
48
Editorial - Orígens - Racó Poètic - Viatge - Entrevista a usuària i 
voluntària - El poeta Foix explica la història de la seva confiteria 
centenària - Energia per a poder avançar - Aula oberta a la Bordeta -  
Un moment de tristesa - Frau a la llum i gas - El pervers sistema tarifari 
de la llum - Col·laboració Sant Jordi amb escoles - Recepta: Amanida  
de patates - “Un mural ressuscita el Sants rural” - Els tallers:  
tornada a la normalitat - A la vora de la mar

C
a
t
a
l
u
n
y
a

2022
juny

Fundació Privada

Taller Risoteràpia

Taller sempre en forma



Maqueta revi 35 bona color:Maquetación 1  28/05/2015  12:54  Página 2Maqueta revi 35 bona color:Maquetación 1  28/05/2015  12:54  Página 2

Jocs Florals, 59 baixos - Tel.  93 332 58 58 - www.avismon.org - info@avismon.org

AQUEST LLIBRE ÉS UN RECULL DE 

RECEPTES FETES PER LES NOSTRES 

ÀVIES, EL PODEU TROBAR A LA 

NOSTRA SEU AL PREU DE 12€

Maqueta revi 35 bona color:Maquetación 1  28/05/2015  12:54  Página 2



Avismón-Catalunya  Juny 2022   3

Editorial
AVISMÓN és un projecte madur, que s’està 
fent gran; un projecte enriquit amb l’ajut des-
interessat dels seus voluntaris, capaços de treu-
re somriures i alegrar els ànims de molta gent 
a qui fa falta; un projecte jove que ha fet anys, 
guanyant saviesa i maneres de fer i de ser, grà-
cies als seus professionals,

AVISMÓN és un projecte il·lusionat, perquè 
té molt camí per endavant i vivim en una soci-
etat que envelleix; per tant, encara hi ha molts 
avis que necessiten o necessitaran la paraula 
amable, la feina complementària, el somriure  
màgic, uns ulls que puguin veure un futur més 
amable, sense pors...i aquí serem, sempre, dis-
posats a donar un pas endavant,

AVISMÓN és un projecte de futur, perquè la 
solidaritat humana no té límits, perquè la capa-
citat que tenim les persones de ser altruistes i 
ser allà on se’ns necessita és una realitat. Mentre 
hi hagi un avi o una àvia per a atendre, farem 
que els darrers anys de la seva vida siguin més 
fàcils i agradables.
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Orígens
El català i l’occità són dues llengües veïnes i 

romàniques que van néixer en l’espai ano-
menat Romània, que és on es parlen llengües 
derivades del llatí.

L’occità també és anomenada llengua d’Oc, 
també coneguda com a Provençal antiga, la lite-
ratura dels trobadors.

L’occità s’estén al nord dels Pirineus, va des 
de l’Atlàntic, i acaba a la Mediterrània. És deli-
mitat per 3 grans zones: L’occità del nord, l’occità 
de la conca de la Garona, des de la Vall d’Aran 
fins a Muret, i l’occità meridional, que comprèn 
el Llenguadoc provençal mediterrani.’

Extensió del català. Aquest limita al nord 
amb l’occità per l’eix dels Pirineus, des de la Ri-
bagorça fins a l’extrem oriental de la Vall d’Aran, 
on està en contacte amb parles gascones. A par-
tir de la Conca de l’Arieja, al nord d’Andorra, co-
mencen les parles llenguadocianes.

Després del coll del Pimorent, la línia passa 
pel coll del Capcir i del Conflent fins a les Corbe-
res, que divideix el Rosselló català i el Narbonès 
occità fins a Salses, i el Mediterrani.

Com observem, el límit oriental entre el ca-
talà i l’occità no era a les Alberes, on hi ha l’ac-

tual frontera estatal i on era també la frontera 
entre la Gàl·lia i Hispània a l’època romana.

El català no ha estat una llengua hispa-
no-romànica, sinó que fou més afí a les llengües 
gal·lo-romàniques.

Dit tot això, hem de tenir els conceptes molt 
clars. Els conceptes reals del que ens diu la his-
tòria i com fer un servei a la veritat. Per les na-
cions, la llengua és l’eix vertebrador de la cultu-
ra pròpia, i d’aquí s’estén a tots els seus àmbits. 
Enriqueix l’aportació a les altres cultures del 
món. Per tant, han d’ésser protegides i activades 
pels seus propis usuaris. L’actitud dels catala-
noparlants hauria d’ésser que no han d’oblidar 
mai que allò nostre es defensa a la nostra terra, 
que cal donar acolliment a totes les cultures que 
aflueixen al nostre país però també que acullin 
la nostra llengua, que a la fi serà l’element inte-
grador i d’unió com a un sol poble.

“El català a l’escola, no es toca”, com no pot 
ser d’una altra manera...

Josep  LLop
Voluntari d’Avismón

5

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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Racó Poètic
Per què?

El meu per què comença al matí, i a la nit 
el son s’emporta l’última lletra.

Per què les nostres mirades ja no es troben 
per donar el missatge de cada instant?

Per què la meva mà petita no cerca la teva més gran, 
com un refugi o una comunicació constant?

Per què no has de sentir el ressò de les meves paraules 
i jo no puc expressar-te les meus sentiments, 

com fèiem abans?

Per què quan ens veurem d’ara endavant 
ens haurem de comportar quasi com estranys?

El meu per què comença al matí i a la nit.
El son s’emporta l’última lletra.

Marta Ticó
Voluntària d’Avismón
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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.
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Viatge

“És la Rosa que vol parlar 
amb tu” em diu la meva dona 

tot passant-me el seu mòbil.
“Hola, Rosa, què tal?”
“Estem preparant la pro-

pera revista d’AVISMÓN i ens 
agradaria que poguessis fer 
un escrit per la propera edi-
ció”, em diu la Rosa. 

