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GRUP DE REVISTA
El grup de la revista us desitja una bona tornada a la tant recomanable rutina,
s’acaben les vacances, s’acaben les festes i comencen aquells dies de calma i
serenor.
Una rutina que a partir de mig mes d’octubre començarà amb un nou horari
dels tallers setmanals. Per tant us recomanem que el demaneu i us animeu a
participar-hi!
Vinga tornada i bona lectura...

Equip de redacció
- Responsable de redacció i disseny: Agnès Vilanova i Bosch
- Residents col·laboradors: Asela, Anna C., Antonio S., Carles A., Consol B., Consol
V., Dolors M., Elisa H., Elisa M., Elvira P., Emilia P., Esperança A., Esperança S.,
Florenci, Francisca B., Joan S, Josep J., Josep B., Lola T., Mercè B., Maria C., Maria
Teresa M., Maria Rosa G., Montserrat R., Petronila, Pilar M., Rosa A., Rosa F. Rosa V.,
Roser V., Roser Ll., Vicens, Teresa A.

- Personal implicat: direcció, equip social, infermeria, pastoral…
- Correcció: la Mònica i Loli
- Impressió: la recepció del centre.
- Confecció: els mateixos residents.

- Punt de contacte/ E-mail : educacion.social.tura@irsjg.org
- Visita’ns a la web del centre : www.residenciatura.org
- També segueix-nos a twitter (atenció a la gent gran)
Aquesta és una revista trimestral, creada pels mateixos residents del centre, durant
el taller de la revista (DIMECRES de 11 A 12H)
El contingut que presenten els col·laboradors està adreçat i dissenyat pensant en
el perfil dels nostres residents.

Des de la DIRECCIÓ
Comencem la tardor, amb molta força i amb molta motivació per poder posar
en marxa el “Projecte Pilot de la Unitat de Psicogeriatria a la tercera planta”
És un projecte engrescador que ens ajudarà i facilitarà a fer millor la nostra feina. Individualitzant
l’assistència i donant un servei més proper tant a les famílies com els propis residents.
La justificació d’aquest projecte ve donada per la reflexió que fem de la vida, estem en continu
canvi social, familiar, econòmic... i això provoca que les necessitats dels persones canvien amb
el pas del temps. Ens hem de conscienciar d’aquests canvis i d’aquestes noves necessitats per
poder arribar a donar el millor de nosaltres mateixos a l’hora d’atendre els altres.
Aprofito per agraí personalment al personal tota la implicació, motivació i esforç que està fent
per poder fer realitat aquest Projecte.
MONTSE VALDAYO

Directora del centre

PASTORAL
ELS MOMENTS DE FINAL DE VIDA
Perquè som conscients de la gravetat de la situació al final de vida, un moment transcendental
pels residents però també pels familiars. I ocasionalment són moments de ruptura i/o de dolor, de
necessitat de ser acompanyat, en totes les dimensions, sanitària, psicològica, espiritual, pastoral...
i aquí és on pren forma el veritable treball de l’equip de Pastoral.
Per fer això cal proximitat, per captar les seves necessitats espirituals, una proximitat que les
nostres Pastorales aconsegueixen amb les visites diàries i els diferents acompanyaments al llarg
de l’estada al centre. Som del parer que no hem de morir en la soledat i abandonament espiritual,
sobretot tots aquells que no tenen família.
És per això que volem donar a conèixer la gran tasca que l’Equip de pastoral fa en aquest moment
vital... tant sols estem parlant d’un acompanyament humà, i si s’escau, i es demana, també pot ser
espiritual.

