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PROGRAMACIÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

Abril:
- Diumenge 2: Concert al Palau de la Música
- Dimecres 5: Celebració Centenari Sra. Concepció Ballbé
- Dijous 6: Celebració de la penitència
- Diumenge 9: Celebració Centenari Sra. Antònia  
 Fernández
- Dilluns10: Actuació de la Coral “Amics per Sempre”
- Dijous 20: Eucaris� a
- Dijous 20 i divendres 21: Actes de Sant Jordi
- Dimarts 25: Balls en línia i Country “Club de Natació  
 Sant Andreu”
- Dimecres 30:  Celebració aniversaris 4a i 5a planta

Maig:  
- Diumenge 7: Actuació Country
- Dilluns 15: Actuació de les Corals “El Somni” i  
 “Trinitat Vella”

Juny:
- Dijous 1: Unció als malalts
- Dijous 1: Actuació de la Coral “Els cantaires del Casal 
d’avis de Sant Andreu”
- Dijous 8: Celebració 105 aniversari de la Sra. María  
 Teresa Abad.
- Revetlla de Sant Joan
- Gimcana
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El Patronat
de la Fundació
           
En aquesta revista, el patronat volem posar en relleu 
la capacitat dels equips de la Casa que, amb pocs 
diners però amb imaginació i una gran dosi d’il·lusió, 
aneu transformant els espais, donant valor a les an-
dròmines que, amb con� ngut històric i plenes de re-
cords, acompanyen als nostres residents perquè en 
el seu dia a dia es sen� n Com a Casa.

També deixar constància de la transformació dels 
espais de treball de les educadores, la psicòloga, 
les auxiliars, fet que compensa el munt d’hores 
dedicades a dissenyar i construir aquelles accions 
i actuacions pensades, preparades i pactades 
d’acord amb els desitjos i voluntats de les perso-
nes que viuen a la Casa Asil.

Des del patronat us agraïm l’esforç que feu en fer més 
agradables els espais que, tot i les poques dimensions 
que tenen alguns, aconseguiu semblin més grans.
Gràcies!

Els membres de la Junta del Patronat 

Darrerament ens toca, des de l’equip de redacció de la 

Revista, donar no� cies poc agradables. En poc temps 

de diferència hem perdut a dues membres del nostre 

equip…la Teresa Barrera primer, i ara a la Concepció 

Cotrina que hi va ser des del primer número de la Re-

vista. No cal dir que les trobem a faltar doncs feien, 

juntament amb la Montserrat Pou, un molt bon equip.

La Concepció ha viscut a casa nostra poc més de 17 anys, 

però també sabem que era � lla de Sant Andreu i ex alum-

na del col·legi Sagrada Família, de la nostra Fundació. 

També la seva germana Teresa va viure a casa nostra.

Volem recordar a la Concepció com reportera de la secció 

“entrevista al treballador” i, les seves preguntes, tot i ser 

les mateixes, tenien un ma� s diferent segons les respos-

tes que obtenia. Observava molt i després ho transme� a. 

La Concepció i el supermercat Condis, tenien una molt 

bona relació, doncs mentre ella va poder, era qui feia 

els encàrrecs d’altres persones de la residència que no 

podien sor� r al carrer…ella els feia les compres. La seva 

generositat va ser palesa � ns fa ben poc.

Des d’on siguis, Concepció, et volem dir que la Revista 

con� nuarà i seguirem fent les entrevistes, encara que 

ben segur, no tant bé com tu.

En pau descansis.

Sala d’activitats de la 1a planta

Nous espais de la 
4a planta i despatxos de 
Psicologia i Educadores

En record de la Sra. Concepció Cotrina
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El 5 de Maig del 2003, queda palesa la carta de dimissió 
del � ns ara secretari de la Junta, el Sr. Joan Guinart i Fe-
rran, que ha fet una important tasca des de l’any 1972 que 
va entrar com a membre de la Junta. La seva dimissió es 
farà efec� va al nomenament del nou secretari .

El 19 de Maig, es dóna consens a la modi� cació de tres 
ar� cles del conveni � rmat amb la Coopera� va  Agrària, 
que només afecten a la relació de familiars que se’n 
bene� cien, la qual cosa es farà constar en escriptura 
pública, junt amb el conveni i la relació de socis actuals.

El 2 de Juny contemplem un dona� u de 30.000  euros 
per part de la Fundació La Caixa, i una donació de 7 llits 
ar� culats per part de la Fundació Roviralta.

El 16 del mateix mes es rep la visita d’acomiadament del 
regidor del districte, Sr. Ferran Julian, que fa entrega de 
dos xecs, un de 8.519’94 euros. i un altre de 20.508’93 
euros., per encàrrec del president del Consell del Districte 
Sr. Ernest Maragall i que és la devolució del import dels 
permisos d’obra del carrer Arquímedes i Bartrina.

Es rep el permís d’obra  per part de l’Ajuntament, del pro-
jecte del carrer Agus�  i Milà. No es farà efec� u el dipòsit 
� ns el moment de començar les obres. Consta el dona� u 
de 6.000 euros .de la fundació Felix Llobet Nicolau.

El 27 de Juny i per tal de � rmar un nou concert per 33 
places de residència, s’entrega a la Direcció General de 
Dret i En� tats Jurídiques, l’estat de comptes de la Fun-
dació, així com el cer� � cat de cap membre de la Jun-
ta, es troba immers en les incompa� bilitats establerta 
amb la Llei  de contractes amb la Generalitat. El total 
de les despeses presentades és de 5.129.923 Euros els  
ingressos de 5.100.953 i el dè� cit de 28.969 euros.

A l’acta del mateix dia, es debat la situació organitza� va 
de la Junta del 1997 al 2002. Conseqüència del debat, el 
Sr. Xavier Bota, presenta un document que s’entrega a 
cada un del membres de la Junta per el seu estudi. El do-
cument proposa una sèrie de qües� ons, com organització 
de personal, creació d’un comitè de direcció, prescindir 
de gestoria externa, pressupostos, assistència periòdica a 
las reunions de Junta del  directors de l’Asil i l’escola, etc.

El 22 de Setembre, visita l’Asil el Regidor del Districte 
Sr. Jordi Ereu acompanyat de la Gerent Sra. Nuria Fi-
guerola, que un cop visitades les instal·lacions, dinen al 
menjador general amb els residents.

Queda constància el 6 d’Octubre del 2003, de la 
sol·licitud a l’ICASS  d’una subvenció 12.678 euros. per 
la compra de llits ar� culats.

Gènesi i dades històriques

El 7 de gener de 2003, visita per primera vegada a la 
Casa Asil, corpora� vament, la Unió Espor� va Sant An-
dreu, amb el seu president, junta direc� va i jugadors, 
obsequiant als residents. Visita que es repe� rà en el 
transcurs dels anys per aquestes dates.

Consta en el llibre d’actes, la visita feta pels nostres re-
sidents amb autocar, als carrers il·luminats de la Ciutat.

El 30 de Gener consta l’entrega de productes alimenta-
ris per part del Banc d’aliments. També la presència a la 
reunió amb mo� u del seu acomiadament de la religiosa 
Montserrat Carbó, � ns ara Assistenta Social, que passa a 
disposició de l’Ins� tut  de Religioses de la Sagrada Família. 
Cobrirà el seu lloc la � tulada Sra. Conchita Cruz. 

El 30 de febrer del 2003, es presenta el nou Reglament 
d’Ordre Interior de la Residencia i del Centre de Dia, 
que subs� tuirà l’aprovat l’any 2002, amb les modi� ca-
cions indicades per la conselleria de Benestar Social. En 
el llibre d’Actes està escrit tot el reglament que s’ajusta 
a la nova Llei. Consta entre d’altres els ar� cles rela� us 
a la nova tasca de la Assistenta Social, la lliure manifes-
tació de la sol·licitud d’ingrés, les valoracions de dades 
personals com malal� es, discapacitats, l’absència vo-
luntària del resident per un temps pactat sense pèrdua 
de la plaça, la protecció de dades, etc.

Consta a l’acta del 3 de Març l’assistència de membres 
de la Junta i voluntaris a unes reunions que � ndran lloc 
a Cervera, a les instal·lacions de l’Ins� tut de la Sagrada 
Família. A la mateixa data s’aprova el nomenament de 
subdirectora de l’Escola, en la persona de Mª Àngels 
Muxart i de la Cap d’estudis de secundària la Rita Xicoy.

Important és la � rma i l’acord de Registre de la donació 
a la Casa Asil, del patrimoni de la Coopera� va  Agrària 
de Sant  Andreu. Consta en el llibre d’Actes, pàg. 91 i 
92, la relació i pactes.

Podem llegir el dia 3 de Març, l’escrit de condol per la 
mort del que fou president de la Junta, i rector de la 
parròquia de Sant Andreu, � ns a la seva secularització; 
en Josep Camps Aleu. 

El 17 de Març, l’arquitecte i l’aparellador  Srs. Defaus i  Gi-
ralt respec� vament, presenten el projecte de� ni� u de les 
obres del nou edi� ci del carrer Agus�  i Milà, responent a 
totes les preguntes dels assistents. El projecte és aprovat.
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Ben segur que tothom té en ment el procés que hem 
seguit per aconseguir la bicicleta...i ja és nostra! La 
generositat de moltes persones que, de forma anòni-
ma, han fet les seves aportacions, ens ha permès fer 
realitat el que no fa gaire temps, era un somni. Aquest 
somni el volem compar� r amb molts residents, molts 
voluntaris, amb el nostre barri, Sant Andreu i amb to-
thom qui vulgui saber què representa per a les perso-
nes que tenen la mobilitat minvada, sor� r “a passejar” 
com turista que passeja. A tothom: gràcies!

I no ens aturem aquí, ara, en volem saber més. Per 
això, de la ma de la doctora Karla Salas i el doctor Ig-
nasi Bolívar del servei d’epidemiologia i Salut Pública 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, par� cipem, 
juntament amb la coordinadora de Bici Sense Edat, 
Maria Elisa Ojeda i l’en� tat Biciclot,  en la elaboració 
d’un estudi que posa la mirada en l’impacte que el 
programa  Bici Sense Edat té sobre les persones que 
en són usuàries.

Aquest estudi té com a objec� u avaluar l’impacte en 
la qualitat de vida relacionada amb la salut dels par-
� cipants així com conèixer les principals caracterís� -
ques que es relacionen amb una major percepció de 
qualitat de vida posterior a la intervenció. 

La hipòtesi  que la par� cipació de les persones grans en 
el programa Bici Sense Edat genera una millora del seu 
estat de salut i qualitat de vida, ens porta a seguir tre-
ballant en una millor atenció centrada en les persones.

Susana Carrasco,
Educadora de la Casa Asil 

Ja tenim el tricicle a la Casa Asil 
de Sant Andreu

El 30 d’Octubre  re� exa la celebració dels 100 anys de 
la resident Sra. Josefa Triadú amb diferents actes, entre 
ells el concert de la coral de l’en� tat,  SOL PONENT. Per 
aquelles dates i ha constància memorial i fotogrà� ca 
de l’existència d’una nombrosa coral formada per re-
sidents, sota la direcció de la Sra. Carme Guinart, que 
va oferir moltes actuacions.

Per primer cop, consta el 17 de Novembre la contrac-
tació d’una psicòloga professional per als residents, 
encara que a temps parcial, la Sra. Mª Rosa Vilaseca .

Al igual que anys anteriors, el mes de desembre, es re-
ben del matrimoni Joaquim Viñas i Enriqueta Pich, 10 
indiots i un porc que ja s’ha fet un obsequi tradicional.

Consta el 15 de Desembre l’augment de quotes dels 
residents, d’acord amb l’Assessoria Jurídica de la Gene-
ralitat amb l’increment del IPC. Pels nous ingressos, les 
tarifes queden com segueix. Nivell aptes 1.184 euros, 
nivell mig 1.362 euros., nivell alt 1.596 euros. Centre 
de dia 742 euros.

Es reben aprovats per la conselleria de Benestar i Família 
de la Generalitat els estatuts de règim interior de la Resi-
dencia i Centre de Dia, presentats el 30 de Febrer del 2003 
després de varies esmenes . Des d’aquesta data, la Fun-
dació Casa Asil estarà regida per uns Patrons erigits en 
Patronat, per això parlarem de Patrons.

