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Editorial
Dia a dia de les persones grans

El dia a dia de la persona gran no difereix gaire del 
de qualsevol altra persona. Cadascun en funció de 

la nostra edat, salut, interessos, aficions i obligacions, 
anem passant els dies i sense adonar-nos-en compte 
anem fent anys. 

No es tracta de fer moltes coses, d’anar a un ritme 
frenètic, de semblar el que no som.

L’important és trobar sentit a aquest dia a dia, do-
nant significat a les petites i grans experiències que es 
van succeint. El present és nostre i el futur també. 

A voltes es fa difícil aquesta quotidianitat, amb les 
pèrdues que anem patint, amistats que ja no hi són, fa-
miliars que ens han deixat i  amb la consciència d’estar 
en la darrera etapa d’aquesta vida que hem tingut la 
sort de viure llargament... no tothom hi arriba, a vell, 
però ningú passa de vell. 

El nostre dia passa per allò que podem i volem fer, 
allò que ens podem permetre per les nostres circum-
stàncies. Tot i això, no estem sols. 

Molts tenim familiars, amistats amb qui com-
partim la vida; altres que no tenen aquesta sort poden 
comptar amb Avismón, l’altra gran família de la qual 
tots som membres.

Davant les adversitats del dia a dia, sabem que te-
nim algú, familiar, amistat o persones d’Avismón (vo-
luntariat i equip professional) que ens donaran un cop 
de mà. 

Ara, Nadal del 2021, en que tots hem patit i estem 
patint la pandèmia, hem pogut experimentar l’aïlla-
ment, la soledat i les pèrdues, i som encara més cons-
cients del gran repte d’acompanyar més de 700 perso-
nes grans. 

Des d’Avismón us desitgem un Bon Nadal!
Cap persona gran sola. Suma-t’hi!
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No anem bé
Tots hem viscut aquests darrers anys la fla-

grant xacra de la pandèmia de la Covid-19. 
Ens ha portat una sèrie de vicissituds que, a la 
majoria, han deixat una empremta seriosa sobre 
com governar la nostra vida.

Els fets han vingut per quedar-se. Els recels 
davant els allaus d’informació han fet trontollar 
les bases de la nostra convivència. Nosaltres, 
com a societat, estem obligats a assimilar-ho, les 
generacions actuals i les més joves, en general, 
no tenen tants problemes, però pensem que, a les 
generacions d’edat més avançada, els costa més 
sortir-se d’aquest repte.

Les persones grans, al llarg de la seva vida, 
les han vistes de tots colors, però, actualment, 
amb la quantitat de mitjans de que disposem, 
no hi hauria d’haver grans dificultats per fer les 
coses millor. Experiència i voluntat són la solu-
ció. Hem de treballar els valors morals, no amb 
paraules, sinó amb fets. No podem permetre a la 
nostra societat tenir persones que siguin  vícti-
mes de la més flagrant marginació, desespera-
ció i dolor. Aquest és el pa de cada dia per a les 
persones que no creuen en el futur. Perquè vo-
lem futur i no marginació. Els sense sostre són 

una de les prioritats que tenim, no volem sentir 
més vergonya. Com a éssers humans, no podem 
mirar cap a un altre costat. Com a ciutadans de 
base que som, el nostre deure és demanar i exi-
gir a les institucions que ens governen que SO-
LUCIONEM ENTRE TOTS EL PROBLEMA. 
No volem solucions per sortir del pas, com per 
exemple obrir les estacions del metro o algun po-
liesportiu per passar la nit.

Podem proposar que es faci des de les seus 
dels districtes dels pobles i ciutats, uns refugis per 
a passar-hi la nit amb les condicions higièniques 
necessàries, i de dia, que serveixin de consultoris 
sociològics per al personal que vulgui acollir-se 
a la reinserció. Podem fer-ho i ho hem de fer, per 
dignitat humana. Avui són ells, i demà podem ser 
nosaltres; no hi ha cap diferència, els avatars del 
destí marquen la nostra vida, perquè si no tenim 
futur, donarem pas a l’egoisme personal.

Cal donar fonaments sòlids i pensar que tots 
tenim quelcom a fer. Tots som necessaris per a 
la societat, i quan això, que és una reflexió, sigui 
un precepte universal,  començarem a anar bé...

Josep  LLop
Voluntari d’Avismón
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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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Racó Poètic
A les dones d’Avismón

A les dones administratives
que formen part d’Avismón,
us felicito per la vostra tasca

que és la més agradable que hi ha.

