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Els joves d’avui en dia tenen molta

llibertat…

Ens reconeixeu?












A veure si sabeu qui som… 
Vols saber qui s’amaga darrera
d’aquesta nena?




Sant Josep

 El 24 de març varem celebrar la festa de Sant Josep amb
l’actuació de la cantant Delmo.

Continua a la pàgina 3












EDITORIAL
Benvolguts,
Benvolgudes,









Aquest quart número el volem dedicar a les famílies dels
nostres

residents.

Després

de

tres

anys

i

mig

de

funcionament hem de dir que sense el vostre suport, aquest
projecte no s’hagués pogut materialitzar.

Gràcies per la vostra confiança envers tots nosaltres. Entre
tots hem anat formant el que avui en dia és la Residència
Sant Josep.




Una vegada més, volem agrair també a tot l’equip de
professionals la seva tasca diària, la seva paciència, els seus



valors i la seva professionalitat que fa possible que aquesta



confiança per part de les famílies continuï i faci que se sentin



com a casa.

Malpartit, Setembre 2013
Família Saló Català
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SANT JOSEP




El dia 24 de març vam celebrar Sant



Josep. Vam berenar acompanyats dels



familiars, i varem gaudir de l’actuació



de la cantant Delmo,

que ens va

deixar meravellats amb la seva veu.
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LA MONA
Aquest any, com els anteriors, també vam preparar les



mones, i vam anar a menjar-les a la Hípica d’Alpicat. El



temps no ens va acompanyar gaire i vam haver de celebrar



la festa a dins el bar, però tot i això ens ho vam passar molt
bé, i les mones estaven boníssimes!!!
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FESTA MAJOR MALPARTIT
Els dies 26 i 27 de maig va ser la festa major de Malpartit. Ens vam divertir molt amb tots els actes
programats. Dissabte al matí vam fer un torneig de bitlles amb el club de bitlles d’Almacelles,
d’Alpicat i de la residència.
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Diumenge al matí es va inaugurar la
capella de Malpartit acompanyats de la
Coral Clavellina de Torrefarrera. Ha
quedat increïble, tota de fusta, pedra i
amb acabats rústics. A la tarda vam
gaudir amb el ball de Festa Major!!!
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TAI-TXI A LA RESIDÈNCIA

El

dia

7

de

juny

ens

va

visitar

l’Associació cultural de dones d’Alpicat
amb l’activitat de Tai-Txi.
Ens van fer una magnífica representació
del seu treball i també van fer participar
als nostres avis amb uns exercicis de
respiració.
Vam passar una tarda fantàstica i
relaxada. Moltes gràcies!!
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SANT JOAN
Aquest any vam celebrar Sant Joan amb uns dies de retard, ja que van haver-hi uns dies amb mal
temps i vam decidir aplaçar la celebració. Així doncs el dia 28 de juny vam celebrar Sant Joan
amb el tradicional sopar al jardí amenitzat amb música i tot seguit vam disfrutar de petards. Va ser
una nit molt especial!!
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ENS POSEM EN FORMA
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OBRES SOCIALS
Col·laboració amb l’Associació
Espanyola Contra el Càncer:
Un any més vam voler col·laborar amb





l’AECC a la Fira Ecojardí d’Alpicat que



es va celebrar els dies 4 i 5 de maig. Vam



donar a aquesta associació manualitats
que havíem fet a la residència per a què



es poguessin vendre i d’aquesta manera



obtenir diners per a la investigació i
diferents activitats que duen a terme.











Sant Jordi:
Aquest any per Sant Jordi



vam fer Punts de llibre i



Roses de pasta fondant que
vam vendre a les famílies,



treballadors/es i altres visites,



i




d’aquesta

manera

vam

obtenir diners per col·laborar
en la marató de TV3 d’aquest
any destinada a les malalties
neurodegeneratives.
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L’ ALZHEIMER


La malaltia d’Alzheimer és una demència progressiva que es

produeix per una degeneració de les neurones. El seu origen és
desconegut malgrat que és la demència més freqüents dels
últims anys juntament amb la demència vascular. Va ser
descrita per primer cop pel psiquiatre i neuròleg alemany Alois
Alzheimer durant l'any 1906, per la qual cosa se li va donar el
seu nom. En general es diagnostica en persones majors de 65
anys, malgrat que hi ha casos d'aparició precoç, els quals, tot i
que amb menor prevalença, es poden donar força abans.

