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Agenda

PROGRAMACIÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

PROGRAMACIÓ
ESCOLA

Gener:

Gener:

SETMANA DE LA MARE ANA MARIA JANER
(Dilluns 11 al divendres 15)
- Dilluns 11: Celebració d’aniversaris 1a planta
- Dimarts 12: Especial cinema
- Dimecres 13: Celebració d’aniversaris 2a planta
- Dimecres 20: Celebració d’aniversaris 3a planta
- Dimecres 24: Concert de Nadal a càrrec del grup
“Camerata impromptu”
- Dimecres 27: Celebració aniversaris 4a, 5a planta
i Centre de Dia al menjador general
- Divendres 29: Taller de Cuina
- Dissabte 30: Sorda al Teatre Nacional de Catalunya
“Maria Rosa”

- Dilluns 15: Celebració de la Sagrada Família
- Dijous 21: Visita a la Borsa (Batxillerat)
- Dijous 21: Xerrada nutrició (E.S.O.)
- Dimarts 26: Visita Port Comercial (E.S.O.)
- Dimarts 26: Concert al Palau de la Música (E.S.O.)
- Dimecres 27: Teatre al TNC (Batxillerat)

Febrer:
- Dimarts 1: Actuació de la Coral “Amics per Sempre”
- Dimecres 3: Celebració d’aniversaris 1a planta
- Dijous 4: Actuació de Carnestoltes a càrrec dels
treballadors de la Fundació Casa Asil
- Divendres 5: Rua de Carnestoltes per part de
l’escola per la planta baixa i centre de dia
- Dimecres 10: Celebració d’aniversaris 2a planta
- Dimecres 17: Celebració d’aniversaris 3a planta
- Diumenge 21: Obra de Teatre a càrrec de la
Agrupació artística Barcinova “Llibres de cuatro a nueve”
- Dimecres 24: Celebració aniversaris 4a, 5a planta
i Centre de Dia al menjador general

Març:
- Dimarts 8: Especial cinema
- Dimecres 9: Celebració d’aniversaris 1a planta
- Dimecres 16: Celebració d’aniversaris 2a planta
- Dimecres 23: Celebració d’aniversaris 3a planta
- Dimecres 30: Celebració aniversaris 4a, 5a planta
i Centre de Dia al menjador general

FESTES
Gener:
- Dia 6: Reis

Febrer:
- Dia 14: San Valen

Març:
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- Dia 25: Divendres Sant
- Dia 28: Dilluns de Pasqua

Febrer:
- Dimarts 2: Visita a la Colònia Vidal (E.S.O.)
- Dimecres 3: Visita al Refugi de la Plaça del Diamant
(Batxillerat)
- Dijous 4: Visita al Mercat de Sant Andreu (E.I.)
- Dijous 4: Visita a la UAB (Batxillerat)
- Dijous 4: Excursió al Cim de les Àligues (E.P.)
- Divendres 5: Carnestoltes (E.I. i E.P.)
- Dimecres 10: Visita Arxiu Nacional de Catalunya
(Batxillerat)
- Dijous 18: Teatre a l’Auditori “El Soldadet de Plom” (E.I.)
- Divendres 19: Visita al Poble Espanyol (E.P.)
- Divendres 19: Excursió a Montserrat (E.P.)
- Divendres 26: Visita a Can Foix (E.P.)

Març:
- Divendres 11: Visita al Museu Blau (E.S.O.)
- Dilluns 14: Visita CaixaLab-Experience (Batxillerat)
- Dijous 17: Visita al Museu de les Cultures (E.I.)
- Divendres 18: Jornades Esporves (E.P.)

El passat 8 de desembre, la Regidora la Laia Ortiz i la Presidenta
del Consell del Districte la Montserrat Benedí van lliurar-nos el
Premi Sant Andreu 2015 a les entitats.
La Junta del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias havia presentat la
nostra candidatura i havia aconseguit que catorze entitats i associacions de Sant Andreu donessin el seu suport.
En Xavier Bota, en nom de la Fundació, va agrair aquesta concessió. Ens sembla que paga la pena recordar alguns passatges
del seu discurs:
“Aquest és un premi de molts i de tots.
Dels milers de residents i assistents al centre de dia i les seves famílies que han fet de la Casa Asil el seu lloc de vida durant aquests
darrers 150 anys.
També dels milers d’alumnes, que s’han format al Col·legi durant
més de 135 anys i els seus pares i mares que han donat i donen
suport a tot allò que implicava els seus fills.
Aquest premi és dels centenars de treballadors: religioses, tècnics, auxiliars geriàtrics, personal de serveis de neteja, cuina,
manteniment i administració, que han fet possible, amb la seva
professionalitat, esforç, estimació i generositat, que la gent gran
que ha viscut a la Casa Asil s’hagi sentit acollida i confortada tant
en la vessant humana com espiritual.
Aquest premi és dels centenars de voluntaris i voluntàries que,
de forma desinteressada i solidària han esmerçat el seu temps i
esforç per fer més agradable la vida de les persones que han viscut i viuen a la Casa Asil. Dels centenars de mestres, professores,
professors, auxiliars, ajudants, monitores, monitors i personal de

serveis generals i administratius, entre ells també religioses, que
han treballat amb saviesa, estimació i dedicació per ajudar en la
formació de les noies i nois que han fet la seva escolaritat en el
Col·legi Sagrada Família.
Totes aquestes persones han estat i som la Fundació; sense la
contribució més petita o més gran de totes no hauríem arribat
fins aquí”.
Poca cosa més a afegir. Només que estem molt contents!
Els patrons de la Fundació Casa Asil

La Fundació

El Patronat de la Fundació
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El 20 de Juliol a proposta de la direcció de l’escola,
s’aprova el canvi de cap d’estudis de ESO, de la Sra.
Maria Comas, pel professor Josep Vicent Pérez de la
Sierra, i també que els alumnes no surn al carrer
durant els temps lliures o d’esbarjo. Per tal del seu
compliment, la junta de l’Asil habilitarà les terrasses i el pa. Val la pena mencionar els problemes
que presentaven pel veïnat i pel control d’entrades
i sordes, que constantment hi haguessin alumnes
al carrer esmorzant, berenant o jugant.
El 7 /10 /98, el membre de Junta Sr. Antoni Barutel informa de la incorporació de cinc nous objectors, al mateix
temps que dona a conèixer que la llei de treballs substutoris del servei militar obligatori, serà cancel·lada a nals
del 1999. En el seu dia ja vàrem explicar aquesta llei promoguda per els objectors de consciència.
Consta el 19 d’Octubre la peció del Sr. Jordi Campanya en nom del consell parroquial de la Parròquia
de Sant Pacià que els 45 escolans de Montserrat que
actuaran en la esmentada Parròquia, els pròxims
dies, puguin sopar a l’Asil per mous obvis de quantat pagant-ne les despeses. Peció que es acceptada, però que, coneixedors dels mous les despeses
aniran a càrrec de la Junta.
El 31 d’octubre, reecteix el condol de la Junta per
la mort del resident Josep Agulló pare del component de la Junta Sr. Oriol Agulló Mar .

Consten també, un altre donau de la Fundació
Felix Llobet Nicolau de 1.000.000 de ptes. i un de
100.000 dels familiars de la resident Josefa Font
recentment traspassada, en agraïment del tracte
rebut. Finalment fa menció de la donació del resident Sr. Josep Campanyà Ribó, d’una nca de la seva
propietat, situada en el carrer Servet, 78. Aquest fet
ja va ser mencionat a laGènesis del 3-6-96, quant
exposàvem la restauració de la capella i com podia
nançar-se el projecte de l’empresa ACIEROID.
Un any després de l’úlm estudi dels costos d’una
plaça de resident o del centre de dia, aquests han
experimentat una augment d’un 21% més el dels
residents, i d’un 41% més el centre de dia, segons
consta en l’estudi presentat per tresoreria. Un augment només comprensible per la situació del moment d’inació i augment de prestacions. Els preus
per el pròxim any seran de 110.000 ptes. per als residents i 60.000 ptes. per als del centre de dia.
Com cada any es rep a la religiosa germana Patrocinio, cuidadora del manteniment de la capella, que
entrega 200.00 ptes. recollides a la caixeta una vegada deduïts les despeses i 50.000 ptes. donació de
la comunitat de religioses.
El 28 de desembre de 1998, la Generalitat retorna
els estatuts de l’entat que havien estat traduïts
al català i actualitzats i que obliguen a efectuar algunes modicacions com: l’arcle 1r quedarà com
segueix. La Casa Asil de Sant Andreu de Palomar
és una Fundació benèca, parcular, de caràcter
privat(subjecta a la legislació de la Generalitat de
Catalunya). Fundada el 1866, per temps indenit.
Es regeix per aquest estatut.
L’arcle 3r, l’objecte i nalitat de la Fundació és proveir l’ajut moral i material dels ancians d’un o altre
sexe, que manquin dels mitjans morals, socials o
materials necessaris per a la pròpia subsistència i
siguin admesos segons aquests estatuts.
Els serveis geriàtrics establerts són el següents:
Centre de dia. Llar residència i residència assisda.
També forma part dels objectes de la Fundació el

promoure la formació religiosa i cultural dels infants i joves de la barriada, mitjançant unes escoles
annexes fundades l’any 1879.
S’ajusten a la normava els arcles dotze i setze,
sense canviar el fonament. Tot l’anterior és acceptat
per la Junta i el secretari de l’Asil els elevarà a escriptura pública i seran aprovats per la Generalitat. Al
llibre d’actes de les reunions de l’Asil estan escrits
per mà del secretari la totalitat dels Estatuts.
A la reunió del 25 de gener de 1999, consta
l’oferiment del benefactor de l’asil, Sr. Tomas Pérez Salamero, d’un préstec sense interessos de
1.000.000 de ptes., per poder fer el pagament del
IRPF. Oferiment que s’accepta.
El 15 de març, el vicepresident 1r Sr. Clapes dóna a
conèixer, que previ consens amb l’assistenta social
la Montserrat Carbó, s’opta per col·locar a la capella la imatge de la Sagrada Família proposada per
l’escultor Ricart Garriga, i no el mural proposat per
el pintor Josep Verdaguer. L’esbós, a pagament del
mural, és adquirit per un dels membres de junta.
És interessant constatar laindicació de la Conselleria de Benestar Social, en que la Junta de la CasaAsil
haurà de cercar que ni la Junta ni cap òrgan que
en depengui, no té deutes ni lligams per cap concepte amb la Generalitat de Catalunya ni amb les
seves entats autònomes.