“Un escrit, sobre què?” 
“El que vulguis: viatges, la 

coral, algun llibre que hagis 
llegit... el que et sembli”. 

També sento la veu de la 
Magdalena...

Ens agrada viatjar, i en ce-
lebrar aquest any els 54 anys 
de casats, vàrem decidir anar 
a França a Narbona. Sempre 
ens ha agradat visitar i conèi-
xer altres països i altres cos-
tums. Narbona està a 2  hores 
per autopista; també volíem 
conèixer la Maternitat Suïssa 
d’Elna i les platges d’Argelers 
per les seva implicació amb 
els refugiats de la República 
Espanyola, fugint de les tro-
pes franquistes  a l’any 1939. 

Argelers – poble: El temps és assolellat i 
primaveral;  aparquem prop de l’estació del 
ferrocarril. El poble és molt tranquil i pin-
toresc, amb cases d’una sola planta. És la 1 
del migdia i al restaurant de  l’estació no hi 
ha cap taula lliure, i els comensals ja estan 
acabant de menjar “Le plat du jour”. Els es-
colars ja tornen cap a l’escola. Caminem  10 
minuts en direcció al centre, on un restau-

rant té totes les taules buides 
perquè els clients habituals ja 
han dinat. Encara ens servei-
xen, però a les 2 ja comencen 
a recollir i tenim just el temps 
de menjar unes postres ca-
solanes. Ens entenem en un 
francès primari; alguns te-
nen nocions de castellà. 

Argelers – platges:  És 
ple de banyistes passejant o 
prenent el sol. Ens recorda 
Castelldefels o les platges de 
Roses a l’Empordà. Ens situ-
em, però, a l’any 1939, sense 
urbanitzar, on centenars de 
milers de refugiats republi-
cans: joves, vells, nens, nou 
nats  i embarassades s’apilo-
naven dins tancats en fil fer-
rades sense les mínimes con-
dicions per viure, ni aigua 
potable per beure, vigilats 
per gendarmes i guàrdies se-
negalesos i d’altres països de 
les colònies franceses. 

En acabat de dinar ens 
desplacem a Elna per visitar 

la Maternitat  Suïssa. L’edifici és als afores 
del poble. Per orientar-nos preguntem a una 
dona que passeja el seu net en un cotxet. 
Ens contesta en un bon català afrancesat. 
Estem a la Catalunya Nord ! A l’aparcament 
de la Maternitat un autocar recull uns jubi-
lats que ja han fet la visita. A l’entrada ens 
fan la presentació de la casa, ens passen un 
vídeo on parla l’Elisabeth Eidenbenz i com-
prem un llibre. 
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La impulsora d’aquesta casa es la suïs-
sa Elisabeth Eidenbenz, que fent-se càrrec 
de la situació dels refugiats, va possibilitar 
el naixement de 597 criatures durant 1939 
i 1944 de mares embarassades que va anar 
cercant als camps de refugiats d’Argelers. 
D’altra manera, aquestes criatures ni potser 
tampoc les mares no haurien sobreviscut. 
Aquesta casa estava abandonada des de feia 
anys i amb la seva empenta i la col·laboració 
d’un equip de voluntaris va assolir aquest 
projecte humanitari. Acabades de néixe, 
les criatures i les mares van seguir dins la 
institució fins que l’any 1945 es va tancar. 
Entre 1939 i 1942 van anar superant totes les 
dificultats amb el govern francès. L’any 1942 
l’exercit alemany envaeix França i comença 
la detenció indiscriminada de jueus per la 
Gestapo per dur-los als camps d’extermini. 
La Maternitat va ser prou hàbil per modifi-
car documents i noms propis dels residents 
per evitar aquestes detencions. Cal remar-
car que en els 3 pisos de la casa hi ha mol-
ta documentació detallada que caldria una 
bona estona per llegir i conèixer aquesta 
història a fons.

Narbona: És molt interessant per la 
seva història, els edificis medievals, el Mer-
cat central i el canal de la Robine que passa 
pel mig de la ciutat i també pel seu mercat 
dels dijous. El nostre hotel és acollidor, dins 
del casc antic i amb un bon esmorzar fran-
cès. Vàrem fer una ruta amb barca pel canal 
i amb un trenet per la ciutat. Un fet quoti-
dià però que ens va cridar l’atenció: la meva 
dona i jo preníem un pica-pica en una ter-
rassa. S’hi va acostar una parelleta jove, ella 
rossa, esvelta, amb moviments graciosos i 
amables i el noi fent-li costat. Amb posats 
empàtics s’acostaven a cada una de les tau-
les de la terrassa a demanar una col·labora-
ció. Pràcticament totes les taules de france-
sos varen treure el moneder o la cartera per 
donar-los una ajuda generosa. 

Aquesta generositat i també la manera 
de demanar no la recordo al nostre país. 

Sort i un futur positiu per a AVISMÓN,

Victor Dresbach 
Maig de 2022
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Entrevista a usuària i voluntària
Victòria: Hola, Carme, ara anem a xerrar una 

estoneta i explicar com ens hem conegut, i què 
fem. Així que digues, quant temps fa que ens co-
neixem?

Carme: Hola, Victòria, doncs jo diria que ja 
bastant, no? 

Victòria: Em sembla que des de l’octubre de 
2019.

Carme: Doncs aviat farà tres anys.
Victòria: I com vas conèixer Avismón?
Carme: Doncs mira, a través de l’assistenta so-

cial d’aquí de cotxeres. 
Victòria: Molt bé, molt bé, mira, van fer una 

bona obra. I què t’ha semblat el servei que fa Avis-
món?

Carme: Molt bé, molt bé, sí, sí. Estic contenta; 
amb la Victòria estem molt bé, i les activitats que 
fan allà, últimament he estat anant a una, però 
clar, ho he hagut de deixar perquè no he pogut 
anar-hi per motius físics, que no em trobo bé i tot 
això. Però està molt bé.

