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Editorial
La naturalesa té els seus moments ingrats o 

molestos i d’altres d’agradables i suaus. Passat 
l’hivern amb dies curts de llum i fred inhòspit, ar-
riben ara jornades plenes de claror i energia po-
sitiva, propicis per intentar vèncer les dificultats 
més rebels.

És sabut que la nostra societat arrossega un 
munt de problemes socials que caldria posar-hi re-
mei, sent ja hora de reaccionar vers una solidaritat 
més amplia i completa.

Des d’AVISMÓN-Catalunya coneixem de pri-
mera mà, per pròpia experiència, que són moltes 
les persones grans que viuen amb greus dificultats 
de pobresa i soledat, emocional-social, per manca 
de personal voluntari i recursos econòmics, tro-
bant-se excloses del suport que necessiten.

Per combatre aquesta realitat negativa, caldria 
una major participació de persones joves i adultes 
que, amb mentalitat progressista, es decidissin a 
treballar en la transformació de la realitat que ens 
envolta, tocada per la indiferència i el passotisme.

La societat civil, per millorar, ha de participar 
en la solució dels seus problemes i per tant AVIS-
MÓN està atenta a tot el que esdevé al respecte, 
buscant solucions, sia per donar companyia, ser-
veis o queviures.

De manera constant oferim als nostres avis/
àvies unes relacions fluïdes, mitjançant visites als 
seus domicilis, dutes a terme pels voluntaris i les 
treballadores socials o via telèfon, que ens perme-
ten mantenir una vinculació afectiva i afectuosa 
als nostres estimats usuaris, que se saben recol-
zats i poden disposar de nosaltres en el moment 
que necessitin ajuda. 
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Les veus del carrer
Quantes vegades sentim els problemes 

quotidians que vivim els ciutadans, 
que comentem tots, i que, encara que no 
vulguem, els sentim nostres perquè formen 
part d’aquest entorn que es diu carrer ?

El nostre món evoluciona molt de pres-
sa. El que abans era un any, se’ns transforma 
en un mes; vivim a un ritme frenètic, i això 
ens fa canviar el caràcter i els pensaments. 
Vulguem o no, perdem moltes de les acti-
tuds morals. Amb les presses no recordem 
el valor de les decisions que hem de prendre 
davant situacions serioses, i davant d’això, 
tenim més problemes.

Hem d’entendre d’una vegada per totes, 
que les respostes que necessitem, són dins 
del nostre món, aquest és una meravella 
d’exemple, perquè tot funciona, té les seves 
normes. Només cal que mirem.

Tenim els cicles, per exemple, que regu-
len les fases lunars que incideixen sobre plan-
tes i éssers vius i, per una altra part, regulen 
els solsticis i equinoccis que, sense dubtes, in-
flueixen en el transcurs de les nostres vides.

Siguem reflexius i moderem aquesta xa-

cra que ens fa tant de mal, que ens tanca les 
portes de la convivència i ens fa actuar mo-
guts per l’egoisme personal. Fem servir bé 
l’enteniment, procurem fer-nos entendre i 
condemnarem els malentesos, i la saviesa i 
solucions fluiran per si mateixes.

L’home i la dona del segle XXI han de 
demostrar la seva vàlua moral, no en argu-
mentacions sinó en fets i demostracions.

Pensem, per exemple, en aquests fluxos 
de persones que venen del nord d’Àfrica, 
que molts d’ells són menors d’edat. Consti-
tueixen un potencial enriquidor molt apro-
fitable. Donem-los formació i un futur. Al 
mateix temps, nosaltres podem treure un 
profit, per exemple, de tipus estructural, 
com podrien ser repoblacions forestals, 
manteniment de xarxes de Parcs Naturals, 
repoblació i reactivació de nuclis rurals que 
es troben en vies de desaparèixer, etc.

En definitiva, protegir-nos a nosaltres 
mateixos com a Humanitat i també la Mare 
Natura, que és el principi on tot comença...

Josep Llop
Voluntari d’Avismón
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LES NOSTRES ACTIVITATS
LES ACTIVITATS GRUPALS D’INTEGRACIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL
La Fundació Privada Avismón-Catalunya té la
missió de pal·liar la solitud de persones grans que
viuen soles al seu domicili i en precarietat econò-
mica. Treballem perquè, en el procés d’envelli-
ment, totes les persones majors de 65 anys,
independentment de les seves capacitats i condi-
cions físiques, tinguin la possibilitat de desenvolu-
par al màxim la seva independència, autonomia i
capacitat de participació social.

Quan parlem d’activitats grupals d’integració i
participació social, des d’Avismón el que volem
és fer referència a totes aquelles accions cíviques
grupals (ex: Sant Jordi; Sortida de Primavera;
Festa Major; Castanyada; Dinar de Nadal…) que
es porten a terme dins de les accions d’acompa-
nyament a les persones grans. A través d’aquestes
accions, intentem proporcionar-los la permanèn-
cia en el seu entorn mentre sigui possible, evitant
la solitud i l’aïllament.
Com podeu observar en el gràfic, les activitats
grupals d’integració i participació social que 
realitzem des de la fundació són molt diverses i
d’una gran magnitud tenint en compte que du-
rant l’any 2014 a Avismón hem atès  416 perso-
nes grans.

El dia de la celebració de les accions programa-
des, el voluntariat va a casa de l’avi/a on enviem
els taxis per recollir-los i portar-los a l’activitat pre-
vista. Un cop acabat l’acte, el voluntariat torna
amb ells a casa seva, amb els taxis que prèviament
s’hagin programat. No hem d’oblidar que, en l’a-
companyament i suport emocional als nostres
avis i àvies, hi col·labora un equip molt nombrós
de voluntaris i voluntàries que fan possible la  
realització d’aquestes activitats.
En el transcurs d’aquests 19 anys com a entitat so-
cial i punt de referència sòlid en la complexa re-
alitat de la vellesa, a Avismón hem anat observant
que aquestes  trobades suposen una activitat de
lleure i oci que permeten potenciar les relacions
de grup entre la mateixa gent gran i el voluntariat
com a conseqüència de les quals, es potencien
els lligams i es crea una xarxa social entre tots els
participants.
Així mateix, està demostrat que les relacions de
la gent gran amb el seu entorn són fonamentals
per millorar les condicions de vida d’aquest
col·lectiu; estimulant la socialització dels que
viuen sols, permetent incrementar la seva xarxa
relacional. La persona gran que no disposi d’a-
questes xarxes relacionals té una sèrie de man-
cances que cal cobrir.
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Costums de caire popular  
durant els segles XIX i XX
“La monyos”
A tots els barris i pobles hi ha personatges pin-
torescos, però pocs es feren tan famosos com la 
Monyos.

Allà pels anys quaranta, i sempre pels ma-
teixos llocs –la Rambla de les Flors i rodalia de 
Barcelona- voltava la pobrissona, cantant per a 
tothom que li demanava. La seva extravagància 
i curt enteniment, inspiraven un corrent de sim-
patia i tendresa; duia farbalans, llacets i flors al 
cap –que li donaven les floristes- i la cara empas-
tifada de pintures. Malgrat la seva beneiteria era 
alegre i jovial.

“Monyos” canta’ns una cançó, cridava la 
gent, i ella gaudia d’allò més, només pel fet que 
l’escoltessin. També els venedors de la Boqueria 
li donaven menjar a canvi de delectar-se amb el 
seu folklore.

Deien que de més jove –abans de perdre el 
cap- fou artista, i s’explicaven històries de des-
amor: que si havia tingut una criatura amb un 

home influent el qual després li havia pres, i al-
tres desgràcies. Alguna cosa potser hi havia de 
cert ja que de tant en tant preguntava aquí i allà: 
On és la meva nena? Heu vista la meva filleta? 
Però tot seguit es distreia i es posava a cantar.

“Passejant per la Rambla he vist a la Mon-
yos, un munt de persones havien fet una rot-
llana al seu voltant i l’animaven perquè tornés 
a cantar, fins i tot li donaven propina”. Ella era 
feliç així. Arribà un punt que la gent ja hi anava 
expressament per veure-la. Tothom l’apreciava i 
agafà molt renom; vet aquí la dita: “Ets més po-
pular que la Monyos!” o bé “Sembles la  Mon-
yos!” quan algú era molt conegut o es vestia es-
trafolàriament. 

Aquesta narració  
està treta del llibre  

“De Gent”, de 
Roser Castellà 

Voluntària d’Avismón

24

PÀGINA DOLOROSAMENT VISCUDA PER UNA 
FAMÍLIA SENCERA A PRINCIPIS DE JUNY DE 2014.

Ella va pensant que al cel hi ha moltes estrelles i
quan  arriba Nadal fa una felicitació. Dibuixa una
mena de cinta llarga que travessa el paper de dalt
a baix, a la part inferior dibuixa una nena asse-
guda en una cadireta i a la superior una estrella,
va explicant: la nena sóc jo i l’estrella, l’avi. I
quan la porten a la finca dels avis vol sortir ben
abrigadeta a l’esplanada des d’on es veu el cel
d’hivern estrellat i cercant l’estrella més brillant
crida amb alegria: Mireu! Mireu! aquella, aquella
és l’estrella de l’avi Josep.