Gènesi i dades històriques

El 3 de desembre 12, van visitar les nostres
instal·lacions i van dinar amb els residents en el
menjador general els regidors del districte IX, Srs.
Ernest Maragall i Forradelles, a l’Acta d’aquesta data,
la Junta es complau i felicita al membre Josep Bota Prat
per la concessió per part del Excm. Ajuntament de Barcelona, de la Medalla d’Honor de la Ciutat.

En data 19 del mateix mes, s’aproven els pressupostos per fer arribar l’ascensor al terrat, i la reforma
de la capella, igualment s’aprova la venta de la nca
del carrer Servet, 78,al Sr. Ferran Solé i Sala per un
import de 35.000.000 de ptes.,(tres vegades la seva
valoració inicial), prèvia autorització de la Direcció
General de Dret d’Entats Jurídiques.
El 17/5/99, s’inscriu la visita de l’Honorable Consellera de Juscia Nuria de Gispert, amb la Directora
Gral. D’Entats Jurídiques, Sra. Teresa Perelló, i la
Secretaria del Servei de Fundacions, Sra. Dolors Gordi. Amb recorregut per les instal·lacions i dinar amb
els residents al menjador general.
Joaquim Serrà,
Patró emèrit de la Fundació Casa Asil
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Nocies d’interès

CONTINUEM MILLORANT
Com tots sabeu, el passat 2015 va ser un any amb força obres.
Obres importants i necessàries que vam intentar, entre tots,
esforçar-nos per minimitzar, en la mesura del possible, les molèsties. Una va ser la nova unitat de convivència, de la qual ja em
vam parlar, i que ara cal veure els encerts i les mancances per
continuar avançant cap a espais de vida més familiars, segurs i
millors. Una segona obra i no menys important va ser el nou ascensor de la residència. Amb aquest nou ascensor, amb el doble
de capacitat respecte l’anterior, hem aconseguit reduir aquelles
grans cues que es produïen especialment amb els moments de
finalització dels àpats al menjador general. També s’ha millorat
el temps d’espera a les plantes ja que aquest ascensor és molt
més ràpid. Però, tot i això, properament us preguntarem què
en penseu, com ho valoreu, ja que volem continuar escoltant a
totes i cadascuna de les persones que viuen i conviuen al centre per anar sumant cada dia un major coneixement entre tots
i en definitiva, per, poc a poc, intentar fer-ho millor. Hi ha molts
petits detalls que davant de mirades més generals se’ns poden
escapar. Per exemple, quan vam preguntar els primers dies a les
persones que viuen a la residència, que els hi semblava el nou
ascensor, esperàvem que ens diguessin que era més gran, més
ràpid, etc. La sorpresa va ser quan la majoria ens van dir que els
agradava molt perquè tenia mirall i es podien mirar com anaven
i si portaven be el pentinat. Aquest és un petit exemple de les
petites coses que cal escoltar per tenir-les present i anar-les incorporant. En definitiva, aquelles petites coses que fan millor el
nostre dia a dia.
Recentment, com ja heu vist molts de vosaltres, a recepció
hi ha canvis. Hem posat unes jardineres al costat del que, a
partir d’avui, ha de ser el pas habitual dels treballadors de la
casa i tothom qui entri i surti.
Tot plegat es fa amb l’objectiu de preservar el benestar i la
seguretat de les persones que tenen el seu lloc de vida a la
Casa Asil.
Ascensió Finet
(Gerent de la Fundació Casa Asil)
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Familars i residents i treballadors de la planta nova.

La Sra. Montserrat Pou
ens explica que va néixer
a Sant Antoni de Vilamajor
l’any 1921, vivia a una casa
de pagès que es diu Can
Bertran.
Era mestra de l’escola del
poble amb els nens de
preescolar, li agradava
molt i ens diu que hi havia
un nen que era molt entremaliat, en Lluís.
Sant Antoni de Vilamajor és un municipi de la comarca del
Vallès Oriental del Baix Montseny. Antigament era anomenat Vilanova de Vilamajor.
Cultura, festes i tradició
• El 17 de gener coincidint amb la fesvitat de Sant Antoni Abat, que és copatró del municipi, se celebra la Festa
Major d’hivern.
• El cap de setmana previ al dia de Sant Jordi se celebra la
setmana cultural.
• El dia 23 de juny com arreu dels Països Catalans se celebra
la Revetlla de Sant Joan. Des de fa uns anys s’encén la foguera
amb la Flama del Canigó.
• El tercer cap de setmana del mes d’agost se celebra la Festa Major d’Estiu.
• El 27 d’agost se celebra el dia de Sant Lleïr que és l’altre
patró del municipi.
Un dels productes típics de Sant Antoni, són els Carquinyolis
de Vilamajor.
El Mercat Setmanal se celebra tots els diumenges, amb més
de 60 parades, el poble rep una gran afluència de compradors vinguts d’arreu.
darreu.

Llocs d’interès i espais singulars
• L’Espai Francesc Bardera és el nom que rep l’antic safareig
públic, avui rehabilitat com a monument.
• El Porxo de Can Sauleda situat al parc del mateix nom, és
singular perquè es va construir traslladant i rehabilitant en la
mesura de les possibilitats els porxos que es trobaven a les
Escoles Velles.
• L’Església de Sant Antoni, els seus orígens es remunten
diversos segles enrere però el temple actual va ser construït
en la dècada dels anys 40 del segle XX. L’antiga església va ser
enderrocada un cop finalitzada la Guerra Civil degut al seu
mal estat de conservació després de ser saquejada i els seus
objectes, cremats. L’església vella es trobava a la Plaça Joan
Casas on avui dia hi ha un estanc.
• L’Ermita de Sant Lleïr,
• L’Ermita de Sant Jaume de Rifà
• L’església romànica de Sant Julià del Fou
• El carrer Vell, sens dubte el carrer més singular del poble
per la seva bellesa.
• La Font de Sant Lleïr
• Al Parc de Can Sauleda hi oneja una bandera estelada i
una placa commemora la celebració de la Consulta sobre la
Independència de Catalunya que va celebrar-se el 13 de desembre de 2009.
M. Teresa Barrera
(Resident de la Fundació Casa Asil)
Extret de la Viquipèdia

Pobles dels nostres residents

En aquesta nova secció, farem ressenyes dels diferents pobles on han nascut els nostres residents, començarem amb
el poble de la Sra. Montserrat Pou, ja que és la resident que
porta mes anys aquí a la casa.
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La nostra història

ELS ANYS 60
Cap allà als anys seixanta van arribar a Catalunya grans
onades d’immigrants que van fer canviar el panorama.
L’any 1956 hi va haver una vaga estudianl que ngué
una ressonància que ningú no podia sospitar. I als anys
seixanta ja es veia ben clar que hi havia prou gent jove
i amb empenta com per provocar un canvi d’opinió.
Amb el suport de l’Abadia de Montserrat i d’altres instucions religioses, van començar a publicar-se revistes en català, com la revista Serra d`Or que va sorr
l’any 1959.D´Amagatos es feien cursos en català.
L’any 1962 va aparèixer el primer número de Cavall Fort.
També aquell any sor una editorial que només publicava
en català, Edicions 62, i que posava a l’abast del públic les
obres que es llegien a l’estranger.
I hi va haver moltes ganes de fer que l gent sens cantar en la seva pròpia llengua. I van anar apareixent
cantants nous que cantaven en català i que aplegaven
força públic.
Els estudiants es van afegir a aquest neguit per ser més
demòcrates, i l’any 1966 es van reunir al convent dels
caputxins de Sarrià a Barcelona per crear el Sindicat
Democràc.

Els patges dels reis arriben
al Centre de Dia
El dia de reis és un dia entranyable tant per els pets
com també per els mes grans.
Com cada any aquí al centre de dia també han arribat,
i per unes hores hem canviat els nostres uniformes per
el de Patge de Ses Majestats, i entre música, cançons,
rialles i fotograes hem anat reparnt els obsequis per
tothom, han estat molt contents, i hem passat un gran
ma de Reis.
Carme Fernández
(auxiliar de geriatria del
Centre de Dia de la Fundació Casa Asil)
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Tan si el govern ho permea com si no la gent s’unia,
s’associava per tenir mes llibertat.
M. Teresa Barrera
(Resident de la Fundació Casa Asil)
Extret de la Viquièdia

Sembla mentida, però el temps passa molt ràpidament,
sense adonar-me’n he canviat de dècada. La cosa és que la
vida continua igual tinguis 39 o 40 anys, l’important són les
il·lusions i les ganes de viure. Continuar tenint somnis i lluitar
per fer-los realitat, “però no s’hi val somiar que volem un castell amb uns jardins plens de flors, piscina i una limusina a la
porta de casa”. Encara que no estaria malament!.
Per ara he tingut la gran sort, de començar els 40 amb les
persones que més estimo. Em van regalar un viatge a Madrid i entrades per veure el musical del Rey León, que va ser
impressionant!!!. Vaig tenir una festa sorpresa amb els meus
amics i la família.
I per acabar la celebració, vaig bufar espelmes en la festa d’aniversari del Centre de Dia de desembre, que, com
ja sabeu, acostuma a ser l’últim divendres de mes...hi
esteu tots convidats!. Vaig menjar pastís, cantar i ballar.

Tot plegat va ser molt divertit. Però el millor de tot, va ser estar amb les meves companyes de feina, que van venir amb
un cartell de felicitats, amb un arbre de vida ple de colors platejats. Molt maco!
Em va fer molta il·lusió.
Moltíssimes gràcies!

