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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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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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El voluntariat i l’equip d’Avismón hem seguit do-
nant resposta puntual i personalitzada a les ne-

cessitats de les persones grans que pateixen soledat 
no volguda i/o aïllament social. Ens hem adaptat per 
tal que les persones grans segueixin estan ateses i 
acompanyades. Han estat mesos d’un increment im-
portantíssim de suport telefònic, hem estat en con-
tacte amb moltes persones diàriament, sempre en 
funció de la seva angoixa i necessitat. El voluntariat 
ens hem format i ajudat per poder continuar donant 
l’escalf necessari als nostres grans. 

Per Sant Joan vam portar la Coca, per molts era la 
primera visita en tres mesos i per el Sant Jordi d’estiu 
un llibre i una rosa de feltre. En cap moment vàrem dei-
xar de preparar i lliurar a domicili els lots d’aliments. 

A mitjans de juny vam reactivar els serveis gra-
tuïts a domicili (fisioteràpia, neteja, podologia, servei 
psicològic), els acompanyaments a visites mèdiques 
i les visites setmanals del voluntariat a casa d’una 
persona gran. Sempre respectant les recomanacions 
sanitàries. Ara, els tallers de memòria, els hem adap-
tat per les noves restriccions i els fem telemàticament 
en grups de 4 persones.  Tenim en marxa la recollida 
d’aliments a les escoles i si les condicions sanitàries 
ho permeten farem molts dinars de Nadal d’un mà-
xim de 4 persones (avis i voluntaris). 

Per acabar aquest resum, dir-vos que seguim reforçant el suport telefònic i el suport psicològic amb profes-
sionals per atendre els devastadors efectes de la pandèmia en la salut emocional de les persones grans.

Arribats a aquest punt, només podem dir amb lletres majúscules GRÀCIES!!!!! 
Als socis que de manera fidel ens heu donat el vostre incondicional ajut econòmic malgrat les dificultats. 

Als professionals que han hagut d’aturar tota la seva activitat, amb la repercussió econòmica que suposa, i que 
han anteposat la cura i el benestar dels avis per sobre de tot, als col·laboradors esporàdics que han sigut tremen-
dament conscients de les nostres necessitats i han estat al nostre costat, i també al nostre equip professional que 
de manera incansable ha estat, des del primer dia, al peu del canó. 

Gràcies, molt especialment, als nostres avis/es, que amb la seva resposta, somriure i agraïment, ens han fet 
sentir-nos bé, posant un polsim de satisfacció en aquests dies tristos.

I moltíssimes gràcies a tots i cada un dels voluntaris/es que, de manera permanent, han estat i estan pen-
dents de les necessitats, de tot tipus, de la persona gran que atenen. Ha estat, i està, una feina impecable, cons-
tant, amb moltíssima cura, estimació i empatia. Són moltes hores de trucades i converses per fer els dies més 
curts i que els neguits i les pors minvessin.

Som i seguirem sent el que som gràcies a tots vosaltres. GRÀCIES!!!!! 
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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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Que en cap moment de la vida activa s’ha de
sentir desplaçat.
Per ser un jubilat de primera fila, s’ha de fer:
1r  Menjar verdures
2n  Practicar esport
3r  Fer l’amor cada dia, si no cada dos, cada tres
o quan sia.
Pensar que a qualsevol edat podem ser útils als
nostres conciutadans, principalment ajudant els
fills i els néts, que són la nostra alegria.
No hem vingut a aquest món a descansar, sinó a
lluitar. Quan som joves per establir-nos i pujar
una família. Quan estem jubilats, per tenir bona
salut hem d’esforçar-nos cada dia, primer per
nosaltres mateixos i després per donar als altres
la menor feina possible.
Aprofitar l’actual Joventut Acumulada per
practicar les nostres aficions que, fins en
aquest moment, sia pel treball, la família o al-
tres circumstàncies no ens havia estat possi-
ble:
Que t’agrada pintar: PINTA
Que t’agrada ballar: BALLA
Que t’agrada escriure:  ESCRIU
Que t’agrada nedar: NEDA
Que t’agrada jugar a  
cartes amb els amics:   JUGA
Que t’agrada viatjar i 
t’ho pots permetre:      VIATJA

NORMES DEL JUBILAT

Tot menys asseure’t al sofà mirant la televisió tot
el sant dia.

La vida és dura, injusta i cruel moltes vegades,
però el sol surt cada dia, aparta les boires i la
pluja i ens dóna llum i alegria.

Siguem optimistes a cada instant de la vida i es-
pero que les “Normes del Jubilat” hagin estat po-
sitives.

MERCÈ BURÉS
Padrina/amiga d’AVISMÓN
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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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Un avís de la natura?
Aquesta primave-

ra ens ha portat 
un esclat que mai la 
societat humana, en 
l’època moderna, no 
ens havia tocat viure: 
el Covid-19.

La força d’aquest 
virus i la composició 
tan letal que té, ha des-
bordat tota la comuni-
tat. Vàries reflexions, 
la primera, podem co-
mençar per posar una 
base: Què estem fent 
malament? Qui més 
qui menys, a nivell per-
sonal, veu que s’ha de fer un canvi d’hàbits. El sis-
tema de la nostra societat ha canviat radicalment 
el nostre planeta, i aquest ja no ho suporta més.

