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Ens reconeixeu? 
15 

Els joves d’avui en dia tenen molta 
llibertat…  

 2012 

Entrevista a… 

Sant Josep 
La nostra feina es millorar la qualitat de vida de les

persones grans i dels seus familiars. Hem elegit fer-ho amb 

entusiasme, il lusió i compromís. 

 
Continua a la pàgina 2 

Número 03 

14 

A veure si sabeu qui som… 
Vols saber qui s’amaga darrere 
d’aquest nen? 



 

 
2

 

EDITORIAL 

Benvolguts,  

Benvolgudes,  

La nostra feina es millorar la qualitat de vida de les persones 

grans i dels seus familiars. Hem elegit fer-ho amb 

entusiasme, il·lusió i compromís. 

 

El nostre principal actiu per fer-ho són les persones 

professionals que composen l’equip d’una gran família. Ells 

són qui tenen els valors, l’ètica i l’educació que fan possible 

donar una prestació de servei de qualitat. 

 

A tots ells, volem dedicar  l’editorial d’aquest semestre, i 

donar-los-hi les gràcies per la seva professionalitat i 

companyonia. 

 

Gràcies per la vostra feina!!! 

 

Amb afecte. 

Família Saló Català 

      

Malpartit, juliol de 2012 
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En motiu de la celebració del segon 
aniversari de la Residència, el dia 15 de 
Febrer vam fer una festa tota la Gran 
Família. 

Vam gaudir d’un aperitiu i dinar fantàstic, 
i després d’un espectacle impressionant, 
amb unes coreografies i vestits que ens van 
captivar. 

A tots plegats, moltes felicitats i gràcies per 
aquests dos anys plens d’alegries!!!

2 ANYS DE LA RESIDÈNCIA 
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El dia 18 de març vam 

celebrar Sant Josep. Vam 

berenar acompanyats dels 

familiars, i  vam gaudir de 

l’actuació del mag 

Centenarius, el qual ens va 

sorprendre amb els seus 

trucs de Màgia i la seva 

espontaneïtat, vam riure 

molt!!   

SANT JOSEP 
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CARNESTOLTES

Festa de Carnestoltes:  

El dia 23 de febrer vam celebrar  la festa de Carnestoltes. 

Aquest any vàrem disfressar-nos de dimonis els/les treballadors/es i d’angelets els/les residents.  

Tota la tarda va haver-hi ball i gresca, ens ho vam passar d’allò més bé!!!!  

Preparant el Carnestoltes:  

Durant els mesos de gener i febrer, vam 

estar preparant les disfresses del 

Carnestoltes. Va ser un treball molt 

gratificant i va haver-hi molta col·laboració 

per part de tots  
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FESTES DE NADAL

Reis Mags: 

El dia 3 de gener, al matí, vam escriure la carta 

als Reis Mags,i a la tarda, el patge real va venir 

a recollir-la. 

El dia 5 de gener ens va visitar el Rei Melcior i 

els seus patges. Van venir carregats de molts 

regals per a tots i bons propòsits per aquest nou 

any 2012. 

La festa va ser molt bonica i molt entranyable  
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FESTES DE NADAL

Cagar el tió i visita de l’Escola Bressol la 

Lluna d’Alpicat:  

El dia 23 de desembre vam celebrar el 

Nadal. Al matí, ens van visitar els nens i 

nenes de l’Escola Bressol la Lluna 

d’Alpicat. Els hi vam cantar Nadales i tot 

seguit vam fer cagar el tió. Va ser una visita 

molt especial ja que vam compartir estones 

de jocs amb els més petits.  

Aquest és el segon Intercanvi 

Intergeneracional que gaudim entre la 

Residència i l’Escola Bressol  
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FESTES DE NADAL

Festa de Nadal: 

El mateix dia 23 de desembre a la tarda, 

vam celebrar el Nadal amb una festa per a 

les famílies. Vam gaudir de l’actuació del 

grup Alt-Air i vam ballar tota la tarda. A 

continuació vam fer un berenar amb la 

companyia de familiars, treballadors/es i 

amics/gues  
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LA CASTANYADA

Festa de la Castanyada:  

Durant l’última setmana d’octubre, vam 

elaborar panellets i panadons de carbassa. 