Laura Carballo
(responsable higiènic – sanitària
del Centre de Dia de la Fundació Casa Asil)

Centre de Dia

CORS PLATEJATS

Centre de dia:
Carmen Sáez, Pepita Ribas, Elionor Reig,
Joana Moragas, Laura Carballo,
Ma Antonia Diaz i Manuela Rico

Aniversari Antonia Amedo
L’Antonia ha fet 100 anys,
envoltada de gent amable,
s’ha emocionat i ha disfrutat,
meravellant-se de la generositat de tots.
És una iaieta petona,
de costums senzills,
agraïda i carinyosa,
que ha passat per la vida
gaudint de la senzillesa,
de les petes coses i sempre treballant.
Fem un olé al pollastre de la iaia, al seu entrepà
d’olives, al seu cabell platejat i al seu caracter afable,
enumerant 4 de les 100 coses que podrien denir-la.
Família de Antonia Amedo
(resident de la Fundació Casa Asil)
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El racó del resident, familiar i treballador

Sopar de Nadal
El passat 18 de desembre els treballadors de la Casa Asil vam celebrar conjuntament amb els patrons un sopar
de nadal per festejar l’inici de les festes nadalenques.
Un grup de treballadors vam ser els encarregats de cercar un lloc adient on tots hi esguéssim agust, el vam
decorar, vam preparar un photocall ben xulo i tot un seguit de jocs per comparr i sorprendre als companys...
Fins i tot vam menjar el raïm!!
Ens ho vam passar d’allò més bé!!

Juliee Urrea i Glòria Heredia
(treballadores de la Fundació Casa Asil)

Jardineria
EL GERANI

Receptari de cuina
NEGRITOS

Es una de las varietats més vistes, en jardins,
parcs, terrasses, etc.
Les seves fulles són arrodonides, voluminoses i
amb una taca marró circular.
I les seves flors es troben atapeïdes a la part alta
d’un pèndol molt visible, poden ser de diferents
colors predominant el rosa, vermell i el blanc.
La varietat del pensament te unes belles flors matisades i es te que tenir molta cura amb les gelades a l’hivern.

Ingredients:
- Ous
- Pebrot vermell escalivat
- Olives negres sense ós

Antonieta Fontgivell,
resident de la Casa Asil

Preparació:
Bullim els ous ns que quedin durs, una vegada
freds els pelem i per la part mes punxeguda de l’ou
tallem un tros, el qual farà de barret.
Agafem un escura dents i el clavem per la part on no
hem tallat l’ou ja que aquesta part farà de base, desprès clavem l’oliva negra (que farà de cara del negrito) i el tros d’ou que hem tallat (que farà de barret),
a connuació lo posem un tros de pebrot escalivat
que farà de braços.
Aquest ous els posava de decoració amb l’ensaladilla
russa, quedava molt divert i als més menuts de la
família els hi agradava molt.
Teresa Blanch,
resident de la Fundació Casa Asil
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Acvitats

Sortida al Zoo

Taller de Cuina

Visita de la Unió Esporva
Sant Andreu

Actuacions externes

Actuació del Grup Niu Paloma

Balls en Línea, Grup Marina

Coral Amics per sempre

Coral Avis Cantaires de St. Andreu

Coral Amics del Bon Pastor

Escola de dansa Gemma
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Acvitats

Sortides al teatre i Auditorii

Halloween

Trabucaires

Tómbola

Visita dels Gegants a Can Fabra
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Acvitats

Nadal

Cantada
de Nadales.
Guarderia
Splait.

24 de desembre. Nit de Nadal.

Cantada de Nadales
amb els treballadors.

D
i
d Nadal.
N d l
Decoracions
de

Viisita dels Reis Mags.
Visita
Trenet de Nadal.
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Aniversaris

Aniversaris de octubre
El passat mes d’octubre varen fer anys (d’esquerra a dreta):
2 planta
2a
LLluïsa Sánchez
i Núria Pagés

3a planta
Antonia Amedo,
Maria Novau
i Paquita Gil

4 i5
4a
5a planta
l
i centre d
de di
dia
Narciso Carazo, Teresa Hinojosa, Transi Millán i Elvira Ferré

Aniversaris de desembre
Per acabar, el mes de desembre, les persones homenatjades han estat:
1a planta
Migue Gascón i Pere Magriñà
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2a planta
María Bleda, Paquita Garcia
i Montse Sintes

Al novembre... (d’esquerra a dreta):
2 planta
2a
TTrini Brugada,
Antonio Vilardell
A
i Ani Barredo

3a planta
Remedios Almazán
i María Rovira

Aniversaris

Aniversaris del mes de novembre

4 i 5a
4a
5 planta
l t i centre
t d
de dia
di
Conchita Santaeugenia, Antonio Vilardell, Eulalia Folguera, Montserrat Riera,, Ani Barredo, Conxita Mitjà,
Remedios Almazán, Trini Brugada, Mercè Selva (en Pau descansi) i Carmen López Menero

3a planta
Elena Carrió, Montserrat Vellvé,
Cati Orriols i Isabel López

4a i 5a planta i centre de dia
Montserrat Vellvé, Diego Román, Conchita Cabrerizo,
Paquita Ferré, Cati Orriols, Ramona Bertolín, Pere
Magriñà i Ana Carré
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Entrevista a la Núria Aguilar,
ex alumna de l’escola i mestre
actualment
Avui coneixerem una mica
més la Núria Aguilar, professora d ‘ESO i Batxillerat
del Col·legi Sagrada Família de Sant Andreu.
Quan vas començar a treballar a l’escola?
Al 1997 vaig fer suplències
un mes i mig i al 2000 em
vaig incorporar al claustre
de professors.
Per què vas decidir ser professora?
Gaudia molt als meus anys d’estudiant de secundària i universitat i la història també m’agrada molt.
És fascinant conèixer el passat per entendre el present i millorar el futur.
Vaig decidir ser professora per transmetre aquest objecu i el gust pel coneixement. És important que els
alumnes siguin gent críca per millorar la societat.
Quina és la teva feina com a tutora?
La feina de tutor és doble: coneixement personal i grupal del teu grup-classe i entrevistar els pares per informar de l’aprenentatge del seu ll.
Sóc també la Cap de Departament Històric, tutora de
3r d’ESO C i professora a l’ESO de Socials i a Batxillerat
d’Història del Món Contemporani i de Geograa.
T’agrada la teva feina?
La meva professió és vocacional. M’encanta. El fet de
treballar amb adolescents et dóna vitalitat.
On vius?
Visc al barri de Sant Andreu.
Estàs casada?
Sí.
Tens lls?
Sí, un ll de dos anys. Es diu Iago.
Quina és la teva major ació?
Les meves acions són ballar i llegir.
Donem les gràcies a la Núria per haver-nos permès
conèixer-la una mica millor i esperem que connuï a
l’escola molt de temps.
Nadia Valls
(alumna de la Fundació Casa Asil)
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Entrevista a la Sra. Ramona
Bertolín ex alumna de l’escola
i resident actualment
Ex alumna i resident de la Fundació Casa Asil
Ramona, a quina edat va entrar a l’escola?
Era molt peta, a tres anys. Recordo que les monges
eren les persones que ens ensenyaven. La Comunió,
la fèiem a la Capella. En acabar els estudis aquí, recordo que vaig anar a L’Acadèmia Víctor, dos anys i
d’allí a treballar a “l’Espanyola” a la Sagrera.
Quins records conserva com a alumna?
El pa amb els arbres tan macos i les fonts d’aigua
amb les caretes, i que jugàvem i ens ho passàvem
bé. Encara conservo dues amigues que vaig fer. Sé
que duiem uniforme però no el recordo com era,
però si l’escut que portàvem.
Què ressaltaria de la vida aquí a la Casa?
Està tot molt canviat, m’hi sento com a casa, visc a
la cinquena planta i he fet un grupet d’amigues que
estem molt unides, ens anomenen “el cuarteto”.
M’agrada parcipar de les acvitats que es fan, anar a
les sordes i a les actuacions en l’Auditori de La Casa.
Rosa Maria Vilaseca
(Psicòloga de la Fundació Casa Asil)

El dissabte, 14 de novembre, fou l’inici dels actes per commemorar els nostres primers 150 anys que tenim previst
s’estenguin fins el novembre de l’any que ve.
A les deu del matí, al voltant d’una seixantena de residents
acompanyats per voluntaris i alumnes de l’escola Sagrada
Família, van enfilar carrer Agustí i Milà avall, fins arribar a
l’església de Sant Andreu i ocupar les primeres rengleres
dels bancs davant l’altar major que prèviament s’havien tret.
Entre els presents, una nodrida representació de religioses
de l’ordre de la Sagrada Família d’Urgell, molt personal de
l’escola, antigues alumnes i molta gent de Sant Andreu que
volien compartir amb nosaltres la festa. També amics i familiars dels residents i membres del patronat, actual i emèrits.
La Missa, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach i tots els
preveres de l’arxiprestat i aquells vinculats a la Fundació va tenir
moments entranyables amb el passi d’un seguit de fotografies
de moments viscuts a l’escola, a la residència i al centre de dia.
Mossèn Josep Soler, l’arxipreste i president de la Fundació de la
Casa Asil, saludà a tots els assistents i recordà el motiu central de
la celebració. La coral Gramalla, dirigida per Carme Guinart, amb
els seus cants, van acompanyar les pregàries. En nom del patronat, Pere Padró va agrair l’assistència als presents i els convidà a
seguir la celebració a la Casa Asil.

felicità i encoratjà a tots els que, a dia d’avui, segueixen la tasca centenària de la Fundació, adaptant-la a la realitat actual.
Maria Bernat, resident de més noranta anys i Ma Elena Casuso Guinart, alumne de l’escola, van descobrir la placa commemorativa. Tot seguit es va servir un vermut per tothom mentre
s’entrecreuaven converses enmig d’un ambient distès i alegre.