Joaquim Serrà,
Patró emèrit de la Fundació Casa Asil
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seva trajectòria personal i dilatada vida.
Aquesta projecció de tants i tants records i moltes 
imatges quasi oblidades en la memòria, però que tor-
naven de sobte..... fou un punt àlgid de la celebració 
amb els sen� ments a � or de pell.
Després, per fer-ho tot més lúdic, hi posàrem música 
a la Festa; una bona ballada de sardanes; oferta pels 
voluntaris de la Colla Sardanista del Club Natació Sant 
Andreu; ballada completa amb diferents sardanes i 
magní� ca coordinació de balls, el nostre reconeixem i 
agraïment aquests voluntaris!!
Durant tot moment vàrem viure grans moments molt 
emo� us ... On es desprenia un caliu familiar que ens va 
fer oblidar que no érem a casa, la “� eta” amb pe� tes 
anades i vingudes en l’espai i en el temps, amb tants 
records estava molt emocionada en tot moment!!
La Festa va concloure al menjador de la residència, on 
tota la família, vam poder tastar l’esplèndid dinar es-
pecial d’aniversari... i quins canelons!!... Semblava el 
menjador d’una Festa Major!!
Amb un bonic i deliciós pas� s d’aniversari i unes bones 
copes de cava (que posarem ben amunt per la salut de 
tots!) vàrem donar la jornada per acabada, molt con-
tents i sa� sfets d’haver pogut celebrar aquest moment 
únic per a tots nosaltres i per les mostres d’efecte dels 
seus companys de residència presents i constants du-
rant tota la jornada. Moltes gràcies per la vostra com-
panyia, es� mació i escalfor envers “l´Anita”.

La família volem donar les gràcies per l’organització, 
dedicació i la il·lusió que ha mostrat tot l’equip de la 
residència, del primer a l’úl� m, que plens d’emoció van 
fer possible que el 29 de desembre del 2016 fos una 
data que deixarà un tes� moni agradable a les nostres 
vides i que, sense tots ells, no hagués estat tan excep-
cional... Agraïts per sempre més, bona feina, seguiu 
així sempre!!

Familiars Sra. Ana Carré

El passat 29 de desembre 2016 quedarà en la memòria 
de l’Anna Carré i de tota la seva família…
El mateix dia dels 100 anys de la nostra es� mada Anna 
Carré, “l´Anita”, a la seva residència � ngué lloc una 
festa i tota una sèrie d’actes de celebració d’aniversari 
molt ben reeixits!!!

Són tres generacions de la seva família, els que vàrem 
poder gaudir de la celebració del centenari de “l’Anita” 
juntament amb la seva “segona família”, ja que, amb 
tants anys de resident, tots els seus companys, amics, 
així com tot el personal de la residència, han passat a 
formar-ne part.

L’acte el va encapçalar una missa molt especial a la mateixa 
capella del centre amb motiu del centenari. Una missa molt 
sentida per la nostra estimada “tieta”, les reflexions del Mos-
sèn ens arribaren al nostre cor i fou una magnífica manera de 
començar un dia de festa i joia per tots!!
Seguidament un pe� t recés i vam passar a la sala 
d´actes de la residència on va transcorre un ma�  ple 
d’emocions, records, fotos i sardanes i, com no, alguna 
que altra llagrimeta donat l’emoció que tots sen� em 
en uns moments tan especials.
La nostra “� eta” asseguda amb una cadira ben grossa i 
còmode, un tro des d’on presidir tota la festa com una 
“reina”. Ja lluïa la medalla del reconeixement del Cen-
tenari de la Generalitat de Catalunya, lliurada uns dies 
abans. Seguidament els membres del Consistori de la 
ciutat de Barcelona li van lliurar una placa en comme-
moració per l’arribada als 100 anys, els patrons actuals 
de la residència uns rams commemora� us, un detall 
molt agraït per la “� eta”.
Amb tota la sala d’actes plena de gom a gom, enmig de 
més rams de � ors i regals per part de tothom, l’emo� u 
visionat d’uns vídeos preparats per la família, vàrem po-
der gaudir d’una pinzellada d’algunes de les vivències de 
l’Anna, viatgera, treballadora, independent i molt pací� ca, 
vàrem tenir tots l’oportunitat de fer-nos cinc cèn� ms de la 

ELS 100 ANYS DE L’ANNA CARRÉ
REUNEIX A UNA PETITA GRAN FAMÍLIA...
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Pere i Teresa, Trabucaires honorí� cs de la Colla de Tra-
bucaires de Sant Andreu

La tasca social que realitza la Casa Asil de Sant Andreu de 
Palomar és reconeguda a tot el districte pels seus valors.
Ara per ara, no hi ha ins� tució ni en� tat andreuenca 
que no � ngui alguna relació amb la Casa Asil.
Retrocedim trenta-cinc anys en el temps i podrem en-
tendre la relació de la Casa Asil amb la gent que va fun-
dar la Germandat de Trabucaires, Geganters i Grallers 
de Sant Andreu de Palomar.

A Sant Andreu, fa just trenta-cinc anys es va formar la 
colla de trabucaires la “Germandat de Trabucaires, Ge-
ganters i Grallers de Sant Andreu de Palomar”
Les primeres salves de trabuc a la plaça Or� la serien 
des de llavors l’anunci de la Festa Major del barri i allà 
estava un grup de persones trabuc en mà amb aquest 
fred que caracteritza els ma� ns de Sant Andreu, do-
nant els primers passos i esclatant els seus trabucs pels 
carrers del nostre barri.
Ningú va dir res, cap dir el contrari, però la veritat és 
que tots tenien en ment que la primera visita seria a 
la Casa Asil. I allà vam arribar sense previ avís i davant 
l’enrenou de tota la gent, la nostra gent gran, que en 
aquests moments estaven esmorzant.
Com bé dic ja fa trenta-cinc anys i � ns al dia d’avui no 
s’ha perdut el costum; i des d’aquells moments i � ns a 
la data hi ha una persona que davant aquesta gent que 
va entrar saludant amb gran enrenou, trabuc en mà i 
ves� ts com els pagesos va dir que a ell també li agrada-
ria ser trabucaire. Entre bromes i rialles vam sor� r a la 
plaça i li van deixar disparar unes salves.
A l’any següent, no cal dir que ens estava esperant amb 
ganes renovades, no hi va haver cap dubte entre els tra-
bucaires, davant de tots el vam nomenar TRABUCAIRE 
D’HONOR DE SANT ANDREU i un trabucaire li va regalar la 
seva barre� na que encara guarda i llueix cada any.

Doncs bé, des de fa trenta-cinc anys, any rere any per Sant 
Andreu, el Pere ens espera amb la seva barre� na i, per a 
nosaltres és referència de Trabucaire; un trabucaire que 
als seus cent anys i en cadira de rodes ens demana un 
trabuc per realitzar les seves salves corresponents. I és en 
aquest moment quan comencen veritablement les festes 
de Sant Andreu per als Trabucaires.
Valgui el nostre reconeixent i admiració al senyor Trabu-
caire Pere Magriñà, al nostre company que no només 
com trabucaire és tota una ins� tució, també dins de la 
Casa Asil; Pere té la seva història, persona treballadora 
des de la seva tendra infància, quan ell juntament amb 
la seva mare van ser acollits a la Casa Asil. Mare i � ll 
es van dedicar a la cura de la gent gran i les tasques 
necessàries per al bon funcionament del centre, però 
quan la vida d’en Pere semblava que anava vent en 
popa, no puc dir a quina edat, però encara jove, la seva 
mare va morir. Aquesta pèrdua va ser tan dolorosa que 
el Pere es va tancar en si mateix i tot el seu esforç el va 
dedicar a con� nuar amb la tasca que feia amb la seva 
mare, recorria el barri demanant menjar, roba i tot el 
que pogués sobrar a les bo� gues i en les llars de Sant 
Andreu i que pogués servir per alleujar les mancances 
de molts dels avis acollits a la Casa Asil (estem parlant 
de fa molts anys quan la guerra i la postguerra). Al Pere 
el vam conèixer quan ja estava a prop del 70 anys por-
tant a la cara el seu somriure que tant el caracteritza.
Nosaltres els trabucaires sent una colla on tenim una 
presència femenina elevada i que presumim de no fer 
diferències de cap classe entre nosaltres, ens vam plan-
tejar què, si tenim a un trabucaire honorí� c, hauríem 
de tenir una trabucaire honorí� ca, i des de fa dos anys 
tenim dos TRABUCAIRES HORÍFICS A LA CASA ASIL:
En Pere Magriñà i Na Teresa José
Com no podia ser d’altra manera la Teresa va ser la 
dona trabucaire honorí� ca que va obrir la celebració 
de la X ª Trobada de la Dona Trabucaire 2017 que es va 
celebrar al nostre barri de Sant Andreu de Palomar el 
passat 12 de març.
Aquest escrit va dirigit amb tot el nostre afecte a tota 
la Casa Asil per la seva dedicació a les generacions que 
ens han precedit i tant han fet per tot el que tenim.

La Colla de Trabucaires de la Germandat deTrabucaires 
Geganters i Grallers de Sant Andreu de Palomar

TRABUCAIRES HONORÍFICS
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Un més a la família

CONTINUA L’EXPOSICIÓ ITINERANT A LA CASA ASIL

I el dia 2 de gener  la Aida va ser mare d’una 
nena que es diu Amaia.

El passat dia 14 de desembre del 2016 el Doctor 
Castellà va ser avi d’un nen que es diu Pol.
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SRA. MONTSERRAT CASTELLS
Vaig néixer el 27 de desembre de 
l’any 1920 a Andanis, el meu po-
ble, és molt pe� t i pertany a Alfa-
rràs (Lleida).

Una cosa molt curiosa és que van 
fer una colònia entre el meu poble i Alfarràs (uns 15 mi-
nuts caminant) on  vivien la gent que venia de fora per tre-
ballar en les dues fàbriques de � l per re� nar que hi havia, 
jo i vaig treballar en una d’aquestes fàbriques.
Hi havia moltes oliveres i presseguers.
A casa meva els meus pares tenien de tot (gallines, porcs, 
conills, hort) per tant no ens faltava de res.
El meu pare era l’únic del poble que tenia “Arnes de can-
ya” collíem molta mel i això donava bastants diners ja que 
tothom venia a comprar-nos. La meva mare amb  la mel 
feia “Mos� nyo” era molt semblant al codonyat però amb 
mel, estava molt bo.
La festa Major de Andanis es feia per Sant Pere, era la fes-
ta d’es� u  i per Sant Sebas� à la festa d’hivern.
L’únic que recordo de les festes era que hi havia una casa 
molt gran i al pa�  era on feien el ball.
Quan els meus � lls és van fer grans vam decidir venir a 
viure a Barcelona, per trobar una feina millor.

Susana Carrasco,
Educadora Social de la Casa Asil

Alfarràs, el nom ve de l’àrab: Al-Kharràz i vol dir 
Molí. Forma Municipi amb Andaní i pertany a la 
Comarca del Segrià i a la província de Lleida. Es un 
poble amb molta historia, hi ha documents de l’ 
any 1147, que ja en parlen.
Es deia que era poble d’ : “ aigua, � l i préssecs”
L’ aigua es la del Canal de Pinyana, considerat un 
dels canals de regadiu mes an� cs de Catalunya, amb 
el Molí fariner.
Els préssecs son els de Pinyana, amb Q de qualitat 
reconeguda.
El � l es l’ element que manca. Les fabriques de � -
latures, la Cassals (de dalt) i la Viladés (de baix), 
aquesta ul� ma amb 115 anys d’ historia van tancar 
durant l’ any 2005.
Son uns 3000 habitants, hi ha un CEIP (Pinyana), un 
sub-CAP, Escola de Capacitació Agrària, un polies-
por� u, una radio Municipal, una llar d’ infants ......  
Entre el patrimoni d’ interès trobem l’ església vella 
de Sant Pere d’ origen romànic.
El Moli de farina d’ Alfarràs segle XV i el pont medie-
val anomenat pont vell, sobre el riu Noguera Ribago-
rçana,  del segle XIV 
Tambè interessant el nucli d’ Andaní i la seva pe� ta 
església de Sant Nicolau, construïda amb pedra i to-
txo, d’ una sola nau (s.XVII).
La � ra del “Préssec de Pinyana d’ Alfarràs,” es sem-
pre el 2on. diumenge d’ octubre i es una festa molt 
concorreguda.

