
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ens reconeixeu? 19 

Fins als 50 anys vaig ser pagès i 
més tard vaig treballar al Ministeri 
d’Agricultura… 

AGOST 2011 

Entrevista a… 

Festa Major de Malpartit 

Els dies 18 i 19 de juny vam celebrar la Festa Major de

Malpartit. Coincidint com cada any amb la Santíssima 

Trinitat, que és la patrona de Malpartit...

 Continua a la pàgina 2 
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A veure si sabeu qui som… 
Vols saber qui s’amaga darrere 
d’aquest nena? 

www.unagranfamilia.com 
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 Dolor Sit Amet

EDITORIAL 

Benvolgudes 

Benvolguts, 

 

En aquesta segona edició de l’Alzina, volem destacar els fets 
més rellevants d’aquests últims mesos, que han set la festa 
major de Malpartit i la benedicció de la nova capella. 

Volem aprofitar per donar les gràcies a Don Julio de León i 
Domínguez, mossèn d’Alpicat i Malpartit, per haver 
promogut i donat suport econòmic en la seva construcció. 

En breu es podrà fer la inauguració definitiva i serà a partir 
de llavors quan podrem gaudir, cada diumenge, del magnífic 
encant de la seva construcció. 

Tot seguit us convidem a donar un cop d’ull a les notícies, 
entrevistes i activitats, que hem realitzat durant aquests 
últims  mesos al centre. 

Aprofitem també per donar les gràcies a tots per la vostra 
col·laboració amb la petita Alzina, que poc a poc va creixent 
i cada cop es fa més gran. 

Moltes gràcies!!! 

 

Malpartit, agost de 2011 

Família Saló Català 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa Major de Malpartit
Els dies 18 i 19 de juny es va 

celebrar la Festa Major de 

Malpartit. 

Dissabte 18 de juny, al matí, vam 

fer una tirada de bitlles al jardí de 

la residència, conjuntament amb el 

club de bitlles d’Alpicat i 

d’Alguaire. Tot seguit vam 

esmorzar i en acabar, vam repartir 

premis per a tots els assistents.  
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Diumenge 19 de juny, al matí, es va Beneir 

la nova capella del poble, amb l’assistència 

del Sr. Bisbe de Lleida, Joan Piris, el Vicari 

General, el Sr. Ramon Prats, i el Rector de 

Malpartit Don Julio De León Dominguez. 

També van assistir a l’acte les autoritats de 

Torrefarrera i Alpicat. Tots plegats vam 

poder gaudir de la fantàstica actuació de la 

Coral Clavellina.  

Diumenge 19 de juny a la 

tarda vam assistir al ball de 

Festa Major tal i com es feia 

anys enrere, al carrer, sense 

carpa i amb l’orquestra a 

sobre d’un camió!!! 

 

Vam ballar al ritme de 

cançons populars i ens ho 

vam passar d’allò més bé.  
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CARNESTOLTES

El dia 24 de febrer vam celebrar 

Carnestoltes. Aquest any els/les 

residents es van disfressar d’indis i 

els/les treballadors/es de vaquer. 

Vam fer un berenar especial i 

després vam ballar al ritme de la 

música country!!!  
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LA MONA

El dia 19 d’abril vam anar a menjar 

la mona a l’Hípica d’Alpicat. El dia 

abans vam elaborar  les mones  

Ummmm que bones!!!!!!  
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EXCURSIONS: Roda Roda

EXCURSIONS: Aeroport d’Alguaire

El dia 9 de març vam anar a visitar el 

Museu Roda Roda de Lleida. Va ser una 

experiència molt bonica ja que ens van 

explicar com ha evolucionat el món de 

l’automòbil i vam poder recordar vells 

temps.  
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El dia 27 de maig vam fer un intercanvi 

intergeneracional amb la guarderia d’Alpicat:  

La Luna. Va ser una visita molt especial ja que 

vam compartir amb els més petits cançons 

populars. Vam elaborar uns sonalls i els hi vam 

regalar. 

Ens ho vam passar molt bé!!!  

EXCURSIONS: Guarderia d’Alpicat

SANT JOAN 

El dia 22 de juny vam celebrar 

Sant Joan. Vam fer una 

revetlla al jardí de la 

residència, amb un sopar 

especial, música i petards. 
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L’ARTROSI  

L’artrosi és una malaltia degenerativa crònica 

del cartílag articular, que és un component 

del nostre organisme amb una gran varietat 

de funcions. Es troba a l’extrem dels ossos, on 

aquests s’articulen. Si no està sa, no permet la 

mobilitat fluida de les articulacions, produeix 

dolor i fricció mínima. 

La causa és un desequilibri entre la 

resistència del cartílag i les sobrecàrregues a 

les quals està sotmesa l’articulació. 

Afecta sobretot a dones majors de 65 anys. 

Les localitzacions més freqüents són: genoll, 

maluc, cervicals, lumbars i a les mans. 

Al ser evolutiva, no té tractament curatiu però 

es pot aconseguir un bon control del dolor i 

una millora de la mobilitat. 

Els factors de risc són:

1. No modificables: genètica, edat, sexe i 

raça.