Especial 150è aniversari

TRET DE SORTIDA DELS ACTES DEL 150 ANIVERSARI

Alhora, representants de l’Ajuntament i dirigents de diferents partits polític; representants d’entitats de Sant Andreu
i particulars, omplien la recepció de la Fundació mentre
esperaven entrar a l’auditori on, Teresa Marfull, responsable
de comunicació de la Fundació, presentà el nou logo, la nova
pàgina web i explicà el present engrescador, el futur desitjat a
partir d’una història rica i plena de servei.
Al pati de l’escola, sobre una tarima, dues grans fotografies.
L’entrada del Casal del Salí, on la Fundació inicià la seva activitat, a l’any 1865, a un costat; a l’altre, l’actual entrada. I,
enmig, un mur, amb unes cortines que ocultaven la placa
commemorativa del 150è aniversari.
Maria Padró, patrona de la Fundació, fou l’encarregada de
saludar als presents, recordar i agrair a tots aquells que han
fet possible que una Fundació com la nostra hagi durat tants
anys fent el seu servei de forma ininterrompuda.
Tot seguit, Montserrat Benedí, Presidenta del Consell del Districte, en representació de la Regidora del districte, Laia Ortiz,
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PROPERS ACTES COMMEM
GENER 2016
Dijous 28 de gener a les 18:30 hores. Lloc: Auditori Casa Asil
Inauguració exposició fotogràca sobre els valors senzills i posius de la quodianitat viscuda a la
Fundació Casa Asil.
Tendresa, alegria, il·lusió, sorpresa…aquests són alguns dels valors senzills i posius que nodreixen el dia a dia de la Fundació.
L’exposició romandrà als espais de la Residència i Centre de Dia i, posteriorment, iniciarà la
inerància primer, a l’escola Sagrada Família i seguirà per altres entats del nostre barri.

MARÇ 2016
Dimecres 23 de març a les 19:00 hores. Lloc: Biblioteca de Can Fabra
L’exposició vol ser un viatge visual i documental que expliqui la història de la Fundació i la seva
relació amb Sant Andreu de Palomar.
La mostra recollirà fotograes, plànols, objectes i documentació, tant de l’arxiu de la Casa Asil
com d’ancs alumnes i de persones vinculades a la casa.
També pretén ser un homenatge a totes les dones i homes que al llarg d’aquests150 anys, de
manera generosa i entranyable, han contribuït a fer de la Casa Asil el que és avui i vol esdevenir en el futur.

Dimarts 29 de març a les 15:00 hores. Lloc: Al pa de l’escola Sagrada Família
Concert de música, dirigit i pensat per als nois i noies de ESO I Batxillerat.
Es preveu la parcipació de diversos grups musicals.

18

FEBRER 2016
Dimarts 9 de febrer a les 18:00 hores. Lloc: Auditori Casa Asil
Xerrada-col·loqui sobre “l’espiritualitat de la gent gran”, a càrrec de Joan Manel Bajo, responsable de la Pastoral de la Salut de Catalunya.
- Visió integral de la persona gran
- La persona gran i la seva comunitat espiritual
- Context sòcio-cultural
- Conclusions

Dimarts 23 de febrer a les 11:00 hores. Lloc: Capella Casa Asil
Experiència de pregària: “En braços de la misericòrdia del Pare”.
Ens acompanyarà Joan Manel Bajo.

ABRIL 2016

Especial 150è aniversari

ORACIÓ 150è ANIVERSARI

“CAMINA AMB LA FUNDACIÓ”
Diumenge 10 d’abril a les 10:30 hores. Sorda: Fundació Casa Asil
Caminada popular per Sant Andreu amb la nalitat de fer present la Fundació als nostres
veïns i veïnes i amb l’objecu d’aconseguir delitzar persones i entats en l’àmbit dels “Amics
de la Fundació”.
Es calcula que la caminada ndrà una durada de hora i mitja aproximadament (5 km).
Acte gratuit prèvia inscripció a la seu de la Fundació.
Organitzat conjuntament amb l’Agrupació Muntanya de Sant Andreu.

Dijous 21 d’abril a les 19:00 hores. Lloc: Auditori Can Fabra
Presentació de la segona edició actualitzada, del llibre “Crònica de la Casa Asil de Sant Andreu
de Palomar. Dates i dades per a la seva història. 1866-2015”.
L’acte anirà seguit d’una taula rodona-col·loqui sota tol de “Passat, present i futur de la Casa
Asil” a càrrec de tres ponents vinculats a la Fundació.

Divendres 22 d’abril
Celebració de la Festa de Sant Jordi amb la parcipació de totes les persones que formen part
de la Fundació.
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Persona il·lustre del barri

Entrevista al Sr. Francesc Porret (Ciscu)
Volem conèixer una mica millor al Ciscu Porret, un home
compromès i amb una vida vinculada a l’associacionisme.
En quin moment de la nostra història vas néixer?
Jo vaig néixer l’any 1929, tenia 7 anys quan va començar la
guerra. Vaig néixer a Sant Andreu, la mare era del Clot i el
meu pare de Sant Andreu. Jo sóc fill de Sant Andreu, de tota
la vida, i aquí vaig estudiar. Vaig anar al parvulari de l’Escola
Cultura que hi havia al carrer Balari i Jovany, després vaig anar
a l’Ateneu Obrer aquí al C/ Abat Odó i d’aquí a la Casa Asil i
després l’Acadèmia Víctor.
Els meus pares, tots dos, eren treballadors de la Fabra i Coats, jo
hi vaig treballar un parell d’anys a la Sagrera que hi havia el magatzem de Can Fabra. Després vaig passar a banca i allà vaig passar-hi tota la vida. Abans la gent no es movia tant i quan entraven
en una empresa pràcticament s’hi quedaven tota la vida, ara no
és així, hi ha més moviment.
No sabia que havies anat a l’Escola de “l’Asilu”
Doncs si, tot i que durant la Guerra Civil va ser una escola laica anomenada “Escola Unificada de Catalunya”, em sembla,
no estic massa segur del nom. Era un ensenyament molt
agradable. En aquell moment no hi havien monges, l’escola
la devien portar algun grup de mestres. Recordo que abans
de classe ens donaven un esmorzar (bol de llet i tros de pa)
i abans de començar a menjar cantàvem un cançó i jo pensava “quan sigui gran també cantaré aquesta cançó” però ara
no la recordo. L’únic que recordo d’allà és que quan venia el
bombardeig ens avisaven per a que des de l’escola anéssim
tots al refugi que hi havia a baix.
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Ets una persona que ha estat molt implicada a la vida del
barri. Quin va ser l’inici d’aquesta implicació?
La meva implicació a Sant Andreu comença pel Casal
Catòlic. En aquella època el lleure estava molt vinculat
al marc de l’Esglèsia. Al Casal vaig ser aspirant d’acció catòlica, responsable d’aspirants del Casal Catòlic i membre
de la Junta ns que es va crear una Comissió de Cultura.
Aquesta Comissió es va crear per intentar incidir en la vida
de Sant Andreu, és a dir, abordar totes les mancances que
hi havia al barri. No obstant, jurídicament aleshores una
Comissió com aquesta no podia entrar als temes administraus de l’Ajuntament, aquest va ser el mou pel qual
vam muntar l’Associació de veïns.

No hi havia cultura d’associacionisme, no?
No, no hi havia. Aquí a Sant Andreu, anava una mica a la seva,
cada entitat agafava els seus socis. Sant Andreu va passar de
ser un poble agrícola a un industrial amb l’aparició de Fabra
i Coats, la Maquinista, els tallers del Nord, Colorants i explosius, Can Galta Cremat, la Pegaso... Per regla general, la gent
de Sant Andreu tenia treball, botigues, mercat, poques coses anaven a buscar al centre de Barcelona. El que nosaltres
sempre hem dit és que Sant Andreu té un sentit de poble i
sempre hem dit “anem a Barcelona”. Aquest sentit de poble
va fer que creixessin les entitats de Sant Andreu, gràcies en
gran mesura, a la varietat de gent que hi havia: anarquista,
catalanista, catòlica, gent de cultura, de ball com la Lira,...
Parla’ns una mica més de l’Associació de Veïns
Sabíem que hi havia unes associacions de veïns que el dia de
Nadal engalanaven els carrers. Hi havia carrers com Fontanella, Aribau,... tots aquests carrers tenien una associació que es
cuidava d’il·luminar els hi deien “els bombillerus” o “associacions de bombilla”.
L’Associació de Veïns de Sant Andreu va començar l’any 197172 i jo vaig ser-ne el president durant 12 anys, 3 mandats. A
llavors hi havia molta relació amb l’Ajuntament, i amb la Casa
Gran de Barcelona, jo em trobava molt amb l’Alcalde i amb
responsables de serveis, per exemple.
Quines accions de l’Associació en destacaries?
La primera cosa que vam fer va ser demanar una escola i una
zona verda als terrenys de la Pegaso. Els terrenys de la Pegaso
els havia comprat una constructora que pensava aixecar tota
una sèrie de pisos. Nosaltres ens vam assabentar i vam reivindicar que, donat l’allau de persones que havien vingut a viure
a Sant Andreu amb l’arribada del metro, calia ser previsor i fer
equipaments. Vam haver de fer una ocupació de terrenys,
de fet va ser la primera ocupació de terrenys per part d’una
Associació de Veïns. Després vam pressionar l’Ajuntament
per que es posés d’acord amb la constuctora i vam pactar
amb ells que construirien els pisos en alçada, com a resultat
tenim els edificis alts de l’Hipercor, i la meitat dels terrenys
els compraria l’Ajuntament per fer-hi la zona verda i l’escola.
Nosaltres vam poder posar-hi la primera pedra a la Pegaso, hi
ha una fotografia d’això.
En aquell moment, a nivell governamental, com de controlades estaven les associacions?
Les AAVV eren molt controlades, et podia venir el delegat
governatiu a “controlar” i per demanar una conferència,
s’havia de demanar permís al governador civil. Vàrem tenir
un problema gran una vegada que va venir un catedràtic
d’una Universitat de Nova York, que era català. Venia per
algun altre motiu i nosaltres el vàrem agafar perquè ens fes
una conferència sobre les universitats a Estats Units. Ens van
fer donar el nom de qui donava la conferència si ells, l’equip
del governador civil, el coneixien et deien si o no, però si no
el coneixien, com era el cas, hi havia més problemes. Ens van
trucar a Governació, amb qui teníem relació, i ens va dir que
al no coneixe’l no sabien si aquest donaria unes idees amb
les que no s’estava d’acord... i va acabar en que el catedràtic
es va haver de posar en contacte amb Governació. Mostra
del control que hi havia.
A les reunions normals de l’AAVV havia de venir un representant de Governació o el Comissari que, com que aquest ja el
coneixíem al final ens deia “quan acabeu la reunió doneu-me