Ajudar a tots els que manquen
de les seves primeres necessitats

forma part de la vostra feina,
que us ha d’omplir de felicitat.

Us felicito per part meva,
I que tots plegats tinguem força salut
per continuar col·laborant, i ajudant

les persones que tenen poc futur.

Recordant al nostra amic Pere Idrach

L’esperança no mor

Aquesta nit estelada
a mi m’han robat el cor,
ja que porta l’esperança

que vindrà un món millor.

I surt el sol
I surt el sol i se’n va el dia i la fosca arriba.

Uns infants juguen amb petxines a l’arena, els ulls 
lluents de joia

I surt el sol i se’n va el dia i la fosca arriba.
L’adolescent pregunta, escoltant, mira i ha après a 

viure!

I surt el sol i se’n va el dia i la fosca arriba.
Un home i una dona s’estimen, mai ningú ni res 

podrà separar-los.

I surt el sol i se’n va el dia i la fosca arriba.
El vell s’asseu en un banc ple d’enyorança…

I surt el sol i se’n va el dia i la fosca arriba.
Aquella dona està sola, mai li han permès estimar i 

ella, sola, no sap on anar a trobar.

I surt el sol i se’n va el dia i la fosca arriba.
Un artista s’ha tret la vida, 

la seva sensibilitat exacerbada no pogué resistir-la.

I surt el sol i se’n va el dia i la fosca arriba.

Marta Ticó
Voluntària d’Avismón

I la gent enorgullida
ja no creu en el Nadal,

ni en la fe del nostre poble
renaixent com un infant.

Quan el vent el clam s’emporti,
i no en quedi ni un mot viu,

l’esperança encara forta
revindrà com un gran riu.

Lucida Carol

17

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  Desembre 2021  Avismón-Catalunya

Quatre Carolines de la mateixa  
família porten més d’un segle  
a la mateixa parada de la Rambla

“L’àvia ja venia rams de flors a la Ram-
bla. La mare va patir molt així que va 

començar a treballar, de ben nena, ja que 
només tenia un cistell i una panera plena 
de flors. Al cap d’un temps va aconseguir 
que l’Ajuntament li concedís un lloc de 
venda, just davant de la porta del mercat 
de la Boqueria, el mateix on després tre-
ballarien les tres generacions següents: 
jo, la meva filla i la meva neta. Abans era 
el número 17; ara és la lletra J.”

Carolina Ruiz i Serrat té 78 anys i 
mostra una energia i un entusiasme 
exemplars. Als quatre anys va entrar 
a l’escola, però no en tenia més de vuit 
quan la seva mare ja la’n tragué perquè 
l’ajudés en la venda de flors.

“Quan la mare va començar a treba-
llar, a la Rambla hi havia moltes més pa-
rades que ara. Ella sentia de veres la pro-
fessió, però, a més, era molt primmirada 
i la seva parada es veia preciosa, més que 
per la vistositat de les flors, perquè la te-
nia molt curiosa. Era molt neta i ordena-
da; mai no va entregar una rosa que no 

estigués en condicions. S’ocupava de les 
flors amb amor i no es cansava de repetir 
que per a ella les flors eren el pa.”

Fama merescuda
La mare es deia Carolina Serrat i Bar-

rera. Era la florista de més fama, tant per 
la seva bellesa espectacular com perquè 
s’aplicava a realçar-la: vestia amb gust i 
sempre calçava sabates de taló ben alt. 
Els grans senyors d’aleshores i l’aristo-
cràcia que entre els dos segles passejava 
per la Rambla eren clients seus, igual 
que la gent mes destacada del moment, 
cosa que, lògicament, atreia enveges. 

“Des d’un bon començament, la mare 
va tenir la sort de vendre molt. Ella tota 
sola va haver d’afrontar el negoci i man-
tenir els seus cinc fills, perquè el pare de 
seguida va marxar a fer les Amèriques, i ja 
no tornaria. Jo vaig ser la única que va aju-
dar-la: a cap dels meus germans no li agra-
dava aquell treball i a més tenia un geni de 
mil diables. La parada de la Carolina ben 
aviat va guanyar-se una fama merescuda.” 