Victòria: La Carme espera que li facin una 
rampeta per a passar l’esglaó que ha de passar per 
a sortir al carrer amb l’scotter que té. Que té una 
cadira de rodes molt maca.

I tu sempre has viscut a Sants?
Carme: Sí, vaig néixer aquí, en aquest mateix 

pis on visc. Sí, soc 
filla de Sants.

Victòria: I tro-
bes que ha canviat, 
el barri?

Carme: Bueno, 
ha canviat perquè, 
vull dir, clar, o si-
gui, hi ha gent de 
fora i tot això, però 
lo que és l’essència 
del barri penso que 
no ha canviat molt.

Victòria: I si surts al carrer, quan surts perquè 
surts, el reconeixes o el trobes més bonic o més 
modern? 

Carme: Si, més modern, però vull dir, no sé, 
sento que és el meu barri, si m’hagués de comprar 
un pis, segur que seria en aquest barri. 

Victòria: Això és molt maco, tenir aquest caliu 
pel barri. 

I durant el dia, què fas? T’agrada llegir, la tele...?
Carme: Pues sí, la tele m’agrada. Abans lle-

gi, però ara, vull dir, no em puc concentrar molt 
i no puc llegir. Però sí, m’agrada la tele, fer mitja, 
ganxet, i, en fi, tot això m’agrada molt.

Victòria: Bueno, bé. I jo sé que fas coses molt 

13

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

Maqueta revi 34:Maquetación 1  28/11/2014  23:48  Página 13
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boniques, perquè jo he vist en aquesta casa una 
taula molt maca decorada per tu. 

Carme: Sí, feta d’això, com es diu...  de vitralls, 
em sembla que es diu, amb unes glossetes petites 
vaig fer una taula gran molt maca. Per exemple, 
m’han agradat molt les manualitats, al llarg de 
la vida n’he fet moltes, de manualitats, m’agrada 
molt, també, sí. 

Victòria: Bé, en això, Bueno, les manualitats, 
però en les labors coincidim, perquè aquí estem 
xerrant fent ganxet o mitja i així se’ns passa la 
tarda molt de pressa. 

Carme: Sí, la veritat és que sí, que coincidim 
en moltes coses,; vull dir, no callem ni cinc mi-
nuts, estem tota la tarda xerrant i anar fent, les 
mans tampoc paren, “jajaja”. 

Victòria: I t’agradari, quan tinguis la rampeta 
feta, que sortíssim al carrer i féssim, no sé, anés-
sim al parc a prendre el solet, i, encara que sigui 
hivern i faci fresqueta, fer un volt? Un bon volt 
pel barri. 

Carme: í, de tant en tant doncs sí, un dia estar 
a casa, un altre dia sortir, perquè, clar, quan em 
facilitin això per a sortir al carre, pues, i tant que 
sí , perquè em passo la vida aquí dintre.

Victòria: I tens alguna suggerència per a Avis-
món d’alguna activitat que t’agradaria que fes-
sin?

Carme: Pues sí, la veritat que m’agradaria 
molt que fessin algun taller de manualitats, per-

què m’encanten i penso que a alguna senyora pot 
agradar-li molt. 

Victòria: I tu, quan eres més jove, havies tre-
ballat a casa o fora de casa? 

Carme: Sí, he treballat en moltes coses dife-
rents. He treballat amb electrònica, l’últim lloc 
que vaig estar va ser a la guàrdia urbana al telè-
fon atenent urgències. He fet moltes coses sí.

Victòria: Doncs sí, has fet varietat d’activitats. 
I la teva família, què pensa de l’acompanya-

ment que fem? D’aquesta estona que estem aquí 
totes dues?

Carme: A, pues ho troba molt bé, sí. Sí, per-
què la soledat no la porto massa bé; aleshores, 
el dia que ve la Victòria estic molt bé amb ella, 
la veritat.

Victòria: Bueno, pues, ja veuràs que sortirem 
al carrer i anirem a lligar una mica...

Carme: “jajaja”
Victòria: A veure què hi ha pel barri, perquè 

al barri de Sants hi ha de tot. 
Carme: “Jajaja”, hi ha de tot, i tant que sí. 
Victòria: Bé, doncs, mira, ja sabeu com ens 

ho passem aquí, una tarda per setmana. D’acord, 
fins una altra.

Carme: Fins una altra, adeu. 

Voluntària: M. Victòria Vallejo
Usuària: M. Carme Llonga

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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El poeta Foix explica la història  
de la seva confiteria centenària
El seu pare en aquell moment estava acabant uns 

melindros i va demanar-li que aguantés un ins-
tant el mànec de la llarga pala que enfornava. El 
nostre Josep Vicenç Foix, que no fou mai hàbil en 
aquell art, perquè sempre li van interessar més les 
lletres que les llepolies, va fer un moviment maldes-
tre i algunes peces caigueren a terra. El qui ja era 
un confiter de renom va fer-lo a un costat i, amb aire 
entre solemne i desdenyós, el va sentenciar: “No fo-
tràs mai res de bo!”

I, en explicar-m’ho, el poeta no ha reprimit un 
somriure obert. 

Als 93 anys complerts posseeix una energia 
insòlita; no ha perdut tampoc la curiositat, una 
virtut que quan es perd és indicadora de vellesa, 
segons que va dictaminar Sartre amb la lucidesa 
acostumada. 

Quan li proposo que desgrani els records de la 
seva confiteria, la que ha celebrat ja el primer cente-
nari de la fundació, hi accedeix tot seguit, però amb 
la condició que també hi participi Jordi Madern i 
Mas, el seu cosí: no únicament perquè ell sempre 
se’n va mantenir a una certa distància, sinó perquè 
el seu parent, d’una vintena d’anys d’ençà, es troba 
al davant del negoci. 

Arribada a Barcelona
 Ben arrepapat a la butaca, Foix infla el pit i 

comença a parlar; s’esforça a pronunciar amb una 
claredat inusitada i a trobar la paraula adequada en 
cada cas. La màgia del verb va fascinar sempre el 
poeta, però també el conversador impertinent. 