A banda de l’Associació de Veïns, quines altres implicacions
has tingut a nivell de barri?
N’he tingut moltes d’implicacions: Junta de Casal Catòlic; president de l’AVV; vaig estar un temps a la Comissió de Festes
de Sant Andreu; he estat dins el Consell Parroquial; ja casi
jubilat, em vaig jubilar als 56-57 anys, vaig entrar a la Gent
Gran i vàrem començar a reivindicar el Casal Bascònia. Més
endavant en vaig ser el vicepresident; vàrem muntar el Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona i jo era el representant del Consell Assessor de la Gent Gran de Sant Andreu;
vàrem muntar l’aula d’extensió universitària de Sant Andreu,
que fan conferències; ara fa 15 anys, vàrem muntar el Grup
de Pintors de Sant Andreu, jo tinc molta afició a la pintura, i
vaig ser-ne el president
A banda del barri, durant la meva vida laboral, quan treballava a la banca vaig estar com enllaç sindical , dins el Comitè
d’empresa, amb moltes lluites.
I actualment, continues tenint alguna d’aquestes implicacions?
Als pintors, però totes les presidències estan deixades. Jo
he treballat amb nanos, després amb gent jove i gent gran.
M’he anat aclimatant a la situació. Ara fa 5 anys que vaig caure malalt vaig deixar la presidència dels Pintors.
Has tingut reconeixements?
Si, i tant. El grup “Benavinguts” del Casal Catòlic em van fer
soci d’honor i després la Creu de Sant Andreu, la medalla
d’honor de la ciutat. He tingut reconeixement.
Quina imatge tens de la Casa Asil?
Jo tinc una bona imatge, crec que ha millorat molt. Hi ha hagut una gent que l’ha tirada endavant. És una residència i una
escola interessant. Tampoc hi he estat gaire dintre, hi he estat
a l’escola però amb un altre concepte que potser altres no el
coneixen.
Enyores la vida que portaves?
No, jo crec que és feina feta i ja està. Entremig hi ha tota un
sèrie d’hores esmerçades.
Tot això ha fet que no pogués dedicar moltes hores a la família, que es va veure ressentida. Els fills ho han notat també.
Això d’estar molt dedicat a una cosa, va en detriment d’una
altra. Sempre he intentat fer equilibri, però és molt difícil
Doncs ara, Ciscu, dedicació plena, no?
Susanna Fraile
(D
(Directora
de la Fundació
Casa Asil)

Portada de la revista
De Cap A Peus.
Possant la primera
pedra a l’Escola Pegaso

Passejada per l’anc barri de
Tramuntana i St. Andreu

Dissabte 12 de desembre va tenir lloc una de la activitats programades per la Fundació Casa Asil de Sant Andreu dins dels
actes commemoratius del seu150 aniversari: “Passejada
per l’antic barri de Tramuntana tot descobrint els orígens
dels noms i la història dels seus carrers”.
Al voltant de cent persones ens vam aplegar a la plaça Orfila a les 11h matí per gaudir d’una passejada de la mà d’en
Jordi Petit, historiador i arqueòleg, i també coautor del llibre
“Història dels carrers del poble de Sant Andreu de Palomar”,
publicat aquest desembre pel Centre d’Estudis Ignasi Iglesias.
L’itinerari va transcórrer per indrets que ens són quotidians
però que massa sovint se’ns desdibuixen capficats com estem en les nostres cabòries o pel tràfec diari. A les diverses
aturades vam poder conèixer petits detalls i curiositats de la
nostra història com a poble que ens van sorprendre, i és que
els noms dels carrers són un reflex de la vida d´una població,
i constitueixen un llegat que forma part del nostre patrimoni
cultural i de l´essència que en defineix la idiosincràsia. Així,
el nomenclàtor, ajuda a construir una part de la memòria
històrica general, amb una visió de l´evolució dels noms i en
particular amb l´interès que poden tenir per a tots nosaltres
les referències al nostre propi carrer. Sabíeu que el carrer de
Sant Hipòlit era conegut pel nom de “L’estudiant murri”? O
que el nom d’Agustí i Milà va substituir al de Santa Anna en
memòria de Jaume Agustí i Milà, qui va deixar a la seva mort
totes les seves propietats a la Casa Asil?
El recorregut ens va portar pels següents carrers i places: Sant
Marià; Baliarda; Matagalls; Marià Brossa; Sant Hipòlit; Agustí
Milà; Verdet; Gran de Sant Andreu; Valira; Palomar; Arquímedes; Campeny; Tramuntana; Grau; Recesvint, i finalment
la darrera aturada es va fer a la plaça d’en Xandri on es va
donar per acabada la passejada.
A la Casa Asil, el mateix dissabte, també s’hi van celebrar un seguit d’activitats de suport a la Marató de TV3, com una botifarrada o un mercat solidari, organitzats per l’AMPA de l’escola.

Especial 150è aniversari

el parte i nosaltres amb això ja en tenim prou” preguntaven
a quina hora havíem començat i acabat, qui hi era i quins temes s’havien tractat.

Lourdes Piñol
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Per saber-ne més

PERQUÈ EL COS NO PATEIXI…
12a PART (gener 2016)
Després d’unes quantes revistes dedicades als exercicis que podem fer mentre estem asseguts, comentem
ara, uns quants consells relacionats amb el descans al llit.
En els primers arcles d’aquest apartat de la revista, vam explicar els passos a seguir per aixecar-nos del llit i
per enllitar-nos. Aquest cop, però, us proposem alguns exercicis que podem fer en despertar-nos per ajudar
al cos a posar-se en marxa.
• Moviment dels turmells: fent punta i taló.

• Moviment dels turmells: fent cercles.

• Arrossegar el taló pel llit, exionant i esrant el genoll. Fer-ho alternavament amb una cama i l’altre.

• Esrar bé les cames: genolls esrats i punta dels peus cap amunt.
• Amb les cames exionades i els peus recolzats al llit, aixecar una mica els glus.
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Crisna Losa
(Fisioterapeuta de la Fundació Casa Asil)

Els nostres treballadors

ORIGEN DE LA CREMA CATALANA
La crema catalana, crema de Sant Josep o
crema cremada, són unes postres típiques i
tradicionals de la cuina catalana. És el dolç
català més conegut, fet a base de llet, ous,
canyella, pell de llimona, midó i sucre, que
generalment es presenta amb una capa de sucre cremat a sobre.
Antigament era el dolç típic del dia de Sant
Josep, el 19 de març, si bé avui se’ n menja
durant tot l’ any, tant a casa com als restaurants i fondes d’ arreu.
La crema catalana actual ja apareix als receptaris medievals catalans, llibre de Sent
Soví i llibre del Coch, i es consideren les
postres més antigues a Europa dins de la
seva categoria.
Està àmpliament documentada a la literatura catalana des del segle XIV. Per exemple,
és una de les postres que apareixen sovint
al Calaix de Sastre (s.XVIII) del barceloní
baró de Maldà i que més li agraden. Al segle
XX apareix a l’ obra de Josep Pla i del poeta
Miquel Martí i Pol, entre molts altres.
Extret de Viquipèdia
Mercè Tolrà (Voluntària de la Fundació Casa Asil)

Coneguem...

Sabíeu que...?

Sra. Marta González
On vas néixer?
Badalona
Quina tasca realitzes aquí?
Sóc una de les recepcionistes de la casa, agafo
trucades, ajudo els residents a trucar als seus
familiars, els escolto, vigilo la porta perquè ningú surti sense jo saber-ho, sóc a la porteria per
fer el que em diguin. Fa un any que estic a la
casa.
Què t’agrada fer en el temps lliure?
Anar al cinema i ballar Swing.
Què prefereixes, mar o muntanya?
A l’hivern m’agrada anar ala muntanya i a l’esu a
la platja.
T’agrada llegir? Últim llibre que has llegit?
Si, l’úlm llibre que he llegit es “El empo entre suturas”.
T’agrada la música? Quina classe?
Si, l’esl de música que més m’agrada es el Pop i el
Rock.
Quin és el teu plat preferit? T’agrada cuinar?
La fideuà, si que m’agrada cuinar.
A quin lloc del món t’agradaria anar?
A Islàndia, ja que he vist molts documentals i
m’agraden molt els paisatges que té.
Condueixes? El teu mitjà de transport preferit?
Ara m’estic traient el carnet de conduir. El meu
transport preferit és l’autobús.
Quan et jubilis, què penses fer?
Vull pensar que quan em jubili pugui estar amb
els meus néts.
Entrevista realitzada per Concepció Cotrina
(resident de la Fundació Casa Asil)
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Coneguem...

Els nostres residents
Sra. Joana Moragas (usuària del Centre de Dia)
Em dic Joana Moragas, tinc 80 anys i vaig néixer al
Prat de Llobregat. Sóc vídua i tinc tres fills, el Jaume, l’Assumpta i el Xavier. Tinc bona relació amb
tots tres. Visc amb el Xavier i ens avenim molt bé, si
no puc fer alguna cosa, la fa ell. En Xavier em cuida
molt, va a comprar i dirigeix la casa.

par a casa. Li anava dient al meu fill i a partir
del dia 1 d’octubre de 2012 vaig decidir que em
quedaria a sopar a casa i, des de llavors, només
em quedo a dinar al centre de dia. Estic molt bé
aquí. M’agrada fer ganxet i fer mitja i aquí ho faig
a les labors els dimecres.

Vaig venir a Sant Andreu quan em vaig casar el 17
d’octubre de 1957. Vaig conèixer al meu marit, en
Pere, a Montserrat, a una “romeria”. Ell pertanyia a
la “romeria” de Sant Andreu. En sorr de la revetlla
a Montserrat el vaig veure. Una anècdota diverda
d’aquell moment és que li vaig dir que em deia Margarita perquè em semblava que el meu nom era lleig.
Ens va acompanyar ns a les cel·les on érem les cantores de El Prat. Li vaig presentar una gent gran que
havien allà com si fossin els meus pares perquè no
pensés que anava sola. Ell els hi va dir “te una lla
molt maca...”. L’endemà, de bon ma, em va venir a
buscar i vam passar el dia junts. Els “pares” anaven
dient “al tanto, eh?”. En baixar al cremallera, li vaig
dir que em deia Joana i que no eren els meus pares.
El dia de Corpus va venir a El Prat i després de la processó em va acompanyar a casa i li vaig presentar la
meva mare. El meu marit va morir d’una malala del
pulmó.