El dia 30 d’octubre vam fer una festa per 

celebrar la castanyada amb residents i 

familiars. Vam gaudir d’un berenar 

fantàstic,  amenitzat pel grup Casal Swing, 

que ens van fer passar una tarda d’allò mes 

divertida!!!  
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OBRES SOCIALS

Marató de TV

Un any més, vam voler col·laborar amb la Marató de TV3, destinada a la Regeneració i 

Transplantament d’Òrgans i Teixits. Durant els mesos d’octubre i novembre moltes de les 

manualitats de la residència van estar destinades a elaborar diferents objectes per vendre a les 
famílies, treballadors/es i altres visites, i d’aquesta manera vam col·laborar en aquesta gran obra 

social.  

La quantitat total aconseguida va ser 250 euros  

Recollida d’aliments:  

 Durant el mes de desembre vam col laborar amb 

la Fundació Social Sant Ignasi de Loiola, amb el 

programa Arrels “La Botigueta” Servei 

d’aliments. Vam participar en la recollida 

d’aliments en la campanya “Nadal per a tots”, 

realitzant donacions d’aquells aliments bàsics i 

nadalencs destinats a persones que per la seva 

situació requerien d’aquesta ajuda. 

Moltes gràcies a tots per la vostra col laboració  
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  LA DIABETIS 

Què és la diabetis?   

La diabetis és una malaltia molt freqüent, 
sobretot en els països industrialitzats. Afecta 
als dos sexes i a totes les races, no respecta 
límits d’edat, classes socials ni zones 
geogràfiques.  

El seu nom científic és Diabetis Mellitus, és 
una malaltia crònica, però una persona 
diabètica podrà gaudir d’una vida normal, amb 
poques limitacions, sempre que conegui i 
respecti les normes de control i tractament. La 
diabetis és un trastorn general del metabolisme. 
Es manifesta de manera especial amb un 
augment anòmal dels nivells de sucre a la sang 
(hiperglucèmia), de la qual es deriven 
complicacions agudes i cròniques si no es 
compensa adequadament.  

Signes: 

Els següents signes permeten sospitar l’aparició 
d’una diabetis, però sempre serà el metge qui 
en determinarà l’existència. Cal tenir en 
compte que no tots els diabètics presenten 
aquests símptomes.  

 Producció excessiva d’orina 

 Sensació general de cansament 

 Set excessiva 

 Aprimament sense deixar de tenir gana 

 Vista ennuvolada 

Tipus: 

. Diabetis mellitus tipus 1 o diabetis mellitus 
insulinodepenent: acostuma a aparèixer a la 
infància, adolescència o joventut. Apareix 
d’una manera brusca i s’agreuja ràpidament si 
no s’aplica el tractament adequat.  

. Diabetis mellitus tipus 2 o diabetis mellitus 
no insulinodepenent: acostuma a manifestar-
se més tard dels 40 anys. Pot passar 
desapercebuda durant temps, la qual cosa 

dificulta el diagnòstic i tractament. Està 
condicionada per l’herència.  

. Altres tipus de diabetis: hi ha altres diabetis 
que es manifesten amb un augment temporal 
de glucosa a la sang com per exemple: 

. diabetis gestacional: fa referència a les 
alteracions del nivell de glucosa a la 
sang que una dona pot sofrir pel sol fet 
d’estar embarassada.  

. diabetis secundària: la seva causa és 
una malaltia o un tractament 
medicamentós capaç d’elevar, 
inadequadament, la quantitat de glucosa 
en sang.  

Tractament: 

No existeix cap cura per la diabetis. El 
tractament consisteix amb seguir la medicació, 
complir la dieta i fer exercici per controlar el 
sucre a la sang i prevenir símptomes i 
problemes.  

Prevenció: 

Per la diabetis tipus 1 no existeix cap mètode 
eficaç de prevenció, en canvi està comprovat 
que la de tipus 2 (que és la que apareix amb 
més freqüència) es pot evitar en gran mesura 
adoptant uns hàbits de vida saludables, com 
per exemple: 

. Evitar el sobrepès i l’obesitat 

. Realitzar exercici físic amb regularitat 

. Abandonar el tabac i les begudes alcohòliques 

. Seguir una dieta alimentària sana 

 

Atentament,  

Teresa Parisi Daviu 

Infermera 
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ENTREVISTA A 
UNA RESIDENT

1- Nom complet:  
Pepita Torrent Semente 

2- Quants anys tens? 
87 anys. 

3- On vas néixer?  
A Juneda 

4- A què et dedicaves?  
De jove ajudava a casa ja que érem molts 
germans, acostumava a tenir cura de la 
meva germana petita, després va venir la 
guerra i la post-guerra i al cap d’uns anys 
em vaig casar. Vaig tenir 5 fills i després 
nets. Així que m’he passat la vida criant, 
sempre he treballat a casa, a fora mai. 