Mercè Tolrà,
Voluntària de la  Casa Asil

Extret d’internet

ALFARRÀS
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QUI SÓC?

Sóc la Laura, porto molts anys a la Casa, ja he perdut 
el compte, perquè amb els dits de les mans ja no puc 
contar-los.
Vaig néixer  a Barcelona, però  amb set anys vaig marxar a 
viure a Córdoba amb la meva família,  allà vaig passar 15 
anys de la meva vida.  Còrdova una ciutat preciosa, en-
cantadora i màgica, plena de � ors  en primavera i olor a 
Jasmin. Vaig aprendre a ballar sevillanes i tot. 
 Des de molt pe� ta ja volia ser infermera.  Vaig passar una 
època que somiava ser  astronauta o arqueòloga, però 
vaig descartar aquestes opcions ja que tenia ver� gen i 
fòbia a les aranyes, no més per això, eh!  Després  vaig 
passar  uns temps que volia marxar una temporada de 

missions, era jove i encara recordo a la meva mare  que 
em deia : “ la que quiere ir de misiones a Africa, si ve una 
arañita y sale corriendo” ,i  no vaig anar de missions.  
Ja, una mica més gran vaig venir a Barcelona i vaig estu-
diar infermeria a la Universitat de Barcelona. 
M’agrada molt la infermeria i la meva feina.  Treballo 
al centre de dia com infermera responsable del servei. 
Al igual que en la residència estem en un procés de 
canvi i transformació dintre del projecte “Com a Casa”. 
Les meves  a� cions, moltes....  ballar, fer teatre, escriure, 
viatjar i conèixer països i cultures diferents, la platja, la 
muntanya.... M’agraden els llocs amb ambient i “dichara-
cheros”, però també de vegades la tranquil·litat i la medi-
tació. M’encanten els animals, sobretot els gossos. 
Sóc una persona molt riallera i alegre, � ns i tot una 
mica pallassa, però a la vegada molt sensible i emo-
� va.  ¿el meu caràcter? Bueno, � nc el meu caràcter 
com tothom.  Sóc impulsiva i si m’enfado, se’m passa 
de seguida. 
Des de fa un parell de mesos � nc el  meu despatx al 
costat del centre de dia, al davant de la treballadora 
social. 
Si passeu per davant em podeu saludar, m’agrada tenir 
la porta oberta tot el dia.

Laura Carballo,
Responsable higiènico - sanitària

del centre de dia de la Casa Asil

Les que no es veuen

Al centre de dia hem començat ha fer “L’espai de trobada”, com ja fa temps que es realitza a la residència i es farà també un 
cop al mes. Hi poden par� cipar tots els assistents al centre de dia i hi som  també,  una educadora, les auxiliars i jo mateixa. 

Aquesta vegada hem parlat de les ac� vitats programades pel proper mes d’abril,  d’un grup de memòria que començarem 
a fer aviat, quines ac� vitats voldrien fer a les tardes, el recital literari de Sant Jordi, per si algú hi vol par� cipar llegint, i altres 
propostes i suggeriments.

És un espai perquè els assistents al centre de 
dia diguin la seva, què volen, què els hi agra-
da. Un espai per compar� r i millorar, un espai 
per construir junts. 

Laura Carballo,
Responsable higiènico - sanitària del centre 

de dia de la Casa Asil
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RECEPTARI DE CUINA

BUÑUELOS DE QUARESMA 

INGREDIENTES:
300 gr. de harina
300 ml. de agua
100 gr. de mantequilla
100 gr. de azúcar
5-6 huevos 
la piel rallada de limón y naranja
1 pellizco de sal, 
1 cta. de moka de : anís verde, canela, coriandro o cilan-
tro, todo molido
azúcar lustre para espolvorear
aceite 

PREPARACION:
En un cazo se pone al fuego con el agua, sal y la mantequi-
lla a trozos hasta que esté unido, y
empiece a hervir. Re� rar del fuego.
Colar la harina y � rarla de golpe al agua, remover con una 
espátula de madera y volver al fuego hasta que quede 
una pasta que se despegue del cazo y se forme una bola. 
Dejar enfriar unos 3-5 minutos, poco, y añadir de una en 
una las yemas solas del huevo, ba� r siempre  con energía, 
añadir el azúcar , la piel de limón y las especies en polvo, 
remover, incorporar una clara ba� da a punto de meren-
gue y dejar reposar la mezcla unas 2-4 horas.
En una sartén con bastante aceite caliente, pero no hu-
meante, echar con una cucharita  de postre un montonci-
to de pasta. Poco a poco porque los buñuelos se hinchan 
mucho. Dejar cocer y dar
la vuelta a menudo hasta que estén dorados, sacarlos con 
una espumadera y dejar que se escurran  en un colador y 
luego sobre papel absorbente.

Para servir se espolvorean con azúcar lustre.

Marta Covelo,
Voluntària de la Casa Asil

Jardineria

El clavell o clau d’espècia és una espècia molt aromà� -
ca composta pels botons � orals o poncelles assecades 
del claveller, un arbre de les Myrtaceae (Syzygium aro-
ma� cum) i els seus sinònims: originari d’Indonèsia. El 
seu nom vulgar procedeix del lla�  clavus, ja que la pon-
cella seca sense obrir recorda aquesta forma.

És una planta originària de les illes Moluques, Cèle-
bes i Filipines, tot i que també es troba a la costa 
est d’Àfrica, a l’Índia i en zones de l’Amèrica tropi-
cal. Per al seu creixement li és favorable un clima de 
caràcter marí� m i tropical, amb un sòl humit i ric en 
nutrients. Se sol trobar en terrenys de poca al� tud.

Es tracta d’un arbre dico� ledoni de fulla perenne 
que fa entre 8 i 12 metres d’al� tud. Presenta una 
copa amb forma cònica o bé piramidal. L’arrel és 
axonomorfa i té un tronc llenyós de color grisenc. 
Les fulles són de color verd brillant, grans (fan uns 
6 cm de llargada per uns 3 cm d’ample), oposades, 
ovals, lanceolades, força senceres, persistents i lleu-
gerament coriàcies. A part, té uns pe� ts punts bri-
llants i nombrosos nervis paral·lels. Les � ors estan 
agrupades en brots terminals. Les poncelles de les 
� ors primer són de color pàl·lid, després es tornen 
verdes i � nalment es tornen vermelles, que és quan 
es cullen. Aquestes són regulars amb cinc pètals. 
Quan estan plegats amb els estams dins cons� -
tueixen el cap del clau, que té una mida entre 13-
19 mm, 4-6 mm d’ample i 2-3 mm de diàmetre. Al 
centre del calze i la part superior de l’ovari hi ha una 
glàndula rectangular que envolta l’es� l, on al voltant 
s’insereixen els estams. 

Antonieta Fontgivell,
resident de la Casa Asil
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LLOANÇA ALS ANYS
Si la vida ve de Déu

els anys són pomells de roses
que jorn rere jorn descloses
ens parlen d’aquest do seu.

Cada ma�  � oreix una poncella,
cada posta de sol neix un estel.

Mercès Senyor per tanta meravella,
per l’espireig d’una besllum de cel.

Per cada jorn que m’heu donat de vida,
perquè conec l’amor i l’amistat, 
i quan em puny al cor una ferida
la Fe m’acull i resta al meu costat.

Si el temporal la meva nau afona
o m’atueix el llamp amb foc roent,

el far de l’Esperança m’acarona
i em condueix al port de salvament.

Passen els jorns, hiverns i primaveres,
es� us, tardors. Els anys van augmentant.

S’han esllanguit les hores rialleres,
moments folrats de goig exuberant.

Que lluny us veig, oh jocs de la infantesa!
La joventut també ha passat rabent;

la plenitud, camí de la vellesa
és paladí � del del meu present.

A poc a poc segueixo el romiatge
i el bon consell d’un savi pelegrí:
paladejo l’encís del bell paisatge,
d’aquesta vas� tud que no té � ,

del meu pe� t jardí curull de roses;
elles em donen pau i serenor,

el seu esguard revela tantes coses!
És el llenguatge més entenedor.

Talment una cançó del cor eixida,
amb els trets rellevants del seu des� ;

és un esplendorós cant a la vida
de les meves companyes de camí,

que són regal del cel a la Natura!
La vida de les roses és molt breu,
Però la seva � aire que perdura,

és un constant agraïment a Déu...!

El pas del temps segueix, inexorable, 
i em deixa al cor l’encuny de mil afanys.
No obstant i això la vida és agradable

I proclamo ben alt: LLOANÇA ALS ANYS!

En record de Basilisa Sananja Rifé
Piera 1927 – 2012

Concepció Ballbé,
resident de la Casa Asil

que aquest mes d’abril a fet els 100 anys

EN HOMENATGE A TOTS ELS
RESIDENTS DE LA CASA QUE TENEN 

100 ANYS O MÉS

ASTROLOGIA

CAPRICORNIO, nacidos del22 de di-
ciembre al 20 de enero
El signo de capricornio o la cabra, 
son dominados por el fuerte y sabio 
planeta de Saturno, regente de las 
personas que nacen con la fuerza 
de la cabra y que los representa, con 
el color negro y marrón. Sus piedras 
preciosa son la ama� sta y la turque-

sa, su metal es el plomo y su elemento la � erra. 
Las cualidades y defectos son otorgados por el regente de la cabra 
y se basan en el poder tomar decisiones acertadas y determinar 
cómo los líderes. Pueden mandar en cualquier ac� vidad y núcleo 
social, personas que ante todo � enen voz y pueden hacer callar a 
los demás. El temperamento es muy fuerte, pero solo es porque 
buscan llevar a los suyos a un estado mejor y aunque parezcan de 
mal humor, eso responde a una coraza que ellos crean para no de-
jar entrar a cualquiera en su mundo que en realidad esconde a los 
maravillosos seres que � enen en su interior, aman a su hogar, cui-
dan a la familia y están dispuestos a embes� r a cualquiera que haga 
daño a un miembro de su familia o entorno social.
Son decididos y les cuesta un poco relacionarse pero luego se in-
tegran sin ningún problema en cualquier circulo. Capaces de dejar 
de hacer alguna cosa solo para cumplir algún compromiso adqui-
rido. Saturno les entrega su fuerza de voluntad, responsabilidad y 
constancia. Tiene gran sabiduría y poder mental  que u� lizan para  
construir imperios con sus propias manos si es preciso.
Suelen ser macizos y musculosos o delgados pero fuertes, � enen 
el pelo negro, lacio i � no y algunos con ojos azul oscuro. Les gustan 
mucho los zapatos cómodos y prác� cos. 
Son comunes en ellos los trastornos gástricos y sus huesos y ar� cula-
ciones son vulnerables, � enen dientes blancos, hermosos y fuertes. Y 
pueden padecer de erupciones en la piel.

AGRAÏMENT FAMILIARS DEL 
SR. DAMIÀ SEGURA

Els � lls del Damià, l’Antònia i el Daniel, us donem les gràcies perquè 
de veritat  el nostre pare ha estat com a casa. Els seus úl� ms anys 
els ha passat molt bé a aquesta Casa, gaudint de tot. I el més im-
portant, que ha estat al costat de la seva dona, la Celeste.

Us volem donar les gràcies de tot cor per tot el que la nostra família 
ha viscut. El nostre agraïment en conjunt a la Casa i, en especial al per-
sonal del Centre de dia. No diem noms perquè no ens volem deixar a 
ningú, ja que ha compartit moments molt macos amb el personal de 
tota la Casa.

Antònia Segura,
familiar de la Casa Asil



una clave para el futuro y casi siempre acierta.
Algunas personas acuario famosas són: Charles Darwin, Ja-
mes Deam, Galileo, Abraham Lincoln, Ronald Reagan, Char-
les Dickens, Frederic Chopin, Miguel Angel y muchos más.