M’agrada ajudar però tinc tres vèrtebres malament i no puc fer esforços. Em vaig fer mal a
l’esquena perquè vaig cuidar de la meva mare
que va estar cinc anys malalta i l’havia de posar
al llit des de la cadira de rodes. Durant un temps
ajudava a posar l’aigua quan paràvem taula però
com que em fa mal, no puc ajudar tant com voldria. També acompanyo a una senyora del centre
de dia a la capella cada dia i després aviso a les
auxiliars perquè la vinguin a buscar, ja que va en
cadira de rodes.
M’agrada el teatre, el cinema, la música clàssica
m’agrada molt, tot i que m’agrada tota la música, també gaudia ballant i fent excursions, ara no
puc pel mal d’esquena. A l’escola feia ballets regionals.

Fa vuit anys que vinc al centre de dia, des l’1
d’octubre de 2007. Els primers cinc anys em quedava a dinar i a sopar, però m’estimava més so-
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De petita m’entusiasmava anar a la platja, hi anava amb la família i les amigues, anàvem en bicicleta. Ara hi vaig menys però encara m’agrada.
Entrevista realitzada per Esther Serrano
(Animadora sociocultural de la casa asil)

Va néixer a Barcelona el 30 de juliol del 1941,
és actriu de teatre, cinema i televisió catalana.
Pertany a una família molt vinculada amb
l’espectacle: el seu besavi, la seva àvia, una cosina van ser actors. És la germana gran del periodista i showman televisiu Xavier Sardà, i el
seu fill, Pol Mainat (que va tenir en el seu matrimoni amb Josep Maria Mainat, membre del
trio La Trinca) també és actor, amb el que va
coincidir en la sèrie de TV “Abuela de verano”
sèrie basada en l’ obra de Rosa Regàs (2005).
De formació autodidacta, començà a fer teatre
d’ afeccionats al col·legi Jesús, Maria i Josep
“Els Padres” de Sant Andreu de Palomar. En el
1962 va fer el salt al teatre professional, a la
companyia de Dora Santacreu i Carlos Lucena,
amb l’ obra Cena de matrimonios, d’ Alfonso
Paso i, d’ aquesta companyia, passà a la d’ Alejandro Ulloa i, posteriorment, a la de Pau Garsaball, amb l’ obra En Baldiri de la Costa. Amb
posterioritat, entrà en el camp televisiu (el
1975, protagonitzant Una vella, coneguda olor,
de Josep Maria Benet i Jornet i el 1979, portant
el programa Festa amb RosaMaria Sardà) i el cinematogràfic (amb El vicari d’ Olot, de Ventura
Pons) i posteriorment al 1989 va fer el seu debut com a directora de teatre amb Ai Carai! de
Josep Maria Benet.

L’ última pel·lícula en la que ha participat es
Ocho apellidos catalanes, estrenada el 20 de novembre de 2015.
Ha guanyat nombrosos premis i és considerada
una excel·lent actriu.
Principals premis entre d’ altres:
1979: Sebasà Gasch del FAD
1993: Premi de cinematograa de la Generalitat
de Catalunya
1994: Creu de Sant Jordi
2003: Fotogrames de Plata
2010: Medalla d’ Or de l’ acadèmia espanyola de cinema
2015: Premi Miramar d’ Honor, atorgat pel Consell
Assessor de RTVE a Catalunya
2015: Premi Max d’ Honor, atorgat per la Fundació SGAE.
Recopilació de Wikipedia i Viquipèdia.
Mercè Tolrà
(Voluntària de la Fundació Casa ASil)

Coneguem... - Biograes

ROSA SARDÀ
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Voluntariat de la Casa Asil

Grup de Sardanes
El passat diumenge 22 de novembre,es va celebrar una
ballada de sardanes al Centre, d’allò més peculiar.
Teníem previst que acabada la missa dominical, els residents i familiars tots junts, sorr al pa y gaudir d’un ma
de sol acompanyada d’una bona audició de sardanes.
El sol si ens va acompanyar peró també ho va fer un
aire polar insistent i gèlid que va fer canviar el rumb
previst, improvisant un nou espai i més calentet.
Tots a una vam fer el canvi , infermeres, residents,
equip de so i per descomptat els balladors tant del Foment Sardanista Andreuenc com del Club Natació Sant
Andreu, que van fer lluir la ballada amb el seu bon fer.
Gràcies.
Deixarem passar el cru hivern i una nova cita, serà per
a la propera primavera.
Lourdes Castells,
Voluntària de la Fundació Casa Asil

II musical Festa Major a càrrec
dels voluntaris de la casa

Trobada de Voluntaris de la
Fundació Casa Asil

Com cada any quan s’acosta el 30 de Novembre Sant
Andreu, comencem a senr l’alegria i el pessigolleig
de la nostra Festa Major, i com que ganes de passarho bé no ens falten, i l’any passat va ser un èxit, hem
decidit reper i gaudir de la Festa.
I amb llapis de colors, pinzells, il·lusió i si cap més
ganes que l’any anterior, tots junts, residents, usuaris del centre de dia, voluntaris, familiars i enguany
també amb alumnes de l’escola,
hem anat dibuixat pinzellada a pinzellada el nou espectacle.
Resultat: Música de Pel·lícula, molt color, ball, alegria... i amb la il·lusió que hagueu gaudit tant, com
nosaltres preparant-ho.
Passiu bé... Fins l’any que ve !!!!!

Coincidint amb les festes nadalenques, el passat 19
de desembre, vam fer la segona trobada de voluntaris de la Fundació.

Lourdes Castells,
Voluntària de la Fundació Casa Asil
En aquesta trobada, les coordinadores de voluntaris
van explicar els temes tractats a les reunions de grup
de treball de voluntariat que forma part de la línia
d’acció inclosa al Pla d’Acció 2015.
Aquesta trobada, també va servir perquè els voluntaris poguessin expressar les sensacions i les inquietuds que tenien i es trobaven, realitzant les seves
ttasques de voluntariat, on va destacar la importànccia de tenir la capacitat de movar als residents.
TTambé es van començar a denir noves propostes
d
de tallers i acvitats per incloure en el 2016.
P
Per úlm, vam visualitzar el vídeo del musical que
vvaren fer els voluntaris el passat 30 de novembre i
vvam concloure la jornada amb un berenar per celeb
brar el Nadal tots junts.
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Eulàlia Bota
(Voluntària de la Fundació Casa Asil)

A presentem a la Sra. Lola
Avui
Rubio, de 79 anys. És la volunR
ttària més “veterana” de la Fund
dació i una de les persones més
aactives de llarg recorregut que
h
he conegut mai. Va començar
a fer tasques de voluntariat
aal voltant de l´any 1992 en el
C
Centre de Dia. En aquell temps
ttreballaven dues auxiliars: la
M
Montserrat i la Isabel. Qui diriggia el voluntariat de la casa era
eel Sr. Antoni Barutel, llavors anttic patró.
Tot començà perquè la Sra.
Sra Jose
J
na Pérez, voluntària, la
va engrescar a veure si li agradaria fer alguna cosa per
la gent gran. Va decidir anar els mans de 10 a 12 h..
Com la Lola tenia la seva sogre al seu càrrec, se li acudí d´emportar-se-la al C. de Dia també. Era una estona
en que jugaven amb d´altres usuaris a cartes, dominó i
d´altres jocs de taula i també passejava a alguns d´ells.
Més endavant li van proposar de fer manualitats a la residència. Així doncs la podem veure a la 5ª planta tots
els dijous de 16.30 a 18.30h. fent pintura de roba. ¿ Recordeu la tómbola que es posa a la planta baixa per les
festes de Sant Andreu ? Doncs bé, totes aquelles estovalles, bosses, mocadors i davantals tan bonics i ben fets
són obres de les alumnes de la Lola. Hi té molt bon record
de la Sra. Pepita Roger i la Sra. Mercè Solé que, quan es
posava nerviosa i s´equivocava, comentava en veu alta :
“ Lola, me vas a tener que despachar “. La Sra. Conxita
Cotrina (o més ben dit, “ Conce “, que és així com la Lola
l´anomena) és un altra alumna que té molta traça agafant
un pinzell rodó i emplenar els dibuixos de la peça de roba,
fent pets tocs de colors. Això sí, cal tenir molta cura perquè si cau un pinzell es destrossa l´obra d´art.
La nostra voluntària d’avui ens fa saber que l’estona de manualitats és una estona en que si no es pot fer gran cosa
aquell dia, no passa res. També és un temps per parlar de la

família i sobretot, dels néts que també és un tema que agrada
molt. Entén que , de vegades, els costa fer una acvitat.
Uf, i això no és tot. La Lola també acompanya aquells residents en les seves excursions, les passejades que fan pel
barri de Sant Andreu i l’acompanyament en les visites als
metges amb taxi adaptat.
Amb el temps també engrescà el seu marit, el Sr. Manolo
Almendros, de 81 anys, a “ tastar “ això que anomenem “
fer de voluntari “. Guaita si li agradà que, no només acompanya la seva senyora fent tasques junts sinó que és el
secretari del voluntariat de la Fundació. Ell és l´encarregat
de trucar a un voluntari per parcipar en un acte programat amb anterioritat. I és que aquest matrimoni, amb 55
anys de casats, no paren de fer coses. Han parcipat en
xerrades que s´han fet a la residència, han estat a l´úlma
reunió de Nadal, parcipen en la organització de la gimcana, també han fet teatre i s´han disfressat d´Elvis Presley,...
Com no podria ser d´una altra manera, la Lola també va animar a una altra amiga seva. Ella és la Pilar que fa treballs manuals a la 4ª planta els dimecres a la tarda de 16.0 a 18.00 h.
Però el millor de tot això no seria tan la quantat de coses
que fa sinó la qualitat i actud que desprèn la Lola en fer
de voluntària. Seves són aquestes paraules amarades de
respecte i emoció:
“ El voluntariat per a mi és sagrat. Et surt de dins, sense
esforç. Les persones grans m´expliquen històries i les escolto. També els dono el seu temps. Saps, fa falta escoltar
les persones, donar-los el seu temps. Te n´adones d’això, i
cal fer-ho amb el cor. Fer petons és mitja vida i donar les
“ Bones Festes “ no costa fer-ho, veritat ? Sóc feliç fent de
voluntària. No ho canviaria per res perquè crec que cal
pensar en els altres també. Quan jo sigui gran m’agradaria
que també em facin el mateix. “
Finalment li vaig preguntar amb curiositat : Si poguessis
resumir en una paraula què vol dir per tu el voluntariat, ¿
quina paraula et ve al cap ? Em contestà sense cap mena
de dubte: “ COMPROMÍS “ i et diria que val la pena que
comencessin de joves.
Sens dubte, Lola, ets una gran persona.
Entrevista realitzada per la Montserrat Parellada (auxiliar
de la Fundació Casa Asi

Donem la benvinguda...