NOTICIES
Maria Branyas i Joaquim Illas, els més grans de CATALUNYA!
Les persones que encapçalen la llista de persones més longeves a Catalunya són Maria Branyas, de 112
anys, i Joaquim Illas, de 110 anys. Tots dos entren en la categoria de "supercentenaris" de les llistes
de longevitat dels rècords Guinness, reservades per als qui passen de les 11 dècades.
Branyas va néixer el 4 de març del 1907 a San Francisco, l'any que es va matricular el primer automòbil
a Barcelona. Un dels primers records de Branya és el viatge en transatlàntic dels Estats Units cap a
Girona, en època de la Primera Guerra Mundial.
Branyas, en una entrevista amb l'ACN, ha explicat parts de la seva vida i ha parlat de com arribar als
112: "Una vida ordenada, socialment molt agradable i sense excessos."
Amb 3 fills, 11 nets i 11 besnets, diu que encara té ganes de viure per l'amor als fills. Ella creu que en
l'últim segle hi ha hagut un gran canvi,
amb molts avenços:
"Un canvi total, amb aspectes molt
avançats. Tot ha anat avançant molt,
sobretot en la manera de comunicar-se
de les persones. Ara és facilíssim i
abans era molt difícil."
La persona més longeva de Catalunya
també ha opinat sobre la situació
política actual a Catalunya, i diu que no
li agrada gens:
"No trobo cap polític amb talent. Veig
que han de canviar, ha de sortir una
persona que sàpiga com va el món i que
tingui talent, que de moment no s'ha
presentat. Potser està amagat i no vol
sortir encara."

EL NOSTRE HORT:
Sembla que aquest any, que “no ha set
de tomates”, el que ens ha funcionat
molt bé són els pebrots! Ja se sap ...
Aquí teniu una fotografia d’un dels
grups que la nostre hortelana, l’Elena,
on aprofita per fer tertúlia i sovint
solàrium (dos en un).

EL PASSAT 20 DE SETEMBRE ens van visitar els residents del centre
de l’Institut a Girona. Maria Gay, en la seva sortida d’estiu va voler conèixer la
Garrotxa i després d’una visita turística van venir a dinar i finalment vam poder
compartir un bingo extraordinari. Realment va ser un dia bonic!

Activitats de
Festes del Tura
Com no podia ser d’una altra manera les festes van començar amb
pluja! I el nombrós grup que voliar fer la tradicional Visita al Santuari
no es va acovardir.

Aquesta pàgina vol ser un homenatge a totes les Colles i xarangues
grans i petites que per festes ens visiten i es recorden dels més grans.
Elles són: la colla de Sant Miquel, els gegants de Sant Cristòfor i la
penya Aoapix. Perquè la festa també va amb nosaltres!

I aquest any vam poder gaudir d’una novetat; un atèntic ESPECTACLE
DE CIRC gentilesa de la família de la Sra. Maria Artatcho.
Una festa sorpresa que li van preparar per celebrar el seu 90è
aniversari. Una bonica edat, que al celebrar-ho plegats, vam poder
compartir amb la resta de residents!
Gràcies família i felicitats Maria!!!

Al mig, ben cofoia, l’homenatjada i resident de la casa.

La Rosa, neta de la Sra. Maria, i la seva parella durant l’espectacle.

Història de vida
En aquesta ocasió hem volgut conèixer al conegudissim Carles,
que com ell s’autodenomina és en “Xarli el roto”.
Si és tant conegut és perquè va regentar una botiga
d’electrodomèstics al Firal durant 30 anys. I del fet d’estar al
rovell de l’ou va fer que conegui a tothom i estigui al cas de tot
el que passa a la nostra petita gran ciutat. Quan parla del negoci,
explica que li van dur molts maldecaps però que estar segur
que ho tornaria a fer... i si va fer més avi que ric.
Ell que va néixer en una casa d’aquest mateix carrer, el Bisbe
Guillamet nº 19, no ha marxat gaire de la Garrotxa, tant sols
havia marxat a Saragossa per fer la mili i també va estar una
bona temporada a l’hospital de Barcelona, i axó que és un
esperit lliure i a la seva manera viatger...
Té un germà a qui aprecia molt i fent broma ens diu que es va
casar amb la filla d’un electricista: d’entrada una bona
maniobra que l’ajudaria a engrandir el negoci, però es va trobar que en comptes de
ser una filla única amb calers, era la única filla única que no en tenia. Després tindrien
la nena (l’única filla reconeguda) i ara parla embadalit del seu net de 16 anys.
Ens ha sorprès moltíssim que un home que parla pels descosits i sap tantes coses, ens
contestés amb 4 paraules les preguntes que ens havíem preparat, i sinó us ho creieu,
mireu aquests quatre exemples:
La teva prioritat a la vida? VIURE
Què volies ser de gran? PETIT
Què n’opines de la tasca dels voluntaris? QUE SON COLLONUTS
Digue’ns una qualitat teva: TINC MOLT “D’AGUANTE”, SÓC VENEDOR ;-)
Venedor o no, petit o gran per nosaltres sempre seràs el simpàtic de la sala que en té
una de ben grossa per dir. Gràcies Xarli!