2. Modificables: obesitat, sedentarisme, 

lesions esportives, activitat laboral, 

tabac, menopausa... 

És important saber que com menys activitat 

física fem, més s’agreujarà l’artrosi, i per tant, 

més augmentarà el dolor i més disminuirà la 

mobilitat.

Alguns exercicis que podem realitzar de 

forma diària són:

I recordeu: PREVENIR ÉS MILLOR QUE 

CURAR!!!!!

Atentament,

Marta Rodríguez de la Paz Regol

Fisioterapeuta
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TOTS/ES AMB L’ASSOCIACIÓ 

ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER 

Els dies 6, 7 i 8 de maig va tenir lloc la 6a Fira 

Ecojardí d’Alpicat.  

En aquesta fira, les residències d’Alpicat i entre 

aquestes la nostra, vam fer una donació de 

manualitats realitzades a la residència, amb 

l’objectiu de vendre-les i d’aquesta manera obtenir 

diners per a l’AECC.  

Aprofitant aquesta col·laboració, vam anar a 

visitar la Fira.

La residència dia a dia
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ENTREVISTA A 
UN RESIDENT

1- Nom complet:  
Alfonso Justribó Altisent 

2- Quants anys tens? 
86 anys. 

3- On vas néixer?  
A Almacelles. 

4- A què et dedicaves?  
Fins als 50 anys vaig ser pagès i més tard 
vaig treballar al Ministeri d’Agricultura. 
També vaig treballar ajudant a la meva 
senyora en una botiga de pesca salada a 
Almacelles.  

5- On vas anar de viatge de noces? 
A Barcelona 1 setmana. Vaig anar a Olesa 
de Montserrat, als cines, teatres, Mollet del 
Vallés.  

6- Quin va ser el teu primer cotxe? 
Un R7 de color vermell. 

7- Quin lloc recomanaries per visitar: 
València 

8- Què en penses dels joves d’avui en dia? 
Que són molt guapos. Que tenen problemes 
perquè no tenen feina i per això s’han 
revelat.  

9- Quins canvis creus que hi ha hagut en 
els últims anys? 

Hi ha hagut un gran desenvolupament que 
se’n beneficia tothom. Tot ha canviat molt. 
Les botigues no tenien aparador per 

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. 

exemple

 

 

 

 

exemple. Avui en dia tothom té cotxe, 
ràdio, etc. Qui havia de dir que a 
Alguaire hi hauria un aeroport? 

10- Què en penses dels avenços que hi 
ha hagut en els mitjans de 
transport? 

Hi ha hagut un canvi molt gran. Avui 
en dia tothom té cotxe, abans a molts 
llocs s’hi havia d’anar caminant. El 
primer avió que vaig veure va ser a 
l’excursió que vam fer amb la 
residència a l’Aeroport d’Alguaire.  

11- Quina opinió tens dels polítics? 
No els entenc. Llegeixo i llegeixo però 
no els entenc.  

12- Com estàs a la residència? 
Bé. El que més m’agrada és la gent.  

13- Quin menjar t’agrada més de la 
residència?  

M’agrada quasi tot, però el que més 
m’agrada són els macarrons amb carn. 

Moltes gràcies per la teva col·laboració 

Alfonso  
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ENTREVISTA A
UN TREBALLADOR

1. Nom complet: 

Eugeni Jové Subirada 

2. Quina edat tens? 

43 anys 

3. Tens fills? 

Sí, 3. Dos nens i una nena. 

4. Treballes en algun altre lloc a part de la 
residència? 

Sí, a l’Aliança, fa 16 anys.  

5. Perquè vas escollir ser metge? 

Vaig estudiar medicina per vocació. L’especialitat 
de metge de família perquè ho combina tot, 
medicina interna, urgències, etc.  

6. Ets del Barça o del Madrid? 

Del Barça 

7. On vas anar de viatge de noces? 

A Andalusia amb un cotxe de segona mà comprat 
amb 4 duros.  

8. La teva música preferida 

Una mica de tot. Pop i música clàssica. 

Els/les residents van preparar unes preguntes i van 

fer una entrevista a un treballador. En aquesta 

ocasió va ser l’Eugeni, el metge de la residència.  

 

 

9. Una pel·lícula 

Evasión y victoria. 

10. Plat preferit 

Ous ferrats amb patates fregides 

11. Un llibre per recomanar 

La ciència de la salut de Valentí Fuster 

12. Què t’emportaries a una illa deserta? 

A la família.  

13. Què esperes de la vida?  

Viure amb salut i pau.  

14. El millor i el pitjor de la teva 
professió? 

El millor: aliviar i curar als pacients.  

El pitjor: voler-los ajudar i no poder, no 
poder aliviar els seus dolors.  

 

Moltes gràcies per la teva col·laboració 
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LA RECEPTA

BRAÇ DE GITANO (Recepta facilitada per Pepita Inglés)
 

Ingredients: 

. 4 ous grans o 5 petits. 

. 100 gr. de sucre 

. 100 gr. de farina. 

                                                              . 1 culleradeta de llevat en pols. 