A través d’una àvia assistida se’ns ha fet arribar el llibre escrit pel gran periodista 
Llluis Permanyer ”ESTABLIMENTS I NEGOCIS QUE HAN FET HISTÒRIA”. Degut 
a l’interès que tenen aquests articles, que formen part de la vida de Barcelona, i prèvia 
autorització de l’autor, anirem posant-los a les revistes que publiquem semestralment.
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Va guanyar força concursos anuals 
que convocava l’Ajuntament a proposta 
del Patronat de la Rambla. Tenia bones 
mans i molt bon gust, i jo ho vaig heretar. 
Una de les seves especialitats consistia a 
agafar dues pameles, pintar-les una de 
color plata i l’altra d’or, omplir-ne el cen-
tre de pitiminis ben frescos i voltar-los 

tots amb moltes violetes i uns llaços que 
pengessin de seda glacé. Ningú li ho ha-
via ensenyat i ho feia espontàniament. Va 
estar-se a la parada fins que, als 57 anys, 
la va sorprendre la mort, en plena guerra 
civil, a causa d’un disgust terrible que la 
va trastornar: li havien robat totes les joies 
que guardava en un amagatall del seu llit.

La primera de les Carolines  
a la seva parada de flors de la Rambla
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Entrevista a usuària i voluntària
Avui entrevistem la María Luz, una dona de 73 

anys, i la seva voluntària Felipa. La María Luz 
ha estat voluntària d’Avismón durant 14 anys i ara 
n’és usuària des de fa més de 4 anys. 

 
María Luz
1.  Com va conèixer la Fundació Avismón-Cata-

lunya i què representa per a vostè?
Estaba en un comercio con una amiga y vi un 

cartel que hablaba sobre Avismón y decidí pre-
guntar. Nos hicimos las dos voluntarias y estuve 
siéndolo durante muchos años, hasta que mi esta-
do físico me impidió realizar bien el voluntariado 
porque me costaba ir a casa de la señora, ya que 
me dolían mucho las piernas. Más tarde pasé a ser 
usuaria y estoy muy contenta.

2.  Quant temps fa que disposa de voluntari? Set-
manal o mèdic i per a gestions personals?

He tenido unas cuantas voluntarias, pero por 
temas de trabajo y personales han tenido que de-
jar el voluntariado. Ahora tengo a Felipa que viene 
unas dos/tres horas a la semana y estoy contenta 
porque congeniamos muy bien. Además, empecé 
solo teniendo acompañamientos médicos y muy 
bien, la voluntaria que me acompañaba era muy 
atenta y puntual.

3.  Ha pogut assistir a alguna de les activitats de 
l’entitat? Si és així, com s’hi ha sentit?

Este año todavía no porque no he estado muy 
animada por la enfermedad que tengo; pero otros 
años sí, y la que más me gusta es la de la comi-
da de Navidad porque, como estoy sola y paso las 
navidades sola, pues ese día lo disfruto mucho. 
Además, como el año pasado fue diferente por la 
pandemia, este año tengo muchas ganas de que 
llegue el día.

4.  Ha notat un canvi d’hàbits en el seu dia a dia?
Cambios como tal no, pero sí es verdad que el 

día de antes de que llegue Felipa ya estoy nervio-
sa y ilusionada porque el día que viene es un día 
especial, ya que salgo de mi rutina de ver la tele, 
y también es el día que salgo a fuera a pasear y 
me da el aire. También los días que llueve no sa-
limos, pero nos quedamos en casa y pasamos el 
rato, como por ejemplo, pintándonos las uñas y 
hablando. 

5.  En què creu que l’ha ajudat/ aportat el volun-
tariat? Se sent acompanyada?

Avismón me ha aportado tranquilidad, me da 
apoyo moral y físico, porque no me siento desampa-
rada teniendo a quién acudir cuando necesito algo. 
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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

Maqueta revi 34:Maquetación 1  28/11/2014  23:48  Página 13
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Por ejemplo, Avismón me ayudó a gestionar el bono 
social de la luz porque yo no sabía cómo hacerlo,  y 
me ayudaron sin dudarlo. Estoy muy agradecida. Y 
por supuesto que sí que me siento acompañada. La 
voluntaria me hace mucha compañía porque estoy 
sola todos los días y siento la necesidad de hablar; 
entonces cuando viene hablamos, paseamos, pasa-
mos el día y me distraigo mucho. 

Felipa
1.  Sents que el teu acompanyament té resultats 

positius per a la persona usuària? 
Creo que sí, pero eso mejor que te lo conteste 

María Luz (ríe) -María Luz confirma que está muy 
contenta con Felipa-. La verdad que desde que nos 
presentó Dora, muy bien. Nos llevamos las dos 
muy bien.