En el nostre record...

2a.planta:
A les senyores: Carmen Cuervas, Isabel Gamo i Marina Mora
i als senyors: Antonio Marta i Lluís Campanyà
3a. planta:
Al senyor Fernando Anglada
4a. planta:
A la senyora Catalina Hidalgo
5a. planta:
A les senyores: Encarnación Hernández i Teresa Quesada
Centre de dia:
A les senyores Carmen Sáez, Resu lahuerta, Rosa Miguel,
Olimpia López i Maria Bachs.
Al senyor Alfonso Morales

2a. planta:
A les senyores: Dolors Sol, Rosa Aliu i Maria Teresa Castany
Al senyor Hilario Hernández
3a. planta:
Als senyors: Joan Gascón i Bartomeu Girabal
4a. planta:
A la senyora Filomena Tolrà
5a. planta:
A la senyora Mercè Selva
Centre de dia:
A les senyores: Encarnación Vegas i Lluïsa Pérez

Voluntariat de la Casa Asil - Ens posem al dia!

Entrevista anc voluntari de l’asil

Han canviat de centre...
La senyora Adela Vidal i els senyors Antoni Gallardet, David
Aldea, Diego Marnez
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Oci

Reconeixement de Fotograes
LES PISTES DEL RESIDENT:
- És de Volapiscina i de petita anava amb la
seva mare a comprar a St. Andreu.
- Li agraden molt les manualitats, labors i pintar
- Viu a la 5a planta.
Sol·lució de la revista anterior
La foto del resident de la
revista anterior era de la
Sr. Bartomeu Girabal (en pau descansa)
LES PISTES DEL TREBALLADOR:
- Fa poc temps que és a la Casa, tot i que la coneix
fa temps, fent pràctiques i diferents suplències.
- Li agrada molt la seva feina.
- La podeu veure per total la casa, treballant la
memòria, fent manualitats, ballant, cantant,
al cinema...
Sol·lució de la revista anterior
La foto del treballador
de la revista anterior era la de
la Sra. Rosa Llucià

De quin indret es tracta?

Sopa de lletres
Buscar les següents 10 noms
de les llengúes d’Europa:

• CATALÀ
• CASTELLÀ
• EUSQUERA
• GALLEC
• ARANÈS
  





• OCCITÀ
• FRANCÈS
• ITALIÀ
• ANGLÈS
• ALEMANY
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Sol·lució de la revista anterior
L’indret a descobrir era la Plaça del Comerç
de St. Andreu del Palomar

JA ARRIBEN ELS REIS !!
Sabem que els Reis Mags tenen molta –moltíssima– feina, especialment els primers dies del gener, per portar regals i alegria a tots els petits i
grans del món. Doncs bé, també aquest any han
aparcat els seus compromisos de la tarda del 3 de
gener per passar una bona estona amb nosaltres:
van venir a visitar les persones grans de la Residència-Centre de Dia i els més petits de l’escola.
És clar que els preparatius no es podien descuidar
el més mínim. Ja al desembre, tots els alumnes
de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat van visitar els residents per preguntar-los què demanaven als Reis,
i incloure-hi a les cartes de Ses Majestats. A més,
l’AMPA va anunciar a tots els petits que vindrien
els Reis per recollir les cartes.
I va arribar el gran dia. Des de bon matí, un considerable nombre de membres de l’AMPA, amb la
col·laboració de 30 alumnes voluntaris, van ultimar tots els detalls per acollir dignament personatges tan il·lustres: la decoració –preciosa– de
l’auditori amb tres grans trons, la recepció solemne dels Reis i els seus patges, l’assaig últim de
nadales i cançons, la tribuna dels parlaments, la
xocolata per a tots, ajudar a baixar els residents
amb mobilitat limitada...
Segons l’horari previst, a les 15.30 va començar
la cerimònia, presentada amb molta gràcia i ordre pel nostre antic alumne, en Sergio Diéguez.
Primer, cançons i nadales, seguit de l’entrada dels
Reis a l’auditori i la distribució dels regals (i caramels) als residents i usuaris de l’asil. També, els
Reis van anar planta per planta per saludar i lliurar el seu regal als residents que no havien pogut
baixar a l’auditori.
I, com els Reis -i els seus patges- són incansables,
després van adreçar unes paraules de Pau i Bondat als nens i pares de l’escola. A continuació, van
recollir les cartes que els més petits els havien
escrit. Cartes amb els desitjos de la canalla, que
van molt més enllà de les joguines demanades:
reclamaven pau i justícia per a tots, i una solidaritat especial amb els pobles i col·lectius que més
pateixen. I tot en un context d’alegria i germanor,
amb xocolata i música, creant un ambient més
que bonic i agradable.

El voluntariat
Enguany, gràcies a un dels projectes de la Comissió Intergeneracional de la Fundació, els alumnes
de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat hem pogut viure un
dia a dia, si més no, diferent. Tots n’hem format
part en petita o gran mesura, però jo prefereixo
parlar de la meva experiència i dels sentiments
que m’ha provocat.
És cert que des de ben petita m’ha agradat ajudar
tothom, i, per això, no m’és estrany haver gaudit
tant del voluntariat.
Per la Festa Major, alguns companys i jo vam parcipar en el musical organitzat pels voluntaris i residents de la Casa Asil. Malgrat que ens trobàvem
en setmana d’exàmens, vam saber combinar-ho i
sembla que, als residents, els va agradar el resultat.
Per Nadal és quan més he pogut experimentar
l’essència del voluntariat, i és que iniciatives com
els Reis de la Fundació o el Rebost d’Aliments de
Sant Andreu m’han impulsat a acostar-me més als
altres i a deixar de banda, per un instant, tot allò
que ens preocupa, per mirar d’alleugerir les preocupacions dels que tenim al voltant, molt més a
prop del que pensem.

Intergeneracionals

PROJECTE «SERVEI COMUNITARI»
CURS 2015-16.

Crec sincerament que el Nadal és l’època perfecta
per da ur a terme qualsevol pus de voluntariat. Tot
i que sol ser interpretat com una festa comercial per
gairebé tothom, encara quedem alguns que creiem
que hi ha quelcom més màgic, més important que
els regals, amagat en aquests dies. I és que el Nadal és aquell període de temps en el qual aturem
el ritme frenèc de les nostres vides, per a ser una
mica més feliços. I ser feliços amb els altres.
Amb això vull dir que, per a ser feliços ens cal fer feliços els altres. I aquests dies, jo me n’he sent. Me
n’he sent amb pets detalls com a llàgrima d’una
àvia en rebre un regal, l’expressió de sorpresa en el
rostre d’algun resident amb l’arribada dels Reis, les
múlples experiències de la Mercè (àvia que em va
tocar visitar), els somriures dels més pets lliurant
un paquet de llenes al rebost i l’esforç dels ja no
tant pets per a fer un extra en les seves despeses
de cara als més necessitats, entre molts altres.

Gràcies, Reis Mags! Gràcies per compartir amb
nosatres aquesta tarda. I gràcies a tots aquells
que ho vau fer posible, organitzant-lo –una vegada més– de manera impecable.

Actualment, se sol dir que els joves d’avui dia som
la generació perduda, perquè ens passem el dia
enganxats a les pantalles de tot tipus de dispositius. Deixeu-me posar-ho en dubte: no negaré
que ho fem, perquè és obvi, però amb projectes
com aquest queda força clar que no estem massa
perduts i que potser hem trobat un altre camí per
arribar als altres, un camí diferent al que s’ha seguit sempre. Perquè si tot fos igual i no existís el
canvi, ni la diferència... no seria avorrit?

Constant Pérez
(Coordinador de secundària de la Fundació Casa Asil)

Laia López i Rigol
(Alumne de 3r d’ESO B de la Fundació Casa Asil)
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Anem a explicar contes i endevinalles a infantil

Cantada de Nadales

ENTREVISTA A l’ EX MESTRA
MERCEDES GARCIA MATEOS
Quan vas començar a treballar a l’escola?
Al 1964, vaig anar a matricular la meva germana peta,
la Vicky Garcia, i ens hi vam quedar les dues. He estat
treballant ns l’any 2007, any en què em vaig jubilar.
He estat 43 anys fent de mestra al col·legi Sagrada Família, tota una vida.
Per què vas decidir ser mestra?
Perquè m’agraden molt els nens i m’agrada molt ensenyar. Veure les cares de sasfacció que fan els nens i nenes
quan van adquirint nous coneixements o quan entenen
les coses. Això no té preu.
Una cosa que m’omple de sasfacció és que he ngut
d’alumnes la meva germana, les meves lles i moltes de
les mestres i professores que treballen a l’escola. Gairebé
a mig Sant Andreu!!!

Quina era la teva feina a l’escola?
He estat mestra de Primària, de Batxillerat Elemental,
de comerç, d’EGB. He donat classe de totes les matèries, però la que més m’agradava eren les matemàques. Procurava fer dinàmiques de movació perquè
els alumnes esguessin contents mentre aprenien, per
això quan els veia cansats, aturàvem la classe i cantàvem cançons. Crec que molts d’ells encara recorden
les cançons que els vaig ensenyar.