MARTA TICÓ
Voluntària d’Avismón

Jo tenia un nebot de 57 anys molt creatiu, bona
persona, enamorat de la natura i dels animals,
de fet ensinistrava animalons, sempre tenint cura
de no fer patir  les bestioles. Com a bon veteri-
nari, si calia els  enguixava una pota o senzilla-
ment els curava. Entusiasmat amb la seva
professió, en fi  enamorat de la vida, de la vida
que se li va escórrer de les mans en vuit dies i
mig.
I continuant parlant d’amors el meu nebot, en
Josep, a part de dona, fills, mare, en tenia un de
molt tendre: LA JÚLIA.
El primer dia que la Júlia de 5 anys va anar a la
masia dels avis i va veure que l’avi no hi era l’a-
nava cridant: Avi! Avi! sóc aquí, que no m’agafes
de la maneta i anem a veure les gallinetes i els
gossets? de sobte, d’algun lloc de la casa, tan
gran i ara tan buida, va sortir la seva àvia, l’Anna,
i prement els llavis per no arrencar en plor li va
dir,  tot abraçant-la: Júlia, reina, l’avi és al cel, ja
no el veurem més.
La Júlia que veu el seu pare se li llença als bra-
ços.: T’estimo, t’estimo molt, però jo vull anar
amb l’avi. El seu pare li diu que l’avi és al cel i
que algun dia ja prou que hi anirem tots al cel.
Passant els mesos, la Júlia té un retrat de l’avi a
l’habitació i cada dia li fa grans explicacions. 
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La segona dimensió del temps és la cronologia i
podem imaginar-la de forma longitudinal. Es un
camí des del passat al futur. El sentiment d’existir
en el present s’arrela en l’existència d’un temps
passat (amb el seu ventall d’experiències perso-
nals) i en un temps futur i, per tant, en la possi-
bilitat de projectar-se cap al futur, mitjançant
projectes de tota mena. 

La inexistència d’idees que hom reconegui com
a projectes propis, que esmentin la pròpia pre-
sència més enllà de demà, frena fortament el sen-
timent d’existir i enfosqueix la valoració dels
propis records en aquest camí del passat futur.

JUAN FRANCISCO LLOP

TEMPS LLIURE
La manca d’unes obligacions determinades cons-
titueix una característica bàsica de la situació del
jubilat, és el temps lliure. El temps lliure d’obliga-
cions es presenta com una idea d’alliberament de
les tasques feixugues o de les exigències horàries. 

La relació dels éssers humans amb el temps és
quelcom curiós i alhora complex. L’organització
del temps té dos camins. El primer és un camí
que podem imaginar de forma circular, on s’ins-
criuen, hora a hora, dia rere dia, les activitats que
repetim. És en funció del treball que organitzem
el repòs diari, les activitats d’esbarjo, el descans
setmanal o els períodes de vacances. 

Aquesta dimensió cronomètrica del temps es
configura a partir del tipus de vida de cada per-
sona i és expressiva dels ritmes personals de ca-
dascú. El canvi brusc en aquesta organització del
temps, l’alteració d’aquest ritme personal, pro-
voca una sensació de desorientació. És una sen-
sació previsible quan la persona es jubila, però
resulta en canvi difícil d’acceptar si la idea que
hom tenia de la jubilació era fonamentalment o
única la perspectiva d’alliberament que abans es-
mentàvem. Com entendre el neguit que sent
quan el que s’esperava era tranquil·litat i placi-
desa?

Patchwork,Llanes,Fils,
Labors i Complements

MERCERIA

NOVA UBICACIÓ !
Santa Cecília, 1 (cantonada Alcolea)  
08014 Barcelona - Tel. 93 330 41 51 

www.merceriafiligrana.com
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Racó Poètic MARIA DE LES FLORS

PENSAMENT
Pensament clar i transparent,
pensament lliure com el vent,

pensament que ens transportes
a través del temps passat,

amb les coses que haguéssim pogut fer,
amb les que no hem fet,

amb les coses que faran demà.

Pensament clar i transparent,
m’agrada tenir-te en mi. 

No m’abandonis ni em traeixis
mai voldria viure i morir en tu.

Pensament clar i transparent, 
segueix lliure com el vent.

Benvinguda Marrase
Àvia assistida d’Avismón

EL VOLUNTARIO
Tu voluntad se crece,

tu corazón se ensancha,
tu fuente generosa, caudal de amores mana.

Voluntad,  que al despertar la mañana, y con
alegre gesto, vuelve atrás la mirada,

porque sabe que hay muchas que aún aguardan.

Voluntad que ha querido, aflojando su marcha,
allanar el camino para nuestras pisadas.

Voluntad que ha sabido, de entrega voluntaria,
con el brazo tendido y la justa palabra.

Voluntad de entregarse, pero....  
a cambio de nada.

Voluntad que mi vida sea un poco más grata.

Voluntad que mi pecho agradecido os canta.

Benvinguda Marrase
Àvia assistida d’Avismón

Ai Maria, Marieta,
que formosa que n’ets tu.

Trenta-cinc primaveretes,
a cada braç en portes tu. 

Jo no sé si prens pastilles,
pel reuma o mal de cap...
però en un dia com avui

les engegues a fregar.

Pren-te avui un camamilla,
o un bon cava ben fresquet,

perquè en aquests món de mones,
uns patim, altres patam i tots petem.

Procurem no donar murga,
i no fem el patarrell.

Estimem nostra mainada,
fem-los riure si podem,

i nosaltres, no ens atuïm,
que ens pot donar un ensurt.

Millor no fer soroll, i que sembli,
i dic sembli, que no hi som.

Ai Maria, Marieta,
que formosa que n’ets tu.

Ets la flor que avui fa més flaire,
de la Rambla de les Flors.

     
Leonor Font
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HACERSE VIEJO “NUNCA” BREU: UN BONIC JARDÍ
Hacerse viejo 

cuando todo te de lo mismo.
Te rindes, todo te resbala,

te acomodas i solo quieres tranquilidad.

Te haces viejo 
cuando la memoria te flaquea

y no te esfuerzas 
en mejorarla día a día.

“Esto es hacerse viejo”

Puedes hacerte mayor,
pero nunca consientas en hacerte viejo.

Para conseguirlo,
no pierdas esa sonrisa tan bonita que tienes.

No te apartes de tus amigos.
Si no puedes abrir una puerta  

abre una ventana 
y deja entrar la luz de nuevo en tu vida. 

Benvinguda Marrase
Àvia assistida d’Avismón

En una terra seca, dos flors,  
una femenina i l’altre masculina,  

van poder fer llavor.

Van brotar les primeres  
sis flors. diferents formes,  

diferents colors i olors.

Flors d’altres jardins, intrèpides, alguns cops, saltaven 
les valles  per esbrinar aquesta curiosa terra.

la primera flor fruit d’aquella unitat, per desgràcia un 
día de vent, de sobte del jardí va desaparéixer més… 

per sort, amb una flor amiga, van poder fer 
llavor i conservar el jardí florit.

Un jardí que no para de créixer,  
agafar consistència,  

perfum, olor i color regat  
per l’aigua del amor.

En memoria de la meva mare  
Elisabet Ticó Policart, més de 10 anys 

voluntària d’Avismón  

Babet
Voluntària d’Avismón
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La Hispano Suiza
El nom de l’enginyer helvètic no era preci-

sament gaire eufònic, i això va aconsellar 
que una marca d’automòbils de luxe fundada a  
Barcelona fos batejada amb el nom d’Hispano 
Suiza.

El tècnic suís Marc Birkigt s’havia traslladat 
a la nostra ciutat a requeriment del capità d’ar-
tilleria, i també empresari, Emilio de la Cuadra, 
per tal de crear un autobús elèctric. I, si bé va 
aconseguir-ho, comercialment fou un fracàs.

Tot seguit va dissenyar-li un parell de cotxes  
-un d’ells  bicilíndric de 7 CV-; dos nous accio-
nistes Damià Mateu  Bisa i Francesc Seix, van 
decidir fundar amb Birkigt una societat nova, 
la qual estava cridada a esdevenir una fita en la 
naixent història mundial del cotxe. La Hispano 
Suiza, Fàbrica d’Automoción. S.A.

L’empresa es dedica exclusivament a la 
construcció de models en sèrie, però només 
amb motor i xassís. Posteriorment es presenta 
al prestigiós Saló de París, on crida l’atenció per 
les innovacions tècniques  que ofereixen aquells 
Hispano Suiza.

El 28 de maig de 1908 va celebrar-se al cir-
cuit de Sitges la I Copa de Catalunya. Alfonso 
XIII va presidir la competició.