PISCIS, nacidos del 20 de 
febrero al 20 de marzo
El pez, su regente es Nep-
tuno Dios de las aguas, 
mares y océanos.  La gen-
te de Neptuno � ene pocas 
ambiciones mundanas, a 
la mayoría de los peces, les 
importa un comino el ran-

go, el poder y el liderazgo. No ambicionan el dinero si lo 
ob� enen por herencia o matrimonio, pero no quiere decir 
que tenga nada en su contra, ellos � ene más consciencia 
de sus cualidades temporales. No � enen codicia i sienten 
una despreocupación por el mañana. Para los peces sean 
reales o humanos, nunca es fácil luchar contra la corrien-
te, lo más fácil y común es dejar que la corriente té lleve, 
pero nadar contra corriente es el desa� o que � ene que 
afrontar un piscis para encontrar el camino a la felicidad.
El pez deja impresionado, por el encanto de sus moda-
les, las restricciones le dejan indiferente, se le privan de 
su capacidad de soñar. No es que sean apá� cos, también 
� enen su genio y como son sumamente sensibles reac-
cionan y pueden ser mordaces y sarcás� cos. Pueden azo-
tar furiosamente la cola y lanzar torrentes de irritación y 
nervios, pero las frescas aguas de Neptuno calmaran su 
ira; irritar a un pez es como � rar una piedra en las trans-
parentes aguas de un lago. Cuando mires  gente de piscis 
mira  primero sus pies, son delicados y pequeños o extre-
madamente grandes y proyectados hacia fuera, sus ma-
nos son delicadas, la piel es de una suavidad de seda, el 
pelo � no y frecuentemente ondulado y castaño. Sus ojos 
son grandes y llenos de luces extrañas y que imponen. 
Normalmente a los piscis les gusta el café. Es � mido pero 
� ene la cualidad de ayudar y comprender si es necesario 
se sacri� cará. Piscis representa al signo 12 del horóscopo, 
la muerte y la eternidad con la profundidad de Neptuno le 
llevan a absorber  alegrías  i dolor como si fueran propias. 
Tiene una magní� ca imaginación, gran curiosidad para 
aprender, su naturaleza ín� ma es insondable, vive su vida 
en una comprensión y empa� a por la humanidad. Sus � o-
res son el loto, el jazmín y la � or del almendro, su pierda 
preciosa es el agua marina y su color el verde en todos los 
tonos. Es mas fuerte de lo que cree y mas prudente de lo 
que sabe, pero Neptuno le oculta ese secreto hasta que lo 
descubre por si mismo.
 Algunas personas famosas piscis son: Rudolf Nureyev, Vic-
tor Hugo, Albert Einstein, Harry Belafonte, Renoir, Teul Ke-
nedy, Enrico Caruso, Rimsky Korsakov, Svetlana Stalin(hija 
de Stalin) y muchos mas.

Pepita Clemente,
resident de la  Casa Asil
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Son trabajadores  incansables, amables y muy persuasivos.
Algunas personas Capricornio famosas  son: Pablo Casals. 
Marlene Dietrich, Juana de Arco, Ava Garden, Mar� n Lu-
ther King, Cary Grant, Benjamin Franklin, Isaac Newton, 
Henry Méller y muchos más.

ACUARIO, nacidos del 21 
de enero al 19 de febrero
El regente del signo de acua-
rio o el aguador es el plane-
ta de Urano. Su  per� l es de 
inconfundible nobleza, � ene 
rasgos que hacen pensar en 
los emperadores romanos 
que hay en numerosas mo-

nedas de oro an� guas.
Dejan caer la cabeza cuando piensan en algún problema 
o se les hace alguna pregunta. Enamorados de la libertad, 
pero también procura saturarse de amistades, � ene mu-
cha agudeza de percepción.
Urano in� uye en ellos y son rebeldes y sienten que las viejas 
costumbres son injustas y necesitan cambios revolucionarios.
Pese a su interés en la amistad, no � enen muchos amigos 
ín� mos, ellos buscan la calidad más que la can� dad. La 
cortesía que � enen no impide que te enfoque de la cabe-
za a los pies, él quiere saber lo que oculta tu rostro y suele 
hacer preguntas bastante embarazosas, pero una vez te 
haya aceptado te conmoverá su lealtad y adhesión.
Sufren  del sistema circulatorio, en invierno � emblan y en 
verano la humedad les atormenta, son propensos las vari-
ces. Necesita mucho aire fresco.
El acuario � pico es un poco distraído, lo que piensa un 
acuario es una clave para el futuro, ya sea cien� � co, mi-
nistro o mecánico.
Desprecian la men� ra o la mala fe,  evitan prestar dinero 
o pedir prestado.
Su � or es el narciso, su metal el uranio que en realidad 
este no es un metal, es un compuesto químico metálico 
radioac� vo. La majestad del za� ro brilla en acuario en 
ocho centellas de luz.
Tiene muy acentuado el ins� nto fraternal, para ellos son 
todos hermanos y hermanas.
No esperes que un varón acuario se comporte como un 
perfecto enamorado en el amor, cuando actúe como que 
no le gustas es cuando más cerca está de � . Es distraído 
pero si te llega a amar será tú ferviente amigo, rendido 
enamorado y � el hasta la muerte.
Son hipocondríacos, no se casan fácilmente, su ideal de 
mujer es la amiga que no le pone exigencias amorosas 
aun después de decirte que te ama, pondrá toda la clase 
de excusas  para ir al matrimonio. Para Urano el amor va 
unido a la amistad.
Con su jarro de agua se paseará por los lugares más exclu-
sivos y también por los suburbios más pobres derraman-
do su agua de vida. La mejor arma de combate en acuario 
es un sombrero, no le gustan los enfrentamientos y si no 
está a gusto se lo pone y se va.  Su cortesía innata, no le 
impedirá enfocar-te de la cabeza a los pies. Uraniano es 
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DIMARTS CULTURAL

A l’habitual sortida del dimarts, hem gaudit d’una 
visita molt interessant a la Galeria Senda del ca-
rrer Trafalgar.

 Últimament es parla molt de Jaume Plensa i Suñé, 
l’artista català que ha fet  l’escultura que està al 
costat del Palau de la Música, i que es coneix pel 
nom de “Carmela”.  Aquesta exposició, “El bosc 
blanc”, la componen una sèrie d’escultures que 
dialoguen entre si i  uns dibuixos efímers traçats 
a les parets. Les 4 escultures de caps, de dos me-
tres, tres esculpits en bronce a partir de fusta i 
coberts de pàtina blanca, i un d’esculpit en basalt, 
són francament extraordinaris.

A l’artista, que està en actiu i gaudeix  d’un reco-
neixement internacional,  li han fet encàrrecs per 
ciutats com Nova York, Chicago, Rio de Janeiro i mol-
tes més. Pròximament exposarà a Nova York i Seúl.

Té molts premis i reconeixements com  la Creu de 
Sant Jordi ,  i el 2005  va ser investit Doctor Hono-
ris Causa per la School del Art Institute of Chicago.
Actualment viu entre Barcelona i Paris, tot i que té 
el taller a Sant Feliu de Llobregat.

Amigues dimarts culturals,
familiars i ex familiars de la Casa Asil
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ACTUACIONS
Durant aquests mesos hem � ngut la gran sort de tenir diferents actuacions.

Coral TMB, el dia 3 de març

La Lira, el dia 8 de gener

Grup d’havaneres Pleamar, novembre del 2016

Actuació del grup Niu Palomar,
el 23 de novembre del 2016

Coral Amics per Sempre,
el 28 de novembre del 2016

Tot pel Ball, balls en línia,
del 13 de desembre del 2016

Orfeó català -
Palau de la
Música,
el dia 20 de 
febrer

L Li l di 8 d

C l l di 3 d
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NADAL A L’ASIL

Aquest any tornem a pujar
al trenet de Nadal pel barri de Sant Andreu

Celebrem el Caga Tió a la 3a planta

Cap d’Any a  la 4a 1a planta

Taller de Màgia de l’escola
Maria de Déu dels Àngels

Escola Bresol Splait
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Visita de la Unió Esportiva de Sant Andreu

Cantada de Nadales

Les noies de serveis generals
tan animades com sempre
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CARNAVAL A LA CASA ASIL

Tots disfressats per Carnestoltes!
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FESTA MAJOR

TERÀPIA AMB GOSSOS

Gràcies Oli, pel cartell de Festa Major

Visita dels Trabucaires
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ANIVERSARIS D’OCTUBRE  El passat mes de juliol varen fer anys (d’esquerra a dreta):

ANIVERSARIS DEL JUNY Per acabar, el mes de juny, les persones homenatjades han estat:

2a planta
Senyores Rosa López i Conxita Blaya.

4a 1a planta
Senyora Maria Teresa Abad.

2a planta
Lluísa Sánchez, Núria Pagés
i Pilar Juanes

4a i 5a planta
Elvira Ferré, Teresa Cabrerizo i Carla Hernández

Centre de Dia
Dolors Tulsà, Transi Millán i Teresa Hinojosa

3a planta
Narciso Carazo
(en pau descansi)

ANIVERSARIS DEL SETEMBRE  Per acabar, el mes de setembre, les persones
homenatjades han estat (d’esquerra a dreta):

2a planta
el senyor Josep Virgili

3a planta
les enyores Espe Andrès, M. Luisa Ortega,

Lolita Pare i Paquita Giménez

2a planta
Maria Bleda, Paquita Jiménez (en pau descansi), 
Paquita Llanguas (en pau descansi)
i Montserrat Sintes

3a planta
Montserrat Vellvé

i Isabel López

l Centre dde iDia

ANIVERSARIS DE DESEMBRE  El mes de desembre, les persones homenatjades han estat
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ANIVERSARIS DE NOVEMBRE Al mes novembre... (d’esquerra a dreta):

3a planta
Remedios Almazán

4a planta i 1a planta
Lidia Valcarce

4a planta i 5a planta
Remedios Almazán, Ani Barredo, 
Montserrat Riera i Conxita Mitjà

4a 1a planta
Montserrat Castells, Pere Magriña
i Migue Gascón

4a i 5a planta
Pepita Ribas, Diego Román, Conxita Caberizo, 

Anna Carré, Cati Orriols, Ramona Bertolín
i Pere Magrinà

3a pllanta
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ANIVERSARIS DE GENER  les persones homenatjades han estat

4a 5a planta
Concepció Mestres, Antonia Garrido, Isabel Tur, 
Lluis Baulenas, Aurelio Pardos, Pepita Sabaté, 
Pepita Clemente, Pili Sintes i Isabel Albarracín

4a i 5a planta
Maria Domènech, Candelas Bajo, Pepa Príncep, Ángeles Fuentes, Consol Sánchez i Luís Díez

4a 1a planta
Virtudes Correa

Centre de Dia
María Antonia Díaz, Manuela Rico i Carmen Sáez

3a planta
Candelas Bajo
i Ángeles Fuentes

2a planta
Montserrat Enguidanos, Gregoria Martínez,
Antonio Villa i Faustina Yeves

3a planta
Pepita Augé, Isabel Albarracín, Josep Llobet,

Lluis  Baulenas i Josefa Carcedo

i l

CCCCeCeCeCeCe ttntntntntntrerererere dddddddddeeeee DiDiDiDiDiDiDiDiaaaaa

ANIVERSARIS DE MARÇ  les persones homenatjades han estat

2 l 3 l

4
C



A
ni

ve
rs

ar
is

23

ANIVERSARIS DE FEBRER les persones homenatjades han estat

4a planta i 1a planta
Maria Bach, Carmen Codina i Teresa Regaño

4a planta i 5a planta
Anna Masnou, Teresa Llambí, Montserrat Pou

i Delia landín

Centre de Dia
Encarna Fidalgo, Vicenç Johncox i Olimpia Pérez

4a 1a planta
Antonia Garrido
i Angelina Rodríguez

2a planta
Celeste Mateu, Araceli Ruíz, Hortensia Álvarez
i Carmen Cuervas

2a plllanta 3a planta
Anna Masnou, carmen Orenes,

Paquita Torrent (en pau descansi) i Lluis Muniente

33a pllanta

4 ll t i 1 ll t
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L’edat provoca una sèrie de canvis hormonals en l’organisme 
i en el ritme circadià de les persones, el que fa que experi-
mentem una disminució de l’onda lenta o son profund i 
menys melatonina. Això significa un son més fragmentat i 
despertar-se entre cicles de son.