5- On vas anar de viatge de noces? 
A Tàrrega, amb una pensió 3 dies. 

6- Quin lloc recomanaries per visitar: 
Un poblet de França de la regió de Cantal   
anomenat  Riom. 

7- Què en penses dels joves d’avui en dia? 
Són molt moderns. Està bé que facin la 
seva, nosaltres no vam poder-ho fer, ara els 
joves tenen molta llibertat, abans sempre 
estàvem adormits. 
 

8- Quins canvis creus que hi ha hagut en els 
últims anys? 
Horrors per com està el món, tot està al 
revés. Però no vull tornar al passat. 

 

En aquest espai farem una breu entrevista a una 

de les nostres residents. Creiem que ells/es són 

el nostre dia a dia i per tant és important saber 

que pensen i quines vivències han tingut al llarg 

de la seva vida.  

9- Quina opinió tens dels polítics? 
       No se que dir dels polítics. No podran  
        arreglar res. 
 
10-Com estàs a la residència? 

Bé. M’agrada la tranquil·litat. 

10-Quin menjar t’agrada més de la 
residència?  
M’agrada quasi tot, però el que més  
són els menjars amb cullera .  

 

Moltes gràcies per la teva col·laboració 
Pepita  

 

Vista del lloc que ens recomana la Pepita. 
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ENTREVISTA A
UN TREBALLADOR

 

1. Nom complet: 

Mercedes Teba López 

2. Quina edat tens? 

59 anys. 

3. Estàs casada? 

Si, fa 38 anys 

4. A quina edat et vas casar? 

Als 21 anys 

 5. Tens fills? 

Sí,3. Un noi i dues noies. 

6. On vas néixer? 

A Rillo de Teruel, un poble miner. 

7. On vius actualment? 

A Lleida. 

8. T’hi trobes bé a la residència? 

M’hi sento com a casa, quan creuo la porta m’hi 
trobo una altra família. 

 

 

 

Els/les residents van preparar unes preguntes i van 

fer una entrevista a un treballador. En aquesta 

ocasió va ser la Mercè, una de les nostres 

gerocultores.  

9. Com et va venir la vocació de 
gerocultora? 

Desprès de tenir cura d’una persona molt 
estimada vaig saber que havia de passar la 
resta de la meva vida donant amor als 
demés. 

10. T’agradaria ser infermera? 

Si, però és una mica tard, em quedaré amb 
el que faig, Així em sento feliç. 

11. Quines aficions tens? 

M’encanta viatjar, llegir, escriure. Sempre 
hagués volgut fer teatre, és una assignatura 
pendent. 

12. Quin és el teu menjar preferit? 

La pasta amb totes les seves possibilitats. 

 

Moltes gràcies per la teva col laboració 
Mercè  
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LA RECEPTA

CASSOLA DE PATATES (Recepta facilitada per Dolores Barroso) 
 

Ingredients: 1 ceba, 2 alls, 1  pebrot verd o roig, tomàquet triturat (4 cullerades), ¾  kg. 

patates, ½ pastilla de , costella de porc ( ¾ kg.). 

 

Elaboració:  

És trossegen tots els ingredients, les patates s’han de tallar una mica grans,  a continuació 

s’agafen tots els ingredients menys les patates i se sofregeixen, quan ja estan daurats se li 

posa aigua calenta a la que li haurem ficat la pastilla de  fins que ho cobreixi tot, 

també hi posarem la sal i el safrà per donar-hi color. S’ha de coure tot fins que la costella 

estigui  feta, li tirarem les patates hi ho posarem a foc mitjà uns 20 minuts més.  I ja està 

llest per menjar  

La residència dia a dia:
Taller de cuines del món 
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Aquest és el meu racó preferit perquè hi ha 
molta llum i és un espai tranquil on puc llegir 
el diari cada dia.  

EL MEU 
RACÓ 

La residència dia a dia:
Taller de pintura
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EXCURSIONS
Bus turístic:  

Els dies 3, 4 i 5 d’octubre vam anar 

d’excursió al bus turístic de Lleida. Vam 

veure els nous monuments de la ciutat , i 

vam gaudir de les meravelloses vistes del 

turó de Gardeny i la Seu Vella. 

Que canviada està Lleida!!!  

 

Museu de vestits de paper de Mollerussa:  

Els dies 8 i 9 març vam anar d’excursió al 

museu de vestits de paper de Mollerussa. 

Ens van ensenyar vestits d’època, de 

fantasia i d’actualitat tots fets de paper. 