La fàbrica de La Sagrera
El 1911 obriren una sucursal a la localitat 

francesa de Levallois i la gran fàbrica a la carre-
tera del Clot. Semblava que tot era a punt per 
llançar-se a la conquesta de la fama mundial. Per 
aquest motiu Birkigt va decidir fabricar en sèrie 
el prototipus vencedor, que batejà significativa-

ment amb el nom de “Tipo rey Alfonso XIII”. 
Aquest xassís no només va convertir-se en el 
protagonista del Saló de París del 1911, sinó que 
estava destinat a ser el més famós fins a l’esclat  
de la Guerra Gran i es guanyà el reconeixement 
dels historiadors com el primer cotxe autèntica-
ment esportiu.

Fins 1914, les fàbriques de Barcelona i de 
Llevallois, seguiren un camí gairebé paral·lel. 
Mentre la nostra llançava el “Tipo España” de  
15 CV, la francesa va desdoblar-se en una al-
tra seu: la de Bois-Colombes. Però l’inici de la 
primera Guerra Mundial havia de canviar-ne 
els destins, ja que la fàbrica no va ni arribar a 
posar-se en funcionament i fou llogada per a la 
producció d’armament.

Llançament del “Tipo Barcelona”
L’any 1923 va ser l’últim que la marca va par-

ticipar com a representant oficial de la fàbrica 
en unes carreres, ja que el client que aleshores 
volien enllepolir, situat al cim més alt de l’esca-
la social, ja no era sensible a aquesta mena de 
triomfs. Malgrat això, val la pena consignar que 
un H6 B va guanyar el 1928 la cèlebre carrera 
d’Indianàpolis, la qual cosa, com pot suposar-se, 
tampoc no feia cap nosa.

Entre 1925 i 1933, la fàbrica barcelonina de 
la Sagrera va comercialitzar l’anomenat “Tipo 
Barcelona”, un 16 CV, del qual després realitza-
ria una versió més potent:  el 30 CV. El 1938 va 
ser suspesa la fabricació del mític Hispano Sui-
za. En 1945 es va nacionalitzar i aleshores pro-
duïren el Pegaso.

A través d’una àvia que assistim se’ns ha fet arribar el llibre escrit pel gran pe-
riodista Lluís Permanyer, “ESTABLIMENTS I NEGOCIS QUE HAN FET HIS-
TÒRIA”. Degut a l’interès que tenen aquests articles, que formen part de la  vida  
de Barcelona, i prèvia autorització de l’autor, anirem posant-los a les revistes que 
publiquem semestralment.
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Josep Roca i Badia, Carrosser a mida
Al principi la Hispano Suiza tan sols venia 

el motor damunt del xassís. El comprador en-
carregava  la carrosseria corresponent, que cre-
ava exactament d’acord amb les seves necessi-
tats i el seu gust.

Josep Roca i Badia va dedicar-se a Barcelona 
a vestir aquells cotxes de somni, que una fàbrica 
de categoria s’ocupava de convertir en realitat. 
Tenia una facilitat natural per al dibuix, però va 
voler perfeccionar-la a l’acadèmia.  

Cap als anys trenta acabaria imposant-se el 
model comú.

9

LA RECEPTA

Ingredients

Un lluç de kilo i mig
Un pot de tomàquet de ½ kg.
2 alls
Julivert
Sal
Pebre
Una cullerada de farina

LLUÇ AMB DUES SALSES

Elaboració

Feu la salsa de tomàquet i poseu-la en una safata que pugui anar al forn.
A part, feu la salsa verda desfent  la farina en una paella, deixeu-la coure una mica  i
poseu una picada amb els alls i el julivert. Afegiu aigua i deixeu-ho bullir una estona, fins
que els alls siguin cuits.
Fregiu el lluç, que estarà tallat a rodanxes i reserveu-lo.
Munteu-ho  posant la salsa de tomàquet a sota, el lluç, un tall al costat de l’altre al llarg
de la safata i, per últim, tireu la salsa verda pel damunt.
Podeu adornar el plat amb gambes a la planxa, cloïsses, etc.

6

EL MAR A L’HIVERN

Es van succeint les generacions: primer són
aquells nens juganers, després la joventut escla-
tant, més tard la saó de la maduresa i per fi la ve-
llesa inevitable però, el mar sempre és el mateix:
impertèrrit al pas dels segles, suau, amorós, brau,
feréstec i d’una bellesa inigualable.

MERCÈ BURÉS

Em pregunteu com veig el mar a l’hivern? Doncs
me l’imagino com un rostre junt de celles enfur-
runyat en la més mínima bufada de vent, enar-
borant-se,  escopint escuma contra les roques
inamovibles, udolant amb gorja ronca i engra-
pant tot el que troba al pas.
Al mateix temps, me l’imagino cap cot, depressiu,
esllanguit, trist, solitari i sentint l’enyorament dels
temps passats.  Les seves aigües quietes, espe-
rant el bon temps per sentir el pessigolleig dels
infants fent castells de sorra a les seves voreres;
els nois i noies lluint els seus cossos joves plens
de vitalitat; les dones que hi passen les vacances
parlen de mil coses, mentre expliquen que el pro-
per diumenge vindrà la pesada de la cunyada
amb els nens repel·lents que no hi ha qui els
aguanti.
Els matrimonis que  s’expliquen entre ells, que
ahir van anar a sopar i jugar al casino i que la
pròxima setmana faran un viatge per Europa (i
després, quan tomben l’esquena, els restants els
treuen la pell a tires); els que es porten la truita
de patates, la carn arrebossada passant tot el dia
menjant sorra; l’àvia que, mentre vigila els nens,
fa ganxet; l’avi que llegeix el diari i, de tant en
tant, es queda pensatiu mirant vagament l’ho-
ritzó, potser recordant temps passats...
Per això el mar està trist: perquè troba a faltar
companyia.
Sort té dels pescadors que li remenen les entra-
nyes per treure-li la son de les orelles, mentre es-
pera amb impaciència l’estiu proper per tornar a
començar la roda de les estacions.
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La Font del Xato

En un principi hem d’estar orgullosos de la 
gran riquesa que tenim, en quant a les fonts 

artístiques que conservem a la nostra ciutat. 
Durant el segle XVIII, és quan la transformació 
de Barcelona fou una tasca en la realització de 
moltes fonts artístiques i importants. A part de 
ser una necessitat pública com era l’aigua, ens 
ha deixat uns monuments que continuen mos-
trant-nos el nostre passat dels il·lustres perso-
natges i artistes que reflectiren el sentit popular 
del moment.   

La “Font del Xato”, des de la seva inaugura-
ció, va ser un monument sense fortuna, perquè 
quan fou inaugurada tenia un significat molt 
diferent del que finalment avui representa. En 
un principi era una escultura on havien diverses 
figures  que representaven vies o canals d’aigua, 
i  fou inaugurada al centre de les Rambles, des-
prés dels seus canvis i d’estar en un lloc munici-
pal molt de temps emmagatzemada tan sols ha 
quedat una sola figura de les  tres que represen-
taven personatges de la mitologia. 

Ara el que veiem es un personatge que por-
ta amb una mà un ram de flors, i recolzant el 
braç  agafa un corn d’abundància on figura com 
surt l’aigua, i ens podem adonar  que li falta un 
tros de nas i tothom l’anomena “El Xato”.                                                                                             

Aquesta és la font que avui he fet en un di-
buix cubista i  està en una plaça que sempre li 
digueren “La Plaça de Sants” encara que en al-
tres  temps   va tenir un altre nom, i  no hi havien 
bancs per seure, ni jardí, ni gronxadors. 

Ara, després de molts canvis, tenim “El 
Xato”.  Jo sóc de la romàntica opinió popular i 
crec que “la canalla” en un casual encert  d’un 
cop de pedra li trencaren un dia el nas.                            

                           
Antoni Embuena

Voluntari d’Avismón
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Petites caminades

De Valldoreix  
a La Floresta
El Parc de Collserola és una 
serra en conjunt poc conegu-
da, tot i la proximitat de les 
zones urbanes i la seva fàcil 
accessibilitat. No obstant això, 
te uns valors naturals i paisat-
gístics molt valorats pels ex-
cursionistes i ciclistes que el 
recorren. En aquest itinerari 
caminarem per les zones oest 
i central del parc, on la verdó 
del gran bosc metropolità de 
Barcelona ens oferirà la seva 
variabilitat pel que fa a estruc-
tura i composició. La selvàtica 
zona de la Rierada mostra una 
lliçó de vegetació de la ribera, 
rica en flora i fauna, a escassos 
metros de la població.

Valldoreix
L’itinerari comença a la 
plaça de Joan Gassó, de 
Valldoreix, des d’on con-
tinuem per l’avinguda 
de Can Montmany fins a 
trobar una pista davant 
nostre senyalitzada amb 
pintura blanca i verme-
lla del GR96, que pre-
nem. Deixem de banda 
la finca privada de Can 
Montmany i iniciem 
una forta pujada per una 
pista assolellada, amb fi-
gueres als marges.