La transició entre quedar-se adormit i despertar-se amb 
freqüència, és abrupta, el que fa que les persones grans 
� nguin la sensació de tenir “un son més lleuger” que 
quan eren joves.

En qualsevol cas es tracta de canvis naturals: igual que 
un bebè d’un mes no pot mantenir un son segut tota la 
nit ni una vigília seguida durant el dia, la persona gran es 
desperta més durant la nit, no pot mantenir son ni vigília 
seguits. Per tan, la persona gran que dorm 5 o 6 hores du-
rant la nit i que al llarg del dia pot fer un parell de migdia-
des de 10 o 20 minuts, és una persona totalment normal.

El problema de la gent gran és que està molt més temps 
al llit del que dorm.

Hores de son aconsellades

El nombre d’hores de son depèn del grau de vigília que ne-
cessiti cadascú. El 90% de la població adulta necessita entre 
7 i 8 hores. En canvi, una persona, a partir dels 65/70 anys, 
redueix les seves hores nocturnes a unes 6, encara que ne-
cessita més migdiades durant el dia. El 5% coneguts com 
dormidors curts, amb tant sols 5 o 6 hores, pot mantenir 
una excel·lent vigília. Existeix un altre 5% que necessitaria 
entre 9 i 10 hores per mantenir-se en forma, i són nomenats 
dormidors llargs.

En el nostre país, en general, dormim menys que els nos-
tres companys europeus, degut a factors ambientals, hàbits 
socials i estímuls com la televisió. Diuen els estudis sobre el 
tema que la falta de son és acumulable.
Consells per gaudir d’un son reparador.

Al llarg de més de un segle les casetes dels escrivents 
van fer una funció social de comunicació al servei de to-
tes aquelles persones que no sabien llegir ni escriure. L’ 
elevat índex d’ analfabe� sme que hi havia a Barcelona a 
� nals del segle XIX va propiciar l’ aparició d’ aquest negoci 
a canvi d’ una mòdica quan� tat de diners. Ni havien  d’ 
instal·lades a diferents llocs de la ciutat,  però a l’ úl� m 
terç del s. XIX van passar al costat del Palau de la Virreina. 
Eren quatre casetes de fusta arrenglerades i a l’ interior hi 
havia un escrivent o memorialista que oferia els seus ser-
veis per llegir i escriure cartes, com també la redacció de 
pagarés, instàncies a les autoritats, tràmits bancaris etc. 
Aquets “amanuenses” com es coneixien popularment, 
també varen comercialitzar un curiós producte que eren 
les cartes d’ amor, prèviament redactades sense par� ci-
pació del comprador, el qual només s’ havia de limitar a 
escriure el seu nom i el del seu ésser es� mat en els espais 

en blanc. A par� r dels anys 1920 les cartes van començar 
a ser escrites a màquina. Amb la progressiva culturització 
del país, van deixar d’ exis� r. A la dècada del anys 1950 
un incendi les va destruir, però una ul� ma va subsis� r a 
la Plaça de la Gardunya � ns a començaments dels anys 
1990.

Mercè Tolrà (Voluntària de la Casa Asil)
Informació de Viquipèdia i altres planes d’ Internet.

Aquí van alguns hàbits que aconsellem per assegurar-se 
de gaudir d’un son reparador:
• Crear un entorn adequat i relaxant, sense elements 
que distreguin, com televisors o rellotges.
• Posar-se al llit quan es té son, ja que el temps previ 
abans de tenir la necessitat de dormir, només augmenta 
la incomoditat i ansietat associada a l’insomni.
• Mantenir una ru� na pel que fa a les hores de descans: 
allitar-nos i aixecar-nos a la mateixa hora, realitzar una 
breu migdiada també en el mateix horari si cal.
• També cal tenir cura de la dieta que seguim abans 
d’anar a dormir; cal que sigui lleugera i prendre-la al-
menys abans de 60/90 minuts abans d’anar al llit. Cal evi-
tar els es� mulants com el cafè � ns 5 hores abans d’allitar-
se.
• Realitzar ac� vitat � sica que, a més d’ajudar a eliminar 
tensions i per tant afavorir la relaxació del cos i la ment, 
ens cansarà a nivell � sic, de manera que ens ajudarà a 
conciliar el son sense problemes.

Seguint aquestes pautes, totes les persones (que no pa-
teixen alteracions com insomni o apnea), gaudiran d’un 
son reparador. Si per algun mo� u no s’aconsegueix con-
ciliar el son passats uns 20 minuts, els experts aconsellen 
aixecar-se i realitzar una ac� vitat en silenci com llegir o 
escoltar música, i així quan arribi la son, tornar al llit.

San� ago Castellà, 
Doctor de la Casa Asil

La son en les persones grans

CASETES D’ESCRIVENTS
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JOSEP RAMÓN CASAS I CARBÓ

Casas i Gatell, era un indià de Torredembarra que ha-
via fet fortuna a Cuba, i la seva mare, Elisa Carbó i 
Ferrer, era � lla d’ una família de la burgesia catalana i 
molt lligada al Poble de Sant Benet de Bages.
La posició acomodada de la família li permet porta 
una vida sense restriccions econòmiques.
Amb tan sols 15 anys fa el seu primer viatge a Paris, 
al que seguirien d’ altres.
També viatja a Granada, Chicago, Madrid, Holanda, 
Estats Units, Cuba etc.
Cal destacar els dots  per la pintura i per el dibuix, 
així com la seva capacitat per el retrat al carbó que 
arriba a fer-ne  uns dos centenars d’ intel·lectuals i 
personatges, com Unamuno,Azorín, Granados, Zu-
loaga i Albéniz.
Va guanyar nombrosos premis en els concursos de 
cartells con “Anís del Mono”, “Cigarrillos de Paris”, o 
el cava “Codorniu”.

Al 1882 exposa una natura morta a la Sala Pares del 
c/ Petritxol, aon exposaria varies vegades.
A l’ es� u del 1889 emprengué amb el seu amic San-
� ago Rusiñol, pintor i escriptor un viatge en carro a 
traves de Catalunya pintant paisatges que van ser ex-
posats a la Sala Pares.
Al 1897 Casas amb San� ago Rusiñol, Miquel Utrillo 
i Pere Romeu funden “Els 4 GATS” una cerveseria - 
restaurant que es converteix en l’ epicentre del mo-
dernisme  ar� s� c i cultural català.  Col·labora en la 
decoració del local amb la pintura “Ramon Casas i 
Pere  Romeu en un tàndem” 1897 (Mnac).
Va aconseguir una gran popularitat, en part gracies 
als nombrosos dibuixos que apareixien en revistes, 
que ell mateix havia patrocinat, “Els Quatre Gats” 
(1899), subs� tuïda un any després per “ Pèl & Plo-
ma” i que amb posterioritat fou subs� tuïda per “For-
ma” (1904).
També s’ acostà sovint a l’ art popular català, com la 
seva versió grà� ca de l’ L’ Auca del Senyor Esteve”  
o les seves series de rajoles d’ o� cis com la d’ “ Els 
adelantos del segle XIX” (Museu de Maricel, Sitges).
Al 1902 inaugurava el Cercle del Liceu la decoració 
de la an� ga sala de joc coneguda com “La Rotonda”, 
amb dotze olis sobre tela de Casas, inspirats en te-
mes musicals.
 Coneix a Júlia Peraire i Ricarte al 1906 i es converteix 
en companya sen� mental i model de les seves obres, 
amb la que es casarà el 1922.
El 29 de febrer de 1932 morí a la seva casa del carrer 
Descartes, núm. 1, de Barcelona

Mercè Tolrà,
Voluntària de la Fundació Casa ASil

Informació extreta de Wiquipedia
altres planes d’ Internet.
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COL·LABORA AMB NOSALTRES
EL SENYOR PRÒSPER PUIG
17 de març del 2017
Ens hem emplaçat a la cansaladeria del carrer Gran de Sant 
Andreu i, amb la � aire de les menges que tant ben posades 
ens  conviden a comprar, ens instal·lem al pis de dalt, on po-
dem parlar amb tranquil·litat.
En Pròsper em rep amb la seva bata blanca habitual doncs 
és  l’uniforme de treball, ja que el seu o� ci és el de cansalader.
Em sorprèn el seu segon cognom…Brignardelli, i li pregunto 
si té origen italià:
Si, la meva mare té avantpassats italians i d’o� ci  portuaris. 
Ella és � lla de la  Barceloneta i tota la seva vida va estar molt 
vinculada  al port i lligada al Mediterrani.
Explica’m una mica la història de la cansaladeria que en-
guany fa 60 anys que és oberta:
Aquesta cansaladeria, data del segle XIX .A principis del segle 
XX   era la cansaladeria  Can Aresté, i fa seixanta anys és la 
cansaladeria Puig perquè  els meus pares, que es van conèixer 
l’any 1954 treballant de dependents al mercat de Sant Antoni  
- el meu pare era � ll de Gils de Cerdanya -  quan es van casar 
van venir a Sant Andreu i se’n van fer càrrec .
L’edi� ci, però, és anterior del 1843 – encara s’hi pot veure 
l’impacte d’una bala de canó de la guerra de les Jamàncies – 
al 1909 s’hi va donar l’es� l modernista i els meus pares en van 
preserva l’es� l i el mobiliari.
Ets un andreuenc molt ocupat i compromès oi? Em cons-
ta que ets president de L’Eix Comercial de Sant Andreu, 
membre de la Junta de la Federació Catalana de Carnissers i 
Cansaladers, Vice president de la Fundació de Barcelona Co-
merç i Ciutat Oberta, President de la Confraria del Gras i el 
Magre…me’n fas cinc cèn� ms?
Si, � nc la vessant d’o� ci i territori. Sóc � ll d’aquí, aquí he anat 
a escola, els meus � lls hi ha nascut i els meus néts també i per 
això sóc veí com el que més.
Penso que no vivim sols, i que agrupats som més forts i tenim 
més veu i per això he optat sempre pel món associa� u i també 
per les organitzacions. 
Tenir o� ci em permet desenvolupar ac� vitats associa� ves i es-
tar més  a prop de les persones i tenir més relació amb la gent. 
Sant Andreu és un poble viu i integrador i, pel que m’expliquen 
d’altres indrets de Barcelona, � ns i tot d’alguns pobles, que 
han perdut la iden� tat, i a mi se’m fa estrany doncs nosaltres 
hem sabut preservar la nostra manera de ser acollint a to-
thom qui ha vingut a viure a Sant Andreu. 
Vosaltres també us impliqueu de forma directa a pal·liar els 
efectes de la pobresa al barri a través del Rebost de Sant An-
dreu. M’ho pots explicar? 
És evident que cal pal·liar l’efecte de la pobresa, que en hi ha mol-
ta i per això col·laborem amb el Rebost de Sant Andreu amb qui 
tenim molt bona relació i amistat. La meva filla ha estat molt vin-
culada a Sant Pacià; al cau, fent colònies, fent teatre. 
Conec molt al Masseda i a la família Toldrà, estan fent una 
tasca impressionant, doncs cada vegada hi ha més necessi-
tats. És el re� ex d’una societat que ha fracassat i per això calen 
organitzacions que facin aquesta tasca.
Fa uns anys els polí� cs van agafar les rendes dels suports so-
cials, ho van encarir i ens ho van tornar amb molta norma� -
va que, a vegades, impedeix que senzillament la gent pugui 
menjar abans que morir de gana. Evidentment cal que els 
aliments � nguin garan� a de qualitat i es� guin en bon estat.

