Dolor Sit Amet

Entrevista a…

Número 01

www.unagranfamilia.com

MARÇ 2011
14

-Em vaig casar a Montserrat. Vam
estar tres dies a Montserrat i...

Ens reconiexem

15

1º aniversari,
nova etapa
En els darrers mesos, hem iniciat una nova etapa

A veure si sabeu qui som…

pensada i elaborada amb tots els detalls, plena

Vols saber qui s’amaga darrere
…d’aquest nena?

d’il.lusions i d’esforços, i així es percep cada dia. Avui, en
el millor moment, després d’un any de funcionament del
centre, neix la primera revista de la Residència Sant
Josep...
Continua a la pàgina 2
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EDITORIAL
Benvolguts,
Benvolgudes,
En els darrers mesos, hem iniciat una nova etapa pensada i
elaborada amb tots els detalls, plena d’il.lusions i d’esforços,
i així es percep cada dia. Avui, en el millor moment, després
d’un any de funcionament del centre, neix la primera revista
de la Residència Sant Josep, en la redacció de la qual, hi ha
col·laborat cada un dels membres d’aquesta gran família.
Tots hi hem aportat idees, reflexionat opinions, per aixó
desitgem que us agradi i sigui un motiu d’unió, i que totes les
petites parts d’aquest equip hi puguin participar i col·laborar,
i fer d’aquesta institució una gran llar.
Per què el nom d’Alzina? L’alzina és un arbre mil.lenari,
robust, resistent, arrelat, com una família. Aquest és un dels
pilars de la residència, el respecte i la unió!
Amb aquest sentit de motivació i millora continua, us
convidem a gaudir d’aquesta revista dedicada a tots
nosaltres i aquells que més endavant hi col·laboraran.
Animem a totes les persones que ho vulguin, a participar-hi i
us donem molt cordialment les gràcies .

Malpartit, Febrer de 2011
Família Saló Català
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La plantada de
l’Alzina
El dia 15 de Febrer vam celebrar el primer
aniversari.
Vam esmorzar xocolata amb xurros, vam fer
un dinar familiar i a la tarda, tots junts al
jardí,

vam

plantar

l’alzina

en

commemoracio del primer aniversari de la
Residència.
Ens ho vam passar molt bé...
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Festes de Nadal

Durant el mes de desembre vam dur a terme
moltes activitats encaminades a preparar les
festes de Nadal. Vam decorar la residència amb
arbres, vam fer un pessebre, centres de taula,
etc.

El dia 23 de desembre de 2010 vam celebrar
el Nadal amb la Coral Petit Cor de Torrefarrera,
vam fer cagar el tió i vam gaudir d’un berenar
amb la companyia de familiars, treballadors/es
i amics/gues.
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Festes de Nadal
El dia 5 de gener de 2011 vam celebrar
l’arribada dels Reis Mags. Va venir el rei
Baltasar carregat de regals per a tothom i
bons propòsits per al nou any. Tot seguit
vam fer una torronada.
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FESTA MAJOR
A ALPICAT

El dia 20 d’agost de 2010 vam assistir a un
concert de la orquesta Selvatana inclòs dins
de la programació de la Festa Major
d’Aplicat.

gaudir molt de cançons d’abans i d’avui amb
havaneres, sardanes i música de pellícules
de dibuixos animats.
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I JORNADA: Qualitat de vida en la
gent gran

El dia 26 d’octubre de 2010 vam fer a la

El conferenciants van ser la Sra. Anna

Residència, la I Jornada sobre “Qualitat de

Companys, el Sr. Jesús Marceli I el Sr.

vida en la gent gran”. Vam reflexionar sobre

Marcos Serrano respectivament. Va ser una

tres temes molt importants per a la tercera

jornada

edat: l’alimentació, la cura dels peus i la

residencia van poder compartir vivències

sexualitat.

amb l’Associació de Jubilats d’Alpicat.