La Salut
Passada l’ermita i zona d’esbarjo de La Salut, penetrem en el bosc. 
Als indrets on és més tancat hi predomina l’alzina, acompanyada 
d’algun roure i diverses espècies de l’alzinar. En altres llocs menys 
atapeïts, trobem el pi blanc. També és una bona zona per descobrir 
l’avifauna d’aquests boscos de Collserola, de la que destaquem la 
mallerenga blava i la mallerenga emplomallada, el tudó, el tallarol 
de casquet i els pit-roig.
També hi ha diverses espècies de mamífers, aquests més difícils 
d’observar directament, com ara l’esquirol, el ratolí de bosc, el sen-
glar i la geneta, tot i que aquesta última no se sol moure durant el 
dia pels seus hàbits nocturns. Caminem per una agradable pista, 
deixant a la dreta el puig del Rossinyol i el turó de l’Alzinar. Arribats 
al collet de Batllivell baixem decididament cap a Can Castellví. 
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Els companys d’aquest departament formen un
gran equip, amb molta complicitat amb els nos-
tres avis. Som molt conscients que, el que per a
nosaltres són petites coses, per a ells són una ne-
cessitat  imperiosa. La confiança i el bon fer són
primordials. Intentem arreglar el màxim possible
i, si alguna cosa se’ns escapa de les mans, perquè
la reparació requereix especialistes, els busquem.
Arribat en aquest punt, només em falta fer la re-
flexió  que tot això és possible gràcies a les apor-
tacions dels nostres padrins, col·laboradors,
subvencions i donacions vàries que ens ajuden a
tirar endavant, tant els serveis com tantes i tantes
coses que fem a Avismón pels nostres avis, la
nostra raó de ser. Qualsevol aportació, per petita
que pugui semblar, segur que nosaltres la farem
arribar allà on  sigui més necessària.

Olga Pazo
Treballadora d’Avismón-Catalunya
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Can Castellví
Can Castellví és un restaurant que disposa d’una granja adaptada per a visites escolars i familiars, 
dedicada a la cria d’espècies de repoblació cinegètica o d’espècies ornamentals per a col·lecció o per a 
consum. Entre el restaurant i la granja hi passa la riera de Vallvidrera, per sota d’un pont de troncs que 
dóna accés a un espai ombrívol. Seguim la carretera de Sant Bartomeu a la Floresta cap a l’esquerra uns 
300 m. fins a prendre el carrer de Sibéria a la dreta, que més endavant esdevé una pista.

La Rierada
La pista fa un gir brusc cap a l’esquerra. Just en 
aquest punt, trobem a la dreta el pont de la Riera-
da i l’entrada a un estreta senda, que ens endin-
sa a l’àrea de protecció especial. Aviat s’entra en 
un bosc de ribera, amb una vegetació exuberant 
i molt variada. Podem gaudir d’àlbers, acàcies, 
verns, oms i avellaners. De vegades, el terreny 
ofereix un aspecte realment selvàtic, amb lianes 
i falgueres. De tant en tant trobem alguna marca 
de pintura taronja.
El sender abandona el feréstec indret i puja cap a 
Can Busquets. La pista ens durà a la carretera de 
Sant Bartomeu de la Quadra a La Floresta, que 
creuem i arribem immediatament a les primeres 
cases de la urbanització.

Escrit per un col·laborador 
d’Avismón
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– L’octubre passat va començar com a Director 
d’Avismón-Catalunya. Com va conèixer la nostra 
Fundació?
Fa uns anys vaig tenir interès a fer voluntariat en 
una entitat de gent gran i, mirant els diferents 
pòsters de la Fira d’Entitats del Tercer Sector del 
2010 que es va fer a les Drassanes (Barcelona),  
em va cridar l’atenció el d’Avismón i vaig dema-
nar informació.

– Segons tenim entès vostè ve del món social. 
Quan de temps porta dedicat a aquest sector?
Sí, ja fa molts anys que estic treballant amb l’àm-
bit de la gent gran i uns quants més en l’àmbit 
social; diria que des de l’any 1993.

– Va notar molta diferència entre Avismón i les 
altres fundacions on ha treballat?
Sí i no. Sí, quant a la fundació Avismón-Catalunya 
té moltíssimes persones voluntàries que són la 
base del seu servei a la societat i no perquè l’al-
truisme i el compromís social de les persones amb 
qui he treballat, per sort, sempre ha estat molt alt.

– Què opina de la feina que fem a Avismón?
Crec que fem una feina fantàstica en pro que les 
persones grans, en la mesura del possible, puguin 
envellir a casa amb condicions dignes i se sentin 
més acompanyades. Això es possible gràcies a la 
implicació de persones voluntàries de totes les 
edats, que fan una gran tasca.

– Com valora els mesos que porta treballant 
aquí?
Molt positius. M’ha permès aprofundir en el co-
neixement dels diferents projectes de l’Entitat i 
sorprendrem de totes les col·laboracions que 
portem a terme amb diferents entitats de tots els 
àmbits, com ara administracions, escoles, enti-
tats de salut mental, d’integració social, serveis 
residencials, federacions, associacions i altres 
fundacions.

– Com preveu el futur d’Avismón? 
Avismón té un futur ple de feina gràcies a la con-
fiança dels donants i l’altruisme de les persones 
voluntàries que permeten que puguem acompa-
nyar, cada cop més persones que se senten soles. 
Malauradament, aquestes no deixen de créixer. 
Estarem atents a les necessitats que sorgeixin i 
a col·laborar amb altres persones i entitats que 
també volen que les persones grans puguin exer-
cir els seus drets i viure amb dignitat aquest cicle 
vital.  
   

Des d’Avismón  
volem agrair al director, Daniel Salvador  

haver-nos contestat aquesta entrevista.

Entrevista a Daniel Salvador
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Dites populars catalanes

– Fugir d’estudi
Defugir una qüestió, un assumpte, que hom considera poc convenient.
Canviar de conversa per eludir un tema que no interessa.

– Fer foc nou 
Recomençar una cosa que hom considera  
que l’havia començada malament.

– Guardar (o cobrir) les espatlles
Protegir-lo, garantir-lo   contra qualsevol perill o amenaça.

– Ficar cullerada (o la cullerada)
Inmiscuir-se en una qüestió, en una conversa, etc.

– Sense ordre ni concert
Desordenadament, en gran desordre.

– Ésser la mà dreta
Ésser  el seu principal  
col·laborador, auxiliar, etc
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La Draga:
Jaciment Neolític

A l’estany de Banyoles quan es prepara-
ven els Jocs Olímpics de Barcelona 92, 

durant unes obres d’enjardinament dutes a 
terme al 1990 al parc de la Draga, es varen 
descobrir les restes d’un poblat amb més de 
7.200 anys d’antiguitat.

Es tracta d’un assentament del Neolític, 
d’una Cultura Cardial, un poble agricultor i 
ramader del nord-est de la Península Ibèrica. 

El que fa rellevant aquest assentament 
és l’estat de conservació de les restes orgàni-
ques, degut  que quasi el 70% va quedar sub-
mergit sota les aigües; la manca d’oxigen ha 
propiciat que la majoria d’estris i gran part 
de les cabanes es trobin en perfecte estat, 
també restes vegetals de les construccions, 
fruits i cereals.

Les eines trobades ens indiquen la for-
ma de vida dels habitants del poblat, que 
s’estima que estava format per uns 50 in-
dividus malgrat que encara no s’ha trobat 
la necròpolis, sabem que caçaven i que en 
algunes ocasions feien servir fletxes amb 
una mena de pom en lloc de punta, per es-
tabornir l’animal, aquest mètode tenia com 
a finalitat la seva conservació i mantenir-lo 
viu per tal de consumir-lo més endavant. 
També sabem que els troncs que feien ser-
vir per a la construcció de les cabanes eren 
transportats per bous, dels quals s’ha trobat 
restes de fòssils amb un gran desgast a les 
articulacions de les potes degut als esforços 
als que deurien ser sotmesos.

Trobem dos sistema de construcció de 
les cabanes, en una primera fase es varen 
construir elevades sobre el terreny però 
també algunes amb fonaments de pedra 
i arran de terra. La finalitat sempre és la 

mateixa, aïllar-les de la humitat, donada la 
proximitat de l’estany.

La vida deuria ser quasi tot el temps al 
aire lliure, ja que no es troben restes de focs 
a l’interior de les cabanes, si que es troben 
joies, com ara collarets fets amb petxines, 
que molt probablement les anaven a buscar 
al mar, que està a uns 40 Km.

Actualment les excavacions arqueològi-
ques es duen a terme pel Museu Arqueolò-
gic Comarcal de Banyoles (MACB), el Con-
sell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC), la Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB), el Museu Arqueològic de Cata-
lunya (MAC) i el Centre d’Arqueologia Su-
baquàtica de Catalunya (CASC).