Elaboració:  

Primer que tot s’han de separar els rovells de les clares. A continuació s’han de batre els rovells 
juntament amb el sucre. Quan haguem aconseguit una massa, barrejar-hi la farina i el llevat. 
Continuar barrejant fins que ens quedi tot unit.  

Muntar les clares a punt de neu, amb un pessic de sal i afegir-les a la barreja anterior.  

Folrar una plata de forn amb paper de forn i escampar la barreja per tota la plata.  

Posar-ho al forn (preescalfat prèviament a uns 220º), durant uns 7-10 minuts. És important no 
passar-nos de cocció ja que si es cou massa després serà difícil d’enrotllar.  

Quan és cuit es treu del forn i de seguida es posa damunt d’un drap que tindrem estès. Amb 
compte, traiem el paper del forn. Ara ja es pot omplir amb el que més ens agradi: crema, nata o 
xocolata. Un cop ple, enrotllem el drap juntament amb la planxa de pa de pessic.  

Per decorar-lo per sobre podem posar sucre glacé i si es vol es pot tornar a posar al forn (format 
grill) per torrar el sucre i que agafi color.  

La residència dia a dia
Activitats 
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Aquest és el meu racó preferit perquè hi ha molta 
claror i molt bones vistes. Hi he passat moltes 
estones cosint. 

EL MEU 
RACÓ 

La residència dia a dia
Aniversaris 
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Aniversaris
A continuació us mostrem els aniver-
saris que hem celebrat a la residència 
del març a l’agost.

MARÇ:

7-  Enric Bonet (84)

8-  Pepita Torrent (87)

10-  Justina Zapater (99)

11- Quimeta Sales (87)

13-  Fermina Escanilla (83) i   
 Cristina Jiménez (82)

17- Carme Llavaneras (78)

27-  Maria Oncins (87)

ABRIL:

23- Maria Cosi (69)

JUNY:

10- Dolors Manasanch (85)

20- Teresa Gistau (81)

JULIOL:

9- Maria París (84)

12- Pepita Novell (88)

15- Faustina Díaz (81)

AGOST:

20- Juana Salillas (92)

24- Amalia Peña (87)

30- Maria Biosca (92)

31- Ramon Viladegut (84)

Feria de Abril
El dia 30 d’abril vam celebrar la “Feria de Abril” 
a la residència. Va venir el grup de sevillanes 
del Centre Andalús de Tarragona i vam gaudir 
tots junts d’una tarda divertida. Tot seguit vam 
fer un berenar de tapes. OLÉ!!!
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Piscines de Torrefarrera

seguit vam donar un tomb per les piscines. 
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Collir nectarines
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Festa Major d’Alpicat
El dia 18 d’agost vam assistir al Concert de la Festa Major d’Alpicat. Com l’any passat, vam gaudir 
al ritme d’havaneres, sardanes i cançons tradicionals catalanes amb l’Orquestra Selvatana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONS A LA REVISTA 1: La nena de l’esquerra és  la Marta Macià, la 
directora de la residència i la de la dreta la Rosa Subirà.  
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A veure si sabeu qui som…  

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

(En la pròxima revista donarem les solucions) 

 

 

Historia de una espiga 
(Antonia Palacin) 

En áureo trigal cuyas mieses 
el sol iba dorando a sus fuegos 

una espiga arrogante crecía 
muy cargada de hechizos y ensueños. 

Era esbelta y gallarda y muy alta, 
y tan buena, que todo su anhelo 
lo cifraba en crecer y adentrarse 

de este modo en la gloria del cielo. 

Y la espiga soñaba y crecía 
y esperando saciar sus anhelos 

se pasaba las horas jugando 
en el dulce columpio del viento…

Pues Señor: una tarde de estío 
presentose en el campo un labriego,

y con hoz despiadada y ceñuda 
fue segando el precioso elemento. 

Y alarmada, ¡¡a mí no!! Le decía 
la inocente espiguita del cuento, 

¡¡a mí no!! Porque estoy designada 
para alzarme en mi tallo hasta el cielo.

Pero el hombre, tal vez distraído, 
derribola de un golpe certero, 
destruyendo con él su ventura 

y el hermoso ideal de sus sueños. 

Recogida la mies en gavilla a la trilla 
lleváronla luego y un sin fin de 

amapolas gozaron de ver la espiga 
tronchada y sus granos roda por el 

suelo.

Terminada la trilla, fue llevada la paja 
al pajar y el grano a la criba. Los finos 
granos de amapola cayeron abajo y los 
granos de trigo recogidos con un saco 

al molino lleváronlas luego.

Al crujir la rueda al molino los granos 
de trigo, finísimos  harina hicieron y 

Dios Bendito bajó de los cielos a 
depositarse en ella. 

Ens reconeixeu? Poemes

  POEMES 

(José Mª Aguado) 

A lo largo del camino emprendido en la alborada de la vida 
ilusionada por esperanzado sino. 

Vamos dejando, abrumados, transidos por el dolor, como 
girones de amor, los sueños encantados. 

Y, al final, todo increíble, sólo me queda el recuerdo que quedó 
como prendido de una estrella inaccesible. 