Ens està avisant, no ho esteu notant? El can-
vi climàtic ens ho diu dia a dia, i la majoria de 
països capdavanters que practiquen les econo-
mies neoliberals, només fan servir la societat 
com instruments al seu servei, per a l’obtenció 
dels seus beneficis econòmics.

Diguem prou, l’obtenció de la riquesa s’ha 
de posar al servei del progrés. Parlem d’un re-
partiment a nivell de globalització. La fam i l’es-
clavatge de les persones han de desaparèixer. 
Les fronteres i països no han d’existir, les per-
sones humanes, tenim totes les mateixes neces-
sitats. Ara és l’hora de demostrar i començar a 
emprendre accions intel·ligents.

Actualment, i a raó de la situació d’emer-
gència que vivim, la nostra consciència ens fa 
aflorar els valors de la moral positiva, com són 
la fraternitat, el civisme i veure’ns tots igualats 
davant els reptes que ens porta el dia a dia.

Aquest és el camí, l’esforç de tots de cara als 

altres. Comencem per salvar lo principal de la 
nostra vida, que és l’aire que respirem. Fugim 
de les energies que no siguin renovables; el pe-
troli no ens ajuda a aconseguir un futur millor. 
Repoblem tots els boscos que es cremen, i així, 
la vida animal i la flora vegetal tornaran.

Només respectant la natura, tenim futur. 
No és tan difícil, és només posar-s’hi. Cal recor-
dar el principi que diu “voler és poder”, i com ho 
fem això? Amb voluntat, unitat, il·lusió i desit-
jar-ho amb totes les forces. Pensem que aquesta 
vida nostra no és tan llarga, i l’espai on ens toca 
viure hem de protegir-lo i gaudir-lo.

Si sabem donar un canvi als nostres hàbits 
de convivència, i anem tots per tots, poc a poc 
tot anirà canviant, i el civisme i la fraternitat de 
tots el qui formem la societat humana, demos-
traran que l’ésser humà és intel·ligent, i serà ga-
rantia de futur. Si no ho fem així, la natura del 
nostre planeta farà passar el cicle de la nostra 
existència com a éssers humans. És un avís... 

 
Josep Llop

Voluntari d’Avismón 
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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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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’AAvviissmmóónn

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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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
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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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Estem 
vivint un any 

que no haguéssim somiat ni en 
els nostres pitjors malsons. Canvis i més canvis, 
pèrdues irreparables, pors, neguits i incerteses. 
Desitgem un canvi d’any malgrat no  saber que 
serà el que ens portarà el nou.

I tot això encara s’accentua en aquestes da-
tes tant properes al Nadal. Com ho hem cone-
gut fins ara, les festes eren dies de retrobaments, 
àpats i sobre taules sense fi, regals… Bé, això per 
una gran majoria, potser no per tothom. I ens 
trobem davant d’unes dates on, si els nostres 
grans, es podien trobar sols, aquest any enca-
ra més. Reunions de poques persones, grups 
“bombolles”… un gran canvi per tots. 

Jo em platejava i us proposo una idea. Fer 
un Nadal Diferent. Els que tenim una certa edat 
us recordareu que abans, els veïns, eren part 
important de les nostres vides. Eren part impor-
tant del nostre dia. Una gran família!! Recordo 
portes obertes, sabíem la vida dels que vivien a 
prop nostre. Si la senyora María tenia ciàtica, o 
el fill del senyor Pere li havia tocat la mili a Me-
lilla. Que faríem per dinar o es 
passaven les receptes d’allò 
que estava algú cuinant i 
ambientava tota l’escala 
amb la seva fantàsti-
ca oloreta. I una 
cosa molt im-

p or t a nt , 
ningú estava sol. No podies es-

tar-ho, sempre havia algú que picava 
a casa teva. Simplement perquè feia un parell 
de dies que no et veien, per saber de tu, per si 
necessitaves quelcom… 

Aquest any, com malauradament tots sa-
bem, molta gent no es podrà desplaçar en lloc, 
i molts estaran sols. Tornem a obrir les nostres 
portes!!!!!!! Segur que tots tenim algú ben a prop 
sol. I quin millor regal que trucar a la seva por-
ta i oferir-li un àpat en companyia. Què no vol? 
cap problema, oferiu-li un plat ben servit. Un 
torronet, una copeta… una xerrada, escoltar re-
cords i segur que molts somriures. Sempre amb 
les màximes precaucions, és clar.

Podríem tornar a guarnir les portes de casa, 
els balcons… Donem llum i esperança!!!!!

I si no sou dels que us agraden les festes 
nadalenques, celebreu que els dies comencen 
a allargar un altre cop. O que estem aquí i ara. 
Gaudim de la VIDA!!!! Qualsevol motiu serà 
bo!!!

Us apunteu? celebrem, simplement,  
“Un Nadal diferent”.

    Olga Pazo
Treballadora d’Avismón 

Un Nadal diferent
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