Le visites son concertades, es pot fer a la Web: 
http://www.museusdebanyoles.cat/VISITANS/
Parc-neol%C3%ADtic-de-la-Draga

Pere Romero
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TALLER DE MEMÒRIA
persones que presenten més dificultats. 
En la majoria de casos, les persones grans es re-
colzen en el professional que tenen de referència
i s’estableix una relació cooperadora, però sense
valorar les possibilitats que tenen ells mateixos.
Aquesta relació que dipositen en mi és la que
aprofito per canalitzar la relació d’ajuda mútua
amb els altres. 
Encara recordo, a l’inici (fa 7 anys) com costava
organitzar els grups, com existia la tendència a
estar centrat en la satisfacció personal, i com ara
estem centrats en la satisfacció de les persones
que necessiten més suport, buscant la comple-
mentarietat entre els participants per tal de com-
pensar entre uns i altres les dificultats que es
puguin tenir, i com això ens  ajuda a posar en el
centre la persona i no els seus dèficits, obtenint
com a resultat un apropament personal dins del
grup.
Com ja deia Ortega i Gasset...”jo sóc jo  i les
meves circumstàncies...”

Maria Moreno Rivera
Monitora del taller d’estimulació cognitiva

Ja fa molts anys que fem els Tallers de Memòria
a Avismón, i cada any estem més motivats per
continuar estimulant les neurones que es van en-
vellint. Aquesta motivació ve deguda, en part,
per la relació d’ajuda mútua que, amb el trans-
curs dels anys, s’ha donat entre els participants. 
La relació d’ajuda va més enllà de l’aplicació de
tècniques i coneixements. El punt de partida és
la concepció holística de la persona, de l’ajuda i
de les formes de fer i d’ésser per facilitar aquesta
ajuda. Es requereixen les observacions que puc
fer quan estic fent el taller per tal  que prenguin
consciència de la importància de la relació i faci-
litar que s’estableixin vincles entre les persones
assistents.
La Relació d’Ajuda és un apropament centrat en
la persona. Aquesta ofereix un ventall de recursos
per a l’autocomprensió, per  modificar el con-
cepte sobre si mateix, sobre  les seves actituds i
el seu comportament, però aquests recursos
només actuen en un clima de facilitació, per això
aquest ha estat uns dels meus objectius durant
aquests últims anys, potenciar la relació d’ajuda
mútua per tal  que els participants del taller (amb
diferents nivells cognitius) poguessin establir un
treball cooperatiu i d’aquesta manera poder 
desenvolupar el taller de la
manera més satisfactòria
possible, oferint una moti-
vació a les persones de mi-
llors capacitats cognitives, i
integrant al grup a aquelles 
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Veure el campanar de Son del Pi amb vistes a
tota la Vall d’Àneu és tot un espectacle.
Unarre, Llavorre, Cervi, Gavàs, Son de Pi, Jou,
Esterri, Isabarre i dues dotzenes de poblets que
segueixen escoltant l’aigua.
Escoltar l’aigua de la Noguera Pallaresa al fons
de la Vall i les teulades de pissarra, les primeres
nevades que no trigaran.
A poc a poc la calor de l’estiu ens deixa.
Adéu estiu, hola tardor.

LEONOR FONT

ADÉU ESTIU, HOLA TARDOR

Després de molts mesos de no anar al Pallars,
l’he trobat com esperava. Tot segueix igual, els
rajolins d’aigua vessant pels camins fan que sigui
l’harmonia inseparable de la caminada.
El Pallars és alguna cosa més que poblets disse-
minats i teulades de pissarra, de rierols i boscos,
de vaques pastant pels verds prats de bon men-
jar.
Cansats de caminar i aturar-nos a Roni, veure
des del balcó com descarrega l’aigua és tot un es-
pectacle.
L’aire fresc que acarona la pell ens anuncia una
nit plujosa. Fantàstic el camí empedrat del llac de
la Torrassa, on les branques dels arbres es deixen
gronxar pel riu...

Foto: Pere Romero
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La segona dimensió del temps és la cronologia i
podem imaginar-la de forma longitudinal. Es un
camí des del passat al futur. El sentiment d’existir
en el present s’arrela en l’existència d’un temps
passat (amb el seu ventall d’experiències perso-
nals) i en un temps futur i, per tant, en la possi-
bilitat de projectar-se cap al futur, mitjançant
projectes de tota mena. 

La inexistència d’idees que hom reconegui com
a projectes propis, que esmentin la pròpia pre-
sència més enllà de demà, frena fortament el sen-
timent d’existir i enfosqueix la valoració dels
propis records en aquest camí del passat futur.

JUAN FRANCISCO LLOP

TEMPS LLIURE
La manca d’unes obligacions determinades cons-
titueix una característica bàsica de la situació del
jubilat, és el temps lliure. El temps lliure d’obliga-
cions es presenta com una idea d’alliberament de
les tasques feixugues o de les exigències horàries. 

La relació dels éssers humans amb el temps és
quelcom curiós i alhora complex. L’organització
del temps té dos camins. El primer és un camí
que podem imaginar de forma circular, on s’ins-
criuen, hora a hora, dia rere dia, les activitats que
repetim. És en funció del treball que organitzem
el repòs diari, les activitats d’esbarjo, el descans
setmanal o els períodes de vacances. 

Aquesta dimensió cronomètrica del temps es
configura a partir del tipus de vida de cada per-
sona i és expressiva dels ritmes personals de ca-
dascú. El canvi brusc en aquesta organització del
temps, l’alteració d’aquest ritme personal, pro-
voca una sensació de desorientació. És una sen-
sació previsible quan la persona es jubila, però
resulta en canvi difícil d’acceptar si la idea que
hom tenia de la jubilació era fonamentalment o
única la perspectiva d’alliberament que abans es-
mentàvem. Com entendre el neguit que sent
quan el que s’esperava era tranquil·litat i placi-
desa?

Patchwork,Llanes,Fils,
Labors i Complements

MERCERIA

NOVA UBICACIÓ !
Santa Cecília, 1 (cantonada Alcolea)  
08014 Barcelona - Tel. 93 330 41 51 

www.merceriafiligrana.com

Maqueta revi 34:Maquetación 1  28/11/2014  23:48  Página 27

Instal·lacions i Reparacions
Aigua-Gas-Electricitat-Calefacció

Jocs Florals, 140 - 08014 Barcelona
Tel/Fax: 93 422 94 77

www.lampisteriaroman.com - info@lampisteriaroman.com

La recepta

Elaboració
Una vegada netes les sípies, talleu-les a trossos regulars  i les feu coure en cassola de terra (o també amb 
olla a pressió). Afegiu-hi la ceba ben trinxada i quan estigui ben sofregida tireu-li el tomàquet triturat.
Cobriu-ho amb aigua i deixeu-ho coure fins que  estigui quasi cuita i afegiu-hi els pèsols.
Piqueu els dos grans d’all i les ametlles i quan quedi una pasta fina, afegiu-hi la salsa de la sípia. Per 
aclarir-ho posem un parell de cullerades del suc del guisat.
Afegir-ho al guisat per fer xup-xup cinc minuts abans d’apagar el foc.

Recepta treta del llibre
    Àvies, Fogons i Tradicions

Sípia amb pèssols
(per 4 persones)

Ingredients
- 2 sípies de 1/2 kg. aprox. cada una
- 1  kg. de pèsols 
- 1  ceba
-  2 tomàquets madurs,  

un pel sofregit i un altra  
per la picada

- 2 grans d’all
- 6 ametlles o avellanes torrades
- La salsa de la sípia
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SERVEIS PRIMER SEMESTRE 2019
Sant tornem-hi!!!! Ja es-

tem al primer semestre 
del 2019 i, com sempre, toca 
explicar una mica els ser-
veis que continuem donant, 
de manera gratuïta, als nos-
tres usuaris.

Un petit recordatori, per 
no fer-me massa repetiti-
va, dels que donem:  neteja 
quinzenal i molts casos,  si 
és necessari fem neteges en 
profunditat, podologia que 
com ja he comentat en mol-
tes ocasions és super neces-
sari, i més en aquestes edats 
la cura dels peus per calçar 
perfectament, mantenir una  
higiene tant d’ungles com 
de duríssies, ulls de poll, i 
d’altres malalties que ens 
perjudiquen a l’hora de cal-
çar i caminar correctament, 
suport psicològic tan tabú 
però tan necessari per po-
der afrontar moltes pors, a 
vegades el pas del temps, a 
la falta de la gent estimada, 
malauradament és llei de vi - 
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Hi ha més transformacions en aquests esdeveni-
ments, però el que em porta aquest preàmbul és
la realització de la gran font amb la cascada, tan
coneguda de tots els que visiten aquest parc.
Prengueren part de tot el projecte diversos artis-
tes, col·laborant amb Josep Foresté, aprofitant
l’Exposició Universal de 1888.
Antoni Gaudí participà en la construcció de la
gran font. El ramat de la quadriga al·legòrica de
l’Aurora surt de la forja de Rossent Novas i Bellbé
(1849-1891), escultor realista, naturalista, format
a la llotja de Barcelona. Durant tota la seva vida
practicà diferents formes d’art. Exposà a París,
Viena i Madrid, i va rebre diferents medalles i ho-
nors. Jo he vist part de les seves obres,
aquarel·les i models de la seva orfebreria. Una de
les obres que va fer, i vull destacar, és l’estàtua a
Rafael Casanovas, tan coneguda i estimada en
tot Catalunya.   