Escola

Entrevistes a mestres
de l’escola

T’agradava la teva feina?
Sempre m’ha agradat i avui dia la trobo a faltar.
On vius, estàs casada, tens lls, néts?
Visc a Sant Andreu. Esc casada, nc tres lls i tres néts,
que són l’alegria de la família.
Quina són les teves acions?
Sóc una persona molt acva i procuro fer moltes coses
que m’agraden. Faig puntes de coixí, esmalts, vaig al gimnàs tres dies per setmana i faig classe de sevillanes, a més
de llegir, que m’encanta.
Nadia Valls
(alumna de la Fundació Casa Asil)

Entrevista a l’ex alumne de
l’escola

Estàs treballant?
Sí que treballo. Esc precisament a l’escola com a monitor esporu de P-4 i P-5.

Sergio Diéguez

Quins són els teus hobbies?
Sóc membre d’una colla de gegants, i monitor a un esplai. Aquests són els meus hobbies, que més que hobbies són part de la meva vida diària.

Avui recordarem el pas del Sergio Diéguez, un exalumne de l’escola Sagrada Família.
Quants anys fa que vas marxar de l’escola?
Aquest és el segon any que sóc fora de l’escola, encara
que a mi m’ha semblat més temps.

Com deniries el teu pas per l’escola Sagrada Família?
El meu pas per l’escola el deniria com una etapa
de canvis, amb moments bons i dolents, però que
m’emporto sobretot els bons records.

Quins estudis vas realitzar dins l’escola i què
estudies ara?
Aquí vaig realitzar l’ESO i el Batxillerat, perquè Infanl i
Primària ho vaig fer a les Salesianes.

Nadia Valls
(alumna de la Fundació Casa Asil)

Quins són els teus millors records del teu temps
d’estudiant aquí?
Els millors records que nc de l’escola, sense cap mena
de dubte són les setmanes de Sant Jordi.
Sempre et recordarem com “El drac de Sant Jordi”.
Has fet o fas alguna cosa relacionada amb el teatre a
més d’actuar a l’obra de la nostra escola?
La veritat és que mai m’he dedicat al teatre de manera
professional, però sí que faig actuacions de tant en tant. La
més destacada podria ser una que faig amb l’ajuntament
de Barcelona, com a veu de l’Esperit del Nadal.
Mantens moltes amistat des de que vas marxar?
Curiosament de les grans amistats que tenia al Safa segueixo parlant amb molt poques.
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Alumnes de l’escola,
voluntaris al 150è aniversari
Amb motiu del 150è aniversari de la Fundació,
el passat dissabte 14 de novembre de 2015,
els joves del Col·legi Sagrada Família van tenir
l’oportunitat d’ajudar els residents de l’asil en
un dia tant important per a tots.
A les nou del matí, els voluntaris van començar
a acompanyar els avis fins a l’església de Sant
Andreu de Palomar per a la missa concelebrada.
Un cop finalitzada, novament van acompanyarlos de tornada fins al pati de l’escola on va començar la celebració institucional. Els nois van
col·locar les cadires per a tots els residents que
hi van assistir i van ajudar a preparar-ho tot.
Dos alumnes petits de l’escola van pujar a
l’escenari i van tenir l’honor de mostrar la placa del 150è aniversari. Tots junts, petits, joves
i grans, van gaudir de la música que va animar
la festa i van aprofitar la celebració per conversar i passar un matí de dissabte ben alegre. Els
voluntaris expliquen que van quedar molt satisfets amb l’experiència.
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En Victor Camiños, alumne de 1r de batxillerat,
ens comenta que està molt agraït que l’escola
ofereixi l’opció de fer activitats voluntàries com
aquesta: “Ens ajuda a créixer com a persones
i a demostrar els nostres valors, són oportunitats que hem de valorar i aprofitar”. El seu company, en Jaime Rosillo afegeix: “M’encanta fer
les activitats de voluntariat, em fan sentir millor
persona i m’ensenyen que a l’escola no només
aprenem dins les aules”.
Tant els més veterans de l‘asil com els més menuts de l’escola van participar en un dia màgic
que va representar l’orgull que tenen uns i altres per l’aposta per les relacions intergeneracionals de la Fundació Casa Asil.
Nadia Valls
(alumna de la Fundació Casa Asil)

Després del descans de les vacances de Nadal i
per començar bé el segon trimestre, el dia 8 de
desembre els alumnes de 1r de batxillerat van
marxar d’excursió a fer esgrima. Van anar al Sam
Esgrima Barcelona i un cop allà van dividir-se en
dos grups, cadascun d’ells va realitzar l’activitat
en torns diferents.
Prèviament, els tres monitors van fer una explicació teòrica amb els moviments bàsics i les
armes que s’utilitzen. La pràctica va iniciar-se
amb un joc d’escalfament on quatre nois havien
d’enxampar els altres amb espases d’escuma.
Seguidament del joc, els alumnes van dividir-se
en tres grups per posar a prova els moviments
explicats, i un cop mecanitzats va començar
l’acció. Cada grup va distribuir-se en quatre
equips de quatre, van fer una eliminatòria i després la final.

Acvitats escolars

Fem esgrima

Per dur a terme l’activitat, van disposar del material del club com podem veure a les fotografies. Els joves van poder conèixer més a fons
aquest esport i van gaudir de tot un matí posant-lo en pràctica.
Nadia Valls
(alumna de la Fundació Casa Asil)
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AMPA

UN PROJECTE, UNA
IL·LUSIÓ, LES NADALES
AMB LA MARATÓ
Dotze de desembre, quarts de 10 del matí.
A l’auditori s’ultimen els detalls i s’acaben
d’afinar els instruments, al pati de l’escola els
alumnes de l’ESO acaben de col·locar els objectes que es posaran a la venda en el mercat
solidari i es preparen els diferents tallers que
han de tenir lloc. A l’entrada de l’escola comencen a fumejar les brases i arriben els primers cantaires a l’escola. I és que avui torna a
ser el dia de la solidaritat: La Marató del SAFA,
en col·laboració amb la Marató que organitza,
any rere any, la Televisió de Catalunya.
Un cop més, coincideix la tradicional Cantada
de Nadales per part dels alumnes d’educació
primària i secundària de l’escola amb la botifarrada popular i el “mercadillo”, amb
l’objectiu de recaptar fons per la Marató de
TV3 que, en aquesta ocasió, estava dedicada
a la diabetis i l’obesitat.
Avança el matí i l’activitat augmenta. Els que
surten de l’auditori es barregen amb els que
esperen per entrar-hi. Comença la venda
d’entrepans de botifarra i dels objectes del
mercat. Els tallers de manualitats, de pintura
de cares i de “yarnbombing ” comencen a tenir els primers assistents.
Dins l’auditori podem gaudir de les veus dels
infants que, any rere any, se superen en les
seves interpretacions.
Passat el matí, és l’hora de la ballaruga a
ritme de salsa. Especialment mares, nenes
i nens es deixen anar sota el comandament
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d’en Wilfredo Lamothe. Els pares, qui sap si
més tímids, s’ho miren de lluny.
I arriba el moment dels alumnes de l’activitat
extraescolar de kung-fu que organitza l’AMPA.
Fantàstica exhibició dirigida pel professor
Carlos Pérez.
A l’altre extrem del pati, tot és a punt pel gran
final de festa. Les cadires, convenientment
col·locades esperen que s’hi asseguin els
membres de l’orquestra Bentocats formada
per alumnes de l’Escola Municipal de Música
de Sant Andreu. I comencen a sonar els instruments, sota la magistral direcció d’en Joan
Vayreda, amb peces contemporànies que van
meravellar el públic, tant que van requerir
dels intèrprets alguns bisos.
I s’acaba, i és hora de fer números, al cap i a
la fi l’objectiu és recaptar quant més millor
per aportar el nostre petit granet de sorra a
la investigació de la diabetis i l’obesitat. Ja ho
tenim: 1.408,15 euros!!!
Gràcies a tots els assistents, a la Fundació Casa Asil, a la Vocalia d’Actes Socials de
l’AMPA, als voluntaris, als alumnes organitzadors del mercat, a la Satànica de Sant Andreu
per deixar-nos les graelles, a Cuina Gestió, a
Mireia Costa, Victòria Albanell, Andrea Gimeno i Martha Pascual per la magnífica organització dels diferents tallers, a Wilfredo Lamothe, a Carlos Pérez i a l’Escola Municipal de
Música de Sant Andreu.

El 3 de gener, per tercer any consecutiu, Ses
Majestats els Reis de l’Orient van escapar-se
a fer una visita als avis de la residència i als
nens de l’escola.
La tarda va començar a l’auditori amb una especial cantada de nadales a càrrec d’alumnes
voluntaris d’ESO amb una audiència formada
per part dels residents, familiars i personal de
la residència.
En acabat, la solemnitat es va instal·lar i Ses
Majestats van fer acte d’aparició davant una
barreja de sorpresa, emoció i il·lusió entre els
assistents. Després de dedicar unes paraules
a l’audiència, i amb la col·laboració dels alumnes, va començar el repartiment dels regals
entre els avis que van fer un ràpid viatge de
retorn cap a la seva infantesa.

tment a tots i cadascun dels infants que anava
a lliurar-los la seva carta, confirmant que havien estat bons minyons i que eren mereixedors dels regals que demanaven. Fora, al pati,
els que esperaven o els que ja havien complert la seva missió, gaudien d’una deliciosa
xocolata amb melindros.

AMPA

ELS REIS DE L’ORIENT
VAN VISITAR ELS AVIS I
ELS NENS

Fins l’any que ve, Majestats!!
És moment, també, d’agrair i felicitar a la Vocalia d’Actes Socials de l’AMPA i als voluntaris
que van col·laborar en l’exitosa organització
de l’acte, així com a en Sergio Diéguez per la
seva tasca animant la vetllada.
La propera cita: Carnestoltes, el 6 de febrer.

Mentrestant, al pati de l’escola començaven
a arribar els nens amb les seves famílies. Un
somriure dibuixat a la cara de tots ells, i el desig de poder saludar al seu rei preferit i fer-li
entrega de la carta.
Un cop va acabar l’acte amb els avis, els va tocar el torn als alumnes més petits de l’escola.
Ses Majestats van saludar i van fer els seus
parlaments des del balcó i, tot seguit, van
baixar al pati per tal d’enfilar novament camí
cap a l’auditori degudament escortats pels
patges reials. Van tenir temps d’anar saludant
un a un als nens que s’hi acostaven durant el
recorregut. Ja a l’auditori, cadascun d’ells va
tornar a ocupar el seu tro i van rebre pacien-
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