Ens van animar a presentar-nos al 

proper concurs que se celebrarà al 

desembre. 

Ens va semblar increïble el que es pot fer 

amb paper, i la gran habilitat dels 

dissenyadors i costureres. 

Us recomanem que l’aneu a visitar!!!   
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Catedral Nova de Lleida 

El dia 27 de març vam anar d’excursió a la 

Catedral Nova de Lleida. La visita va ser molt 

bonica, vam veure la verge del Blau, Sant 

Anastasi i fins hi tot una replica de la verge de 

Montserrat. 

Al sortir, vam anar a fer un cafè i vam gaudir 

de l’ambient del carrer major  
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A continuació us mostrem els aniversaris que hem celebrat a la residència del setembre del 

2011 al març del 2012.  

OCTUBRE:       GENER: 

. 1- Lluís Agell (90)      . 7- Paco Gomes (87) i Pilar Playan (86) 

. 4- Paquita Majós (77)      . 14- Rosa Subirà (83) 

. 19- Carmina Rosell (87)     . 21- Lola Solé (91) 

. 20- Jose Mª Aguado (86)     FEBRER: 

. 25- Clotilde Pellisé (83)     . 3- Encarnació Bara (84) 

NOVEMBRE:       . 4- Victòria Masot 

. 3- Manuela Becerra (86)     . 10- Neus Bifet (77) 

.9- Lluc Justo (75)      . 20- Pepito Martí (91)  

. 16- Juanito Álvarez (83)     . 24- Araceli Lloses (82) 

. 24- Dolores Barroso (86)     MARÇ:  

DESEMBRE:       . 7- Enric Bonet (85) 

. 6- Conchita Estrada (82)     . 8- Pepita Torrent (88) 

. 16- Maria Puig (91)      . 11- Quimeta Sales (88) 

. 19- Pepita Inglés (87)    . 13- Fermina Escanilla (84)  

. 24- Paco Morales (88)            Cristina Jimenez (83) 

. 27- Nati Solé (84)      . 27- Maria Oncins (87) 

. 31- Maria Riba (90) 

Aniversaris

Notícies Breus

Us informem que CAASS, S.L. (Gestora del 

centre Residència Sant Josep de Malpartit) 

ha obert una nova oficina a Alpicat, Carrer 

de Lleida, 75. Per a qualsevol tema 

administratiu, ens podeu trucar i us 

atendrem encantats al  973 73 63 88  

Benvolguts amics/gues  ja som a 

facebook!! Animeu-vos i feu-vos 

amics/gues de la pàgina de la 

Residència Sant Josep. Ens veiem a 

laxarxa!!!      
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SOLUCIONS A LA REVISTA 2: La nena de l’esquerra és una de les cuineres 
l’Antonieta, i la de la dreta és la Maria Riba 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Poema recitat per Jose Mª Aguado) 

Mil años de angustia e infierno. 
 
Le daré color a mi pelo 
rubor a mis labios, 
sentido a mi vida… 
 
vagaré por los campos, 
vestida de espigas, 
aliento de mirtos abiertos en flor 
 
subiré hasta la ermita 
y le diré a mi Señor: 
¡Ya no le quiero! 
 
Que fueron mil años  
de angustia e infierno 
y amarle no puedo. 
 
Iré a la ciudad, 
veré otros mundos, 
Y cansada de tanto andar, 
beberé la frescura  del agua 
en la fuente. 
 
Sentada en la hierba, 
mirando hacia el cielo, 
repaso mi vida y me digo: 
¡NO MÁS!  

Quiero cantar y no puedo, 
solo emito sollozos y  
quejidos lastimeros y 
un zagal de amargura,  
en la garganta la voz me quiebra. 

POEMES Ens reconeixeu?

A veure si sabeu qui som…  

Només us donarem una pista: el nen de l’esquerra és un 
treballador, i el jove de la dreta un resident  
(En la pròxima revista donarem les solucions) 

   POEMES 

(Visitación López) 

Es muy fácil dar amor, cuando 
fluye a borbotones, dentro de tu 

corazón. 

Amor es una mirada, es una simple 
sonrisa, es un apretón de manos, 

llena al que lo recibe y no pide nada 
a cambio. 

El amor te da la vida en momentos 
muy amargos. 

El amor te llena el alma si te 
sientes solitario. Regalemos más 
amor, cuesta tan poco entregarlo, 

que recibes más que das, y te 
sientes más humano. 

Todos lo llevamos dentro solo hay 
que saber expresarlo, entregarlo 
sin medida, solo con un simple 

abrazo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