2.  Què et va impulsar a participar en aquesta entitat?
Bueno, siempre había querido participar en 

causas sociales y antes de la pandemia empecé en 
un comedor social, pero por el Covid acabé de-
jándolo y, como seguía queriendo hacer algo de 
voluntariado, me puse a mirar por internet y bus-
cando encontré la Fundación Avismón-Catalun-
ya. Me informé de la fundación, hice la entrevista 
de voluntaria y aquí estoy. 

3.  Creus que Avismón beneficia al col·lectiu de 
gent gran?

Sí, totalmente. Avismón ayuda a esas personas 
mayores que están solas a que no lo estén tanto o 
que, por lo menos, se distraigan con otras personas. 
Además, las acompañan al médico, y eso es muy 
bueno porque a veces necesitan ir acompañadas.

4.  Recomanaries fer voluntariat? per què?
Sí, claro. Aunque esto del voluntariado de-

pende mucho de la persona, de si tiene tiempo, 
vocación, si le gusta acompañar a personas mayo-
res… Pero, sí, yo siempre que puedo hablo de mi 
experiencia como voluntaria a mis amigos. A mí, 
personalmente, me gusta mucho, porque al ver 
que ayudo a alguien hace que me sienta bien con-
migo misma.

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. 

Maqueta revi 35 bona ByN:Maquetación 1  28/05/2015  13:00  Página 22    (Negro plancha)
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25 anys acompanyant persones grans

Estudis recents a Catalunya posen de ma-
nifest un fet ja conegut i abordat des de 

l’any 1996 per Avismón. Segons IDESCAT 
(Institut d’Estadística de Catalunya), un 
25% de la població catalana actual té més de 
65 anys, de les quals 340.000 persones viuen 
soles i d’aquestes, un percentatge elevat de 
persones grans manifesten un sentiment 
de soledat no volguda sovint vinculada a la 
manca de relacions socials.(*)

En aquests darrers 25 anys hem anat ob-
servant aquesta xacra social i constatem que 
en la vellesa és quan es produeix cada vega-
da més el sentiment de soledat no volguda, 
ja que la gent gran s’enfronta a situacions de 
canvis profunds que poden ser viscuts amb 
sentiments molt negatius i, fins i tot, generar 
una situació d’aïllament social.

Com ja podeu imaginar, aquesta és una 
dada que sempre ens ha preocupat i des 
d’Avismón abordem aquesta realitat amb 
accions i estratègies que promouen la parti-
cipació social a través d’activitats comuni-
tàries-veïnals i a través del voluntariat.

Des de la nostra entitat creiem en un volun-
tariat responsable, il·lusionat per al qual el fet de 
ser partícip d’aquest projecte esdevé un compro-
mís que transforma una simple acció social en 
un “estil de vida”.

Un exemple clar de la implicació i exem-
plaritat del voluntariat d’Avismón vers les 

persones grans s’ha fet encara més patent 
amb la resposta haguda i mantinguda enca-
ra a dia d’avui davant de l’esclat de la pandè-
mia de la Covid-19. 

El període de confinament ha suposat 
un augment del sentiment de soledat entre 
la població i ha posat en valor el concepte 
de solidaritat. Des de la nostra entitat hem  
donat resposta a les diferents situacions i 
necessitats segons el que ens permetia la 
mateixa gestió que es feia des de Sanitat, i 
veiem que, durant aquest període, les tru-
cades de seguiment telefònic fetes a través 
del voluntariat i equip de treball a totes les 
persones grans d’Avismón han estat diàries 
i hi ha hagut una capacitat d’adaptació im-
millorable per part de tot el voluntariat.

Amb el voluntariat passem del concep-
te “ajudar” al concepte “acompanyar”.  L’en-

(*)  La majoria de persones ens sentirem soles en algun moment de les nostres vides, però la capacitat d’afrontar i superar aquesta 
soledat varia en funció de l’entorn i les relacions socials i de suport de què disposem. Quan el sentiment de soledat s’aguditza i 
perdura al llarg del temps, pot arribar a tenir un gran impacte sobre la persona, però també sobre el conjunt de la societat.
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tusiasme, implicació diària, empatia, capa-
citat d’escolta, esforç, companyia i vincle 
són alguns dels valors i trets que fan del vo-
luntariat el motor d’Avismón i que mostren 
i demostren la importància cabdal que té 
el voluntariat per a tots nosaltres i per a les 
persones grans que atenem. 

Susanna Garriga
Treballadora d’Avismón
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Com hem viscut aquest període de pandèmia 
des de la perspectiva dels tallers?

finament total de la població. Tothom a 
casa.

A l’abril del 2020, s’inicia el descon-
finament per fases. Encara no s’obren 
els centres educatius, ni casals i nosal-
tres tampoc fem tallers.