ANTONI EMBUENA

Voluntari d’Avismón

Després de les desfetes de l’11 de
novembre de 1714, l’enginyer mili-
tar espanyol d’origen flamenc, Joris
Prosfer Van Verboon,  ideà un pro-
jecte de totes les defenses militars de
Barcelona.
El que primer es portà a terme,
aconsellat per Verboon, fou protegir
les defenses en el sector més feble
de la ciutat: la Marina,  i les de terra,
per on les tropes francocastellanes
feren l’entrada a la ciutat pel Portal
Nou. Alhora, a més de protegir atacs
de l’exterior, els soldats del Rei Felip
de Borbó, tindrien el control. 
També varen suprimir el Consell de
Cent, l’òrgan de govern de la Ciu-
tat.
A partir d’aquell moment, les mura-
lles no foren la defensa de Barce-
lona. El dia 1 de març de 1716 es
posà la primera pedra per construir
una fortalesa: LA CIUTADELLA.
Per fer-ho varen haver de desaparèi-
xer 1016 habitatges i 38 carrers de
La Ribera. També, a iniciativa del
marquès de La Mina, es feren unes
cases que són l’actua’l barri de La
Barceloneta.

Per què el nom de Ciutadella?

Alguns dels embelliments de la teulada, que sem-
blen filigranes de forja, resulten ser de terra cuita.
Als interiors, la fusteria té un disseny molt acurat,
amb arrambadors combinats amb ceràmica, amb
enteixinats i encavallades molt elaborats, i amb
peces d’ebenisteria dissenyades a mida de cada
gest de tancar i obrir les fulles de les portes. Mol-
tes són de doble ventall. 

JOAN FRANCISCO LLOP

Pel que fa als jardins, van ser concebuts de ma-
nera molt funcional: el mur de contenció del jardí
a la part sud és un banc-jardinera de plantes; l’es-
cala que porta a la part superior del jardí fun-
ciona com a pont i la paret de la placeta per a fer
girar els cotxes amaga una gruta per protegir-se
de la pluja i un banc per asseure’s.

L’ABSIS ROMÀNIC D’ESTIL ORIENTA-
LISTA
La planta de l’edifici és una espècie de rectangle
molt irregular.  La cara est recorda l’absis trilobu-
lat de les esglésies romàniques, mentre que l’oest
és quadrada com una fortificació militar. Per tot
l’edifici es troben reminiscències d’estils orientals
i exòtics, tant en la decoració com en les estruc-
tures. Totes les cambres de la planta principal
giren al voltant de l’hivernacle, col·locades en
forma de U rebaixada, més aviat una C ajaguda,
i s’obre a l’exterior en balconets i dures terrasses.
La decoració és molt significativa; l’element més
important són les rajoles de gira-sol grogues i fu-
lles verdes en relleu i esmaltades al foc. Es com-
binen amb filades de maó, i amb pedra al
basament. També tenen importància les baranes
de ferro forjat que formen banc o bé decoracions
en “coup de Vouet” i fulles de parra. 
Gaudí tenia una gran afecció a posar bancs de
ferro, de fusta, de pedra o d’obra a tot arreu on
podia.  
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“Y después diran que los catalanes no saben di-
vertirse”, deia la Joana, animada, dansant amb
el marit. Mentre, el ferrer no se’n deixava ni un:
Recony! Això m’agrada més que picar ferro. En
Batista i la seva companya preferien els boleros.
En Zaro el txa-txa-txa. Als ”madriles” –els deien
així perquè eren de Madrid- quan tocaven un
tango els feien rotllana ja que en sabien molt.

Gairebé tothom es desinhibia, arrossegats per l’a-
legria col·lectiva. I en un racó, sorprenentment,
podies veure’n alguns que no acostumaven a fer-
ho mai, intentant marcar uns compassos de pas-
doble: en Leopold i la seva mare; la Tuitetes i el
marit; en Quimet i la Consuelo; fins i tot la Con-
xita i el drapaire.
El rei dels balls per antonomàsia era el vals;
només sentir les primeres notes ja sortia un munt
de gent a fer voltes i més voltes.
El diumenge a la nit, després del ball i ja com a
fi de festa, s’improvisaven unes  taules llargues i
se servia un ressopó per a tothom. 

La Festa de l’any 1946 va ser molt especial. Als
cinemes es passava una pel·lícula que es féu
mundialment famosa “Gilda”, protagonitzada
per Rita Hayworth, una bellíssima actriu dels Es-
tats Units d’Amèrica. A l’entrada del carrer repre-
sentaren la Gilda, molt gran, de cartró, amb un
vestit vermell de plexiglàs. (El plexiglàs és una re-
sina acrílica o plàstic. El primer que hi va haver).
Sempre venia gent dels carrers del voltant, però
aquell any quasi no es podia ballar, sempre es-
tava ple de gom a gom.
L’entarimat es posava al bell mig del carrer  -al cos-
tat de la quadra-. De dilluns a divendres -només a
les tardes- sempre feien una cosa o altra: xocola-
tada, varietés, jocs per a la canalla –curses de
sacs, trencar l’olla, estirar la corda, concurs de di-
buix, etc.- i de set a nou del vespre es posaven
els discos sol·licitats (eren cançons que es dedi-
caven els uns als altres). El primer i el següent dis-
sabte al vespre i diumenge tarda i nit, hi havia
ball -amb orquestra- fins a les dues de la mati-
nada. Hi havia el ball de Rams, el del Fanalet...
Petits i grans s’ho passaven d’allò més bé.

6

EL MAR A L’HIVERN

Es van succeint les generacions: primer són
aquells nens juganers, després la joventut escla-
tant, més tard la saó de la maduresa i per fi la ve-
llesa inevitable però, el mar sempre és el mateix:
impertèrrit al pas dels segles, suau, amorós, brau,
feréstec i d’una bellesa inigualable.

MERCÈ BURÉS

Em pregunteu com veig el mar a l’hivern? Doncs
me l’imagino com un rostre junt de celles enfur-
runyat en la més mínima bufada de vent, enar-
borant-se,  escopint escuma contra les roques
inamovibles, udolant amb gorja ronca i engra-
pant tot el que troba al pas.
Al mateix temps, me l’imagino cap cot, depressiu,
esllanguit, trist, solitari i sentint l’enyorament dels
temps passats.  Les seves aigües quietes, espe-
rant el bon temps per sentir el pessigolleig dels
infants fent castells de sorra a les seves voreres;
els nois i noies lluint els seus cossos joves plens
de vitalitat; les dones que hi passen les vacances
parlen de mil coses, mentre expliquen que el pro-
per diumenge vindrà la pesada de la cunyada
amb els nens repel·lents que no hi ha qui els
aguanti.
Els matrimonis que  s’expliquen entre ells, que
ahir van anar a sopar i jugar al casino i que la
pròxima setmana faran un viatge per Europa (i
després, quan tomben l’esquena, els restants els
treuen la pell a tires); els que es porten la truita
de patates, la carn arrebossada passant tot el dia
menjant sorra; l’àvia que, mentre vigila els nens,
fa ganxet; l’avi que llegeix el diari i, de tant en
tant, es queda pensatiu mirant vagament l’ho-
ritzó, potser recordant temps passats...
Per això el mar està trist: perquè troba a faltar
companyia.
Sort té dels pescadors que li remenen les entra-
nyes per treure-li la son de les orelles, mentre es-
pera amb impaciència l’estiu proper per tornar a
començar la roda de les estacions.
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da, i tants altres problemas que necessiten 
d’un professional per canalitzar tot aquest 
neguit, lots d’aliments bàsics per cobrir el dia 
a dia a nivell alimentari. Ja sabeu que no do-
nem productes frescos, la forma en què fem 
entrega d’aquests aliments no ens ho permet, 
però us puc asegurar que sóc incapaç d’aixe-
car el lot del terra, si és molt necessari per la 
situació de la persona, portem àpats a domi-
cili, que són uns menús molt bons i complets. 
També recordar el servei de perruqueria, el 
ser gran no vol dir que no s’ha de seguir sent 
coquet o coqueta… I finalment, el servei que 
explicaré amb una mica més d’atenció com 
vinc fent en les últimes revistes, FISIOTE-
RÀPIA.

Corria l’any 2004 quan, gràcies a una sub-
venció, vam poder engegar el servei de fisiote-
ràpia. Ja han passat 15 anys i continuem!!!!!

