per ajudar-lo i en futur poder-lo substituir, així va
ser com vaig entrar a formar part de la Fundació, duent a terme
diverses funcions en el marc de la junta, des de vocal a vicepresident segon i finalment de vice-comptador, membre del Consell
executiu i formant part del consell escolar fins a l’any 2012.
Durant tot aquest temps he conegut i conviscut amb moltíssimes persones que, nomenar-les a tots en aquests moments,
seria inacabable i que segur que me’n deixaria algun sense
voler. Amb tots ells he passat moments feliços, uns altres no
tant, alguns difícils, però el que si és cert que de tots ells he
après alguna cosa. Per això vull aprofitar la difusió d’aquesta
revista per acomiadar-me de tots vosaltres, tot el personal
de la Fundació, indistint sigui Residència o Col·legi, Religioses,
Companys de Junta, Voluntaris, pares i alumnes que durant
tots aquests anys m’heu ensenyat a ser cada dia, o almenys
intentar-ho, ser una mica millor.
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AMPA

No m’acomiado per sempre, doncs la Junta m’ha honrat amb
nomenant-me Patró emèrit i per això continuaré apareixent per
aquesta Casa en tots aquells actes que es vagin produint sobretot ara que s’iniciaran els actes de commemoració del 150è aniversari de la seva fundació.

Equip de redacció:

Moltes gràcies a tots i rebeu una forta abraçada d’aquesta persona que sempre us recordarà amb afecte i admiració.

Grup de Treball Revista:
M. Teresa Barrera, Susanna Fraile, Susana Carrasco,
Julián López, Teresa Marfull, Joan Portillo, Elisabeth
Rosell i Mercè Tolrà.

Màxim Martínez
(Patró emèrit de la Fundació Casa Asil)
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Consell de Redacció:
Espe Andrés, M. Teresa Barrera, Teresa Blanch, Concepció Cotrina, Antonieta Fontgivell, Bartomeu Girabal, Montserrat Pou, Mercè Tolrà i Susana Carrasco.

Queda totalment prohibit l’ús i/o reproducció de les
imatges, així com dels textos d’aquesta publicació sense
l’autorització corresponent.

El 7 de juny de 1999 hi ha constància de més donatius per la restauració de la capella. Una d’anònima
de 90.000 ptes. i una de 125.000 dels familiars del
resident Alejandro Bueso, mort recentment i en prova
d’agraïment pel tracte rebut.
Consta tanmateix, l’acord d’enviar una carta de
condolença al president del Consell Municipal del
Districte IX, Sr. Ernest Maragall, per la mort del seu
pare Jordi Maragall. També s’autoritza la firma d’un
nou concert amb l’ICASS per 70 places de resident
a un preu de 137.140 ptes. Interessant observar
l’augment de preu a la firma de cada concert, tot i
que no cobria el cost real de la plaça.
El dia 21 del mateix mes, es fa menció de l’èxit de la
Festa dels Avis celebrada el passat dia 19, i organitzada per l’AMPA de l’escola.
A proposta del Sr. Jordi Campanyà s’aprova la instal·lació
d’un circuit tancat de televisió perquè arribi a les sales
comunes els actes que es celebrin a la capella.
Presenta el comptador l’estat de comptes de l’any
1998, amb unes despeses de 696.826.000 de ptes.,
uns ingressos de 668.453.000 de ptes. i s’aprova el
pressupost d’enguany per un import de 722.153.000
de ptes, que inclou centre de dia i escola.
Torna a constar en l’acta del 5 de Juliol, l’acord de
confirmar la comanda a l’escultor Ricart Garriga, de
l’escultura per la nova capella.

El 20 de Setembre, es rep un comunicat del Ministerio de Hacienda, en el que ens comunica
l’excepció del pagament per transmissions patrimonials i actes jurídics.
El 4 d’octubre del 1999, consta l’acord pres de comú
amb la direcció de l’escola, de treure una franja del
pati fins ara utilitzat només per l’escola, i separar-lo
amb material transparent, perquè sigui d’utilitat per
els residents. Aquesta franja serà de dos metres .
Les ex alumnes de l’escola proposen a la Junta, el dia
5 de novembre, que per la nova capella, s’ofereixen
a costejar el nou sagrari, segons el catàleg que presenten. Un dels models és elegit per la Junta ensems
que agraeixen la donació.
El 13 de Desembre, s’acorda que per tal de no continuar utilitzant la sala d’actes per la celebració de
l’Eucaristia, el pròxim dia 19 ja es celebrarà a la capella, deixant per més endavant la inauguració oficial, i amb més motiu perquè l’altar ja està consagrat, doncs és l’antic.
Podem llegir referent al dia 13/12/1999, pròximes
les festes de Nadal ,un donatiu del matrimoni Joaquim Viñas i Enriqueta Pich de un milió de pessetes
i una important quantitat de queviures .També un
altre milió de la Fundació Felix Llobet Nicola.

Gènesi i dades històriques

Gènesi i dades històriques

Joaquim Serrà,
Patró emèrit de la Fundació Casa Asil

Consta també la informació rebuda de l’Hisenda
estatal, que des d’ara tots els donatius que rebrem
hauran de declarar-se incloent-t’hi el nom i el DNI
de la persona que ha fet el donatiu.
A la reunió del dia 6 de Setembre, diferents
membres de la Junta fan constar la seva disconformitat, perquè l’assistenta social de l’Asil,
no va contractar el servei d’una animadora,
(més endavant anomenades educadores) per suplir la única que dona aquest servei a l’Asil i que
estava de vacances.
Veiem escrit per primera vegada al llibre d’actes la
paraula “Rènting”. La Junta acorda comprar amb
aquest sistema els aparells informàtics que precisa
l’escola, per un import de 5.329.168 ptes.
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Notícies d’interès

Pont
Alimentari
Des del passat 22 de juliol la
Fundació Casa Asil participa
en el projecte pilot “Pont
Alimentari: reducció del
malbaratament i solidaritat” de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus
i el Consum Responsable i la Fundació Banc de Recursos que té
com a objectiu reduir el malbaratament alimentari derivat de les
activitats de restauració, càtering i venda al detall aprofitant els
excedents alimentaris consumibles que no s’han servit o venut
establint un “pont de col·laboració” estable amb entitats socials.
Som un total de 6 entitats i empreses que participem com a donants i 6 organitzacions més com a receptores. Segurament heu
vist aquest cartell dins i fora de la Casa.
En el nostre cas l’entitat receptora és Canpedró de l’Associació Acció Hospitalària. Aquest és un centre de serveis inaugurat a finals
del 2012, i que inclou menjador social, servei de bugaderia, banys
adaptats, atenció d’infermeria, acollida i dinamització social, tot
adreçat preferentment al col·lectiu més vulnerable de gent gran del
barrideSantsdeBarcelona.Darrerament,gràciesaunconveniamb
l’Ajuntament de Barcelona, va estendre l’oferta dels mateixos serveis
ad’altrescol·lectiusdelbarriambriscd’exclusiósocial.Particularment
a famílies en situació de pobresa, amb tots els seus components a
l’atur, i amb infants, així com a joves sense feina, immigrants i sense cap mena de recolzament familiar. És precisament en aquest
col·lectiu on es dirigeixen els nostres excedents alimentaris dels diferentsàpatsqueesfanalaFundació.
Cada dia, des de cuina, al vespre es congelen les racions sobrants
del dia en unes carmanyoles que permeten distribuir els excedents alimentaris cuinats sense generar residus ni envasos d’un
sol us, en coherència amb els valors ambientals del projecte.
Cada matí, de dilluns a divendres, ve una voluntària de Canpedró
a recollir-la i retorna la del dia anterior. Aquests àpats son lliurats
cada tarda a les diferents famílies.
Ja ens han manifestat des de diferents correus el seu agraïment
que fem extensiu a totes les persones (residents, familiars, alumnes i treballadors) que fan visible en el seu dia a dia tota aquests
valors que defineixen la nostra entitat i mostren, més enllà del
treball intern que es desplega en els diferents serveis, les altres
activitats de suport social que es desenvolupen a casa nostra.
Ascensió Finet
(Gerent de la Fundació Casa Asil)