Al juliol i agost del 2020, no es fan 
tallers com és habitual i és un període 
en què els talleristes fan vacances.

A l’octubre del 2020, reiniciem els 
tallers, però no al 100%. El taller de 
memòria es fa amb vídeotrucada, és 
seguit per un grup reduït de persones 
dins del mateix horari habitual i el ta-
ller de cuina es fa presencial.

Al novembre i desembre del 2020 i 
gener 2021 no fem tallers.

Al febrer i març del 2021 comencen 
els següents tallers:

– Sempre en forma
– Memòria: grup I i grup II
–  Cuina (només vam poder fer 4 

classes)
Queden suspeses les activitats de l’estiu.
Al setembre del 2021 reprenem l’ac-

tivitat de les classes, amb les mesures 
que havíem pres al febrer:

– Distanciament social: mantenir 
una distància de seguretat de 1-2 metres 
entre les persones assistents.

– Grup reduït.
– Desinfecció de taula i cadires des-

près de cada sessió
– A l’entrada a Avismón, ús del gel 

Us volem explicar que ha estat difícil 
per a les persones grans que par-

ticipaven des de feia moltíssim temps 
en els tallers, i que era una activitat 
que formava part del seu dia a dia, per 
tal com va quedar suspesa i, no només 
això, sinó que desprès, de manera inter-
mitent, intentàvem tornar a la normali-
tat, però no era possible degut als suc-
cessius brots de COVID i les famoses 
onades, cinc en total a dia d’avui.

Al febrer del 2020 vam començar les 
classes, com és habitual, després que 
l’aula quedés buida. Durant els mesos de 
desembre i gener no fem tallers perquè 
fem la recollida d’aliments amb les esco-
les, empreses i particulars, aliments que 
voluntaris/àries classifiquen per tipus de 
productes i caducitats i una vegada fet, 
els posen en caixes que portem al ma-
gatzem.

Al març del 2020 l’Estat espanyol 
decreta l’estat d’alarma i s’inicia el con-



Avismón-Catalunya  Desembre 2021   13Com hem viscut aquest període…

hidroalcohòlic i desinfecció de la sola 
de les sabates.

– Cal portar sempre la mascareta.
– Prendre la temperatura abans de 

començar el taller, que ha d’estar per 
sota de 37,5 (llavors es podrà accedir al 
taller).

 – En cas de sospita de Covid o de 
contagi de qualsevol component del 
grup que es tingui coneixement, s’in-
formarà immediatament a Avismón. 
En funció de les indicacions sanitàries, 
es podria suspendre la classe.

– S’ha de tenir en compte el llindar 
epidemiològic del municipi i, si és molt 
alt, es poden restringir i/o condicionar 
les activitats grupals.

– En general, es seguiran totes les 
indicacions sanitàries conegudes.

Com veureu tot està a punt per co-
mençar; només falta convocar les per-

sones del barri, que reben amb molta 
il·lusió la tornada a classe i el retroba-
ment amb els companys i companyes 
esperat.

Que tingueu una  
molt bona tornada!!!

Marisa Vizcaino
Treballadora d’Avismón

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
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Bon Nadal 2021

Estem a les acaballes de la pandèmia. Són ja dos anys llargs. No-
saltres som una entitat amb un potencial humà meravellós, tenim 

present en tots els actes que no hem de defallir. La nostra permanència 
històrica així ho mostra. Coneixem els imponderables límits, per això 
no deixem de treballar amb il·lusió i amb ganes que tot sigui una mos-
tra de la generositat dels voluntaris d’Avismón.

Existim perquè un nombre de persones soles puguin gaudir d’una 
vida digna. 

Tinguem un Nadal en què puguem pensar que el món no és tot del 
mateix color i que encara ens queda un amic, una cara  i una mà.

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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Els humans estem dissenyats per viure en 
grup; des de sempre hem format soci-

etats cada cop més complexes, començant 
pels primes homínids, formant petits grups 
en què les normes eren marcades per la 
supervivència del individus i, per tant, tam-
bé del grup; fins a l’actualitat, fent lleis que 
posen ordre a la complexa societat actual.

Un dels valors que sempre hem tingut 
ha estat el respecte i la cura de la nostra 
gent gran. Una de les mostres d’aquest fet 
és la troballa de fa 1,8 milions d’anys, a 
Dmanisi (Geogia), de cinc cranis humans: 
un sense cap peça dental, que es calcula 
que va viure fins als 60 anys. Dos fets di-
fícils d’aconseguir a l’època. Suposada-
ment, a l’anomenat “Abuelo de Dmanisi” 
li mastegaven el menjar i una de les raons 
era perquè acumulava molta experiència. 
Això demostra que sempre hem tingut un 
respecte per la nostra gent gran.