En l’Alzheimer hi ha un deteriorament progressiu de totes les funcions cognitives: memòria
recent i remota, llenguatge, atenció, concentració, expressió, comprensió, etc. Tots aquests
símptomes porten a una pèrdua progressiva de l’autonomia i això acabarà afectant a totes les
activitats de la vida diària d’aquesta persona. També es poden donar alteracions conductuals,
baix estat d’ànim (depressió), ansietat i irritabilitat, apatia (pèrdua de desinterès o indiferència
per tot allò que l’envolta fins i tot per les activitats que abans li agradava fer), aïllament social,
etc...
Totes aquestes alteracions són canviants en les diferents fases de la malaltia i no en totes les
persones es desenvolupen tots els símptomes. Cal remarcar que si algú presenta alguns d’aquests
símptomes és important que vagi al seu metge de capçalera o al especialista (geriatra, neuròleg)
perquè el puguin avaluar correctament. Això no vol dir necessàriament que hagi de tenir la
malaltia, simplement es farà una avaluació dels símptomes i una posterior valoració dels
resultats obtinguts.
Els tractaments que s'utilitzen actualment per tractar-la causen petits beneficis simptomàtics;
però encara no hi ha tractament per retardar o detenir la malaltia. Per prevenir la malaltia,
s'acostumen a recomanar hàbits o estils de vida no invasius, es creu que l'estimulació mental,
els tallers cognitius, l'exercici i una dieta equilibrada ajudarien tant a prevenir com a millorar
les condicions un cop s'ha expressat la malaltia.
És molt important que les persones que realitzen el paper de cuidador facin formació i
assisteixin a grups de teràpia ja que tractar amb aquest tipus de malalts produeix molt desgast i
compartir les inquietuds amb altres persones que viuen les mateixes coses que el cuidador ajuda
a portar-ho millor

Atentament,
Marta Macia Cañellas
Psicòloga
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ENTREVISTA A
UNA RESIDENT



En aquest espai farem una breu entrevista a un/a
dels/de les nostres residents. Creiem que ells/es
són el nostre dia a dia i per tant és important saber
què pensen i quines vivències han tingut al llarg de

Pilar Playan Fajarnes
2- Quants anys tens?
87 anys.
3- On vas néixer?
A Monsó
4- A què et dedicaves?
A les coses de casa.
5- On vas anar de viatge de noces?





la seva vida.

1- Nom complert:





9- Quina opinió tens dels polítics?
No m’entenc molt dels polítics, però



escolto tantes coses de corrupció que



penso que no donen cap exemple






10-Com estàs a la residència?
Bé, m’hi trobo bé, sento el canvi de
deixar el poble que he estat tota la vida
però sola no puc estar-hi.
10- Quin menjar t’agrada més de la



residència?

a Barcelona a veure uns familiar.



Les maduixes amb nata.

6- Quin lloc recomanaries per visitar:



A Granada, Madrid, València i vam acabar

La ciutat de Granada
7- Què en penses dels joves d’avui en dia?
Que van al seu aire, i la majoria no pensen
amb els demes.
8- Quins canvis creus que hi ha hagut en els
últims anys?
Hi ha hagut massa canvis, sobretot per les
persones que teníem una educació de
capellans, el canvi ens va costar molt
assimilar-lo.




Moltes gràcies per la teva col laboració
Pilar





Vista del lloc que ens recomana la Pilar.

L’Alzina
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ENTREVISTA A
UNA RESIDENT



Els/les residents van preparar unes preguntes i van



fer una entrevista a un treballador. En aquesta



ocasió va ser la Cristina, personal de neteja.



1. Nom complert:

11. T’agrada el cine, la música i el ball?

Cristina Ferrer Zaragoza

M’encanten les 3 coses, m’agrada molt
ballar, tant balls de saló com la música
country.

2. Quina edat tens?
48 anys.

12. Una pel·lícula?

3. Estàs casada?

Titànic.

Si, fa 20 anys.