Un nou espai per viure i
conviure, del dibuix a la
realitat
Com tots sabeu, ara farà dos anys, ens vam trobar un centenar
de persones per construir junts el futur de la Fundació. Un futur
compartit que recollís el conjunt de sensibilitats de les persones
que viuen, treballen i conviuen a casa nostra. Fruit de tot aquest
treball va néixer el projecte “Com a casa”. Aquest és un projecte
a 10 anys que contempla un canvi organitzacional progressiu a
partir d’un treball conjunt on puguem anar sumant veus i mirades diferents que ens permetin arribar més lluny i millor. Així
cada any s’estableix un pla d’acció que acull aspectes organitzatius i també estructurals i d’espais, entre d’altres.
Enguany hem iniciat un primer treball d’assaig, reconvertint una
mitja planta tradicional en una primera unitat de convivència independent. Hem compartit i treballat plegats en el disseny i el
desenvolupament dels treballs fins a la inauguració d’aquest nou
espai el passat més d’agost.
Aquest nou disseny ens ha permès, per un costat, transformar
un espai amb 5 habitacions individuals, 1 doble, 4 triples i un
bany general, en 7 dormitoris individuals i 6 dobles amb més
espai, amb 4 banys (dos adaptats), incorporant elements de
confort com un terra que redueix el risc de lesions per caigudes
i d’estalvi energètic com les noves finestres o l’aire fred i calent
que mantenen una millor temperatura ambiental o la incorporació d’una il·luminació per lets. I finalment, i per això no menys
important, la distribució dels espais situant un menjador central
amb un office annexa, el que permet la visualització propera i
constant dels residents.
Hi hauran persones que els hi agradarà més o menys, però ara
cal, entre tots, precisament valorar els encerts i allò que encara
podem canviar, millorar i/o incorporar. Per això en els proper
mesos volem avaluar el seu funcionament recollint tots aquells
aspectes de millora tant a nivell organitzatiu com de l’entorn
que impactin directament en un major benestar de la persona,
ja que és aquesta la nostra principal fita, el poder oferir un espai
alegre, acollidor, íntim i personal en aquesta etapa de la vida. Necessitem aquest temps de valoració per extreure resultats que
ens permetin millorar l’adaptació d’una segona unitat, prevista a
la tercera planta a finals del proper any.
Entenent que tot i els esforços econòmics i personals que ha emprat la Fundació no hauran aconseguit la totalitat dels objectius
que ens vam fixar orientant-los sempre a la millora de l’atenció
de les persones que viuen i conviuen a casa nostra, si que confiem en anar donant passes cap aquest futur desitjat que fa dos
anys vam dibuixar i tant ens va il·lusionar a tots.
Ascensió Finet
(Gerent de la Fundació Casa Asil)
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Racions lliurades

LA SEGARRA
La Segarra és una comarca de l’interior de Catalunya, la capital de la qual és Cervera i es troba a l’àmbit funcional territorial de Ponent. Està situada en un altiplà i la seva extensió era
històricament més gran que el territori actual. Els hiverns son
freds i els estius càlids, les pluges oscil·len entre els 350 i 450
mm l’any. La vegetació predominant és els camps de cereals
amb clapes de bosc de pins alzines i rouredes.
Es creu que el nom de Segarra prové de la ciutat íbera de Sikarra
situada al terme municipal de Prats del Rei a l’ alta Segarra.
Les poblacions d’aquesta comarca son les següents: Biosca,
Cervera, Estaràs, Granyanella, Granyena de Segarra, Guissona,
Iborra, Massoteres, Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, les Oluges, els Plans de Sió, Riberra d’Ondarra, Sanaüja, Sant
Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana, Sant Ramon, Talavera,
Tarroja de Segara, Torà i Torrefeta i Florejacs.
El clima és Mediterrani continental sec i la temperatura
a l’hivern és molt freda degut a les boires persistents dels
mesos de desembre i gener.
Sra. M. Teresa Barrera
(Resident de la Fundació Casa Asil)

La nostra història
EL FRANQUISME
• La guerra s’acabà l’any 1939 amb la victòria del
general Franco, que va trobar el camí obert per
implantar una dictadura molt forta. No es podia parlar ni escriure en català. La gent no es podia reunir
o associar per plantejar altres interessos que no
fossin els del dictador : I a tots els que s’havien significat d’una manera o altra durant la guerra o la
república, se’ls empaitava, se’ls apartava dels altres
i fins i tot se’ls matava.
• Això va provocar l’exili de molts milers i milers
de persones, que van anar a fer a altres països el
que no podien fer aquí. Així Catalunya i Espanya van
perdre molts escriptors com Josep Carner, molts
artistes com Picasso, molts científics com el doctor
Trueta, músics com Pau Casals i altres personalitats
tan significatives com Pompeu Fabra i el Cardenal
Vidal i Barraquer.

El nostre territori - La nostra història

El nostre territori

• Els primers anys de després de la guerra foren
tristos per a tothom. Hi havia molta fam i el que és
pitjor, molta por. Semblava que tot s’havia perdut
i per sempre.
Sra. M. Teresa Barrera
(Resident de la Fundació Casa Asil)
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Centre de Dia

Centre de Dia
Hem donat la benvinguda a la tardor, arriben uns
mesos plens de celebracions i festes. Amb el començament del curs dels nens del col·legi, tornem a fer les
activitats intergeneracionals dels que molts usuaris de
Centre de Dia participen conjuntament amb els nens
de l’escola des de l’any passat (Grup d’informàtica,
grup de lectura del diari, grup de manualitats i llocs de
taula, bingo, grup de activitat física, etc. )
Per altre costat comencem, un any més, els grups
sòcioeducatius per a familiars. És el 5è any que es
fan i per ara, ha estat molt positiu per tothom. Un
espai per compartir, per trobar eines, un espai
d’acompanyament, al que us animo a participar-hi.
És molt gratificant.

Aquest any, com cada any, hem fet panellets i hem
celebrat la castanyada. Continuarem amb les festes de Sant Andreu amb la tómbola i les diferents
activitats que s’organitzen. I celebrarem el Nadal,
guarnint el centre, que ens agrada molt i dona caliu
a la festa.
Ens agradarà que hi participeu, i per això us informarem amb temps per gaudir i, si en teniu ganes, compartir amb nosaltres els preparatius i guarniments.
Moltes gràcies.

Notícia d’interès
EL passat més d’agost la Sra. Pepita Vigueras va ser besàvia d’un nen molt guapo que es diu EINAR.
Laura Carballo
(responsable higiènic – sanitària del Centre de Dia de la Fundació Casa Asil)
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CANELONS (per a 4 persones)
Ingredients:
20 canelons “El Pavo”
¼ de vedella
¼ de tocino (carn de porc)
1 pit de pollastre
Una botifarra
Ceba
All
Pebrot vermell
Llet
Farina
Sal
Mantega

Jardineria

Formatge ratllat
Preparació:
Bullim els canelons i els posem estesos en un drap i
els deixem refredar.
Posem a la paella una mica d’oli on sofregim la ceba,
l’all i el pebrot vermell. Després afegim la vedella, el
tocino, el pit de pollastre i la botifarra, per fer el rostit.
Quan ho tenim fet ho triturem.
Perquè quedi melós li podem posar una mica de llet
i una miqueta de farina.
Quan està fred ho posem als canelons, enrotllantlos. Ho podem fer d’un dia per l’altre i posar-los a la
nevera, tapant-los perquè no s’assequin.

LA DÀLIA
La Dàlia, és una flor que pot ser de diferents colors,
pot arribar a tenir més d’un metre d’alçada, li surten
diferents branques que també poden arribar al metre d’alçada.
La flor és rodona, plena de pètals que acaben en
punta i al mig té com un cor que sembla que estigui
dormint, perquè mai s’obre del tot, ara també hi ha
en testos (però no creix tant).
Quan la Dàlia s’asseca, s’arrenca. Les arrels semblen
moniatos, per sobre d’aquestes es tallen els troncs a
uns 15 cm. Al mes de setembre es tornen a plantar,
els troncs s’han de deixar fora de la terra.
Sra. Antonieta Fontgivell,
resident de la Casa Asil

El racó del resident i del familiar

Receptari de cuina

El dia que els fem, posem el suc del rostit al fons de
la safata perquè no s’enganxin els canelons. Posem
el canelons i els cobrim amb la beixamel. Per sobre
de la beixamel posem mantega i després una capa
de formatge ratllat.
Els posem al forn, quan estiguin ben torradets, no
cremats, els traiem del forn.
Aquesta recepta li va ensenyar el mestre Eduard
Tolrà, director de l’orquestra CNT-FAI de Barcelona.
Sra. Enriqueta Tor,
resident de la Casa Asil
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Activitats
10

Gimcana
Com cada any a primers del mes de juliol fem la gimcana (aquest any va ser el 9 de juliol).
Degut a la calor que ha fet aquest estiu, i per recomanacions del nostre metge de la casa (Santi Castellà) i cap
d’infermeria (Sarabel Márquez), no es va poder fer al pati i per això la gimcana aquest any es va fer a la planta
baixa de la casa.
Ens ho vam passar molt bé, però tot una mica més atapeït ja que no teníem tant espai com al pati.
I a la tarda vam poder gaudir de l’actuació del nostre voluntari Jordi Martí i de l’entrega de diplomes i regals (donacions de diferents entitats i empreses).
Gràcies a tots els voluntaris per fer que aquest dia fos tan especial i divertit, sense ells no hauria estat possible.