Malauradament la societat actual bus-
ca l’experiència a través d’Internet i sovint  
“aparquem” els nostres avis a residències 
o, simplement,  els oblidem. Per altra ban-
da, així com podem veure persones que 
no es comporten com a essers humans, 
mirant cap a un altre costat, davant del 
patiment també trobem molta gent que 
treballa per fer més suportable la vida als 
altres. Es el cas de les voluntàries i volun-
taris d’Avismón, que donen el seu temps 

a algun persona gran, ja sigui fent-li com-
panyia, portant-lo al metge o acompa-
nyant-lo a alguna de les activitats que or-
ganitza Avismón.

La tasca del voluntariat no acaba en 
acompanyar alguna persona gran. Aquest 
és un més dels diversos serveis que ofereix 
Avismón; també es treballa pel seu ben-
estar, fent petits arranjaments, portant-li 
menjar o simplement trucar-li de tant en 
tant per saber com es troben o si necessi-
ten alguna cosa.

La solitud és un dels mals més difícils 
de pal·liar; estem acostumats a viure en 
companyia d’altres persones, necessitem 
algú a qui explicar els nostres problemes 
o les nostres alegries.

Tenia una companya d’universitat 
que la seva mare havia tingut residències 
d’avis; jo visitava una clienta de la meva 
dona cada setmana, vaig estar anant fins a 
l’últim dia de la seva vida, (més de 5 anys). 
Aquesta companya em deia que en cada 
visita meva li donava una injecció de vida. 
Podem donar injeccions de vida només 
dedicant una part del nostre temps a algu-
na persona gran. FES-TE VOLUNTARI i, 
si no pots, ajuda’ns a ajudar, fes-te’n padrí 
o fes alguna petita aportació econòmica. 

Pere Romero
Voluntari d’Avismón

Solitud
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I   com si fos la sirena de la fà-
brica que ens convida a la 

reflexió al final de la jornada, 
vàrem acudir amb celeritat 
a la convenció, després d´un 
temps llarg i difícil per tots 
conegut. Allà la veu pausada 
i molt reflexio nada de l’amic 
Daniel, així com l’esperit enèr-
gic i com sempre incombusti-
ble de la nostra Olga, ens van 
anar desgranant pas a pas to-
tes aquelles dificultats i man-
cances que aquesta pandèmia 
ens ha deixat, limitant aque-
lles col·laboracions tan ne-
cessàries, i ... assenyalant amb 
el dit índex de la mà i la mirada fixa més enllà, 
l’Olga ens tornà a repetir: Avui som menys i les 
necessitats més grans. Es va fer un reflexiu silenci 
només trencat per l’estimat Pedro que a cau d’ore-
lla, em digué: “Yo ahora debería estar cambiando 
un fluorescente a una sra.” Tots ho tenim clar, si 
la bombeta no funciona a l’avi/a sols li queda la 
foscor. 

Davant d’això, sols ens queda donar una vol-
ta més a la clau del nostre esforç i preguntar-nos: 
I jo què puc fer?, la resposta serà un somriure 
d’esperança i una llum que trenqui la foscor.

Amic/ga: Avismón ens espera amb els bra-
ços ben oberts i la porta oberta de bat a  bat.  
 

    Joan Guimet 
Voluntari d’Avismón

Porta oberta a una gran oportunitat
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Homenatge a les àvies

Las abuelas no son solo abuelas, 
son y fueron hijas, esposas, ma-

dres; todo esto antes de ser abuelas. 
Las abuelas siempre serán madres y 
sus hijos, sus niños. Las abuelas son 
confidentes, escuchan y aconsejan, 
son pacientes, saben que el tiempo 
pone todo en su sitio y suaviza todo 
dolor.

Nadie se lo ha enseñado; se lo ha 
enseñado la vida, la experiencia.

Saben valorar las cosas porque 
nadie les ha regalado nada, se lo han 
tenido que ganar con esfuerzo.

Ahora todos sus desvelos son 
para los nietos, por su porvenir, para 
que sean fuertes, honestos y sinceros.

Eso son las abuelas. Bendecidas 
las que pueden disfrutar de ellos.

Bendiciones para todas las abuelas.

Benvinguda Marrase
Usuària d’Avismón

30

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.