Una vegada, discu� nt amb un professional, em comentava 
que la gran preocupació és que en el diari no sur�  que hi ha 
persones que s’han intoxicat per manipulació d’aliments, quan 
tots sabem que aquest és un problema greu que cal millorar. 
El pe� t comerç serveix i propicia fer barri? Et sembla que 
té futur?
A mi m’agrada més dir-ne comerç de proximitat i crec que si 
que té futur tot i que hi ha molts problemes. Pensa que a Sant 
Andreu la renda mitjana és del 75% de la renda mitjana de 
Barcelona i que l’atur ens està afectant força. Hi ha un factor 
rellevant i és que el nostre entorn s’ha empobrit molt. També 
hi ha envelliment.
Tradicionalment les bo� gues d’o� ci, bàsicament d’alimentació 
(pas� sseries, peixateries, etc.) estan força bé perquè són ne-
gocis familiars. Una part de la població ha heretat el negoci i 
passa de pares a � lls.
Si pensem en el futur, ens adonem que els pares i � lls som di-
ferents i el relleu generacional pot comportar di� cultats en la 
con� nuïtat, i per això  estem treballant amb l’Ajuntament en 
un programa especí� c que perme�  que els negocis que fun-
cionin, tot i no tenir el relleu  familiar,  no es perdin i per tant 
siguin professionals qui els por� n.
L’Eix Comercial de Sant Andreu, fa la funció d’aglu� nar i po-
tenciar aquest comerç de proximitat?
Si, L’Eix aglutina doncs no hi ha cap comerç local que no tingui una 
vessant social. Pensa que traspassem l’activitat econòmica i fem 
una funció quasi de seguiment de les persones. Hi ha gent molt 
gran que viu sola i venen a comprar cada dia i fins i tot a alguna 
veïna li hem arreglat el mòbil . Donem seguretat fent aquesta tas-
ca de veïnatge que no poden fer els serveis socials.
Hi ha una veïna que cada dia passa a explicar els seus proble-
mes...som els ulls del carrer doncs la proximitat ens permet 
estar al cas d’allò que passa.
En quins programes socials col·labora l’Eix Comercial?
En tot allò que podem a través del districte. Per exemple amb 
el programa Camins i Escola, Comerç i Escola...
Existeix un programa que dóna a conèixer o� cis als escolars? 
Si, Sant Andreu n’és pionera d’aquest programa que es va en-
gegar fa uns anys juntament amb la Direcció General del Co-
merç. Hi ha dos comerços de Sant Andreu, la ferreteria Confac 
del Carrer Gran i nosaltres, la cansaladeria Puig, un comerç 
del districte i el forn Baltà de Sants.
La inicia� va està creixent molt i actualment són quasi 5000 
alumnes que passen per les 30 bo� gues de Barcelona que en 
formen part.
A la gent jove l’engresca molt saber els orígens i tenir el co-
neixement del producte i la feina que fan les persones que hi 
ha al darrera. Es queden bocabadats.
Els  Departament d’Ensenyament i de Comerç de l’ Ajunta-
ment de Barcelona, posa el programa  a disposició de les esco-
les, totes, les públiques i les concertades, però bàsicament són 
les públiques les que ens visiten. Pensa que no només som co-
merç del ram de l’alimentació, també hi ha lu� ers, merceries...
Quina relació teniu l’Eix amb la Fundació Casa Asil de Sant 
Andreu?
Nosaltres estem a expenses de les necessitats de les en� tats, 
encara que no podem ajudar molt, però per exemple posem 
a disposició els nostres aparadors, fem difusió de les ac� vitats 
que es fan. En realitat són les pròpies en� tats les que de� -
neixen quina és la relació que volen tenir amb nosaltres doncs 
coneixem l’entorn i som al carrer.
Crec que la Fundació és molt coneguda, tot i que a vosaltres 
no us ho sembla, però pensa que a Sant Andreu hi ha gent de 



molts anys i, qui més qui menys, ha � ngut o té un familiar o 
conegut que viu a casa vostra. A casa nostra hi venen a com-
prar mestres del col·legi i famílies vinculades amb vosaltres.
Com vas viure els 150è aniversari de la nostra Fundació?
Bé. Vaig anar a veure l’exposició històrica de Can Fabra i es-
tava al corrent del que anàveu fent, però  el que passa és que 
avui en dia costa molt tenir visibilitat. Costa molt sor� r del bu-
cle en el que estem la gent implicada amb els projectes. Les 
no� cies es solapen i � nalment l’anècdota és no� cia. Penso 
que cal buscar l’extraordinari en l’ordinari, en la feina ben feta, 
cal cridar l’atenció. El canvi no vent.
Jo parlo amb la gent de comunicació del gremi i la funda-
ció i els dic que no cal “inventar” la no� cia, que això és fum. 
L’important és la feina de cada dia. 
Cal tenir un partener que t’obri les portes dels mitjans de co-
municació que t’ajudi a posar en valor el dia a dia i la feina que 
es fa. Per exemple nosaltres, a L’Eix fem molta feina i el que va 
tenir més ressò va ser la plantada que vaig fer a l’Ajuntament 
que feia una entrega de premis i no hi vaig anar com a protes-
ta per l’ampliació de La Maquinista. A la roda de premsa van 
venir tots els mitjans. Jo no volia ser no� cia per això!
Coneixes el món de les residències per a persones grans?
Si, el conec bé doncs la meva mare viu en una residència. Pen-
so que el que hem fet és allargar la vida de les persones grans.
Creus que envellim amb dignitat i preservant la història de 
vida de les persones grans?
A veure, a algunes residències costa molt. La meva àvia va 
morir a casa amb 104 anys i � ns als 100 va estar rela� vament 
bé. Abans els avis convivien amb la família que els acompan-
yava � ns la mort. La meva àvia va venir als 60 anys i ella era 
qui comprava, qui cuinava, en de� ni� va que aglu� nava i 
mantenia l’estructura familiar.
Actualment l’exigència de la vida laboral, la competitivitat, el sen-
timent de no poder perdre el temps, la voràgine en la que vivim, 
no ens permet plantejar-nos la convivència amb els avis.
És cert que les residències fan una molt bona feina, tot i que 
no tothom té una vellesa amb qualitat de vida i el que fem és 
allargar l’agonia.
Una de les senyes d’iden� tat de la nostra Fundació és la re-
lació entre gent jove i gent gran. Què en penses del fet que 
comparteixin ac� vitats, tradicions, experiència i història a 
través del voluntariat?
(Li explico a en Pròsper el nostre programa intergeneracio-
nal i la relació entre els nois i noies del col·legi i les persones 
que tenen el seu lloc de vida a casa nostra).
Li agrada el que li explico i comenta que pot ser el subs� tu-
� u del model de família del que hem parlat abans. M’explica 
que per a ell els avis eren transmissors de saviesa.  És cert que 
potser de menut no te n’adones però després, quan hi re-
� exiones, i recordes anècdotes i comentaris, sents que han es-
tat referents que han servit al llarg de la vida. Els avis formen 
part de la pròpia fotogra� a.
M’explica que de menut anava a casa d’un amic a fer classe 
de repàs, al carrer Sòcrates i que allí sempre hi havia una � eta-
àvia fent mitja. Sempre hi era, sempre acompanyava i possi-
blement des d’un paper anònim compar� a tertúlies i comen-
taris que, en de� ni� va, ens aportaven un bagatge important.
La proximitat és molt cabdal, em diu, i les distàncies en aparten 
d’aquest viure quotidià que ens permet saber dels nostres grans. 
Com penses que ens caldria relacionar-nos amb les en� tats 
de Sant Andreu i en quin moment estem?
A Sant Andreu hi ha moltes en� tats que tenen problema de 
visibilitat. Hi ha persones implicades en dues o tres en� tats 
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alhora, però tot i així som departaments estancs.
Parlem de la coordinadora d’en� tats de la que formem part i 
comenta que li sembla no estem en la línia que caldria i que 
ens hem d’emmirallar en alguna altra experiència que ha 
reeixit com la del Clot que es van cons� tuir com a Federació.
Sembla que la per� nença a una coordinadora d’en� tats ens 
pot fer perdre la pròpia iden� tat i que si no trobem el deno-
minador comú ens serà molt di� cil caminar junts. Som molt 
diversos i sen� m la necessitat de convèncer als demés de les 
nostres necessitats.
Ell proposa que cal trobar, potser amb l’ajuda de l’Ajuntament, 
alguna persona que faci el paper de mediador i ajudi a tro-
bar la línia de treball comuna. Hem de ser lobi per anar a 
l’administració que ens administra a par� r de les nostres de-
mandes i aportacions. En de� ni� va som qui sabem el que pas-
sa al barri. Cal trobar la transversalitat en els aspectes socials 
que ens afecten a tots. M’explica que han posat en marxa un 
programa que es diu Comerç i Cultura, però tenen di� cultats 
per incen� var i implicar a la seva gent.
Finalitzem l’entrevista amb un molt bon gust de boca, doncs 
la seva espontaneïtat i bonhomia ens ha permès conèixer al 
comerciant i home emprenedor que, preservant el passat, 
compromès amb el present i treballant pel futur,  vetlla per-
què Sant Andreu sigui un espai d’acollida i acompanyament 
per a aquells qui han fet d’aquest indret el seu lloc de vida.
Moltes gràcies, Pròsper!

Teresa Marfull,
Responsable de Comunicació de la Fundació Casa Asil
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Em dic Pili Sintes, vaig néixer a Barcelona al barri de Sants, 
al carrer Jaume Roig, a dintre la vivenda d’una con� teria. 
El meu avi era mestre con� ter i el meu pare con� ter. Hi 
vaig estar tres anys. Després vam anar a parar a l’Avinguda 
del Paral·lel, a prop de la plaça Espanya. Allà vaig estar 
més de 60 anys. Després vaig venir a Sant Andreu, a casa 
de la meva � lla Cris� na, que es va quedar vídua amb una 
la nena de dos anys i l’altra de quatre mesos. Vaig estar 
a casa seva durant dos anys. Després vam anar al carrer 
Biscaia, a un à� c pe� tó. La meva germana, la Montse, 
sempre ha viscut amb mi.

Ma germana va venir a viure aquí a la residència al març del  
2010. Havia passat per tres residències, a quina pitjor. Quan 
ella va ingressar jo em vaig quedar sola a casa. Vaig entrar 
aquí gràcies a que hi era ella, ja que es prioritza per reagrupa-
ció familiar. Ella feia tres anys que hi vivia a la Casa.

 Abans de venir aquí, cada vegada tenia menys ganes de 
fer res, no tenia força i no em trobava bé. Un dia m’estava 
dutxant i vaig pa� r un desmai i em vaig trencar una vèrte-
bra lumbar. Arrel d’això, vaig estar vuit mesos a l’hospital 
de les Cotxeres i quan van dir que podia anar a casa vaig 
dir que jo sola no tornava i vaig entrar a viure aquí, que és 
el millor que m’ha pogut passar. 

La música sempre ha estat present a la meva vida. Als cinc 
anys vaig veure un veí que tocava el piano i em va cridar 
l’atenció. Quan vaig anar a casa li vaig dir a ma mare que 
obrís el piano, ja que el tenia tancat amb clau perquè no el 
toquéssim. Gràcies a Déu el va obrir! Vaig posar les mans a 
sobre, tocant el teclat i a la meva mare li va cridar l’atenció 
que tocava amb tots els dits, arrel d’això, als set anys, una 
professora de l’escola va fer els passos per entrar al conser-
vatori del Liceu amb una beca. Gràcies a Déu la vaig aguantar 
durant tota la carrera amb excel·lent i tinc el títol de música 
i piano del conservatori del Liceu i el títol oficial de l’Estat. Jo 
volia ser concertista però em vaig haver de posar a treballar 
i ja no podia estudiar les vuit hores al dia que em passava 
abans tocant tots els dies.

Amb 16 anys ja donava algunes classes de piano i de 
música. Vaig anant fent algunes classes a la sor� da de la 
feina � ns que em vaig casar.

Vaig estar 16 anys “malcasada” i en porto 37 de divorcia-
da. Gràcies a Déu, vaig tenir les meves dues � lles que no 
les canvio per res. Tinc quatre nétes, dos de cada � lla, són 
molt intel·ligents, estan estudiant totes. Una té 20 anys, 
l’altra 19, l’altra en farà ara els 18 i la pe� ta té 13 anys. 
Es� c molt orgullosa de totes sis.

Dels 40 als 60 anys vaig estar donant classes de piano i músi-
ca casa meva a la sortida de treballar, de 17 a 22h i els dissab-
tes pel matí de 10 a 13h. I els diumenges, quan era època de 
exàmens, feia classes extres sense cobrar, perquè si l’alumne 
treu bones notes, el mestre és fantàstic!