on

els/les

avis/àvies

de

la
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VISITA A
L’AEROPORT
D’ALGUAIRE

El dia 15 d’octubre de 2010 vam anar a
visitar l’Aeroport d’Alguaire. Va ser una
visita molt especial perquè molts residents
no havien vist mai un avió de prop. Vam
poder veure enlairar i aterrar un avió.
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PRESTACIÓ ECONÒMICA
VINCULADA A RESIDÈNCIA

Aprofitant la creació d’aquesta revista us

En aquesta llei, a partir del barem de

volem informar que la nostra residència es

valoració

troba en procés de concertació amb la

s'estableixen tres graus de dependència:

Generalitat de Catalunya i actualment podem

dependència

rebre al nostre centre persones valorades amb

dependència

la Llei de la dependència i amb prescripció de

dependència (Grau III). Cada grau de

prestació econòmica vinculada.

dependència es classifica en dos nivells

de

la

dependència

moderada
severa

(Grau

(BVD)

(Grau
II),

I),

i

gran

segons l'autonomia de les persones i la
intensitat de les cures que requereixin.
La dependència és la necessitat d'ajuda que té
una persona per fer les activitats bàsiques de
la vida diària, derivada de l'edat, la malaltia

El procés que se segueix un cop sollicitada la

i/o la discapacitat, i lligada a la falta o a la

valoració de la dependència és una visita

pèrdua

domiciliària o a la mateixa residència, on es

d'autonomia

física,

mental,

intellectual o sensorial.

fa la valoració del grau, es rep la resolució de
grau i posteriorment els serveis socials bàsics
d’atenció primària es posen en contacte per

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006,

elaborar el programa individual d’atenció

de promoció de l'autonomia personal i

(PIA) on es determinen les modalitats

atenció a les persones en situació de

d'intervenció

dependència, coneguda popularment com a

necessitats de les persones en situació de

"Llei de la dependència", va entrar en vigor l'1

dependència pel que fa als serveis i a les

de gener de 2007. Tot i que es tracta d'una

prestacions econòmiques previstes en la

norma estatal, el desplegament d’aquesta llei

resolució segons el seu grau i nivell. (continua)

és competència de les comunitats autònomes.

més

adients

per

a

les
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PRESTACIÓ ECONÒMICA
VINCULADA A RESIDÈNCIA

Una de les prestacions econòmiques previstes

Quan estigueu fent el procés d’elaboració

és la vinculada al servei de residència.

de PIA amb la treballadora social dels

És una prestació que es dóna al resident pel
fet de trobar-nos en procés de concertació
amb la Generalitat de Catalunya.
La prestació econòmica, la rep la persona
amb la finalitat de cobrir el cost de la plaça
ocupada i la quantitat dependrà segons el seu

serveis bàsics d’atenció primària no dubteu
a posar-vos en contacte amb nosaltres per
preparar la documentació necessària i
clarificar tots els dubtes que us puguin
sorgir.
Atentament.

grau de dependència i la seva capacitat

Yolanda Artal,

econòmica.

Treballadora social

TOTS/ES AMB LA MARATÓ
Els mesos de novembre i desembre algunes
manualitats de la residència van anar
encaminades a collaborar amb la Marató de
TV3 que aquest any estava destinada a les
lesions medullars i cerebrals
adquirides. Tots/es els/les residents van
elaborar diferents objectes (punts de llibre,
copes pintades, agulles de pit, imants per a la
nevera, etc.) que vam exposar al vestíbul de la
residència per vendre’ls a les famílies,
treballadors/es i altres visites i d’aquesta
manera poder collaborar en una obra social.
La quantitat total aconseguida va ser
210 euros.
Gràcies a tots/es per la vostra collaboració.
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ENTREVISTA A
UN RESIDENT
En aquest espai farem una breu entrevista a un
dels nostres residents. Creiem que ells són el
nostre dia a dia i per tant és important saber què
pensen i quines vivències han tingut al llarg de la
seva vida.