Maqueta revi 35 bona ByN:Maquetación 1  28/05/2015  13:00  Página 28    (Negro plancha)

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

MERCERIA

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

www.merceriafiligrana.com
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Recepta Recepta familiar de  
conill amb albergínies

Com que a més de pintar, cantar al cor, escriure 
i fer teatre, també m’agrada cuinar, us faré una 
recepta perquè em pugueu convidar:

Quantitats ........................................................ Ingredients
1kg ............................................................ De bona amistat
2kg ................................................................De bon humor
3kg .................................................................... D’amabilitat
4kg ..................................................................De germanor
De bona fe .................................................... Un cistell ple
De salut ...........Un pot ben gros que no falti al rebost

Quan tot estigui ben remenat i d’alegria tot 
ben regat, afegiu-hi un polsim d’enginy perquè 
quedi tot lligat.

Com que tots aquests ingredients ja sé molt 
bé que els teniu, ja em podeu convidar i gaudir 
de la vostra amistat.

Mercè Burés
Padrina/Amiga d’Avismón

INGREDIENTS:
-1 conill d’un quilo cent, quilo dos-cents 
-1 albergínia mitjana, per a cada persona 
- 1 cap d’alls més 4 o 5 alls
- 7 o 8 grans de pebre negre
- 1/2 litre de vi blanc
- 150 ml. d’oli
- sal

ELABORACIÓ:
Posarem una ½ hora en aigua i sal les al-

bergínies tallades verticalment i sense fer-ho del 
tot, per tal de treure’ls l’amargor. 

En una cassola hi afegirem un bon raig d’oli, 
els 4 o 5 alls i el conill tallat i salat; ho courem 
fins que s’hagi enrossit, i llavors hi afegirem el 
vi i ho taparem un cop s’hagi evaporat l’alcohol. 

Un cop cuit el conill, el retirarem de la cas-
sola i hi incorporarem les albergínies ben escor-
regudes i seques; les enrossirem i taparem fins 
que es coguin. 

Mentrestant, farem una picada amb la ca-
bessa d’alls escalivada, els grans de prebre i un 
raig d’oli. 

Un cop cuites les albergínies, les retirarem.
A la cassola hi afegirem el conill i li donarem 

un toc de calor abans d’afegir les albergínies per 
sobre, que acabarem cobrint amb la picada. Ho 
mantindrem tot durant uns cinc minuts a foc 
suau i ja es podrà servir. 

Si reposa quedarà més gustós, encara.
Bon profit.

Nota de l’autora: Aquesta recepta és originària de la meva 
família i ha anat passant de generació en generació sense 
que mai s’hagi trobat a cap revista ni llibre. Guardeu el 
secret i feu-la vostra. 

Marta Esteve
Padrina/Amiga d’Avismón
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Diem que “fa Nadal” menjar 
neules i torrons, els carrers 
engalanats, les abraçades, els 
petons de familiars i amics, 
felicitacions, i el brindar amb 
xampany (o cava) l’entrada 
del nou any.

No hem d’oblidar, però, 
que també l’esperit necessita 
celebrar el Nadal amb quel-
com més alt.

El creient diu una oració 
als peus del Diví nadó, d’al-
tres aprofiten les festes per 
conviure amb la natura, a 
d’altres els agrada la música, 
la literatura o bé la pintura. 

Però qualsevol d’aques-
tes coses que trieu, us om-
plirà d’alegria si teniu els que 
estimeu al vostre costat. 

Mercè Burés
padrina/Amiga d’Avismón

Nadal 2021
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La Fundació Avismón-Catalunya, en-
titat compromesa amb la igualtat 

d’oportunitats per a totes les persones, ha 
signat aquest any una Declaració Institu-
cional de Compromís per implementar 
un Pla d’Igualtat. Un Pla d’Igualtat és un 
conjunt ordenat de mesures que s’establei-
xen després d’una exhaustiva diagnosi de 
la realitat de l’entitat, amb l’objectiu d’en-
caminar-la cap a una igualtat de tracte i 
oportunitats entre els homes i les dones 
i abolir així la discriminació per raó de 
sexe. La implantació d’aquest pla d’igual-
tat implica la seva redacció i desenvolupa-
ment, la formació obligatòria al personal 
assalariat i al voluntariat, la informació 
externa (padrins, donants...), una audito-
ria retributiva del personal assalariat i la 
realització de protocols complementaris, 
com el de llenguatge inclusiu i el de pre-
venció de l’assetjament sexual i per raons 
de sexe.

Aquest fet s’emmarca dins de l’estratè-
gia de transparència i compromís social 
que caracteritza la Fundació. 