Entrevista
Entrevista a la Gna. Provi
Ella és una jove religiosa nascuda al Congo ara fa 28 anys.
Quan ens parla del seu país en destaca que és preciós, el segon més
gran de l’Àfrica, riquíssim en recursos naturals, molt verd i amb
molta aigua i jaciments minerals. Malauradament aquesta riquesa
fa que sempre estiguin en guerra i això el fa un país pobre.
És la gran de 8 germans i des de sempre que ha tingut la
vocació d’ajudar als altres. Ella recorda que des de ben petita ja volia ser com les
germanes que coneixia de l’escola on anava. La mare l’animava a seguir aquest camí, sempre
ha estat la seva llum!
L’entrevista ha estat la més animada i simpàtica de la història de la revista, amb cants,
riures, aplaudiment i fins i tot ball. I és que el seu caràcter alegre i d’atenció als altres s’ha
deixat veure en tot moment. De fet, amb el poc temps que porta a la casa, uns dos mesos, ha
captat l’atenció de tothom. Tots la saluden i coneix, també s’ha sentit molt estimada, quan
per exemple, se li apropa la gent per preguntar per la seva situació.
Ens ha explicat que ara fa deu anys va emprendre el camí de la religiositat i que va
ser l’Institut que li demanà que estudiés teologia. Una carrera (que realitza a Roma) i
que després de cinc anys, l’any vinent acabarà. Aquest estiu ha vingut aquí perquè durant
l’hivern es passa els dies entre llibres i troba a faltar el contacte amb la gent... ella tot i la
seva curta edat sempre s’ha sentit molt bé envoltada de grans, curiosament ja al seu poble,
els seus amics eren gent gran. No tant grans com aquí, perquè aquí fem molts anys, però ella
sempre ha preferit la vellesa a al jovent.
La seva fe, és autèntica i especial. Sorprèn que una jove tingui una visió tan madura de les
persones i és que en cada u de nosaltres hi veu al fill de Deu, a qui cal respectar per sobre
de tot. A més ella considera que som el que som gràcies als altres! Som rialles perquè els
altres ens fan riure o plorem perquè l’altre ens fa plorar...
Ella és la viva representació del carisma de la nostra fundadora, allejar el dolor i
sembrar la pau de tothom. I quan diem tothom, és tothom, sense distinció de malalties,
sexe, estatus... ella saluda cada dia a tothom pel seu nom i ho fa amb un somriure que
encomana.
I per acabar voldríem dir que durant l’entrevista ha estat una bona mestra perquè a
nosaltres ens ha instruït amb passió i això ha fet que l’escoltéssim amb devoció. Que tinguis
un camí ben llarg per poder ajudar a tots els que tenen la sort de trobar-te.

RACÓ DE PSICOLOGIA
10 HABILITATS PER A LA VIDA
El passat 19 de setembre, en motiu del 50è aniversari de la casa, es va organitzar una
conferència titulada REVOLUCIÓ EMOCIONAL: 10 HABILITATS PER A LA VIDA, a càrrec del
psicòleg Àlex Maset.
Faig una valoració positiva del què es va parlar en les gairebé 2h que va durar l’exposició.
Tanmateix, parlant amb altres companys que també hi van assistir, em van comentar que no
van extreure res de nou de tot el què es va parlar, que els temes tractats ja són més que
coneguts.
I realment, una part de raó tenen aquests companys. La meva reflexió posterior, però, és
pensar que si es fan xerrades sobre aquesta temàtica és perquè d’alguna manera son
necessàries. És trist, o si més no, qüestionable, que ens hagin de recordar l’essencial, però ens
trobem immersos en una societat que sovint fa necessari recordar els aspectes bàsics de la
vida, de les relacions, de la comunicació entre tots nosaltres.
Tothom ho sap, però no tothom ho aplica. Per què, si no, tants problemes emocionals,
d’angoixes, depressions, alteracions del son, psicosomàtiques...?
Us resumeixo les 10 habilitats per a la vida que ens va plantejar el ponent, i que de ben segur,
sabeu:
1. CONNECTAR: cal connectar la nostra part racional amb la nostra part emocional. Si tens
en compte només la teva intel·ligència cognitiva et mancarà una part molt important, i a la
inversa.
2. PARAR: hem de parar el ritme per escoltar-nos i proveir-nos d’energia.
3. CENTRIFUGAR: hem de ventilar les emocions que se’ns generen interiorment per a què no
s’enquistin i produeixen alteracions. Hem de transitar pel què sentim i legitimar-ho.
4. ENERGIA: fer allò que “m’energitza”, que em fa sentir emocions positives. Podem escollir
què fer i amb qui estar. No fem res ni estiguem amb ningú que no ens “energitzi”.
5. VEP (VIURE EN PAU): reconciliar-nos amb nosaltres mateixos i amb allò que no ens agrada
de nosaltres mateixos; tots tenim llums i ombres.