Nom complet:
- Juan Álvarez Pagano
Quants anys tens?
- 81 anys
On vas néixer?

es casa ni marxa de casa, abans als meus
temps als 25 anys la gent es casava. Els
joves d’avui en dia ho fan tot massa
ràpid.
Quins canvis creus que hi ha hagut
als últims anys?
- Ha canviat tot. La política, les famílies,
les parelles home-home. Abans no hi
havia ràdio a les cases. Ara hi ha de tot.

- A Lleida

Què en penses dels avenços que hi
ha hagut als mitjans de transport?

A què et dedicaves?

- Molt bé, ara tothom té cotxe. Abans
tenir cotxe costava molts esforços. Hi ha
avions, pots anar a tot arreu ràpid.

- Vaig treballar sempre com amagatzemista
d’alimentació (botiga a l’engròs de menjar)
On vas anar de viatge de noces?
- Em vaig casar a Montserrat. Vam estar tres
dies a Montserrat i després tres dies a
Barcelona. Vaig marxar amb 2000 pessetes i
vaig tornar amb 500 pessetes.
Quin va ser el teu primer cotxe?
- Un 600 de color marró clar.
Quin lloc recomanaries per visitar:
- El Pirineu català i aragonès.
Què en penses dels joves d’avui en dia?
- No m’agrada com viuen. No tenen por de
res, s’atreveix a tot. Ara un noi de 25 anys no

Quina opinió tens dels polítics?
- No són de fiar. No m’agraden perquè
pregonen el que ells no creuen. Ara no sé
a qui votar. Abans ho tenia més clar.
Com estàs a la residència?
- Hi estic bé, n’estic molt content. Vaig
venir-hi per la meva dona però també
m’ha anat bé a mi. El personal i anar al
gimnàs és el que més m’agrada.
Quin menjar t’agrada més de la
residència?
- L’arròs amb peix
Moltes gràcies per la teva collaboració,
Juanito
28 d’octubre de 2010
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ENTREVISTA A
UN TREBALLADOR
En aquest apartat els/les residents van preparar
unes preguntes i van fer una entrevista a una
treballadora de la residència. En aquesta ocasió va
ser la Marta, la nostra fisioterapeuta.

0

1-Nom complet:

6-Quin tipus de música t’agrada?
- Tota, per sortir a ballar el house, i per
escoltar el pop.

- Marta Rodríguez de la Paz Regol
2-Quants anys tens?

7-Quan surts de la residència, què
fas?

- 28 anys
3-On vius?

- Continuar treballant a casa i for a de
casa.

- A Lleida

8-Què t’agrada més la platja o la
muntanya? Per què?

4-Per què vas decidir estudiar
fisioteràpia?
- Perquè als 14 anys em van detectar escoliosi
(desviació de l’esquena) i vaig haver d’anar a
rehabilitació i des de llavors em va agradar.
5-Quin és el teu hobby? Quan el
practiques?
- M’agrada anar al gimnàs i ballar. tres
vegades a la setmana vaig al gimnàs i els caps
de setmana vaig a ballar.

- La platja. Perquè hi ha més ambient i
m’agrada prendre el sol.
9-T’agrada anar a ballar? On vas i
amb qui hi vas?
- Sí. Amb les amigues. A les discoteques i
als pubs de Lleida.
Moltes gràcies, Marta

La residència dia a dia
Les activitats

L’Alzina
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LA RECEPTA

Elaboració
Ratlleu els tomàquets i poseu-hi un
polsim de sucre per eliminar-ne
l'acidesa.
Peleu i talleu la ceba a daus. Peleu
també els grans d'all i dóneu-los un cop
perquè s'obrin. Trossegeu la sípia i
netegeu els llagostins.