Actualment comptem amb dos fisiotera-
peutes titulats, la Marta i el Ricard. Majo-
ritàriament fan una visita setmanal a casa 
dels usuaris que ho necessiten. Sempre es 
demana un diagnòstic previ, tot i que siguin 
professionals del tema, sempre és molt inte-
ressant tenir proves i diagnòstics dels seus 
metges  per poder dur a terme el millor trac-
tament. 

Els tractaments consisteixen, tant en 
massatges com en exercicis que ells puguin 
fer, dins de les seves possibilitats, a diari per 
mantenir la movilitat. 

I com també he comentat en altres arti-
cles d’anteriors revistes, són els nostres ulls. A 
banda de fer la seva feina de manera impeca-
ble, si veuen o detecten alguna necessitat que 
creuen convenient que intervinguem, ens ho 
fan saber. Nosaltres, a través d’un impagable 
grup de voluntaris, fem un seguiment de tots 
els avis, però també és veritat que hi ha per-
sones que no veuen les seves limitacions i ne-
cessitats. Moltes vegades la resposta que ens 
donen és “segur que algú ho necessita més 
que jo”. No m’acostumaré mai a aquesta fra-
se... I més quan malauradament, veus casos 
de persones amb unes mancances en molts 
aspectes, molt grans.

Només em queda dir-vos Marta i Ri-
card… GRÀCIES!!!!!! Per la vostra fidelitat, 
professionalitat i per tenir la sensibilitat que 
teniu per la gent gran.

I a tots els que esteu llegint aquest arti-
cle i que, afortunadament la vostra situació 
económica i social no és la que tractem des 
d’Avismón, si ho necessiteu vosaltres.  algún 
familiar o amic, també us podríem ajudar.

Tots aquests serveis de neteja, fisiote-
ràpia, suport psicològic, podologia i per-
ruqueria també podeu gaudir-los a uns 
preus molt competitius. Només us dema-
nem que us feu socis de la nostra Funda-
ció per una módica quota de 72 € al se-
mestre. Amb aquesta quota, ens ajudareu 
moltíssim a tirar endavant molts projectes 
envers a aquest col·lectiu tan oblidat que 
és la gent gran. El servei el pagareu direc-
tament al professional que necessiteu.

Bé, crec que no em deixo res, de mo-
ment… el pròxim semestre més!!!!!!!

Olga Pazo
Treballadora d’Avismón
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Voluntariat i persones grans
En els darrers anys, el col·lectiu de volunta-

riat a Catalunya s’ha anat transformant i 
evolucionant juntament amb la societat. Als 
anys 70 i 80 el VOLUNTARIAT era vinculat a la 
caritat, ara el voluntari/a s’uneix a un projecte 
per transformar la 
societat i passem 
del concepte “aju-
dar” al concepte 
“acompanyar”. 

Si fem una 
radiografia del 
sector del volun-
tariat, veiem que 
la presència de les 
dones voluntàries 
és del 60% i això 
entre d’altres mo-
tius, pot ser degut 
a la conseqüència 
lògica del paper 
històric de la dona 
en la societat i a un 
factor demogrà-
fic. Aquesta dada, 
estareu d’acord 
que l’hem de mo-
dificar i afavorir 
que hi hagi una 
major participa-
ció de l’home en 
tots aquells sectors 
d’interès humà.

L’entusiasme, 
implicació diària, 
empatia, capaci-
tat d’escoltar, es-
forç, companyia i vincle són alguns dels valors 
i trets que fan del voluntariat, el motor d’AVIS-
MÓN i que mostren i demostren  de la impor-
tància cabdal que té el VOLUNTARIAT per a tots 
nosaltres i per a les PERSONES GRANS que fi-

nalment i, com ja sabeu, són la nostra raó de ser.
Segons un estudi recent de “La Caixa” el 

39,8% de les persones de més de 65 anys presen-
ta solitud emocional, una emoció que preval 
en totes les edats i que s’incrementa a mesura 

que passen els 
anys, agreujant-se 
especialment en la 
tercera edat, quan 
la xarxa social 
d’amics comença a 
trencar-se. 

En la nostra 
entitat, el VOLUN-
TARIAT ajuda a 
millorar la qua-
litat de vida i la 
integració social 
de col·lectius vul-
nerables com és:  
la GENT GRAN. 
Des d’AVISMÓN 
promovem la par-
ticipació social a 
través d’activitats 
i accions grupals 
interpersonals i 
intergeneracio-
nals que enfortei-
xen o creen nous 
vincles entre les 
persones de dife-
rents edats o con-
dicions socials.

Les ACTIVI-
TATS GRUPALS 
que es realitzen al 

llarg de l’any on participen i són protagonistes 
les persones grans i el voluntariat de la fundació 
són: el Concert d’Avismón, Sant Jordi, la Sortida de 
Primavera, la Festa Major, la Castanyada, el Repar-
timent de les Bosses de Nadal i el Dinar de Nadal.
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Aquesta realitat, 
ens porta a afirmar 
que el fonament de 
les relacions socials 
és crucial per dismi-
nuir la sensació de 
solitud entre les per-
sones i som consci-
ents de la importàn-
cia d’actuar contra 
aquesta lacra, que 
podria anar en aug-
ment en els propers 
anys a causa de fac-
tors demogràfics.

Així, podem 
concloure que cons-
truir una xarxa sòli-
da dins de la comu-
nitat per enfortir el suport social i acompanyar a la gent gran, ha estat, és i serà el motor de la nostra 
existència com a persones i com a entitat ja consolidada en la ciutat de Barcelona.

Susanna Garriga
Treballadora d’Avismón
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– Montserrat, si no m’equivoco, tu no ets de Bar-
celona… Què significa per a tu aquesta ciutat? 
Què et va portar a viure aquí?
Jo havia viscut a Vic amb els meus pares, i 
de fet vaig començar a treballar allà. Però 
gràcies a algunes amistats vaig tenir l’opor-
tunitat de venir a viure a Barcelona, com-
partint pis... Tot i que el que de debò em va 
portar a Barcelona va ser la meva inquie-
tud. Mai he sigut persona de quedar-me en 
un poble, i Vic, en aquell moment, era com 
un poble. Sempre hi havia molta boira... 
Ara s’ha obert molt, i és una altra cosa, però 
en aquell moment era una ciutat molt gris. 
A més, sempre he sigut una enamorada de 
Barcelona, perquè és una ciutat oberta al 
món, oberta a tothom. I m’encanta que hi 
hagi diversitat, és molt enriquidor.

– I un cop a Barcelona, de què vas treballar?
Vaig començar a treballar als 9 anys, i fins 

els 56 no vaig parar… Així que durant tot 
aquell temps, com pots imaginar, vaig poder 
treballar de moltes coses. Vaig fer d’auxiliar 
d’infermeria, vaig estar en alguns hospitals 
molt reconeguts, en un centre psiquiàtric... 
Els últims 25 anys vaig treballar en una fun-
dació on vaig aprendre molt. Però hi va ha-
ver moments de tot... D’una banda van ser 
dies molt feliços, però d’altra banda va ser 
una època difícil perquè era una feina molt 
exigent. I això em va anar causant cada vega-
da més estrés fins que em va donar un ictus, i 
un temps després, un infart cerebral.

– Com vas viure la malaltia?
Va ser dura, però en certa manera va ser el 
que necessitava, perquè jo feia temps que 
demanava un canvi. Estava molt saturada, 
portava dos anys sentint-me molt estressa-
da, i anava a treballar gairebé plorant. Però 
a la vida de tot s’aprèn.
Per mi tot això va ser molt enriquidor, i des 
de la perspectiva que tinc ara, veig que he 
portat una vida que no només m’ha permès 
treballar, sinó també fer servei als altres, 
des de molt jove. En aquest sentit, sento 
molta complicitat amb Avismón.

– De dedicar-te a ajudar els altres a deixar-te 
ajudar. Quin canvi més radical!
Sí que és un canvi. Però es pot dir que he 
sigut feliç, tot i que hi ha hagut moments de 
tot. He necessitat molta ajuda, i l’he hagut 
de demanar… I com a resposta sempre m’he 

Entrevista a Montserrat Mas
Gràcies a Avismón he pogut conèixer la Montserrat Mas,  
una de les persones més especials que la vida m’ha regalat
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trobat persones d’una qualitat humana fan-
tàstica, que ara són com germanes per a 
mi... I això és d’agrair, especialment els dar-
rers anys de malaltia, quan vaig començar 
a tenir problemes de cor, perquè havia de 
passar molt de temps a l’hospital. Fins que 
em van decidir operar a cor obert… Des-
prés d’això vaig estar ingressada en un cen-
tre sociosanitari, on em van tractar molt bé. 
Allà vaig tenir una companya d’habitació 
preciosa, per fora i per dins. Era sorda com 
una tàpia, però em va fer tan feliç, l’Amàlia! 
Rèiem tant!