Els passats dies 24 i 31 de juliol, vam gaudir d’un passeig per la Rambla de Sant Andreu i de prendre una
orxata fresqueta.
Una vegada més, tots plegats vam compartir una bona estona i ens ho vam passar d’allò més bé.
Gràcies a tothom i, especialment, als voluntaris per fer-ho possible.
Hi tornarem, de ben segur, l’any vinent!

Activitats

Fem una orxata a la Rambla

Aquest any per celebrar la:
Els voluntaris, residents i familiars
Faran un:

Festa Major de Sant Andreu
El proper dilluns 30 de novembre per celebrar la FESTA MAJOR DE SANT ANDREU, voluntaris, familiars i residents de la Fundació de la Casa Asil, realitzaran un Musical a l’Auditori de la casa a les 16’30h.
No hi podeu faltar, us hi esperem.

L’AUDITORI
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Per saber-ne més

Per a què el cos no pateixi... 11a part (setembre 2015)
Exercicis per fer mentre estem asseguts
Continuem amb més exercicis que podem
fer mentre estem asseguts. Recordem, però,
que cal evitar estar molta estona seguida a la
cadira. Hem d’intentar aixecar-nos i fer una
volteta de tant en tant.
Avui us presentem alguns exercicis de braços.
1.- Portar les mans dels genoll a les espatlles.
2.- Amb els braços creuats, tocar-nos les
espatlles amb les mans i en des creuar els
braços tocar-nos els genolls.
3.- Braços estirats cap endavant. Aixecar els
dos braços i després baixar-los.
4.- Braços estirats. Aixecar un braç amunt i
l’altre cap avall i enrere.

5.- Amb la mà dreta tocar l’orella esquerra
passant per sobre el cap. Després fer el mateix amb la mà esquerra per tocar l’orella
dreta.
6.- Moure els braços imitant el moviment de nedar.
Cristina Losa.
Fisioterapeuta de la Casa Asil

12

Sabíeu que...?
LES PERLES
La perla natural és una gemma d’origen orgànic que es forma dintre de certs mol·luscos d’aigua salada i dolça, causada
per la presència d’una partícula irritant, un paràsit o una alteració fisiològica sense intervenció humana de cap mena;
la perla cultivada, és una gemma d’origen orgànic formada
igualment dintre de certs mol·luscos d’aigua salada i dolça,
però provocada per la presència d’un nucli inserit per l’home.
Totes dues perles estan constituïdes per plaquetes microscòpiques de nacre, químicament carbonat de calci,
en forma d’aragonita i calcita, una substància orgànica
(conquiolina) i aigua.
Hi ha varietats molt nombroses, segons el color, forma, lloc
d’origen i classe de nucli.
Normalment són de colors blancs i grocs clars, amb diferents
matisos de rosa, verd, blau, gris,.. la característica principal
amb totes es la brillantor nacrada.
El seu origen pot ser, perla natural: Golf Pèrsic, Sri Lanka,
Austràlia, Veneçuela i Tahití i les perles cultivades: Japó, Xina
i mars del Sud.
Cedit per la Sra. Mercè Tolrà
(Voluntària de la Fundació Casa Asil)

Al llarg d’aquest any, hi haurà una secció especial del 150è aniversari, on es farà una entrevista amb
alguna persona il·lustre del barri i referències a d’altres persones que hagin estat vinculades a la Fundació.

Persona il·lustre del barri
ENTREVISTA A LA SRA. NÚRIA GISPERT FELIU
Volem conèixer una mica millor a la Núria Gispert, una dona propera, activa I amb una gran trajectòria vinculada al voluntariat i
l’acció social.

Va néixer en plena guerra civil.
civil Quins records en té de quan
era petita?
Vaig néixer just abans de l’inici de la guerra civil, el 6 de juny de l’any
1936 a La Sagrera. Durant la guerra vaig anar amb els pares a viure a Bigues on tenien una casa ja que, a finals del 37 i principis del
38, a Barcelona es passava molta por; el poc record que tinc són
els bombardejos i els morts pel carrer. I de la postguerra recordo la
misèria que hi havia. El meu pare era metge i vam poder veure tota
la pobresa, ens explicava que als malats que no tenien res, el pare
els visitava i sota el coixí els hi deixava diners. Era una gran persona.
També hi havia molt mercat negre, i fins l’any 53, no van treure la
targeta de racionament, a partir de llavors ja es podia anar a comprar. Es va passar una època terrible.
Aquí a Sant Andreu, estàvem molt ben organitzats teníem la Previsió Obrera, als jubilats els hi donaven un dineret.
Als anys 50, va començar a fer de voluntària. Perquè se’n va fer?
Perquè a Can Tunis?
Als 14 anys feia de voluntària a Can Tunis tots els diumenges “en una
escuelita” on ensenyava a escriure i llegir, però a mi aquella mena
de voluntariat no em convencia, era molt de beneficència no es feia
assessor social.
El Capellà Garreta, em va dir que ell sabia un lloc on necessitaven
una persona per donar classes de matemàtiques. Aquest lloc era la
protecció de menors, ara DGAIA, on hi havia nens de famílies des estructurades. Era un panorama impressionant. Allà em vaig adonar
com estava Barcelona, una gran pobresa, i vaig veure que això era
molt difícil de solucionar.
Amb trenta i pico d’anys, milita clandestinament, no?
Va ser quan vaig contactar amb el PSUC i vaig estar durant quatre
anys de Regidora en l’apartat de Promocions i Relacions Cíviques.
I després, l’Ajuntament de Barcelona i Càritas. De què n’està més
contenta d’aquesta etapa?
Als 42 anys, vaig entrar a l’Ajuntament de Barcelona amb el grup
municipal del PSC, on vaig ser Regidora al Patronat de guarderies,
al districte 10 i Vicepresidenta del Patronat d’Habitatges. Durant
aquesta època em vaig posicionar al costat de Raimon Obiols.
A l’any 1995, el Cardenal Ricard Maria Carles, em va escollir per
participar en les sessions del Concili Provincial Tarraconense, on
vaig defensar una visió més oberta. Em sento catalana, espanyola i
europea, una persona del món, per això m’afecta molt el que passa
globalment. A l’any 98 vaig ser Directora de Càritas Barcelona i del
2002 al 2004 també de Càritas Madrid.
De tota aquesta etapa, el bon record que tinc és “ajudar a fer perso-

nes i aquestes persones puguin fer assessor social”, posar un granet
de sorra a dintre d’aquesta la nostra Catalunya, del nostre món, que
si no fem això ja podem anar fent independència i tot el que vulguis
que no es tirarà endavant.
Catalunya està molt arrelada als bancs d’aliments, però amb aquesta crisi es fa més beneficència i no promoció.
Estic molt orgullosa i satisfeta quan m’aturen pel carrer i em pregunten si em recordo d’ells, i com els vaig ajudar. Per exemple, aquí a
Sant Andreu vaig poder ajudar a un noi en els seus estudis i avui és
el Coordinador de les Cooperatives a nivell Europeu.
Ha estat una dona que s’ha dedicat molt a la immigració. Aquestes persones que no marxen del seu poble perquè sí. Aquí tenen
una font a tres minuts i menjadors socials, al seu poble no. I també
s’ha dedicat a la infantessa, són el Present i el Futur. Recorda que a
Ciutat Meridiana tenien un local per preparar mares joves. A final
de curs els nens sabien riure i caminar i elles estaven contentes
perquè les havien col·locat.
D’aquesta experiència està molt satisfeta. Qui és per a vostè una
persona voluntària?
Per a mi el voluntariat és un sector important que facilita i ajuda a tirar
endavant els projectes socials. Estem en un país on s’han de potenciar
els valors i transmetre a la gent menuda . Els valors són un puntal fonamental per ser solidaris, per respectar-nos.
Actualment, de quines associacions forma part?
Ara sóc de diferents associacions, participo de manera activa en la
Fundació Pere Tarrés, en la Fundació Olof Palme i la Fundació Escola
Vicenciana. També col·laboro com a voluntària amb la ONG Braval.
L’any 2014 vaig fer el Pregó de les Festes Majors de Barcelona, em
va fer molta il·lusió i ara m’han demanat fer el Pregó de les Festes
Majors de la Sagrera.