Fideuà amb sípia i gambes
Ingredients (per a 4 persones)
- 300 grams de fideus.
- 300 grams de sípia.
- 250 grams de gambes pelades.
- 4 llagostins.
- 200 grams de tomàquets pera.
-  ceba, 4 grans d'all.
- 1 c/p de carn de nyora.
- Pebre blanc.
- Safrà
- Pebre dolç.
- 100 millilitres de vi blanc sec.
- 700 millilitres de brou de peix.
- Oli d'oliva verge extra.
- Polsim de sucre.
- Sal, julivert , all i oli.

Preescalfeu el forn amb el grill a 200ºC.
Poseu oli d'oliva a la cassola o paella,
feu-hi els llagostins volta i volta amb
una mica de sal, retireu-los i reserveulos. Afegiu-hi una mica d'oli d'oliva i
caramellitzeu-hi la ceba amb un polsim
de sal a foc lent, afegiu-hi els alls i
deixeu a que hi deixin el seu aroma i
sabor (podeu retirar-los-en després o
deixar-los-hi durant tota la cocció).
Quan la ceba estigui caramellitzada
incorporeu-hi la sípia trossejada,
salpebreu-ho al vostre gust i espereu
que deixi anar l’aigua. Una vegada que
s'hagi evaporat l’aigua incorporeu-hi el
vi blanc, deixeu-lo reduir i afegiu-hi el
tomàquet i la carn de la nyora,
barregeu-ho tot i deixeu evaporar
l'aigua del tomàquet. Tot seguit,
amaniu-ho amb el pebre dolç, el
pebre
blanc
i
el
safrà.
Torreu les espècies un instant per
agregir-hi a continuació els fideus,
torreu-los també sense deixar de
remenar-ho. Finalment incorporeu-hi
el brou de peix i les gambes pelades (si
no són molt grosses, poseu-les-hi més
tard perquè no quedin seques). Pugeu
el gas al màxim fins que comenci a
bullir, i tot seguit el baixeu i deixeu
coure els fideus. Abans que s'hagi
absorbit el brou completament, heu de
posar la fideuà al forn. Si la paella no és
apta per al forn, poseu fideuà en una
safata amb els llagostins reservats i
fumegeu-ho fins que els fideus es posin
de punta (per l'efecte del grill) i estiguin
més secs. Ho heu de deixar al forn uns
10-15 minuts.
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EL MEU
RACÓ

Aquest és el meu racó preferit perquè cada dia faig la migdiada
aquí. Hi ha molta tranquillitat i quietud i s’hi està molt bé. A
més a més hi ha molt bones vistes al jardí.

La residència dia a dia
Espai de fisioteràpia
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Ens reconeixeu?

Poemes

escrits pel Sr. José Maria Aguado

LAMENTO
A veure si sabeu qui som…

Quejido tras de quejido,

Només us donarem una pista: la nena de l’esquerra és una
treballadora del centre i la de la dreta és una resident.

como un animal herido

(Al proper número de la revista us en donarem les solucions)

intento aliviar la pena,
que a tu muerte me condena
el tanto haberte querido.

Acudits
Madre e hija
Una niña le pregunta a su madre:
-

Mama, ¿Cómo me trajiste al mundo?

Y la madre le contesta:
-

Fui al jardín, cogí una rosa, la metí en una cajita,
la guardé 9 meses en el armario y a los 9 meses
naciste tú.

La niña fue al jardín, cogió una rosa y la metió en una
cajita. La guardó 9 meses en el armario. A los 9 meses
abrió la cajita y salió una cucaracha y dijo:
-

Ay!!!!! Porque eres mi hija que si no te pegaba un
pisotón!

LA MOZA
¿Qué tendrá la moza
de andar de gacela,
de ojos de cielo
y cabellos de oro
que ayer me encontré…
¿Qué tendrá…?
Pues eso:
el cielo en los ojos,
el oro en el pelo,
el aire gentil
y sus gracias mil.