– Quin paper ha tingut Avismón enmig de tota 
aquesta ajuda que has rebut?
Per a mi ha sigut important, perquè quan 
estàs tan vulnerable i no t’acabes de sentir 
segura, agraeixes que hi hagi gent que té 
cura de tu.
Els hi estic molt agraïda, especialment per 
les persones que m’han arribat gràcies a ells. 
Se’m posa la pell de gallina quan hi penso!

– Per què Avismón? Com hi vas anar a parar?
Per l’assistent social. Tinc una amiga que és 

metgessa, i em deia “hi ha institucions que 
et poden ajudar”. Així que li vaig preguntar 
a la Sandra, l’assistenta, que em va parlar 
molt bé d’Avismón. I no li faltava raó. Hi ha 
hagut voluntàries que m’han anat a fer cos-
tat a l’hospital… Això és molt valuós.

– Parlant de coses valuoses… Des de la teva 
perspectiva vital, quin consell donaries als lec-
tors d’aquesta revista?
Només tinc un consell, i no sóc qui per do-
nar-li a ningú, però és el que intento apli-
car-me sempre: ser jo mateixa. No puc dir 
més… que cadascú intenti ser autèntic, ser 
responsable d’ell mateix. Estem en aquest 
món per evolucionar, i cada persona té el 
seu camí… Com va dir Calderón de la Bar-
ca “La vida es sueño, y los sueños, sueños 
son”. Però no estem aquí només per somiar: 
estem aquí per despertar.
Moltes gràcies, Montserrat, per compartir 
amb tanta generositat les teves vivències.
Gràcies a tu, Clara, i a Avismón. Estic molt 
agraïda, de veritat.

Clara Govindarajan,
voluntària d’Avismón.
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Recomanacions

Una doctora en pediatria fa aquestes reco-
manacions a una nena que va amb la seva 

mare a la consulta.
M’he assabentat del molt que t’agraden les 

llaminadures. No et diré que no siguin bones de 
tant en tant, però les verdures i fruites fresques 
porten moltes vitamines i són molt necessàries 
a totes les edats però,  principalment, a l’edat del 
creixement.

Mira aquests tomàquets que porta aquest 
pagès a cada mà tan ofenós! Al matí un bon pa 
amb tomàquet és altament saludable per co-
mençar el dia ple de vitamines i així 
poder rendir amb eficàcia a l’escola. 

De les llaminadures no es pot 
abusar perquè un dels principals in-
gredients que conté són grasses i su-
cres, que perjudiquen seriament la 
part dentaria. Veiem força sovint nens 
de 4 a 5 anys amb caries.

La nena contesta: Ja veig que la mare 
t’ha preparat perquè em facis el sermó. 
Ja pots dir-me el que vulguis doctora, 
però a mi els tomàquets no m’agraden i 
les bledes i les cols, uix,  quin fàstic! La 
meva mare em diu tots els dies el ma-
teix que tu: que tenim molta sort perquè 
en el nostre país hi ha una gran varietat 
de fruites i verdures i tot això de les vi-
tamines.... i a mi que? 

Saps què em fa feliç? Els bollicaos, els 
crousanets farcits de xocolata, els ous Kinder, 
que a més de la xocolata tenen una joguina al 
seu interior, les “xuxes” de tota mena i formes... 
I si no perquè ho fabriquen tot això?, doncs per-
què els nens s’ho mengin. A més ho ensenyen 
per la tele i  així sabem demanar el que volem. 
I els dònuts? Quina passada! Aixeques un dit i 
ja està.

Una doble de la Sharon Stone fa uns anun-
cis d’uns dònuts farcits de crema i xocolata, re-
galimant per tot arreu. El meu germà gran es 
posa morat davant de la tele i se li posen uns 
ulls com a taronges. Jo no sé si és ben bé pels 
dònuts o és pel creuament de les cames de la 
protagonista, aquí ja no hi arribo.

Però jo recordo sempre una dita de la meva 
àvia que deia: Per què tot el que es bo és pecat o 
engreixa?

Deixeu-nos ser una mica feliços.

Mercè Burés
Padrina/amiga d’Avismón
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Soc gran i en soc conscient
Quants dies t’has sentit a dir: on vas amb 

aquests cabells tan blancs, se’t veu més 
gran. Hi ha persona que et diu: mira, és que es-
tic tipa de estar pendent  que les arrels no em 
traeixin i és un verdader esclavatge. Hi ha per-
sona que et diu: No em desagrada haver-me dei-
xat el meu verdader color, blanc, blanc-gris, etc., 
però m’agrada 
haver-ho fet i tro-
bo que deunidó.

El que és 
bastant empipa-
dor és caminar 
com un mariner 
dalt de la barca 
quan el mar està 
esvalotat. Sense 
proposar-ho vas 
trontollant d’un 
costat a l’altre sense poder mirar l’entorn: boti-
gues, edificis, com fèiem abans. No senyor!  Cal 
anar amb la vista clavada al terra per no enso-
pegar amb una llamborda que sobresurt una 
mica de les altres i caure de lloros, com vulgar-
ment es diu.

Tens por de trencar-te un os, perquè a par-
tir de certa edat les caigudes amb trencaments 
d’ossos són de recuperació lenta, molt més lenta 
que si tinguessis 20 o 30 anys, generalment.

Desenganys? sí, però quantes vegades tam-

bé nosaltres hem desenganyat als altres, possi-
blement sense voler... i podríem dir coses, més o 
menys importants i molestes que l’acumulació 
d’anys en la vida ens ha portat.

La vida, ah la vida! A mida que ens arriba la 
vellesa t’adones de lo valuosa que és. Te n’ado-
nes que has estimat a molta gent i has fruït de la 

seva companyia, 
de la seva amis-
tat i que la teva 
capacitat d’esti-
mar no sols està 
intacta  sinó que 
més aviat aug-
menta perquè 
vas fent créixer  
aquest sentiment 
bàsic a tot ésser 
humà. És a dir, 

aprens a acceptar a l’altre tal com és perquè tots 
tenim les nostres coses i ens agrada que ens les 
tolerin i/o comprenguin.

En definitiva, la capacitat d’estimar m’atre-
viria a dir que més aviat s’esponja i creix i, a 
pesar dels cabells blancs o grisos, el caminar 
insegur, etc., ningú no ens pot treure,  ningú 
ens privarà de sentir verdader amor pels qui ens 
envolten, fins i tot pels no tan propers.

      
Una voluntària d’Avismón
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TALLER DE MEMÒRIA
persones que presenten més dificultats. 
En la majoria de casos, les persones grans es re-
colzen en el professional que tenen de referència
i s’estableix una relació cooperadora, però sense
valorar les possibilitats que tenen ells mateixos.
Aquesta relació que dipositen en mi és la que
aprofito per canalitzar la relació d’ajuda mútua
amb els altres. 
Encara recordo, a l’inici (fa 7 anys) com costava
organitzar els grups, com existia la tendència a
estar centrat en la satisfacció personal, i com ara
estem centrats en la satisfacció de les persones
que necessiten més suport, buscant la comple-
mentarietat entre els participants per tal de com-
pensar entre uns i altres les dificultats que es
puguin tenir, i com això ens  ajuda a posar en el
centre la persona i no els seus dèficits, obtenint
com a resultat un apropament personal dins del
grup.
Com ja deia Ortega i Gasset...”jo sóc jo  i les
meves circumstàncies...”

Maria Moreno Rivera
Monitora del taller d’estimulació cognitiva

Ja fa molts anys que fem els Tallers de Memòria
a Avismón, i cada any estem més motivats per
continuar estimulant les neurones que es van en-
vellint. Aquesta motivació ve deguda, en part,
per la relació d’ajuda mútua que, amb el trans-
curs dels anys, s’ha donat entre els participants. 
La relació d’ajuda va més enllà de l’aplicació de
tècniques i coneixements. El punt de partida és
la concepció holística de la persona, de l’ajuda i
de les formes de fer i d’ésser per facilitar aquesta
ajuda. Es requereixen les observacions que puc
fer quan estic fent el taller per tal  que prenguin
consciència de la importància de la relació i faci-
litar que s’estableixin vincles entre les persones
assistents.
La Relació d’Ajuda és un apropament centrat en
la persona. Aquesta ofereix un ventall de recursos
per a l’autocomprensió, per  modificar el con-
cepte sobre si mateix, sobre  les seves actituds i
el seu comportament, però aquests recursos
només actuen en un clima de facilitació, per això
aquest ha estat uns dels meus objectius durant
aquests últims anys, potenciar la relació d’ajuda
mútua per tal  que els participants del taller (amb
diferents nivells cognitius) poguessin establir un
treball cooperatiu i d’aquesta manera poder 
desenvolupar el taller de la
manera més satisfactòria
possible, oferint una moti-
vació a les persones de mi-
llors capacitats cognitives, i
integrant al grup a aquelles 
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Amb l’objectiu de proporcionar a les persones grans,  
la possibilitat de fer activitats per al manteniment de la 
salut, aquests Tallers donen resposta a una necessitat 
creixent de la població majors de 65 anys per fer activitats 
enfocades a millorar el seu estat físic i mental.
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