Per aquest mateix motiu, aquest 2020 
Avismón-Catalunya va presentar el 

seu primer Balanç Social, un document 
amb l’objectiu d’analitzar i avaluar des de 
la perspectiva social, els impactes de la 
gestió de l’activitat en la societat, de mane-
ra que permet tenir dades dels estàndards 

Un pas més enllà per la transparència  
i la igualtat d’oportunitats

ètics de l’organització. Amb la realització 
d’aquest document, la Fundació va  po-
der autoavaluar-se i ser capaç de veure els 
seus punts més crítics quan a igualtat, sos-
tenibilitat i impacte social. 

Podreu trobar més informació sobre 
la Fundació i les seves accions referides a 
la Transparència a la web:  

Carme Embuena 
Voluntària d’Avismón
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Potser no pensem mai que, un dia o un altre, arri-
barem a ser grans. I si hi arribem,  ben contents 

hem d’estar. Però sempre, tinguem l’edat que tin-
guem, ho veiem llunyà. És més, segur que més d’una 
vegada hem sentit a una persona força gran parlar 
dels vells, com si ell o ella no ho fos. No veiem mai 
les nostres circumstàncies, però perfectament les de 
la resta.

El temps passa, ho volguem o no, per a tots. 
Moltes vegades faig la reflexió de la generació de les 
persones grans que hi ha en aquest moment. I és tre-
mendament injusta. Només cal fixar-nos en algú que 
tinguem a prop. Segurament ha passat una guerra, 
una postguerra, fam , mancances, pèrdues, ... millor 
no pensar-ho, però és així. Tot i això, han continuat 
endavant, en molts casos, formant una família; d’al-
tres, dedicant-se en cos i ànima a altres famílies sense 
la possibilitat de formar la pròpia, arribant a fi de mes 
fent malabars. I continuant la vida, acceptant que 
allò era el que els havia tocat viure. Amb resignació 
i intentant donar tot allò que ells no van tenir. I així 
podria seguir reflexionant.....

Ara, aquesta generació de sacrificis, mancances, 
pèrdues, ...... es troben que, tot i l’esforç fet, encara 
no han fet prou. I segueixen amb dificultats i solitud, 
necessitant ajuda, no arribant a fi de mes, i sentint-se 
sols. A vegades perquè realment ho estan i d’altres 
perquè, tot i tenir família, aquesta no els presta l’aten-
ció que necessiten i mereixen. 

No podem ser uns simples espectadors. Hem 
d’actuar, començant per nosaltres mateixos. Tin-
guem l’edat que tinguem El Futur És Nostre!!!!!! I 
hem de ser capaços de canviar-ho, ho podem fer!!!

Pot semblar una utopia, però només hem de mi-

rar al nostre voltant. Sempre hi ha algú pitjor que tu, 
segur. Hem d’aprendre, des de ben petits, a empatit-
zar, a saber escoltar, a posar-nos en la pell de l’altre, 
a saber ajudar, no a solucionar la vida de ningú, tots 
hem de fer l’esforç de millorar. Hem d’ensenyar, i 
aprendre, que no hi ha res gratuït. Que per rebre hem 
de donar també. I que no tot és material; hi ha mol-
tes coses a fer que no costen absolutament res de res. 
Temps i ganes. 

D’això en tenim tots!!!
Si sabem que, més tard o més d’hora, serem 

grans i tindrem exactament els mateixos proble-
mes, per què no intentar canviar-los??? Hem de fer 
una societat més justa, més humana, més solidària. 
Sigui per a qui sigui. Tots som importants. Perquè 
comencem una vida.... o perquè arribem a l’etapa 
d’aturar-nos per descansar i valorar tot allò que hem 
fet. I per gaudir de la pau merescuda i de les atencions 
que necessitem.

Tots passarem per aquest moment. Aquest futur 
és el nostre!!! 

Pensem per un moment, què ens agradaria re-
bre? Doncs això és el que hem de donar ara!!!

Ara que estem a punt d’acabar un any complicat, 
i que en començarem en breu un altre, que desitjo 
que sigui ple de coses bones per a tothom, quan ens 
fem els propòsits per a l’any nou, us proposo inclou-
re’n un que estigui relacionat amb les nostres perso-
nes grans. Jo ja tinc el meu, així que només em fal-
ta aixecar la meva copeta de cava i brindar perquè 
aquest 2022 sigui el principi de grans canvis!!!

Olga Pazo
Treballadora d’Avismón

El futur és nostre!!!
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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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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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