Josep Foix i Ribera, el seu pare, que va obrir 
els ulls a la llum a les cases arraïmades de Torrent, 
que pertanyen al poblet de Lladurs, al Solsonès, se 
n’anà a Manresa a aprendre l’ofici de confiter. Fou 
aprenent, després oficial i finalment va arribar a ser 
l’encarregat de la botiga més antiga de la localitat, 

Can Amat. Així que va haver reunit prou capital, va 
resoldre venint a Barcelona i establir-s’hi per comp-
te propi. El seu cosí germà, Riera, li va recomanar 
una botiga, a Sarrià; al carrer Gran número 57, can-
tonada amb el de la Creu. Li va agradar, i el propie-
tari accedí a llogar-la-hi; era Jaume Piquet, l’autor 
tan celebrat d’aquells melodrames en què fins i tot 
moria l’apuntador. Foix precisa que la seva obra 
més famosa, La monja enterrada en vida o els secrets 
d’aquell convent, la tenia el seu pare dedicada per 
l’autor.

El dia de Sant Josep de 1886 obria les portes la 
botiga Foix de Sarrià. De l’obrador – havia comprat 
just l’essencial: la màquina de moldre ametlles i la 
de pastar – , que era el més important, se n’ocupava 
ell mateix, perquè era molt feiner; tan sols va con-
tractar un encarregat i un aprenent. Sempre va tre-
ballar molt; es llevava puntualment a les cinc; enca-
ra no hi havia electricitat i tot havia de fer-se a mà. 
La seva muller, Paulina Mas i Rubinat, atenia a la 
clientela i portava la caixa. 

De primer va començar fent tot allò que havia 
après a Manresa, que es venia molt bé. Tenia alguns 
llibres de fórmules de confiteria i pastisseria, i aviat 
s’estrenà en la interpretació personal, adaptant-les 
convenientment a les necessitats de la clientela. 
L’establiment s’acredità a l’acte. I si bé és cert que 
pràcticament no hi havia competència, també ho és 
que la població sarrianenca aleshores era exigua. 

“Espléndido luch”
 El 19 de març de 1895, dos anys després que 

nasqués Josep Vicenç, va aparèixer aquest text a 
“El Sarriense”, la revista local: “Esta noche se inau-
gurarà, completamente restaurada, la acreditada confi-
tería y pastelería de don José Foix, que obsequiará a sus 
numeroros parroquianos con un espléndido luch (sic).” 
El número següent detallava les reformes de la bo-

Fragment del llibre “Establiments i negocis que han fet història” de Lluís Permanyer. 
Que publiquem prèvia autorització de l’autor.
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tiga i el nom dels qui les 
havien realitzades, i aca-
bava amb aquestes pa-
raules: “Con ocasión de los 
días de Pascua el Sr. Foix ha 
expuesto en sus espaciosos 
aparadores un cumplido 
surtido de caprichosas mo-
nas, que a la verdad, dan 
dentera a los muchos ninos 
que tienen padrino..., y aun 
a los que no lo tienen pero 
que saben que los dolces se 
han echo (sic) particular-
ment para ellos.”

  El pare de Foix 
no solament li insinuà 
mai la convivència que 
entrés a treballar a l’esta-
bliment, sinó que sempre 
va avenir-se que el seu fill 
cursés estudis: les primeres lletres, a la municipal; 
el batxillerat, al Colegio Ibérico; dos cursos de dret, 
a la Universitat. I quan va decidir que no desitjava 
continuar la carrera, el pare li muntà una fosa tipo-
gràfica. El senyor Foix, s’havia adonat que el fort del 
seu fill no eren pas els melindros, sinó llegir i sovin-
tejar la biblioteca. Van entendre’s sense calguessin 
les paraules. 

 El negoci era tan florent, que era aconse-
llable ampliar-lo; se n’obrí un altre establiment a la 
plaça de Sarrià, números 9-10, inaugurat el 1923. 

Subtilesa dialèctica
 El pare va romandre al peu del negoci fins a 

la mort, unes quantes setmanes abans de l’esclat del 
18 de juliol. La seva filla Carolina es posà aleshores 
al davant de la nova confiteria, ja que la mare conti-
nuava a la històrica. 

 Ni la guerra – van estar sempre obertes i 
no van patir cap contrarietat – ni els canvis en els 
usos i costums ni les modes han significat en cap 
moment el més lleu perjudici. “Però també s’ha de 
reconèixer que hem adaptat els establiments – pun-
tualitza Jordi Madern – a les necessitats i als canvis 
de gustos: va desaparèixer el costum de vendre co-
mestibles, espelmes i cafè; abans commemoraven 
llaminerament cada festivitat del santoral, ara, en 
canvi, el consum de pastisseria és més diari; els 
bombons gaudeixen avui de molta predilecció; mai 

hauríem pogut imaginar-nos que vendríem gelats 
tot l’any, com ara, d’un quant temps ençà, elaborem 
quatre classes de pa de pagès.”

 El Foix poeta, a pesar que sempre va pro-
curar estar al marge de la raó Foix de Sarrià, no va 
voler, però, ignorar-la, i tots dos han seguit sempre 
camins paral·lels. I em confessa que n’ha estat “un 
animador, fins a un cert punt”. 

 Efectivament, donava idees pel que fa a la 
part decorativa dels locals, ha batejat especialitats – 
Licor del bon Salvador, una elaboració pròpia a base 
d’herbes i dintre la línia Chartreuse, Caramels d’en 
Patufet, Petxines de Sarrià, Rodes de sant Vicenç –, 
ha redactat els rètols que veiem a les façanes. I és 
que en temps de la dictadura de Primo de Rivera, 
va rebre advertències; aleshores va enginyar-se-les 
per trobar paraules nostres que no experimentessin 
cap variació en castellà; postres del país, especieria 
moderna, bomboneria superior, pasta seca selecta. 
Aquesta pràctica va recomanar-la també a comer-
ciants amics seus. Certament, aquella subtilesa li 
permeté torejar la fòbia anticatalana del franquis-
me sense haver d’introduir cap canvi. 