La Montse als set anys també la van posar al Liceu sense 
beca però com que teníem els llibres i el piano, no havia 
despesa. Tenia molt bon ritme i oïda. Als tres anys amb 
una cullera de les farinetes, em portava el ritme. Ella no-
més va fer el Liceu, el � tol o� cial ja no s’ho va treure per 
temes de salut. Als 14 anys va començar a treballar en 
una o� cina, va tenir que plegar als 32 anys.

La vida a la Casa Asil és tranquil·la, no m’haig de preocu-
par per res, tot m’ho donen fet i em vaig adaptar molt 
de pressa. M’entre� nc donant classes de piano. Vaig 
començar en broma preguntant si podia portar el meu 
piano aquí i em van dir que sí. I des d’aquell moment vaig 
dir que qui volgués aprendre piano que vingués, mitja 
horeta a la setmana. Ara en � nc 22 alumnes! Si algú vol, 
ja ho sap!

També faig lectures, teatre i, els divendres, taller de me-
mòria. Pujo i baixo els quatre pisos per les escales. Des-
prés camino mitja hora després de dinar i mitja hora 
abans de sopar. I als ma� ns faig exercici al gimnàs 45 mi-
nuts de dilluns a divendres.

Després, les estones que em queden lliures, llegeixo. 
Aquí he descobert que m’agrada la lectura, ja que abans 
no tenia temps.

Us explicaré una anècdota. Jo tenia molt bona relació 
amb els meus germans, érem tres: la Montse (que viu 
aquí a la Casa), el meu germà i jo amb el que em porta-
va tres anys. Quan jo tenia tres anys la meva mare em 
va posar un ves� t d’una nina. El meu germà em portava 
agafadeta de la mà i vaig ensopegar i vaig caure. El meu 
germà estava desesperat, per sort no va passar res, em 
va espolsar el ves� t i va quedar tan bé com abans. Per 
desgràcia el meu germà va morir jove, tenia 62 anys, ara 
a l’abril hauria fet 80 anys.

Per acabar, apro� to per agrair a tot el personal de la Casa 
que m’atenen molt bé.

Esther Serrano,
Monitora  sociocultural de la Casa Asil

ELS NOSTRES RESIDENTS: SRA. PILI SINTES
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1- On vas néixer? 
Vaig néixer a l’Àfrica, concretament al Senegal.
2- Quina tasca realitzes aquí? 
La meva professió a la Casa és infermera fa uns dos anys.
3- Que t’agrada fer en el teu temps lliure? 
M’agrada molt passejar amb la meva � lla, ja que no li 
puc dedicar molt de temps perquè treballo a les tardes.
4- Que prefereixes: mar o muntanya? 
M’agraden les dues coses però prefereixo el mar perquè 
jo vaig néixer a prop del mar.
5- T’agrada llegir? Úl� m llibre que has llegit? 
No � nc gaire temps per llegir, però l’úl� m llibre que he 
llegit és “El cafè de la granota” de Jesús Moncada, llegir 
en català em va molt bé per aprendre i prac� car.
6- T’agrada la música? Quina classe? 
Sí que m’agrada molt la música, sobretot la clàssica, 
7- Quin és el teu plat favorit? T’agrada cuinar? 
El meu plat preferit és la paella, perquè em recorda al-
guns dels plats del meu país que es cuinen amb alguns 
aliments similars.
M’agrada molt fer celebracions i dinar amb família.
8- A quin lloc del món t’agradaria anar?
Al Canadà, és un país molt avançat i preciós, allà � nc un 
germà i � nc moltes ganes de anar a veure’l.
9- Condueixes? El teu mitjà de transport preferit? 
Si que m’agrada conduir i em vaig apuntar a una acadè-
mia, la teoria me la vaig treure a l a primera, però desprès 
la pràc� ca no va anar gaire bé, sempre em suspenien 
quan havia d’ aparcar, és la meva assignatura pendent, 
però tornaré a intentar-ho.
10- Quan et jubilis que penses fer? 
Quan m’arribi l’hora de jubilar-me, que per cert encara 
em falta molt, m’agradaria anar a viure a Cap Skirings, 
al Senegal, la meva pàtria, al sud és molt turís� c i voldria 
tenir una “linda casita” i viure feliç amb la meva família.
He � ngut la gran sort de trobar aquí a Catalunya un lloc 
acollidor, amistós i humà al deixar el meu país.

Moltes gràcies Oppo per explicar-nos una mica de la 
teva vida. La Sra. Pepita Clementa troba que la Oppo és 
una persona, amable, amb paciència, atenta i culta.

Pepita Clemente,
 resident de la  Casa Asil

POESIA

“EL ASTRO REY”

El sol le dijo a la � erra,

que si quería bailar,

y la � erra contestó,

no, que me puedo quemar.

El sol preguntó a la luna,

si se quería casar

no, le dijo la luna,

soy de nácar y me podría tostar.

La � erra i la luna charlan

el sol marcha solitario,

busca pareja de baile

o estrella a quien desposar

Eros, Cupido, Amor,

tensad vuestros arcos

y disparar con acierto

vuestros dardos del amor.

Que el sol sigue soltero

y esta perdiendo el humor.

las estrellas le hacen guiños

y hasta las holas del mar

se han ves� do con espumas,

con ganas de conquistar

el corazón solitario

del Dios sol tan deseado.

Pero coqueto y veleta

Yo no sé si es de � ar…

Dorita , 
Voluntària de la Casa Asil

ELS NOSTRES TREBALLADORS:
SRA. OPPO MANGA
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En aquest número de la revista ens retrobarem amb una per-
sona molt coneguda per la Fundació, sobretot per aquelles 
persones de “ llarg recorregut “ de la casa. Es tracta de la Sra. 
Amèlia García Quintero, de 79 esplèndids anys.

Malaguenya i catalana “ � ns la medul.la “,  la nostra volun-
tària començà a tenir contacte amb ĺ asil ( que és així com 
se ĺ coneixia anys endarrere ) per allà ĺ any 1987, on es de-
cidí trucar a la porta d´aquesta casa per buscar feina. La 
directora en funcions d´aquells anys era la mare Montse-
rrat Farré. Després  d´una llarga entrevista professional i un 
bon gust a  la boca per part de totes dues, varen quedar 
que tant aviat com necessités una persona , la trucaria 
sens falta. Dit i fet perquè al cap de quatre dies ja es va 
incorporar com a una treballadora més a ĺ an� ga primera 
planta ( ara 4art. 1ª ). Feia labors de neteja pròpiament dit 
i tanmateix es dedicava a fer tasques de gerocultora amb 
els residents:  els dutxava i ves� a, preparava la seva medi-
cació, els pen� nava i arranjava, s´encarregava de les un-
gles,… Bé, una mica com es fa ara però en aquells anys era 
també un xic diferent,…. Tot això durant dos intensos anys.
 El destí li va donar la mà a ĺ Amèlia  arran d´una operació de 
genoll de la mare Araceli, una altra religiosa que treballava a 
la cuina. Reunits el Sr. Antoni Barutel, la mare Araceli i la di-
rectora del centre, li van proposar d íncorporar-se a la cuina 
com a cuinera. Aquesta proposta li va agradar molt a la nostra 
voluntària donat que ja havia treballat del mateix a ĺ Hospital 
Nen Déu….. així que experiència en aquest sentit no li faltava. 
Va entrar amb 49 anys i es va retirar el 60, edat en què es va 
voler  jubilar. Això els va saber molt greu a la mare Araceli i la 
mare Carmen, que treballaven amb ella juntament amb una 
companya anomenada Minerva ( Mini, per les companyes ).
Fins ara hem vist una Amèlia vinculada professionalment a 
la Fundació però els anys van passant….
 A par� r de ĺ any 2005 ĺ estat de salut del seu marit, el Sr. 
Valen� , comença a ressen� r-se. Necessita d´una mà cons-
tant que es� gui per a ell. Aquest nou rol ĺ assumeix la seva 
esposa Amèlia, ara curadora familiar � ns ĺ any 2015. El va 
mimar a casa durant nou anys. Després d´una trobada 
casual amb el Sr. Josep Bota que li plantejà la possibilitat 
d´anar al  Centre de Dia per la seva situació, el Sr. Valen�   va 
poder compar� r la seva estada amb nosaltres durant dos 
anys.  Més tard va passar a la 2ª planta de la Fundació du-
rant quatre anys, ara ja com a resident. L´Amèlia comenta 
amb emoció que té un sen� t record i molt agraïment per 
TOT ĺ equip de la 2ª planta que, davant la delicada situació 

familiar que se li presentava i havent de decidir oferir la 
màxima atenció a ĺ estat de salut d´un familiar molt pro-
per al matrimoni,  ĺ equip de gerocultors al complert va 
acotxar la nostra voluntària fent-li saber que no s´havia de 
preocupar per res pel seu marit, que aquí � ndria les mi-
llors atencions en aquest sen� t i que entenien molt bé en 
quina situació es trobava.
Després de dues pèrdues molt importants, la vida con-
� nua i nosaltres amb ella… A poc a poc va en� lant una 
nova etapa de la seva vida.  El fet de visitar al seu marit 
va fer també que s´obrís a d´altres familiars i establir no-
ves coneixences. D´aquestes trobades va anar sorgint 
un grup anomenat “ Dimarts Culturals “ establert per 
familiars que es reuneixen un dia concret al mes amb 
la � nalitat de conèixer un barriada de Barcelona. Però 
aquí no acaba tot...
 El doctor Castellà ĺ animà a fer un voluntariat però no va ser 
fins la trobada amb la Susana Carrasco que ĺ encoratjar a fer 
una voluntariat més en ferm. Així que es va decidir a venir un 
cop al mes a fer un taller de pastisseria : en concret ve ĺ últim 
dijous del mes de 10.00 a 12.00h. al menjador general . Un 
dels plats que ha preparat ś anomena “ borrachuelos”, uns 
dolços andalusos per llepar-ś hi els dits. Per aquest mes de 
Febrer ha pensat de fer “ palmeritas “. Es tracta d´una pasta 
de full amb sucre i canyella que ś embolica en forma de rotllo. 
Un cop preparades en safates i guardades a la nevera, aniran 
al forn per acabar de fer-se.
Aquestes classes de cuina donen molts fruits perquè de 
tot allò que han treballat i cuinat tan amorosament els  
nostres residents amb la nostra cuinera, en fan un bon be-
renar. La veritat sigui dita: jo mateixa puc donar fe del gran 
treball realitzat en aquest taller de cuina. ¿ Sabeu que de 
tant en tant m´escapo cap el menjador general ? Només 
entrar veig molt bon ambient entre els residents, majori-
tàriament dones, que ves� des amb davantals i guants per 
no embrutar-se les mans, s´engresquen a donar el millor 
de sí mateixes. L´Amèlia, sempre de bon humor i afecte, 
els indica cóm s´ha de fer el “ plat del mes “- Aquesta es-
tona desprèn alegria i sembla que ningú es vulgui quedar 
enrere.
Diria jo que cadascuna de les persones que hi par� cipen 
se senten una mica  més “ mestresses de casa “, recordant 
què feien elles a la cuina, recordant i compar� nt  olors i 
textures plens de tendresa.
Ep, oblidava dir-vos que la nostra voluntària es prepara a 
consciència cada taller: cerca per internet noves receptes 
que s´adap� n als seus alumnes. Té molt cura en comprar 
el que cal per tenir-ho tot a punt pel gran dia. Afegiria un 
detallet més : hi posa molta passió i amor en tot allò que 
fa. S´ho passa tan bé fent de voluntària que em comenta 
amb il·lusió : “ a mi m´han de treure a puntades perquè 
mentre pugui, seguiré  fent-ho “.
No ens estranya Amèlia que amb aquest caràcter tan posi-
� u i dinàmic que desprens, et cos�  deixar-nos.
Esperem de tot cor que con� nuïs amb nosaltres molts i 
molts anys.