Especial 150è aniversari

Especial 150è aniversari

L’any 2002 la van condecorar amb la Creu de Sant Jordi i al 2013 la medalla d’Honor del Parlament de Catalunya, per la seva trajectòria vital
marcada pel compromís social, que l’ha portat a participar en la política municipal, l’activisme veïnal i cívic i en moltes iniciatives de caràcter
solidari. I al 2014 va ser una de les tres finalistes al Premi Català de
l’any, que atorga El Periódico de Barcelona.
Quina relació ha tingut amb la Casa Asil?
Amb la Casa Asil mai he tingut molta relació, ja que era una Fundació molt tancada i molt privada per a un cercle de persones del barri.
Quina opinió en té del nostre Projecte Com a Casa que estem
desplegant?
No fa gaire temps que em vàreu convidar per explicar-me’l i em va
semblar magnífic i molt interessant, bàsicament perquè és un treball fet des de la participació de tothom.
Amb aquest projecte es fa que la gent gran i els treballadors es tornin els protagonistes del que s’està portant a terme i això dóna satisfacció (és una manera de fer-te teu el projecte).
La veurem als actes de commemoració del 150è aniversari de la
Fundació?
M’agradaria venir, si puc.
Agraïm molt a la Sra. Núria Gispert el temps que ens ha dedicat i
l’oportunitat de conèixer una mica més la seva trajectòria dedicada als altres d’una manera tan solidària.
Susana Carrasco
Educadora Social de la Fundació Casa Asil
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COMM E M ORAC IÓ
150è
ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ
Fer 150 anys és una fita que està a l’abast de molt poques entitats, i suposa haver tingut una important capacitat de resposta
davant de totes les situacions, conflictes i canvis que han anat
apareixent en el seu entorn.
Aquesta vitalitat fa coincidir l’aniversari amb un moment en
el qual la fundació es planteja una nova situació de canvi.
Canvi promogut, després d’haver escoltat a tots als actors,
que des de dintre de la mateixa fundació i del seu entorn
més proper, li han traslladat la seva visió del futur desitjat.
Per això, aquesta celebració és una oportunitat única per fer
conèixer el nostre projecte, acostar-lo a més persones, entitats
i institucions, de manera que el puguin conèixer, fer-lo seu i
difondre’l, contribuint a teixir xarxa i possibilitar l’accés de nous
col·laboradors al projecte.
El nostre missatge consisteix en donar a conèixer:
• La fundació i el seu arrelament al barri.
• La fundació, com a espai i definició on conviuen infants, joves i gent gran.
• La fundació i la voluntat de projectar-se al futur, a partir dels
seus orígens i història.
• La fundació com a entitat de serveis, sense afany de lucre.
• La fundació i la seva particular manera de fer: l’escolta activa, la participació, la pluralitat i la transversalitat.
Els objectius que ens proposem són:
• El coneixement de la fundació, en tot el seu contingut, a
tot el barri, començant per la realitat més propera, com és
l’entorn de l’escola.
• La valoració i el reconeixement del treball amb la gent gran,
com a col·lectiu de treballadors i com a imatge pública.
• L’elaboració d’una xarxa de complicitats amb persones, entitats i institucions, per tal d’aconseguir col·laboradors immediats i
potencials, en qualsevol dels àmbits de la fundació, tant els que
ara mateix estan ja formalitzats (voluntaris, membres dels grups
de treball, patrons), com els que es poden anar creant (amics, associats, vinculats amb experiències europees, etc).
• L’enfortiment i el desplegament de les relacions institucionals.

ACTES PREVISTOS
14de novembre del 2015:
10:30

Missa concelebrada a la parròquia de Sant Andreu amb
la participació de l’Arquebisbe de Barcelona, Lluís Maria Sistachs. Hi assistiran residents acompanyats per nois
i noies de l’escola, religioses, treballadors de la casa, familiars, patrons, voluntaris, entitats convidades i representants polítics.

12:00

Presentació, a la sala d’actes de la Fundació, de la nova
pàgina web i el nou logo.

12:30

Descoberta, al pati de l’escola, de la placa commemorativa, seguit d’un vermut per a tothom.

12 de desembre del 2015:
En el marc de la Festa Major del barri

11:00

Passejada per l’antic barri de Tramuntana de Sant Andreu de Palomar rememorant i descobrint els orígens
dels noms i la història dels carrers. (Activitat realitzada conjuntament amb la Fundació Casa-Asil de Sant
Andreu de Palomar dins dels actes de celebració del
seu 150ė aniversari). A càrrec de Jordi Petit, historiador i arqueòleg. Lloc de trobada: Plaça Orfila. La ruta
finalitzarà a la Casa Asil on tindrà lloc una botifarrada
solidària en suport a la Marató de TV3 i organitzada per
l’AMPA de l’escola Sagrada Família.

Gener 2016:

Maig 2016:

Exposició fotogràfica en la que es mostrin flaixos de moments
viscuts i que reflecteixin emocions, expressions, actituds positives, activitats, dia a dia, projectes compartits de les persones
que viuen i treballen a la Fundació.

Exposició a l’espai Bota de Can Fabra, documentació
“Fundació Casa Asil 150 anys”. Permanent tot el mes
de maig.

Febrer 2016:
Acte espiritual amb la finalitat de compartir espiritualitat en
les seves diverses formes. Una experiència pràctica compartint música, textos, silenci, meditació...i així reflexionar sobre
com treballar i compartir en el món de les persones grans. Activitat oberta al barri.

Març 2016:
Elaboració d’un grafiti a la paret davant la sortida de l’escola,
confeccionat per alumnes de la Llotja de Sant Andreu i compartit, a partir del disseny que ells proposin, amb nois i noies
de l0escola i residents. El grafiti ha de ser al·legòric a la commemoració del 150è aniversari i al programa intergeneracional com valor de la fundació i reflex del camí de vida que es
plasma en el nostre dia a dia de l’escola.

Paral·lelament es realitzarà en el mateix local, una taula rodona sobre “passat, present i futur de la Casa Asil”, a càrrec de
tres ponents vinculats a la Casa.
“Tastets de Música”
Concert solidari al SAT teatre de Sant Andreu, amb la
participació de les escola de música del barri (pendent
de confirmar).
Aquest concert ha de permetre ser l’altaveu de la commemoració del nostre 150è aniversari. Esperem l’assistència
d’alumnes, pares, reisdents, familiars, treballadors, mestres,
voluntaris, ex alumnes i amics de la Fundació

Setembre 2016
Acte central a les dependències de la Fundació amb l’objectiu
de que tots plegats (residents, alumnes, pares i mares de
l’escola, familiars de residents, treballadors, patrons, religioses...), puguem gaudir d’un moment tant especial.

Octubre 2016:
Abril 2016:
“Camina amb la Fundació”
Caminada popular pel barri en la que esperem comptar amb totes les entitats, administracions, col·lectius i particulars que hi vulguin participar. A fi que se’ns visualitzi, portarem una samarreta
identificativa de la commemoració del 150è aniversari.
Sant Jordi
En el marc de la celebració de la festivitat de Sant Jordi, els nois
i noies de l’escola escolliran la temàtica del musical que fan
cada any, lligada al moment de la celebració. Es compartirà el
contingut amb professionals de la residència, residents, mestres i alumnes.
Celebració de la Pasqua
Trobada de Pasqua a la parròquia de Sant Andreu, que faci
referència a la celebració del 150è aniversari i que finalitzarà
amb un dinar i una bona sobretaula.

Realització d’una jornada de reflexió mentre es comparteixen mirades i es contrasten criteris sobre “cap on volem
anar o hauria d’anar el món de la gent gran”. I el món de les
residències?

Programa provisional
que anirem concretant
al llarg de l’any!