 Foix em manifesta que un poeta ha de con-
servar a tot preu la llibertat d’esperit, i que en un 
article que va escriure a “La Publicitat” ja que pro-
pugnava que els poetes es preocupessin de tenir un 
ofici. Ell ha practicat amb l’exemple; ha sabut guar-
dar les distàncies, però alhora ha col·laborat perquè 
la botiga del seu pare complís el primer centenari.
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Energia per a poder avançar

gua, carbó, oli. benzina, també el mé-
canic, i, saps? Quan aquestes energies 
fallen, el motor s’atura; la fàbrica no pot 
produir, i les persones no poden obte-
nir diners per a comprar aliments.”

Ja de gran, aquesta definició l’he 
pogut viure personalment veient les ca-
res dels avis que viuen en solitud, amb 
mancança de tantes coses…Però la cara 
els canvia quan arriba aquella persona 
amiga per fer la xerradeta setmanal, o 
que l’acompanya al metge perquè ell 
sol  no pot; aquell voluntari que li pu-
gui arreglar la bombeta, fer un pentinat 
adient… la bonica rosa de Sant Jordi o 
la trobada de Tots Sants i de Cap d’Any.

Aquesta és l’energia que fa funcio-
nar el gran motor de l’equip d’Avismón.

Però, sovint, aquesta màquina hu-
mana de filatura necessita més energia 
per a poder cobrir les necessitats…

Per això Avismón ens recorda la fi-
losofía del meu avi:

AMIC, AMIGA, APUNTAT A L’E–
NERGIA DEL NOSTRE MOTOR!

Joan Guimet
Voluntari d’Avismón

Sempre em ve a la ment aquell som-
ni de quan era petit, somni del qual 

l’avi s’esforçava per explicar-me el sig-
nificat.

Era una màquina de filatura d’aque-
lla fàbrica on el meu pare sempre va 
treballar.

Però aquella màquina moltes vega-
des  estava aturada i al somni hi havia 
moltes persones tristes al seu voltant, 
amb llàgrimes suaus  que els  queien 
del ulls.  

Jo no entenia per què aquella gent 
estava tan trista, ni per què la màquina 
estava aturada.

L’avi, sempre diligent, tenia la solu-
ció als meus dubtes:

“Mira, Joan: aquesta màquina ne-
cessita un motor per fer-la rodar, però 
aquest motor necessita energia.”

“I d’on la treu, l’energia?”, pregunta-
va jo. 

“Mira, xiquet, el motor necessita ai-
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Aula oberta a la Bordeta

Dilluns: de 7.30 a 13 h.
Dimarts a dijous: de 7.30 a 18.00 h.
Divendres:  de 7.30 a 17.30 h. i 

de 20.30 a 23.30 h.
Dissabte:  de 10.00 a 17.00 h. i 

de 20.30 a 23.30 h.
Diumenges tancat

CUINA
MEDITERRÀNIA
ECOLÒGICA
SANA I DE QUALITAT

CAN RIBERA

Carrer Galileu, núm 13 - Barcelona
Tel. 93 768 80 62

Canriberasants@gmail.com
Canriberasants

Entitat amb més de 32 anys 
d’història, vinculada a la pa-

rròquia de Sant Medir i també 
al Secretariat d’entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta, del qual 
depèn jurídicament.

Fundada el mes d’octubre de 
1989, ha estat presidida en els da-
rrers anys pel Sr. Joan Laporta, que ha pas-
sat el relleu al Sr. Antoni Casanovas.

La fita de l’Aula ha estat, i és, la d’oferir 
una informació real i objectiva de les no-
tícies de l’entorn social, científic i tecnolò-
gic, així com altres aspectes d’enriquiment 
personal, com la literatura, la música i el 
cinema.

Constitueix un teixit humà format per 
persones que esperen retrobar-se cada set-
mana per intercanviar i compartir de ma-
nera solidària experiències tant personals 
com del seu barri, la Bordeta.

Les activitats principals que realitza 
l’Aula són les conferències setmanals i les 
sortides culturals. Pel que fa a les prime-
res, enguany tenen lloc a Can Batlló els di-
marts de 6 a 7 de la tarda, degut al fet que 
la sala nova de Sant Medir s’ha vist afecta-
da per problemes arquitectònics.

Les sortides culturals, com anar al tea-
tre, visitar exposicions o anar al Caixa-
forum, s’estan recuperant després que la 
pandèmia ha fet acte de presència; espe-
rem tornar a la normalitat en aquests as-
pectes durant el curs 2022-23, i recuperar el 
centenar de socis/sòcies que teníem abans.

A la pàgina web de l’Aula, que és “au-

labordeta.cat”, es poden consultar les con-
ferències programades de cada trimestre 
i les realitzades en els darrers temps, així 
com veure i escoltar algunes conferències 
i concerts de cursos anteriors.

L’estructura organitzativa de l’Aula es 
fonamenta en dos grups que es reuneixen 
periòdicament: el de programació de con-
ferències i el d’activitats, que prepara els 
actes a realitzar i coordina les sortides cul-
turals.

Animem les persones interessades a 
contactar amb nosaltres i formar part de 
l’Aula com a manera de fer noves amistats 
i participar en actes culturals i socials.

Antoni Casanovas i Joan Laporta
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Un moment de tristesa

Viure en soledat per mi no és desitja-
ble.

 Tots els dies diuen que són iguals, 
sí, però per a alguns poden ser molt avor-
rits. Estar sol comporta tenir la vida molt 
ben ordenada perquè no tens qui et pugui 
recomanar a cada moment el que has de 
fer. 

Cada dia hi ha un munt de coses a fer 
si vols que tot estigui en ordre. 

La roba ben ordenada al calaix; a la 
nevera tots els aliments estan en els enva-
sos corresponents.