Montserrat Parellada,
auxiliar de la  Casa Asil

ENTREVISTA VOLUNTARI DE L’ASIL: AMÈLIA GARCÍA
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Mercè Tolrà,
Voluntària de la Fundació Casa Asil

Donem la benvinguda...
A la 4a 1a planta, a la senyora Mª Teresa Moñino
A la 2a planta, les senyores Dolors Rodríguez, Francisca 
García, Faus� na Yeves, María Palomino i Maria Antònia 
Díaz, i al senyor Gregorio Bravo
A la 3a planta, els senyors Artemio Mar� n i Josep Llobet 
i les senyores Serapia Ratón, Encarna Ramos i Griselda 
Bravo
A la 4a planta, les senyores Pepita Clemente i Emiliana 
Bastarós
A la 5a planta, les senyores Maria Cisneros, Pilar Espada i 
Pilar Guasch, i el senyor Salvador Casas
Al Centre de Dia,  el senyor Salvador Casas i Ernest Bala-
gueró, i a la senyora Consuelo Hurtado

Han canviat  de centre
A la 2a planta, la senyora Rosa Vilellas (torna al 
seu domicili)
Al Centre de Dia,  el senyor Salvador Casas i la senyora 
Maria Palomino (entren a la nostra residència)

En el nostre record...
A la 4a 1a. planta, la senyora Montserrat Bonal, Isabel 
Medina i Pilar Abel
A la 2a planta, les senyores Paquita Llanguas, Pilar Bergès, 
Josefa Bareche i Maria Palomino i el senyor Josep Virgili
A la 3a planta, els senyors Fidel Velasco, Reyes Gómez i 
Narciso Carazo, i les senyores Paquita Giménez, Montserrat 
Margarit i Paquita Torrents
A la 4a planta, les senyores Angelina Serra i María Coto
A la 5a planta, les senyores Concepció Cotrina, Maria Bernat 
i Maria Bondia i el senyor Josep Casalins
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LES PISTES DEL RESIDENT:
- Viu a la 4a planta.
- Va néixer a St. Andreu.
- Tothom la coneix a la casa perquè 
la seva família ha � ngut un forn a 
Sant Andreu al carrer Virgili.

LES PISTES DEL TREBALLADOR:
- La podeu trobar per tota la casa.
- Va néixer a l’Ecuador.
- Té dos � lls bessons que van al col·legi de la 
Fundació.

De quin indret es tracta?

Sol·lució de la revista anterior
L’indret a descobrir era el Cristo Redemptor

del Mont Corcovado a Rio de Janeiro  (Brasil)

La foto del resident de la  revista anterior era 
de la Sra. Montserrat Pou

Sol·lució de la revista anterior

Sol·lució de la revista anterior

La foto del  treballador  de la revista anterior
era la de la Sra.  Núria Miró

Reconeixement de Fotogra� es

ó d l i t t i

ó d l i t t i

D
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• COCODRIL
• CAMELL
• ELEFANT
• GIRAFA
• HIPOPÒTAM

• LLEÓ
• ÓS
• RINOCERONT
• TIGRE
• XIMPANZÉ

Sopa de lletres

Sudoku

Buscar les següents 10 noms d’animals del zoo de Barcelona

Floquet de Neu
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ELS REIS A L’ASIL

ELS REIS DE LA FUNDACIO VISITEN LA RESIDÈNCIA

Com cada any, a par� r de 3r d’ESO, anem un dia a 
visitar als avis per saber què demanen o necessiten 
per Reis. Aquest moment és molt maco, ja que com 
un professor una vegada ens va dir, anant a veure 
els avis, no canviarem el món, però els donem un 
moment de felicitat, els omplim de vida i trobo que 
no costa res anar-hi.  A més a més, els hi regalem 
una pe� ta part del nostre temps, i això és molt més 
important que qualsevol cosa material.
Si nosaltres es� guéssim en la seva situació, ens agra-
daria tenir companyia, ja que a ningú li agrada la so-
ledat.
Sempre hi ha avis que t’agraeixen la visita, els veus 
molt il·lusionats i això t’omple com a persona. Tam-
bé pot haver-hi el cas que et trobis amb avis que 
aquell dia no es troben bé i no demostren cap mena 
d’emoció al veure’t, però jo crec que molt en el fons, 
s’alegren que anem a veure’ls i es posen contents 
sense expressar-ho,

El passat 4 de gener es va dur a terme una de les 
celebracions que ja s’ha fet un lloc als calendaris 
de la Fundació Casa-Asil. Els anomenats “Reis de la 
Fundació”, van visitar un cop més l’auditori i van sa-
ludar tots els residents que, expectants, n’esperaven 
l’arribada. Els residents que no van poder assis� r a 
la sala d’actes, però, no es van quedar pas sense una 
salutació formal de Ses Majestats, ja que, tot seguint 
la tradició, van repar� r regals i somriures abans de 
marxar de nou cap a l’Orient.
Tot i que l’arribada triomfal dels Reis era a les 16’00 
hores, els prepara� us van començar des de bon ma� . 
Aquest any, els trons i les decoracions eren diferents a 
les dels altres anys, i va caler una empresa que ho fa-
cilités. Malgrat això, bastants alumnes de 3r, 4t d’ESO i 
Batxillerat van assis� r a l’escola en dia fes� u per deixar 
tot enlles� t abans d’anar a dinar tots plegats. Un cop 
van haver reposat forces, es van dirigir a l’auditori on 
els esperaria una xerrada informa� va.
En aquesta xerrada es va parlar sobre l’entrega dels 
regals que els alumnes de l’escola havien demanat 
als reis per a un resident que havien visitat les darre-

Visitar-los t’aporta coses posi� ves, però també s’ha 
de dir que és una situació una mica di� cil i delicada, 
però val la pena.
En general és una experiència molt maca, enriquido-
ra i et fa créixer com a persona.

Judith Por� llo,
alumna del col·legi Sagrada Família

res setmanes. A més de lliurar els presents, s’havien 
d’encarregar de baixar alguns dels resident de les 
plantes a l’auditori. 
Tres dels alumnes van ajudar els Reis, que formal-
ment i amb anterioritat, havien demanat la seva 
col·laboració. Així que, tot ves� nt-se amb les robes 
que Ses Majestats els havien enviat, van acompan-
yar-los � ns la sala d’actes on, minuts després se ce-
lebraria la gran festa, que ja s’havia iniciat amb un 
tastet musical de dues exalumnes i la cantada de 
nadales dels nois i noies de l’ESO.
Després d’una llarga, però gens feixuga, estona re-
par� nt els regals als residents, alumnes, patges i 
Reis es van dirigir a les plantes on tothom els espe-
rava amb molta il·lusió. Allà, van lliurar als residents 
allò que els alumnes havien demanat als Reis i � -
nalment, van baixar a prendre una xocolata desfeta 
amb melindros que va tancar la jornada d’alegria, 
il·lusió i, perquè no dir-ho, molta màgia.

Laia López i Rigol,
alumna del col·legi Sagrada Família
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CASTANYADA

EXPLIQUEM JOCS ANTICS A PRIMÀRIA

CASTANYADA



In
te

rg
en

er
ac

io
na

ls

37

CARNAVAL A LA CASA
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Arts escèniques a 4t de primària

L’hora del conte

Celebrant el Nadal

Els alumnes de 4t treballen l’expressió oral a 
través dels invents i jocs de taulell.

Els alumnes de 4t visiten el Museuu de Capella-
des per aprendre com fer paper.

ACTIVITATS DE CICLE MITJÀ

Arts escèniques a 4t de primària

Els alumnes de 4t treballen l’expressió oral a Els alumnes de 4t visiten el Museuu de Capella

Celebrant el Nadal



A la nostra escola estudiem en aules on els profes-
sors ens ensenyen la matèria que els pertoca. De 
vegades, es fan sortides i excursions en horari es-
colar. Trobo que és una manera més lúdica i dife-
rent d’aprendre coses noves. En moltes ocasions, 
val més una imatge que mil paraules. Aquesta és 
la finalitat de les sortides, poder descobrir en un 
àmbit determinat, coses noves.

Hi ha excursions més divertides i d’altres que no 
ho són tant, però sempre ens deixen una estona 
de temps lliure per poder gaudir amb els amics, 
conviure, parlar, jugar...

A la nostra escola s’han fet moltes excursions, com 
ara la visita a la biblioteca de Can Fabra, la xerrada 
de la Marató de TV3... La sor� da que he gaudit més 
ha estat la del port de Barcelona. Vaig aprendre mol-
� ssimes coses, i he fet un molt bon treball.

Judith Méndez Esteve,
alumna del col·legi Sagrada Família

Sor� da a Santa Maria de Palautordera, 5è de primària

ACTIVITATS DE 3r D’ESO

A
c�

 v
ita

ts
 E

sc
ol

ar
s

39

Abans de fer l’activitat 
de treball col·laboratiu
de grup

El grup de classe escol-
tant les instruccions del

monitor abans de 
fer les ac� vitats 

d’educació emocional

A l t l ’h f t lt i
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LA SETMANA DE L’ANNA MARIA JANER

JORNADES ESPORTIVES A SECUNDARIA

La mateixa setmana després de nadal es celebra 
la mort d’Anna Maria Janer, en el seu honor sem-
pre es fa una celebració al pati i unes jornades es-
portives per l’ESO i Batxillerat.
El dimecres a les 9:00h vam baixar tots al pati, el 
dia abans havíem preparat uns cartells de coses 
bones que ella ens havia ensenyat per treure’ls 
fora, al pati, i posar-los davant la seva fotografia, 
no abans d’escoltar un discurs que ens va fer el 
director del centre i la futura directora Marta Se-
rrano. Quan es va acabar tot, vam pujar a classe.
El divendres vam fer les jornades esportives, on es 
feien tot tipus de competicions, 100 metres llisos, 
110 metres tanques, salt d’alçada, salt de longi-
tud, relleus, llançament de pes, futbol, bàsquet i 
si tenies ganes de ballar també podies fer zumba.
A les 11:15 ens van donar l’esmorzar, un tall de 
coca amb una deliciosa tauleta de xocolata.
Abans de repartir els premis als guanyadors es van 
organitzar partits de futbol amb els professors, no 
me’n recordo de quin equip va guanyar, només sé 
que va ser molt divertit i m’ho vaig passar genial.

El passat divendres 13 de gener de 2017 va tenir 
lloc, un any més, les jornades esportives enmarca-
des dins les celebracions de la Setmana de l’Anna 
Mª Janer.

El temps ens va acompanyar i, malgrat el fred, van 
ser unes jornades ben lluïdes i, sobretot, ben es-
portives!

Us deixem una mostra d’elles.

Joan Grau,
Professor d’Educació Física

del col·legi Sagrada Família

Finalment, abans de marxar cap a casa es va fer 
l’entrega de medalles per als tres primers guanya-
dors de cada prova, un de masculí i un altre femení.
Quan van acabar de repartir els premis vam anar 
cadascú a casa seva a dinar, i així es va acabar la 
setmana de l’Anna Maria Janer. Fins l’any que ve!

Marian Atserias,
alumna del col·legi Sagrada Família
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CANTADA DE NADALES I LA MARATÓ DEL SAFA

Un cop més l’AMPA va organitzar el passat 17 
de desembre la tradicional cantada de nadales 
a l’auditori, a càrrec dels alumnes de primària i 
ESO, i la botifarrada per tal de recaptar fons per 
la Marató de TV3, dedicada a l’ictus i les lesions 
medul·lars i cerebrals traumàtiques. A més, els 
alumnes de l’ESO també van col·laborar-hi orga-
nitzant el mercat solidari amb diferents objectes 
de segona mà donats per les famílies de l’escola.

Quan va acabar la seva actuació, la música va tornar a l’auditori, en aquest cas per gaudir de l’actuació 
del Cor de Gospel BCN Fusió. 

Finalment, gràcies a la venda de tiquets per la botifarrada i dels objectes del mercat solidari, es van re-
captar 1.260€ per una bona causa.

Durant tot el matí el pati de l’escola va estar d’allò 
més concorregut amb els diferents tallers de ma-
nualitats per a petits i grans i de pintura de ca-
res que s’hi van organitzar. Fins que va arribar el 
moment del concert de l’orquestra Bentocats, de 
l’Escola Municipal de música de Sant Andreu, que 
repetien després del gran èxit de l’any anterior.
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Es de justícia agrair la tasca que van realitzar tots els qui van participar en l’organització i desenvolu-
pament de les diferents activitats, de manera totalment desinteressada, sense els quals aquest i altres 
esdeveniments que organitza l’AMPA no es podrien dur a terme. 



Col·laboren:

www.casaasil.cat

Carrer d’Agus�  i Milà, 72-82,
08030 Barcelona
Telèfon: 933 45 35 29
Sant Andreu del Palomar