Especial 150è aniversari

Ex alumnes del Col·legi
Sagrada Família
L’associació d’ex alumnes del Col·legi de la Sagrada Família va néixer com a conseqüència de l’amistat conreada per un grup de noies de Sant Andreu, durant el
seu pas per les aules d’aquesta Institució, en la dècada
del anys 1920/30. Amistat que va durar molt temps i
que, malgrat una certa dispersió posterior, provocada
per circumstàncies personals, es va mantenir.
L’any 1983, el viatge a Barcelona de l’ex alumna Sara Farré, persona molt estimada per tot el grup d’amigues,
que residia a l’Argentina feia anys, va motivar una intensa mobilització de les seves companyes del Col·legi,
les quals es van reunir en un dinar en honor seu.
Arran de la satisfacció que va produir en tot el grup
aquest retrobament, va sorgir la idea d’organitzar
una trobada anual en el Col·legi. La idea fou molt
ben rebuda per les religioses, les quals van decidir
que hi col·laborarien preparant el berenar. Cal donar

Ex alumna i treballadora de
la Fundació Casa Asil
Rosa Maria per què no ens expliques una mica la
teva història a la Casa Asil?
Els meus inicis a la Casa Asil van ser a l’escola, encara
no havia el nou edifici, una part era escola i l’altre
residència. Hi havia residents que formaven part de
diferents tasques: porteria, banys, suport a les classes de labors i lectura. El meu record del pati amb la
pista de basquet, el Sagrat Cor al mig dels arbres, les
fonts d’aigua, el Pere tocant la campana per entrar a
les classes en files per cursos, la Capella,....
Els canvis arriben amb l’EGB i el nou edifici de
l’escola, desprès la part vella de l’Asil i tot seguit
la resta.
Com a treballadora, fa 12 anys que estic a la casa,
i quin canvi!, el fet de tenir a la gent gran al meu
costat ha fet més entenedora la meva tasca i el comprendre la meva labor encaminada al treball en les
diferents pèrdues que ens porta la vida i el procés
de créixer.
Rosa Maria Vilaseca
(Psicòloga de la Fundació Casa Asil)
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aquí el nom d’algunes de les dones que van ser cabdals en la creació de l’Associació d’ex alumnes del
Col·legi sagrada Família: Trini Brugada, Mercè Cantarell, Trini Cortines, Teresa Cotrina, Mercè Mauri i
Lluïsa Sancho, entre d’altres.
La cerimònia religiosa que precedeix la trobada
anual d’ex alumnes, es va introduir ja de bon començament, l’any 1986, amb una excursió a Andorra, es va iniciar una nova activitat de l’Associació,
consistent en organitzar cada any una excursió a un
indret d’interès turístic i/o cultural.
L’Associació va anar creixent amb la incorporació de
generacions posteriors d’ex alumnes fins a arribar
al nombre de cinc-cents en pocs anys, i tot gràcies
al fet que sempre hi ha hagut al davant una petita
comissió organitzadora que, amb la seva constant i
desinteressada dedicació, ha contribuït i està contribuint al manteniment i suport de l’Associació d’ex
alumnes del Col·legi de la Sagrada Família.
Escrit per ex alumnes del col·legi Sagrada Família

Som a punt de conèixer la Maria Estany, una voluntària de la
Casa Asil, vinculada a nosaltres des de fa 17 anys.
La seva tasca de voluntària comença l´any 1998. De fet és una
antiga treballadora de la residència. S´encarregava de preparar el menjador general. Va ser molt poc temps - un mes però ja en aquells anys començava a fer tasques de voluntariat al Centre de Dia. Ajudava a les auxiliars Isabel i Montse a
donar els esmorzars i també els cantava cançons uns dies a la
setmana. Van ser tres anys molt bonics. Per motius concrets
va haver de deixar-ho però no del tot. Altres situacions personals demanaven la seva atenció.
En el seu cas no ha tingut una motivació especial que l´hagi
fet inclinar cap el voluntariat. Potser una manera de ser - de
caràcter extrovertit - i el fet de relacionar-se amb altres centres, com ara la Clínica Coroleu, van ajudar-la a fer el pas. Recorda que hi cantava sarsueles tots els dijous i els malalts s´ho
passaven d’allò més bé.
La Maria comenta seriosament: “ a mi el que m´agrada és
parlar amb la gent. De veritat que és agraïda i jo ho noto amb
les mirades. Sóc una persona que no li costa comprometre´s
perquè les persones compten amb tu “.
A l´actualitat el seu paper com a voluntària es centra en dues
tasques: acompanyar els residents en les sortides dels divendres
( tot i que li costa per les cames ) i cantar a les plantes 2ª i 3ª els
dimarts i dimecres ( mati i tarda ). També cada final de mes, a
la trobada de residents que es fa al menjador general amb els
residents de 4ª i 5ª plantes, canta i balla animant a tothom. A les
plantes acostuma a fer una rotllana amb els avis per a que cantin
plegats i també ells mateixos es veuen cóm ho fan. Canta des de
sardanes, boleros, xotis, música popular,.. i alguna cançó pican-

tona. De tant en tant, s´hi afegeix alguna auxiliar que, de forma
sobtada, improvisen un “ duo musical “.
La Maria s´adona i ens fa saber que fer de voluntària pels residents és important:
compartir temps és un valor insubstituïble que no es pot mesurar en paraules. Donar alegria i estones de felicitat només
es pot mesurar amb el cor.
Més que una anècdota, sí voldria comentar-nos un fet que li
va passar no fa pas gaire. Maria era a la 3ª planta, preparant
l´ambient per començar a cantar, quan va veure una cara
nova. Era l´últim ingrés a la planta. Es va apropar a la resident
i li preguntà: Ah, vostè és nova, oi ? I la dona, sorneguera, li
contestà: Sí, és clar, nova de trinca ! Després d´uns segons
de sorpresa, van desfer el malentès i, encara ara, quan totes
dues es miren els ulls, riuen de bon grat.
Finalment ella ens voldria recomanar a tothom que passi per
l´experiència de ser voluntària/i : ajuda a obrir els ulls a d´altres
realitats, ens enriqueix a tu i a mi, podem tenir l´ocasió de compartir altres formes de veure i viure la vida i que, com a persones
úniques i singulars, descobrir-nos en els altres.
Entrevista realitzada per la Montserrat Parellada,
auxiliar de la Casa Asil

Ens posem al dia!

En el nostre record

Donem la benvinguda...

A la 4a 1a. planta, la senyora Ana Forcada, Ana Maria
Merino i els senyors Jordi Comas, Antonio Barutel

A la 4a 1a. planta, les senyores Angelina Rodríguez, Virtudes Correa i Ramona Sabaté.
A la 2a. planta, les senyores Josefa Bareche,
Mari Carmen Sousa, Carmen Moreno, Hortènsia
Álvarez i el senyor Antonio Villa.
A la 3a. planta, les senyores Maria Rovira, Josefa
Augé i Paquita Torrent, Lolita Paré, María Castelló,
Candelas Bajo i el senyor Narciso Carazo
A la 4a. planta, senyor Pere Preses.
A la 5a. planta, les senyores Teresa Cabrerizo,
Ana Sansa, Eustaquio Florez,.
Al Centre de Dia, el senyor Mario Linuesa, Andrès
Alcaraz, Diego Martínez, Jose Miguel Hurtado i
les senyores Luisa Pérez, Teresa Hinojosa, Carmen
López, Transito Millán, Encarna Vegas.

Voluntariat a la Casa Asil

Entrevista a una antiga voluntaria de l’Asil, que ho
continua sent...

A la 2a. planta, les senyores Faustina Candalija, Carmen
López Julià, Carmen Perdigones, Paquita Benvingut i el
senyor Valentin Martín
A la 3a. planta, les senyores Saturnina Ortega, Angeles
González, Josefina Roig, Llúcia Ferrer i Annita Sáez
A la 5a planta, la senyora Leonor Soto i el senyor Rafael
Roquero
Al Centre de Dia, la senyora Maria Trinidad Martínez i
els senyors Joan Josep Carruesco, Fabiano Fernández
Han canviat de centre...
Al Centre de Dia, les senyores Lola Bondia,
Ángeles Fuentes i el senyor Evaristo Alonso

17

Aniversaris

Aniversaris de juliol
El passat mes de juliol varen fer anys (d’esquerra a dreta):
1a planta
Maria Belmonte
i Antonia Ill

2a planta
Filo Lázaro
i Maria Labrador

3a planta
Catalina Arcos, Marta Millàs, Montserrat
Viñas i Juani Fernández

4a i 5a planta i centre de dia
Luis Díez, Angelina Martínez, Evaristo Alonso, Ángeles Ruiz, Felipa Castilla, Agustina Velázquez, Angelina
Serra, Rafel Roquero (en pau descansi) i Moisés Utrilla

Aniversaris de setembre
Per acabar, el mes de setembre, les persones homenatjades han estat:
1 planta
1a
IIsabel Medina i Pilar Abel
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2a planta
Paquita Benvingut (en pau descansi),
Hilario Hernández, i Josep Virgili

Aniversaris

Aniversaris del mes d’agost
A l’agost... (d’esquerra a dreta):
1a planta
Lluïsa Mora, Montserrat Bonal,
Jordi Comas (en pau descansi) i
Ana Maria Merino.