La neteja de la casa segons l’edat que 
tens te l’haurà de fer una altra persona. 
Això no vol dir que no tinguis en compte 
que has de fer la neteja del teu propi cos 
perquè no arribis a fer pudor. Jo de fa molt 
temps he trobat que a vegades hi ha per-
sones de qui la transpiració del cos fa una 
olor característica. És millor que sigui de 
colònia o de sabó. Tot el que fem a la cuina 
també es notarà en l’olor que desprenem; 
s’ha d’anar vigilant constantment. 

En el cas que sigui una dona la que 
viu en soledat... Tradicionalment ja es-

tan molt acostumades a sortir de moltes 
situacions difícils, perquè gairebé sem-
pre se n’han hagut de sortir es si no han 
treballat fora de casa. Un home ho té més 
cru, perquè per tradició  mai no ha hagut 
de fer les feines de la casa, sinó tan sols 
ajudar, sense més compromís. La solitud 
imposada serà molt dura de portar. Hi ha 
situacions que són imprevisibles; estar sol 
requereix una atenció en tot el que fa a 
l’interior de la casa, i també al que fa  al 
nostre interior. 

Hem de ser ordenats en tot i pensar 
que no pots amagar-te en un racó i anar 
pensant que ets un desgraciat. Hauràs 
d’aprendre que no és del tot impossible: 
no som perfectes, però tampoc no som 
inútils. 

Viure sol és un perill, i per això els 
voluntaris d’Avismón treballem i estem 
sempre alerta per ajudar en tot allò que 
puguis necessitar i estigui a les nostres 
mans.

Antoni Embuena
Voluntari d’Avismón

Cros, 3 Tel: 93 421 72 52 / Sants, 53
Tel: 93 421 09 20 - Fax 93 421 56 28

08014 Barcelona - www.galimany.com

Tot artesanal des de 1950
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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.
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Les empreses comercialitzadores de llum i 
gas estan fent una campanya de captació de 

clients, que hauria de ser perseguida legalment. 
Per exemple, la comercialitzadora d’Iberdrola 
truca dient que el seu contracte s’ha de renovar 
i et demana les dades. Si les hi donem, als pocs 
dies ens assabentem que ens han canviat de com-
panyia.

La comercialitzadora d’Endesa ens diu que el 
comptador del gas s’ha de substituir i també ens 
demanen les dades. I, de nou, ens trobem que ens 
han canviat de companyia. 

Si alguna d’aquestes empreses em vol de-
mandar per difamació, que ho faci; tinc testimo-
nis del dos casos.

També rebem moltes trucades d’empreses 
on mai no hem estat, saben el nostre numero de 
telèfon, els nostres nom i cognoms. Això es una 
vulneració de la llei de protecció de dades (Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals) i 
una intromissió en la nostra intimitat (Constitu-
ción Española Art. 18-1-3-4).

Una altra pràctica molt comuna és la de dir 
que “el numero 91*****54 (per exemple) le ha lla-
mado a las 12,40 mientras su móvil estaba ocu-
pado”. Ho fan perquè hi truquem, i aleshores ens 
poden bloquejar el mòbil, i no se quantes coses 
més ens poden fer.

Sovint també envien un missatge de text di-
ent que el teu paquet no s’ha pogut entregar per 
.... i posen un link (pagina web) dient que cliquis 
en l’enllaç.. No sé què passaria, perquè mai hi he 
clicat ni he trucat a cap telèfon desconegut.     

Què hem de fer, en aquets casos?  
En primer lloc, no doneu les vostres dades a 

ningú i, si truquen per la llum o el gas, pregun-
teu de quina companya són, i, si no és la vostra 

companyia, pengeu, i si diu que són de  la vostra, 
els dieu que ja tenen les vostres dades a la base 
de dades. 

En segon lloc, el comptador de gas dura tota 
la vida, i no acostuma a espatllar-se, i el respon-
sable n’és molt probablement “Naturgy distribu-
ción”, no la comercialitzadora.

Si us truca alguna empresa intentant fent al-
guna oferta “muy ventajosa”, no doneu dades.

No respongueu a cap trucada perduda d’un 
número desconegut. Si no el teniu a la vostra 
agenda, és una estafa, i si és algú conegut, ja tor-
narà a trucar.

No cliqueu mai a un missatge de text. 

El pervers sistema  
tarifari de la llum

Per canviar de fase, que no de tema, i malgrat 
que ja ens han explicat en diverses ocasions a la TV 
com es calcula el preu de la llum, us faré un resum 
el més clar possible. Les companyes productores de 
llum no són gaires i la produeixen de formes di-
ferent i a costos diferents. Per exemple, la produï-
da amb fonts renovables, vent (molins), hidràulica 
(pantans), solar (panels solars), etc., té un cost de 
producció molt baix comparat amb la produïda 
amb combustibles com ara el carbó o el gas o la 
nuclear (que és la que té un cost menor).

Frau a la llum i gas
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Algun organisme calcula la demanda del dia 
següent (li diuen “piscina”), i les empreses produc-
tores ofereixen una quantitat d’energia a un preu 
ajustat al cost de la seva producció; la piscina es va 
omplint amb les ofertes de les diferents produc-
tores. La producció d’energies netes (renovables) 
aporta quantitats diferents a diferents preus i la 
piscina es va omplint de mica en mica; però el que 
té de pervers el sintema és que acaben omplint la 
piscina les que produeixen l’energia més bruta i al 

preu més car i, per no se quina raó, el preu de tota 
l’energia és el de l’oferta més cara. Una raó que es 
defensa és que és per a fomentar les energies netes, 
però les companies que més contaminen també 
produeixen energia neta (baix cost) i aquesta és la 
raó perquè Endesa, Iberdrola i Naturgy hagin tin-
gut uns beneficis d’ 11.054 maillons d’euros. Per 
tant, no tenen cap interès a invertir gaire en reno-
vables. Per altra banda, les que només produeixen 
energia neta també hi surten guanyant, ja que els 
la paguem a un preu per damunt del seu cost de 
producció. 