6. ORDRE I SISTEMES: quin lloc ocupem en els nostres sistemes relacionals (família, feina,
comunitat...)? Hem de saber quin és el nostre lloc i saber-hi estar. Quan estem al nostre lloc
BRILLEM.
7. INCLUSIÓ: ens hem de sentir inclosos dins els nostres sistemes relacionals, perquè d’aquesta
manera EXISTIM.
8. PARE I MARE: hem d’acceptar i estar en pau amb aquestes 2 figures, ja que això ens
permetrà fluir i generar vincles forts.
9. EL CAMP: ser sensibles a les energies que ens envolten. Tenir en compte l’ordre espiritual
(que no vol dir religiós).
10. MOVIMENT DE SI /NO: hi ha moments d’expansió i altres de contracció a la nostra vida, de
guanys i de pèrdues, d’èxits i fracassos i és important acceptar aquests SI i aquests NO per
anar evolucionant. Tot forma part del nostre llegat, però sempre hem de tenir present en quin
moviment estic en aquest moment. Saber-ho m’ajudarà a viure.
Ja ho veieu. 10 habilitats que no s’han inventat ara, que són universals, però que potser ens
cal recordar.
A l’inici de la conferència, el sr. Àlex Maset ens va instar a pensar i escriure un llistat de les 5
habilitats que cadascú dels presents individualment considerava que eren necessàries per a
la vida, i després va completar un llistat de 15 amb les 10 que ell va exposar.
Per acabar, jo us demanaria el mateix. Quines són les
habilitats, a part de les esmentades, que considereu que
són importants per a la vida?
Les meves són: humilitat, saber escoltar, valentia,
flexibilitat i saber riure. I les vostres?

(llistat extret de la conferència a càrrec del sr.
Àlex Maset)

MÒNICA GARCIA/Psicòloga del centre

RACÓ DE TERÀPIA
OCUPACIONAL

ALTES DEPENDÈNCIES
Avui dia, degut a la llarga esperança de vida, el perfil de persones ateses a
residències és un perfil de gent gran amb elevats nivells de dependència.
Aquest fenomen ha provocat la transformació progressiva de l’atenció que es
dóna als centres geriàtrics, essent cada vegada més assistits.
Aquest concepte de dependència implica un abordatge assistencial específic,
amb un pla terapèutic biopsicosocial. Es requereixen professionals qualificats
per atendre a aquest perfil de persones, canviar el tipus d’intervenció sobre
aquestes persones, i també sobre l’entorn directe per tal de minvar els riscos de
generació de dependència per part de l’entorn.
L’equip de professionals del centre ja fa temps està treballant en el projecte per
millorar l’atenció global als grans dependents. Els objectius principals són
garantir el seu benestar, afavorir el seu confort i preservar la seva dignitat.
Una de les intervencions més palpables d’aquest projecte són els equipaments,
els quals estem canviant i modificant mica en mica. Alguns ja comencen a ser
visibles, ja que es troben en espais comuns, com les butaques de confort,
d’altres; com els llits, matalassos i coixins de canvis posturals s’aniran introduint a
les
diferents
habitacions
de
la
4rta
planta
(residents
d’alta
dependència/mesures pal·liatives), per a ús individual i exclusiu dels que hi
viuen.