2a planta
2
M. Carmen Moreno
M

4 i5
4a
5a planta
l
i centre d
de di
dia
Enriqueta Tor, Margarita Muñoz, Julio Chamorro,
Anna Fàbregas i M. Carmen Moreno

3a pl
planta
lanta
Isabel Millán, Quima de Haro, Virtudes
Caballero i Anna Fàbregas

3a planta
Lolita Paré

4a i 5a planta i centre de dia
Pere Turroja, Teresa José, Roser Cambra,
Emília Jaumot, Lolita Paré, Eustaquio Flórez,
M. Carmen Sousa i Espe Andrés
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Els nostres residents
Sra. Maria Teresa Barrera
Vaig néixer a Barcelona l´any 1929 al carrer Tallers.
Érem tres germans: dues noies i un noi. Jo sóc la
gran, la Lluïsa va morir i el Joan és casat i avi d´una
neta de 26 anys, a punt de casar-se, i un altre nét de
18 anys. Els meus pares es van conèixer treballant i
la meva mare era professora de dibuix. L’afany de la
mare era que tots els seus fills estudiessin però a mi
no m´agradava.
Vaig anar a col·legi fins els 13 anys. Després ja vaig
començar a treballar pels matins i estudiava taquigrafia a les tardes. Recordo que a l’escola feien algunes classes en català i pel carrer tothom el parlava normalment. Quan arribà Franco, prohibí el
català i la gent l´havia de parlar d´amagatotis. Jo en
vaig aprendre a cases particulars, això sí, sempre
d´amagat. Quan hi vaig aprendre´l bé, jo mateixa el
vaig ensenyar als altres.
Més tard vaig fer d´aprenenta en el taller d´una
modista però tot plegat, no em va convèncer, tot i
que em pagaven per setmanes. De seguida em vaig
col·locar en unes oficines. Això ja m´agradava més
. D´aprenenta una altra vegada, cobrava aquest
per mesos. Gràcies a haver estudiat taquigrafia era
l´encarregada d´escriure cartes comercials, portava
la comptabilitat i feia feina de secretaria. Vaig treballar fins els 62 anys i en aquells anys, era fàcil canviar
de d´empresa perquè, encara que es guanyava molt
poc, hi havia feina.
Sóc soltera i no em vaig casar perquè “ la cosa “ no
va sorgir. Vivia de lloguer a la part vella de la ciutat i,
més tard, em vaig traslladar a la Sagrera, vivint-hi 15
anys. Després vaig anar a parar a Sant Andreu i sóc
aquí des de fa més de 12 anys.
Quan vaig conèixer aquest barri de seguida vaig tenir la sensació d´estar en un poble. Va ser el que més
em va agradar.
Per un altre costat jo he estat de salut delicada. Els
metges sempre m´havien dit que quan sigui una persona gran, hauria d´utilitzar una cadira de rodes donats els meus problemes d´esquena. Va arribar un
moment que notava que ja no podia fer les feines de
casa ni totes aquelles coses que feia abans. Durant
un temps disposava d´una senyora que m´ajudava
però ja començava a buscar alguna altra alternativa.
Jo, que sóc creient i anava a missa cada dia, “ los
padres “ en van convidar a un beatificació que es
feia a Sant Andreu. Conegué a vàries monges, entre
d´altres a la mare Montserrat Carbó. Ella fou qui en
va posar en contacte amb la residència. Vaig anar
a veure el centre però no em va agradar gaire. La
mare M. Carbó em va comentar que si més endavant canviaven les coses, m´hi apuntés. Així va ser:
la nova assistent social, Conxi, em va fer entrar i ja
porto més de 12 anys a la residència. El que més em
va agradar eren els menjars: feien molt bona olor,
el menjar era més senzill però sabies què menjaves,
era tot molt elaborat i casolà.
Un dels meus hobbys aquí a la Casa Asil fou la meva
participació en la creació d´una revista per a tots. En

aquells temps jo tenia amigues que tenien revistes
amb idees interessants i que explicaven moltes coses. Susana, una de les educadores, em preguntà si
volia participar i jo encantada. Han estat 10 anys de
creativitat i de mantenir la ment desperta. Durant
un temps vaig aprendre informàtica amb l´ajut de
la Maria, una voluntària. Vaig aprendre molt encara
que ara mateix participo més de les classes de memòria que em van molt bé.
Quan era jove, i no tan jove, tenia altres hobbies i
inquietuds. M´agradava molt llegir llibres d´història,
de muntanya, vides de sants i, sobretot, novel·les
de suspens. Les meves preferides són les de l´Àgata
Christy.
Els diumenges anava d´excursió amb una associació muntanyenca de Barcelona. Tenia molta amistat
amb dues noies que, agosarades, vam fer el cim del
Aneto dues vegades. També vàrem intentar coronar
el Montblanc però finalment no va poder ser. Com
m´agradava molt ballar sardanes, aprofitava les excursions que feia per ballar-ne´n en qualsevol poble
que en toquessin.
Viatjar ha estat la meva gran passió : conec molt bé
Catalunya, he estat a França dues vegades, a Israel (
Terra Santa ), Egipte, Grècia, Àustria dues ocasions,
Canàries ( Tenerife ) i , no podria ser d´una altra manera, Andorra, el “país de l´aigua “.
Com anècdota, encara que trista però forma part
dels meus records, comentaré que he estat testimoni d´alguns accidents a la muntanya, com el de la
Maite, una xicota de 20 anys que, mentre escalava,
en posar la mà a una roca per subjectar-se, un tros
de muntanya es va desprendre i se l´emportà. Tot i
que sempre he anat molt preparada i he estat prudent, a la muntanya se li ha de tenir respecte però
no por.
Entrevista realitzada per Ana M. Sánchez.
Treballadora de serveis generals
de la Fundació Casa Asil

Sra. Teresa Marfull
(Directora de Comunicació)
1. On vas néixer?
Vaig néixer a la Clínica Sant Jordi, de Sant Andreu, perquè el metge va dir que era un part complicat “Venia
malament”
2. Quina tasca realitzes aquí?
Directora de Comunicació.
Quina és la teva feina?
La meva feina consisteix en que hi hagi una bona comunicació entre les persones i els equips, i juntament amb
la Directora, Susanna Fraile treballem perquè tothom,
residents, familiars i treballadors, se senti com a casa.
Quan temps fa que hi treballes? Fa que hi treballo un any i
set mesos, anteriorment era Patrona de la Fundació.

8. A quin lloc del món t’agradaria anar?
A Nova Zelanda(Austràlia), perquè té uns grans paisatges i és molt bonic.
9. Condueixes? El teu mitjà de transport preferit?
Sí, vinc cada dia a la feina amb cotxe, però quan
puc m’agrada agafar l’autobús. M’agrada també
viatjar en tren.
10. Quan et jubilis, que penses fer?
Aquesta pregunta amb fa riure, de moment no em
plantejo res.
Entrevista realitzada per la Sra. Concepció Cotrina,
resident de la Casa Asil

3. Què t’agrada fer en el temps lliure?
M’agrada, escoltar música, llegir, passejar pel carrer
i viatjar.
També m’agrada molt fer sopars amb els amics i cantar.
4. Què prefereixes, mar o muntanya?
M’agrada més la muntanya, però per passar una estona,
també m’agrada la platja.
5. T’agrada llegir? Últim llibre que has llegit?
M’agrada llegir novel·les i biografies.
L’últim llibre que he llegit és “Sol a Berlín” de Hans Fallada.

Coneguem... - Biografies

Els nostres treballadors

6. T’agrada la música? Quina classe?
M’agrada molt i molt.
La música clàssica i el jazz.
7. Quin és el teu plat preferit? T’agrada cuinar?
El que més m’agrada per menjar són els canelons, llagostins, escudella i formatge. I també m’agrada cuinar, si tinc temps.