Tots hi guanyen i nosaltres paguem. Per aca-
bar-ho d’adobar, el govern del PP va treure les sub-
vencions per a instal·lar panels solars i, a sobre, 
van estar a punt d’aprovar una llei per penalitzar 
la producció d’energia solar per no consumir la de 
la xarxa elèctrica.

Les reflexions us les deixo a vosaltres, jo no 
goso a dir el que penso.

Em poso a la vostra disposició per a aclarir els 
dubtes sobre els temes tractats. No dubteu a con-
sultar Avismón i amb molt de gust us assessoraré 
en el que pugui.

Pere Romero
Voluntari d’Avismón
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Col·laboració Sant Jordi amb escoles

Alguna vegada segur que us heu preguntat: qui, 
a l’any 2022, segueix escrivint cartes manus-

crites?
Des d’Avismón ens agrada mantenir i respec-

tar els costums de les persones grans i encara més 
en una societat digitalitzada com la que tenim avui 
dia. Fer partícips les persones que atenem, involu-
crant l’alumnat de les escoles, ha estat una expe-
riència meravellosa. 

Per a les persones grans és molt positiu tenir 
aquest contacte amb els joves, ja que, no només 
s’està preservant aquest costum, el de les cartes, al 
qual aquestes persones han estat molt lligades, sinó 
que també s’està creant un vincle intergeneracio-
nal. Per a nosaltres és una eina també de potenciar 

l’autoestima i 
de disminuir 
el sentiment de 
soledat i la de-
pressió, ja que 
tots sabem que 
la joventut és 
un pou d’ener-
gia positiva i 
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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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d’alegria. Per això 
és tan important 
el fet de rebre una 
carta, per la il·lusió 
que suposa obrir-
la i conèixer a una 
persona a través de 
l’escrit.

Volem agrair 
a l’escola Proa i a 
l’escola La Miran-
da l’oportunitat de 
treballar un any 
més en aquesta lí-

nia, per col·laborar, per deixar-nos un espai per po-
der fer sensibilització de la tasca que fem a l’entita, 
i per realitzar unes cartes plenes de màgia i il·lusió. 
Les hem rebut amb molta estima i moltes persones 
s’han emocionat.

Sandra Puerto Esparcia
Treballadora Social d’Avismón
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Amanida de patates
Recepta:

Ara que ja ve l’estiu, us proposo que preparem 
una amanida de patates. 

Ingredients per a 4 persones: 

• Quatre patates grosses o  
6 de mitjanes per a bullir. 

• 4 o 5 tomàquets vermells  
per a amanir. 

• 4 ous.
• Salt i oli.

Per a fer la salsa:
• Una ceba dolça i, si no ho és, podeu tallar una 

ceba normal ben petiteta i posar-la amb aigua i 
vinagre uns 30 minuts. 

• 2 tomàquets per a amanir madurs. 
• Dos pebrots verds dels petits italians. 
• Una cullerada de mostassa. 
• Sal i pebre blanc. 

Bulliu les patates netes amb pell, que queden 
més gustoses, i poseu-hi sal. Talleu els tomàquets 
a rodanxes. Bulliu els ous uns 10 minuts perquè 
quedin una mica cremosos. Quan siguin freds, 
peleu-los i talleu-los a també a rodanxes fines. 

Per fer la salsa, poseu a la picadora l’oli d’oliva, la 
ceba escorreguda i passada per aigua, i també els 
pebrots verds tallats petits, i piqueu-ho una mica. 
Tot seguit, afegiu els tomàquets pelats i sense lla-
vors, i també piqueu-los, i, per últim, poseu-hi una 
cullerada de mostassa, la sal, un polsim de pebre 
blanc, i barregeu-ho tot. Si la barreja queda massa 
espessa, afegiu-hi una mica d’oli o d’aigua al gust. 
Un cop bullides les patates, peleu-les i talleu-les a 
rodanxes no gaire gruixudes Quan ja ho tingueu 
tot tallat, passeu a muntar l’amanida, que tant pot 
ser en plats individuals com en una plàtera. Poseu 
al fons del recipient unes rodanxes de patata i, al 
damunt, tireu-hi una cullerada de la salsa. Després, 
poseu una rodanxa de tomàquet, al damunt i ama-
niu-la amb un polsim de sal i unes gotes d’oli. Tor-
neu a posar un tall de patata, i, si voleu, una altra 
rodanxa de tomàquet a sobre, i torneu a amanir-ho 
com abans. Finalment, a sobre de tot, poseu la ro-
danxa d’ou i cobriu-ho tot amb la resta de la salsa. 
Opcionalment, podeu posar-hi unes olives negres 
sense pinyol, i també tonyina. Podeu posar-la una 
estona a la nevera si la voleu una mica fresca.

Bon profit!
Marta Esteve

Padrina/Amiga d’Avismón
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Inauguració 15 de maig del 2022 dia de Sant 
Isidre llaurador, patró de la pagesia.

El marit i els fills de la Mercè fan homenatge 
a la seva esposa i mare.

El besavi de la Mercè Burés Fàbregas (Bar-
celona 1936) tenia una mula molt llançada que 
era sempre la primera a l’hora d’ajudar a des-
embarrancar els carros que acostumaven a que-

dar atrapats el fang 
en què aleshores es 
convertien els camins 
cada vegada que plo-
via a l’actual plaça 
Cerdà. 

De sentir-li sempre 
animar-la: “així valen-
ta, així valenta”, acabà 
quedant-li aquest so-
brenom de “Valent”. 

El Valent tenia 4 
fills;  el petit era l’avi 
de la Mercè, i per 
això la seva masia es 
va acabar coneixent 

com a cal “Valent petit”, l’avi de la Mercè. El seu 
marit i els seus fills li van regalar per sorpresa, 
per increïble que sembli, un enorme mural que 
reprodueix una fotografia de la Mercè de nena 
al costat dels seus pares, el seu germà, les seves 
dues cosines i la seva tieta germana de la mare. 