LLITS ARTICULATS
BAIXOS (amb regulació de
80cm a 25cm)

MATALASSOS AMB
SISTEMA ANTIESCARES
INTEGRAT

COIXINS POSICIONADORS

BUTAQUES DE CONFORT
I DESCANS

LOLI PACHECO (Terapeuta Ocupacional)

RACÓ D’INFERMERIA
LA INCONTINÈNCIA URINARIA EN LES PERSONES GRANS
La incontinència urinària és una
de molèstia a

la

persona,

pèrdua involuntària d'orina

generalment perquè es

que

produeix

en

causa algun tipus
un

moment

i/o

lloc inadequats. La funció vesical pot estar aletrada per una varietat de condicions
que afecten el sistema nerviós i el tracte urinari inferior. Suposa una pèrdua d'una
funció fisiològica.
No hem

de pensar

que

la incontinència és exclusivament

un

problema de

l'aparell urinari, sinó que pot estar relacionada amb diferents òrgans o sistemes de la persona
gran: aparell nerviós, aparell genital, locomotor, etc.
No

hi

ha

cap

dubte

que

l'envelliment

provoca

canvis

en

l'organisme,

canvis

que afavoreixen que la persona gran tingui més probabilitats de patir-la, però no
podem acceptar sense més que pel fet de ser grans s’hagi de perdre la continència. Afecta
al

voltant

del

20-25%

de

les

persones

majors

de

65

anys, és més freqüent en

dones i s’incrementa amb l'edat.
La incontinència urinària en les persones grans pot conduir a una davallada física, funcional
i emocional que te conseqüències funcionals, psicosocial i fins i tot econòmiques. Les
molèsties que genera poden provocar situacions d'aïllament social, quadres de depressió i
ansietat.
Els símptomes poden variar des d'una pèrdua d'orina lleu (al moment de tossir, esternudar,
riure, fer exercici, aixecar pesos, aixecar-se del llit o d'una cadira, etc.) fins a un desig sobtat
d'orinar que s'acompanya de pèrdua de quantitats d'orina abundants.
Sovint les persones afectades són reticents a expressar aquest tipus de problema per
vergonya. No es viu com un símptoma sinó com un dèficit.
Cada cas és diferent i cal estudiar-lo d'una manera individualitzada. El diagnòstic es pot fer
amb una exploració clínica i a vegades per mitjà d'una sèrie de proves diagnòstiques (estudi
urodinàmic, ecografies i radiografies). El tractament pot ser mèdic, quirúrgic o rehabilitador,
però sobretot es basa en una sèrie de recomanacions i mesures de reeducació per ajudar a

controlar la incontinència i que també serveixen com a prevenció. Quan
les recomanacions i exercicis no tenen cap efecte o el deteriorament
cognitiu és important, s'ha de recórrer a mesures pal·liatives com ara els
bolquers o els sondatges.
MONTSE PARRILLA Coordinadora Assistencial - Resp. Higiénico Sanitaria

Calaix de sastre:
Endevina endevinalla
Fotos d’abans
i gent d’ara.
Sabeu qui és?
ONEROM ASILE
En XARLI i les pífies dels diaris

Diferents
maneres de dir
GIRONA !

TERRA DE XAUXA
Xauxa és el país més gran
i bonic per excel·lència
allà es neda en l’opulència
i de pobres no n’hi ha.

Allà sols hi ha fruites fines
i préssecs rossos com sols;
albercocs del pinyol dolç
i les pomes camosines.

Allà no mana ningú
i tothom creu i va recte,
perquè s’acata i respecta
el pensar de cadascú.

Les cases són de torrons;
les parets, de xocolata;
les rieres, d’or i plata,
i els camps, coberts de capons.

Així tots viuen tranquils
i en la més dolça harmonia,
sense crims, ni policia,
ni plets, ni guerres civils.

Els arbres donen vestits;
les muntanyes, perles riques;
els jardins, flors molt boniques,
i les fonts, vins exquisits.

No es fan quintes ni eleccions;
i, com no hi ha propietaris,
no hi ha advocats, ni notaris,
ni es paguen contribucions.

Allà no s’ha de passar
cap pena de poder viure;
vinga broma, vinga riure;
i menjar bé, i descansar.

Allà ningú té la dèria
dels treballs per l’interès,
perquè, com no hi ha diners,
no es coneix mai la misèria.

Així és, que com hi regna
tanta alegria i quietud,
s’hi gaudeix una salut
que els metges no hi tenen feina.