Joaquim Malats Miarons
Joaquim Malats, va néixer el 5 de març de 1872 a Sant Andreu de Palomar.
Era fill de Claudi Malats i Rialp i Joaquina Miarons i Batista. Era el segon de quatre fills. Tot i que no pertanyien a
una família acomodada, el matrimoni es preocupava per
l’educació dels seus fills i ja des de petit. Joaquim i el seu
germà, Antoni, van rebre classes de música al seu domicili
familiar; aquesta preocupació paterna fou constant durant
la seva etapa de formació a Barcelona, època en la que va
estar a punt de deixar els estudis per treballar com a fuster,
però acaba sent un pianista i compositor, un dels intèrprets
espanyols de finals dels segle XIX que va gaudir de major
prestigi al llarg de tota la seva vida i trajectòria artística i un
dels pianistes més rellevants de la història musical catalana de principis de segle XX, que contribuí decididament a

la difusió de la música catalana
arreu del món. Els primers llocs
a les aules de piano a l’Escola
Municipal de Música de Barcelona o al Conservatori de París,
l’obtenció del premi Diémer
en la seva primera edició de
1903, i els èxits que es deriven
dels seus nombrosos concerts,
especialment els interpretats
en la seva època de maduresa,
van consolidar la seva categoria
com a intèrpret.
Va morir el 22 d’octubre de 1912 als
40 anys a Barcelona, està enterratt al Cementiri de Sant Andreu.

Mercè Tolrà
(Voluntària de la Fundació Casa Asil)
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Oci

Reconeixement de Fotografies
LES PISTES DEL RESIDENT:
- Sempre ha estat molt vinculat amb la Casa.
- És de Sant Andreu.
- Li agrada molt el pa.
- Ara viu a la 3a planta.

Sol·lució de la revista anterior
La foto del resident de la
revista anterior era de la
senyora Agustina Velázquez
LES PISTES DEL RESIDENT:
- Fa molts anys que està a la Casa, abans estava a la 2a planta i ara està
a la planta baixa.
- Li agrada molt la seva feina.
- És rossa i és àvia de dos nens.

Sol·lució de la revista anterior
La foto del treballador
de la revista anterior era la de
la Sra. Montserrat Parellada

Dimarts cultural
Les sortides continuen i aquesta vegada ha estat al barri
del Guinardó .
Vam començar per la Biblioteca-Guinardó Mercè Rodoreda, del carrer Camèlies, que es va inaugurar l’11 d’abril
de 1999, un edifici de nova construcció dissenyat per
l’arquitecte Màrius Quintana, des d’on es pot gaudir de
una bonica vista de Barcelona. Vam continuar pel Parc
de les Aigües, un lloc perfecte per relaxar-se, llegir i conversar, per acabar als jardins del Príncep de Girona del
carrer Lepant a on antigament i fins els anys 80, estava la
caserna de la cavalleria de Girona. Aquí és a on vam fer el
nostre berenar al “Xiringuito Aigua” que té una terrassa
molt agradable.
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La Biblioteca deu el seu nom a la famosa escriptora catalana, que nasqué el 10 d’octubre de 1908 al barri de Sant
Gervasi i morir el 13 d’abril de 1983 a Girona i fou enterrada al cementiri de Romanyà de la Selva. Va rebre molts
premis entre ells el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

de 1980. Entre les seves obres destacaríem La Plaça del
Diamant i Mirall trencat. Per la seva obra, El Carrer de les
Camèlies, que la va escriure a l’exili, va rebre en 1966 el
Premi Sant Jordi.
A la biblioteca hi ha molta documentació del Fons Mercè
Rodoreda i Gurguí, l’espai és obert a tothom i paga la pena
fer-hi una visita, si us animeu trobareu al mateix espai diferents disciplines de lectures i activitats.
“Amigues dels dimarts culturals
(un grup de dones, familiars de residents)

Oci

Sopa de lletres
Buscar les següents 10 noms de regals que portaven els reis:







  







 

         




    











      



 



 









 





 

  

  



  

 



 









 

















  







 

   

o Diàbolo
o Bales
o Bitlles



 

o Fireta

  

 

o Nines
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o Pilota



 

 

 

 

o Tren

 



 

o Patinet



De quin indret es tracta?

Sol·lució de la revista anterior
L’indret a descobrir eren les Fonts del Llobregat
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Intergeneracionals

Projecte “Servei Comunitari”. Curs 2015-2016

Des del passat 5 d’octubre està en marxa, per segon any, la iniciativa intergeneracional del SERVEI
COMUNITARI: els alumnes de 3r i 4t ESO del Safa
comparteixen una hora a la setmana amb els residents i usuaris de la Casa Asil. Una experiència
que el curs passat va resultar molt enriquidora
per a tots, també per als professionals dels dos
serveis de la fundació.

A més, enguany hem fet un doble pas endavant:
els alumnes de 2n batxillerat faran un voluntariat
cada dissabte al matí i alumnes de 1r de batxillerat han decidit iniciar un voluntariat amb la nostra
gent gran, a qui coneixen i estimen gràcies al Servei Comunitari de l’any passat.
Amb l’ajuda de la Mare Janer i la il·lusió de tots els
participants, segur que aquestes activitats compartides suposen un avançament important en
sentir-nos, cada dia més, una família “com a casa”.
Constant
(Coordinador de secundària)

Lorena Coleto Fernández
Avui coneixerem una mica millor la Lorena Coleto
Fernández, una dona de 36 anys que treballa com
a mestra d’Educació Infantil al col·legi Sagrada Família de Sant Andreu.

24

Quan vas començar a treballar a l’escola?
Ja fa 10 anys , després d’ acabar els meus estudis
universitaris. Vaig decidir venir a aquesta escola
perquè sóc una ex-alumna, i tenia uns records
meravellosos d’aquesta.

Per què vas decidir ser professora?
Al principi tenia molts dubtes sobre quina carrera
escollir, però ja que m’agraden molt els nens vaig
acabar escollint Magisteri, i no me’n penedeixo.
Quina és la teva feina com a tutora?
Sóc la mestra d’una classe de nens d’Educació Infantil.
T’agrada la teva feina?
M’encanta. La relació que es crea entre els nens
petits i jo és molt especial. A més, sóc una persona

On vius?
No visc a Sant Andreu des de fa 3 anys, ara estic
en una comunitat religiosa al Clot.

Avui parlarem sobre la Concepció, una dona de
73 anys que porta molts anys treballant a l’escola
Sagrada Família Sant Andreu. Malauradament,
aquest serà el seu últim any a l’escola, per això li
hem fet una sèrie de preguntes per saber com ha
estat el seu pas per l’escola.

T’hagués agradat haver-te casat?
No, des de ben petita que he seguit la vida litúrgica. Vaig fer una sèrie de compromisos de castedat
i pobresa. Per a mi es un projecte de vida amb la
finalitat de dedicar-me a ajudar els altres.

Quan vas començar a treballar a l’escola?
Vaig començar el setembre de l’any 1997, ja fa 18 anys.
Quin ha estat el teu paper dins l’escola?
Jo he estat la Cap d’Estudis d’Infantil i Primària,
sobretot m’he encarregat d’atendre els mestres,
alumnes, i familiars a part de coordinar les qüestions pedagògiques.
Per a mi, és també molt important promoure entre els mestres una coordinació acadèmica que
afavoreixi el desenvolupament de l’escola.

Quina és la teva major afició?
La catequesi: transmetre la fe a altres persones,
especialment als nens petits.
La Concepció té pensat continuar treballant, de
cara al voluntariat.
Li desitgem que hagi passat unes felices vacances i que
pugui continuar ajudant els altres molts anys més.

Sempre has treballat com a educadora?
Si, jo sóc una dona molt religiosa; he ensenyat
molts nens, també d’altres escoles, sobretot de
temes lligats a la litúrgia.
T’agrada la teva feina?
Estic molt contenta amb la meva feina, però
m’agradaria deixar clar que seria impossible fer el
meu treball sense l’ajuda de tots els membres de
coordinació i el seu continu suport.