El seu marit és el que va fer la fotografia, la 
Mercè és la segona per l’esquerra. I l’imponent 
mural de 30 metres d’altura i 10 d’amplada paret 
mitjanera de la seva finca que es veu impressio-
nant des de la Rambla Badal. 

Mercè Burés
padrina/Amiga d’Avismón

“Un mural ressuscita el Sants rural”
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La tornada a la normalitat en els tallers 
que realitza la Fundació Avismón ha 

estat important, perquè les persones te-
nien necessitat de participar en una ac-
tivitat grupal on intervenen un col·lectiu 
de persones que comparteixen un interès 
comú, com la memòria. 

Hem tingut novetats en el taller de 
Memòria, amb la incorporació de la mo-
nitora Alba Llompart de la -Cooperativa 
d’iniciativa social GEDI- perquè per te-
mes personals-laborals, la Maria Moreno 
no ha pogut continuar. 

La seva col·laboració amb l’entitat va 
començar fa 12 anys –aproximadament- 
i amb molt encert va fer les classes de 
Memòria, setmanalment, amb persones 
grans que durant anys han participat en 
aquest taller. El lligam que es va establi 
entre elles era important, però podem dir 
que l’adaptació a la nova monitora ha es-
tat perfecta, de continuïtat en la manera 
de fer i de molt bona acollida entre els/les 
talleristes.

BENVINGUDA ALBA LLOPART!!!
I els altres, al taller Sempre en Forma 

la participació ha estat espectacular, amb 
moltes ganes de tornar i de trobar-se amb 
els companys d’abans de la Covid i amb 
altres que són nous i que s’han incorporat 
aquest any.

Els tallers: tornada a la normalitat

El taller de Cuina també ha començat 
amb noves receptes i alguna nova incor-
poració.

El taller de Risoteràpia ha agradat 
molt a tothom i tots l’han agafat amb ga-
nes.

BENVINGUTS A TOTS I TOTES, 
TROBAR-NOS DE NOU HA ESTAT 
MERAVELLÓS!!!

Marisa Vizcaino Fajardo
Treballadora d’Avismón
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No us podeu imaginar l’alegria que tenim!!! Si 
en algun moment la paraula NORMALITAT 

tenia importància, que en té moltíssima, ara, en 
aquest moment, per a nosaltres és La Paraula!!!

Ja sabeu que fa temps que vàrem reiniciar 
els serveis amb tota normalitat: neteja, podolo-
gia, fisioteràpia, suport psicològic... així com els 
acompanyaments setmanals i tots aquells que es 
demanen per a visites mèdiques. Estem immen-
sament agraïts de la disponibilitat dels voluntaris 
i voluntàries per la seva implicació, temps, dedi-
cació. La gent gran són molt importants per la 
nostra entitat, però sense el voluntariat no serí-
em res!!! No ens cansarem de donar les gràcies 
per la seva impagable labor. I més que en neces-
sitem!!! Cada dia i ha més persones necessitades 
de companyia, de suport emocional, d’acompa-
nyament... coses tan bàsiques com fer una xerra-
deta, un passeig, o simplement, sentir-se atès, és 
importantíssim per al bon estat físic i sobretot, 
emocional.

Bé, m’estic desviant del tema que us volia ex-
plicar. Estem necessitats de trobar-nos, veure’ns 
les cares –tot i que el llenguatge nou que hem 
après, el dels ulls, és una meravella-, xerrar, fer-
nos alguna o altra abraçadeta....ohhhhhhh, fan-
tàstic!!! I súper necessari!!! Un voluntari que va 
estar amb nosaltres molt temps, el Ramon,  ens 
deia que una abraçada quan et trobes amb algú 
(que sigui conegut, eh, no aneu abraçant al pri-
mer que trobeu pel carrer!), t’omple d’energia po-
sitiva i, si per algun motiu tens algun problema 
amb aquesta persona, l’afrontes d’una altra ma-
nera. Perquè,  com que t’has 
traspassat una bona ener-
gia...!

Vaja, ja he tornat a des-
viar-me del tema!!!! Torno al 
camí. 

Estem molt il·lusionats 
de poder tornar a fer la Sor-
tida de Primavera. No sabeu 
en què consisteix??? 

Us ho explico. Un cop 
a l’any, quan arriba el bon 
temp, fem una sortida amb la 

gent gran que assistim i els voluntaris i fem un 
bon àpat. Últimament ens agrada anar a la vora 
de la mar, fer un bon pica-pica, una fideuà, un 
geladet i, el millor de tot, amb bona companyia. 

Totes aquelles persones que poden arribar al 
restaurant pels seus mitjans així ho fan i les que 
no, que en són un bon grup, els gestionem taxis 
que els van a buscar a casa, els porten fins on te-
nim el dinar, i un cop acabat i ben gaudit, tornen 
cap a casa de la mateixa manera. Però tot el que 
han viscut durant les hores que dura......és mera-
vellós!!!

Per a nosaltres són dies de moltíssima feina. 
No és gens ni mica fàcil organitzar-ho tot. Les 
persones grans, els voluntaris, els taxis, gestionar 
el restaurant, la disposició perquè tothom estigui 
còmode... i que la finalitat que ens proposem, 
que és fer d’un dia normal un dia extraordinari, 
es compleixi.

I tot i que, com tot en la vida, podem tenir 
errors, el resultat de la feina feta mereix la pena.

Espero no haver-vos fet dentetes. Ima-
gineu....gent somrient, el mar blau, vaixells, un 
carpa ben ventilada per a estar segurs i no pas-
sar calor, bones converses, retrobaments, noves 
amistats... estem desitjant que arribi el dia!!!

Aquesta és la normalitat que volem, ara i 
sempre!!!!!!!!

Olga Pazo
Treballadora d’Avismón

A la vora de la mar

27

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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