Tothom troba el que demana;
i per acontentar a qui es vol,
cada dia surt el sol,
i plou set cops la setmana.

I quan ja s’és a la vora
de les portes de la mort,
ve una febre, una atac fort,
i… bona nit i bona hora.

Però la pluja no encaparra;
el dilluns plouen cabrits;
el dimarts, coloms rostits;
el dimecres, botifarra;

Amb això, sense disbauxa,
si us agrada el que es diu,
aneu a passar un estiu
allà a la terra de Xauxa.

el dijous, rets i cotilles;
divendres, fruites i vanos;
dissabte, puros habanos,
i el diumenge, mandonguilles.

I quan sereu de tornada
d’eix país formós i gai,
com que jo no hi estat mai…
ja em contareu si us agrada.

(Antoni Borí i
Fontestà, 18621912, El trobador
català)

PER SOMRIURE DE L’ELISA HERRERA

-

¿A dónde va?
A donde me lleve el viento y diga tu corazón.
Señor! Sea serio o bájese del taxi.

-

Amor, dame al bebé.
Espera a que llore…
¿A que llore? ¿Por qué?
Porque no sé dónde lo dejé.

¿Cómo se dice diarrea en africano? ABÚNDA LA KAKA

- Hola me llamo Paco, ¿y tú?
- No, yo no.

-

¿Es el club de los vagos?
Sí señor, es aquí!
Pues que me entren, por favor.

Van dos ciegos por la calle pasando calor y dicen:
- Ojalá lloviera!
- Ojalá yo también!
Había una vez un gato que tenía 16 vidas, vino un 4x4 y lo
mató.
- Mamá, mamá que buena está la paella!
- Pues repite hijo, repite.
- Mamá, mamá que buena esta la paella!

¿Que es la música?
La música es el acento que al mundo ha robado
lanza cuando a dar forma no alcanza un mayor
pensamiento de la flor del sentimiento es
presentimiento suave es todo lo que no cabe
dentro del lenguaje humano
Anónimo.

ACTES DE COMIAT ACTE DE COMIAT 14.08.2019
PILAR GUINÓ MASDEVALL
De la Sra. Pilar els seus companys recorden que era una

persona solitària,

i de poques relacions, una persona feta a la seva, i que el fet

d’ingressar

una residència li va suposar tot un trasbals. Sempre va patir

un neguit que no

li vam poder disminuir. Desitgem que descansi en pau.

PAQUITA CENTRICH RIBAS
Tothom la recorda com una persona educada i elegant, afable i de bon tracte.
Hem viscut tota la seva davallada, però tot i la malaltia, encara va mantenir
una part del seu tarannà. Desitgem que descansi en pau.

MARIA COROMINA SALA
Una dona dedicada als altres, així la recorda tothom. Una bona persona,
atenta, complidora, que quan havia pogut havia visitat als qui ho necessitaven.
Al nostre costat va arribar als 104 anys, tot i que ja estava molt desconnectada
de la seva realitat. Desitgem que descansi en pau.

en

PERE FAJULA BOSCH
Ha estat tant poc amb nosaltres que amb prou feines l’hem pogut

conèixer com

segur s’hauria merescut. Desitgem que descansi en pau.

TOMÀS HERRERO
Del Sr. Tomàs tothom recorda que era un senyor callat i tranquil,

que sempre

estava acompanyat de la seva dona, l’Anna, i també amb moltes

visites

seus fills. No el van deixar mai. Tot i que es va anar apagant molt

lentament, el

dels

van vetllar en tot moment. Desitgem que pugui descansar en pau.

HNA MONTSE PÉREZ LLINÀS
De la germana Montse tots recorden que sempre intentava ajudar a

tothom, tot i

que a la seva manera. Sempre acompanyava als malalts en agonia.

En els últims

temps, però, i pels seus problemes de salut, fou ella la que va

necessitar

les atencions. Al final, ja descansa en pau.

EUDALINA ESCAPA JORDÀ
Molts anys feia ja que l’Eudalina vivia amb nosaltres, i hem pogut

observar tot

el seu procés i l’hem pogut acompanyar. De fer visites als altres

residents

malalts, i ajudar a la perruquera a preparar els rul·los, a necessitar

ajuda per tot.