Entrevistes a mestres de l’escola

Una vida dedicada a
l’enseyament

molt dinàmica i aquest treball sempre em sorprèn.
És una feina molt agraïda.
On vius?
Visc a Sant Andreu.
Estàs casada?
No, però mantinc una relació estable.
Tens fills?
No.
Quina és la teva major afició?
Els esports de risc, com el barranquisme, el paracaigudisme i l’escalada.
Esperem que la Lorena continuï treballant molts
anys a l’escola i li desitgem molts bons moments
amb els seus alumnes d’Infantil!.
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Activitats escolars

Biatló
La següent secció està dedicada als nostres petits esportistes de l’escola Sagrada Família de Sant Andreu, que
han guanyat la Biatló de Barcelona.
Eloi Tejedor
És un noi de 12 anys que està estudiant 6è de primària. De ben petit va començar a fer natació. També li
encanta córrer. Són les seves dues grans aficions. Com és un noi molt competitiu, es va veure molt interessat
en tot tipus de tornejos, i així va arribar fins a la Biatló de Barcelona. Els seus pares li animen molt en la seva
carrera esportiva, a més a més li van molt bé els estudis.
A més, l’Eloi Tejedor va accedir a la Biatló d’Espanya que es va celebrar a Soria i va quedar en 2a posició.
Paula Pérez
És un noia de 12 anys que està estudiant 6è de primària. Li encanten els esports i la competició, especialment
la natació. Es passa la major part del temps entrenant, preparant-se per als seus tornejos. Els estudis li van
molt bé, i vol ser doctora o guàrdia urbana. Els seus pares li donen molt de suport en els seus èxits esportius.
La Paula cada cop es planteja reptes majors, entre els quals està una possible Triatló.
Marina Guardia
És un noia de 12 anys que està estudiant 6è de primària. Gaudeix molt amb la natació. Per a ella, el principal
de totes les competicions es passar-ho bé, el resultat és secundari. Practicar esport li treu la gran majoria del
seu temps d’oci, però igualment la Marina aconsegueix una notes excel·lents. Els seus pares estan molt contents i orgullosos d’ella.

INNOVA: una trobada per a
reflexionar
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El passat dia 9 de setembre vam dur a terme una trobada dels
membres de l’escola amb els del Patronat organitzada per Innova. Va ser una jornada molt interessant on vam tenir l’oportunitat
d’organitzar-nos per grups per tal de parlar sobre temes del nostre interès relacionats amb el funcionament de l’escola.
Una de les qüestions positives d’aquest dia va ser el fet de poder
relacionar-nos amb membres de la comunitat educativa amb
els quals no hi estem acostumats: membres del PAS, monitors/
es de menjador o d’altres etapes educatives. Ens va servir per
poder analitzar aspectes de la nostra feina, del dia a dia a l’escola
i entre tots poder pensar solucions o alternatives.

Durant les diferents trobades van sortir temes força comuns,
qüestions que ens preocupen com les ràtios elevades, la manca d’espais o la innovació pedagògica. També van sortir d’altres,
com la mobilitat del professorat o les característiques que ha de
tenir un bon director o directora d’un centre escolar. I és que no
podem oblidar que estem en un procés de canvi: en dos anys
hi haurà una renovació de l’equip directiu del centre. Tot i que
l’objectiu de la trobada no era arribar a acords o prendre decisions, de ben segur que van sorgir bones idees a tenir en compte.
Ana Cano
(mestra de l’Escola)

L’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’Escola Sagrada
Família de Sant Andreu és una entitat sense afany de lucre, que agrupa totes les mares i pares dels alumnes i que
es basa en el voluntariat. La seva existència permet que
l’Escola Sagrada Família de Sant Andreu de Palomar sigui
un centre educatiu concertat.
Entre les seves finalitats hi ha les de:
• Col·laborar amb l’escola, dins les possibilitats de
l´Associació, per que estigui dotada dels mitjans necessaris per el seu millor funcionament i eficàcia.
• Estimular la creació de serveis i activitats complementàries de l’escola, d´acord amb l´orientació pedagògica i
educativa d’aquesta, per poder canalitzar i potenciar les
capacitats i aptituds dels alumnes en els aspectes humans
i de la seva formació integral.
• Promoure activitats culturals i esportives, que afavoreixin l’educació dels nostres infants i facilitin el coneixement i la relació entre les famílies.
• Promoure la comunicació i el contacte entre els pares i
mares i l’escola.
• Plantejar a la titularitat i Direcció de l’escola totes
les propostes que es consideri que poden ajudar en
l’educació i en l’ensenyament dels nostres fills.
Els òrgans de l’AMPA
L’Assemblea General és el màxim òrgan rector de l’entitat.
Es convoca de forma ordinària un cop a l’any i està composta per tots els seus membres de ple dret.
La Junta Directiva està formada per un grup de mares i
pares que, dins els diferents càrrecs i vocalies, són escollits
cada 4 anys. La seva funció és la de canalitzar i filtrar la
informació envers l’escola i les mares i pares, i dur a terme
tota una sèrie d’activitats.
Les Vocalies, actualment, són les següents:
La Vocalia d’Actes Socials s’encarrega de tots els detalls que
envolten cadascuna de les festes i actes que organitza l’AMPA.
La Vocalia d’Activitats Extraescolars busca i fomenta la
participació de pares, mares i alumnes en activitats esportives i recreatives com ara escacs, batuka, guitarra,
kung-fu, pintura, piscina i teatre musical, o d’altres que es
puguin dur a terme en el futur.
La Vocalia de Bàsquet és la dedicada íntegrament a la organització i desenvolupament d’aquest esport dins de l’escola.
La Vocalia de Fons Social estudia els casos individuals de
famílies que, en un moment circumstancial de dificultats
econòmiques, necessiten d’un ajut puntual per tal que els
seus fills puguin seguir estudiant a l’escola.
La Vocalia de Comunicació, en coordinació amb la resta
de vocalies, s’encarrega de que la informació de les activitats de l’AMPA pugui arribar als pares, mares i alumnes
de l’escola mitjançant la pàgina web www.ampasafa.org,
Facebook, Twitter, la revista, les diferents circulars que
s’entreguen durant el curs o altres mitjans.
En funció de les necessitats, el nombre de membres i/o
vocalies pot ampliar-se.
D’altra banda, cadascun dels cursos té els seus delegats
de curs les funcions dels quals són:
• Convocar o poder ser convocats pels pares/mares
d’alumnes del seu curs per tal de tractar temes específics
que afectin l’alumnat.

• Organitzar i desenvolupar les activitats que es considerin
idònies a fi d’enfortir les relacions i el coneixement mutu.
• Proposar o comentar a la Junta els temes que considerin que són d’interès pel seu curs i que els pares i mares
els hi comuniquin.
• Informar als pares i mares de tots els temes que els hi
són comunicats per la Junta, per tal d’establir una comunicació bidireccional.
• Fer de pont entre els pares i l’escola, donant resposta
personalitzada a cada dubte que es plantegi a la reunió.
L’AMPA és cosa de tots. La participació i la col·laboració
són la base de la nostra activitat. Només d’aquesta manera l’Associació podrà dur a terme una contribució positiva
per a l’escola i per als nostres fills.

AMPA

L’AMPA del SAFA

Actes socials de l’AMPA del SAFA pel primer trimestre
del curs 2015-16
L’AMPA de l’Escola Sagrada Família organitza i participa,
al llarg del curs escolar, en diferents actes tant a la pròpia
escola com al barri.
De cara al primer trimestre del curs que tot just acabem
de començar, hi ha previstes les següents activitats:
La participació a la Cercavila de la Festa Major de Sant
Andreu de Palomar, que se celebrarà el dia 29 de novembre i que transcorrerà per alguns carrers del barri.
La cercavila aplega grups
de cultura popular i una enorme quantitat d’entitats i associacions de Sant Andreu i és una bona ocasió per tal que pares, mares i alumnes de l’escola estableixin vincles entre ells i
amb altres escoles del barri. Aquest any ja us podem avançar
que anirem disfressats de bombers. Esperem que la meteorologia sigui més benèvola que en l’edició de l’any passat, que
va haver de ser suspesa a causa de la pluja.
El 19 de desembre se celebraran dues activitats al recinte de l’escola que ja són tota una tradició: la cantada de
Nadales i la col·laboració amb la Marató que organitza la
Televisió de Catalunya.
A l’auditori de l’escola, alumnes d’educació primària i de
l’ESO exhibeixen els seus dots vocals davant les seves famílies amb la cantada de Nadales, que és el preludi perfecte a la celebració del Nadal.
L’AMPA i la Fundació Casa Asil ja fa uns quants anys que
col·laboren amb la Marató de TV3. Es tracta d’un acte obert
a tothom i en el qual l’AMPA organitza una botifarrada. La
recaptació obtinguda per la venda d’entrepans i begudes és
donada íntegrament a la Fundació La Marató de TV3. L’edició
d’enguany es dedicarà a la diabetis i l’obesitat, les malalties
metabòliques més freqüents a Catalunya.
A més a més la Dragoneta, la geganta de l’escola, participarà
a la 3a. Mostra d’Imatgeria Festiva que organitza la Germandat de Trabucaires, Geganters i Grallers de Sant Andreu i que
tindrà lloc entre el 14 i el 27 de novembre a l’Espai Josep Bota
de la Fabra i Coats. Es tracta d’una mostra de gegants i gegantes, capgrossos i tota una sèrie d’elements festius reflex de la
vitalitat de la cultura popular.
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Col·labora:

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