13. Una cançó?

4. A quina edat et vas casar?
Als 20 anys

Time of my live, la cançó final de Dirty
Dancing.

5. Tens fills?

14. Un Llibre?

Sí,1 filla.

Las virgenes del Paraiso de Barbara Wood

6. On vas néixer?

Moltes gràcies per la teva col·laboració
Cristina

A Altorricó.



8. Quan temps fa que treballes a la Residència?
2 anys.
9. t’agrada la gent que et rodeja a la Residència?



Si, estic molt a gust amb tothom.
10. Quines aficions tens?
El Patchwork, el punt de creu, cosir, i totes les
manualitats en general.
(bolsos que ha fet la Cristina amb Patchwork)
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LA RECEPTA
PASTÍS DE POMA

(Recepta facilitada per Elicia Veiga)

Ingredients: 4 ous, 4 o 5 pomes golden, 1 yogurt natural, 1 sobre de llevadura,1/2 vas d’oli,
4 vasos de farina, 1 vas de sucre.

Elaboració:
Es separen dels ous el rovell i la clara, la clara és bat a punt de neu, en un altre recipient s’hi posen
la resta dels ingredients menys les pomes i es passa tot per la batedora. Les pomes es pelen i es
tallen, unes quantes parts tallades es posen dins la massa que hem batut i es trituren una mica, i la
resta les guardem. Barregem la massa amb les clares d’ou i ho posem a una bandeja amb la resta
de pomes pel damunt. Ho posem al forn a una 200º durant una mitja hora

La residència dia a dia
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Aquest és el meu racó preferit perquè és un lloc
on faig les meves labors i estic acompanyada
dels meus companys.





La residència dia a dia:
Celebracions d’aniversaris.
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EXCURSIONS
Sant Jordi:
Aquest any per Sant Jordi vam voler viure aquest dia tant especial per tots els catalans i vam anar
d’excursió a Almacelles. Vam donar un tomb per les paradetes de llibres i roses i tot seguit vam
anar a fer un beure a la plaça de l’església.
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Museu de l’oli de Borges Blanques:
El dia 12 de juny vam visitar el museu de



l’Oli. Ens van explicar la història de l’oli i



l’arribada de la primera oliva arbequina a les



comarques de Lleida. També ens van
explicar l’elaboració i el funcionament de les



premses. Al final ens van invitar a un tastet



de pa amb oli i olives arbequines. Ens va
encantar!!! Us ho recomanem!!!










Piscines de Torrefarrera:
El

dia

16

d’excursió

de
a

juliol
les


vam

piscines

anar
de



Torrefarrera. Vam veure com els nens
feien cursets de natació tot fent un
aperitiu. Quin bo que feia!!!
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Festa Major Alpicat:
Divendres 23 d’agost vam assistir al concert de la Festa Major d’Alpicat. Vam disfrutar d’allò més
amb l’orquestra Costa Brava. Aquí us en deixem una mostra...
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Bus Turístic i Carrer Major de Lleida:
El dia 17 de setembre vam anar d’excursió al Bus Turístic de Lleida. Vam fer un recorregut pels
racons més coneguts i emblemàtics de la ciutat. Després vam anar a berenar a una de les cafeteries
més conegudes de Lleida (Xicra) i vam passejar pel carrer major. Ens ho vam passar molt bé. Us
recomanem el recorregut amb el Bus Turístic!!!
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Ens reconeixeu?
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A veure si sabeu qui som...
Només us donarem una pista:
la nena de l’esquerra és una treballadora, i la nena de la dreta una resident.
(en la propera revista donarem la solució)

SOLUCIONS A LA REVISTA 3:
El nen de l’esquerra era un gerocultor: el Jesús,
i el jove de la dreta L’Enric Bonet, usuari de Centre de Dia.

Notícies Breus
Si

visiteu

la

nostra

www.unagranfamilia.com

pàgina

web

podreu

veure un vídeo que vam gravar al juny
de 24 hores on podreu veure el dia a
dia a la nostra residència. No us el
perdeu!!!

Benvolguts amics/gues som al facebook!!
Animeu-vos  feu m’agrada a la pàgina de la
residència.
Ens veiem a la xarxa!!!