La pèrdua de visió i les caigudes van ser el seu punt més feble, i el

què més la

va fer patir. Amb 99 anys, ja no tenia més ganes de viure. Desitgem

que descansi

en pau.

ANGUSTIAS LUQUE ROMERO
Pausada, tranquil·la, presumida i la mare d’en Rafel del Bingo, així

recordem

l’Angus, que en els últims mesos i de forma lenta i pausada, tal i

com era ella,

es va començar a acomiadar. El nostre rei de Pastorets en els 2

últims

Desitgem que descansi en pau.

a

anys.

MARIA ESPONA SALA
A la Sra. Maria els seus companys la recorden elegant i ben

arreglada,

sempre contenta, o almenys els ho semblava, ja que recorden

que

sempre

tenia una mitja rialla a la cara. Molt pendent de la seva família,

que

sempre

l’acompanyava, tenia una voluntat que la va ajudar en molts

moments, fins i

tot per fer els Pastorets. Però aquesta voluntat la va perdre en

les

setmanes. D’alguna manera, ja ens va dir que volia marxar.

Desitgem que

últimes

descansi en pau.

JOSEP ESPUÑA PAIRÓ
El Sr. del barret, així el recorden els altres residents. Un home

tranquil

bon fer, que va començar a perdre la memòria, però que abans

li va fallar el

cor. Amb prou feines l’hem pogut conèixer, ja que no ha arribat

als

2

i

de

mesos

amb nosaltres. Desitgem que descansi en pau.

NOTES FINALS

L’àrea social esta confeccionant un nou horari d’activitats per tal de poder cobrir
de tallers i activació els tres pisos on a finals de mes ja s’hi farà vida. Es tracta que
tant les dinamitzadores, com les fisioterapeutes, la psicòloga i la terapeuta
ocupacional activin les tres unitats de convivència: la del primer pis amb la gent
més autònoma, la del 3er (un nou espai on hi haurà una atenció més
personalitzada) i finalment la del 4rt on, ja fa 2 anys que, hi conviuen la gent en
estat més pal·liatiu.

QUI ARRIBA I QUI ENS HA DEIXAT
Ingressos

Baixes

CASAS COLOMER, MIQUEL
TRIADU CASAPONSA, MERCÉ
BOSCH RIBAS, JAUME
GURI PARIS, MARIA ROSA
PALAU LLAGOSTERA, PILAR
MASO TRIOLA, FLORA
POMES MARTÍ, ROSER
SERRAT GRABULOSA, MARIA
CANALIAS VERDAGUER, FLORENCI
BRAVO BERROCAL, M.JOSEFA
SOGAS PLANELLA, JOSEP
CASTELLS SOLE, TERESA
JORDÀ VILA, MARIA

AGUADO PUERTAS, ELENA (alta del centre)
PEREZ LLINAS, MONTSERRAT
ESCAPA JORDA, EUDALINA
ESPONA SALA, MARIA
LUQUE ROMERO, ANGUSTIAS
ESPUÑA PAIRO, JOSEP
BADOSA ARAU, PALMIRA
GARCIA IZQUIERDO, TERESA
FABREGA BOSCH, FRANCISCO
PARRA CANTERA, LEONOR
CASTELLS SOLE, TERESA (alta del centre)

Agenda dels propers actes especials:
2 d’octubre: playback de Sant Joan
18 d’octubre: Sant lluc
23 d’octubre: passi de fotos
31 d’octubre: castanyada
8 de novembre: missa dels difunts
9 de novembre: Lluèrnia
Nota de recepció: A finals de mes passem via correu electrònic a totes les famílies,
la informació dels actes especials programats per al següent mes. Si algú vol
rebre aquesta informació, que faci arribar l’adreça a recepció.

Per festes el ritme de treball no s’atura
i alguns ho combinen amb el ball!!!

Volem dedicar aquest espai
als portadors més ben plantats dels nostres capgrossos.
Ells son la Jamila (fent de iaia Tureta)
i en Sergi (que porta en Pep un bonic vailet)
I és que té molt mèrit estar treballant des de les 8 del matí i que et quedin ganes de
gresca i diversió. Però també cal felicitar al creador d’aquesta iniciativa, ja que sense
la seva espurna i contínues ganes de ser-hi res d’això seria possible.

