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ORACIÓ DE LA PAU
Oh Senyor, feu de mi un instrument
de la vostra pau!
Que on hi hagi odi, posi jo l’amor.
On hi hagi ofensa, posi jo el perdó.
On hi hagi discòrdia, posi jo la unió.
On hi hagi error, posi jo la veritat.
On hi hagi dubte, posi jo la fe.
On hi hagi desesperació, posi jo l’esperança.
On hi hagi tenebra, posi jo la llum.
On hi hagi tristesa, posi jo la joia.
Oh Mestre,
feu que jo no cerqui tant:
ser consolat, com consolar;
ser comprès, com comprendre;
ser estimat, com estimar.
Perquè és donant-se que s’obté;
és oblidant-se que un es troba
és perdonant que hom és perdonat;
és morint que es ressuscita a la vida eterna.

Benvinguts!
Des de l’edició de l’últim butlletí, de gener del 2018, s’han incorporat a la Casa Assís
nous residents. Donem-los a tots la BENVINGUDA!
2 de gener de 2018
16 de gener de 2018
1 de febrer de 2018
7 de febrer de 2018
20 de febrer de 2018
6 de març de 2018
4 d’abril de 2018
10 d’abril de 2018
11 d’abril de 2018

Flora Pacín Viñas
Pilar Moya Herraiz
Josefina Hernández Espín
Carme Serena Peña
Magdalena Velasco López
Amalia Gilaberte Pardo
Petronila Esteve Teixé
Juanita Verdú López
Araceli Iriarte Imaz

9 de maig de 2018
16 de maig de 2018
1 d’agost de 2018
29 d’agost de 2018
4 de setembre de 2018
26 de setembre de 2018
17 d’octubre de 2018
23 d’octubre de 2018

Teresa Tena Villalta
Elvira Aguilar Vázquez
Nativitat Morató Borrell
Antonia Guillen Silgado
Roser Moya Pedrol
Antonia del Peral Rodríguez
Isabel Oliete Nuez
Maria Garcia Ferriz

Desitgem que Assís sigui la vostra segona casa!

2

desembre 2018 // la família d’assís 47

www.fundacioassis.org

HISTÒRIA

punt flac
de
santa Clara?
Un

TEXT | ÀLVAR MADUELL, resident

En una pregària no gaire convencional i molt personal
d’ella, santa Clara donava gràcies a Déu per
haver-la creat. «Us dono gràcies, Senyor, perquè
m’heu creat». Li donava gràcies de cor, de paraula,
molt sentidament. Només de paraula, no d’obra.

A

grair sincerament la
pròpia creació sembla
que comportaria preservar-la i continuarla, ampliar-la i engrandir-la. Però
ella, després d’agrair-la, va decidir
estroncar-la. Havia rebut el do de
la vida, però no va voler compartir
aquest do amb ningú més. Se’l va
quedar per a ella sola. Clara es
va morir un dia i malauradament
amb ella s’extingí la part de la creació que d’ella depenia. Després de
mi el diluvi, que vol dir el no-res.
Ni fills ni filles, ni nets ni netes.
Només les anomenades filles espirituals, les seves monges clarisses, que com ella havien rebut el
do de la vida però que, a exemple
d’ella, tampoc no la van voler comunicar. Moltes més cristianes,
després, van intentar imitar-la, no
se sap si en agrair la pròpia creació,
però sí en extingir-la en elles mateixes, sense perllongar-la ni continuar-la. Idèntic gest d’ingratitud
objectiva s’ha multiplicat indefiniwww.fundacioassis.org

dament. Fins ara. A remolc del do
de la vida s’afegí el do de la virginitat a fer-li competència. I entre maternitat i virginitat, moltes
van optar per la virginitat. No totes podien ser com Maria, alhora
verge i mare. Clara podia dir amb
sinceritat: «Gràcies, Déu meu, perquè m’heu creat», però no podia
agrair a Déu haver creat també,
haver concreat amb Ell, haver engendrat.
Si el fariseu de la paràbola pregava: «Gràcies, Senyor, perquè no
soc com els altres homes», Clara,
en la seva pregària, podria afegir:
«Gràcies, Senyor, perquè no soc
com les altres dones, que han comunicat als fills la vida rebuda.
I jo, no. M’heu creat, m’heu concedit el gran do de la vida, però jo no
he creat, no he comunicat a ningú
altre el vostre do de la vida. No he
contribuït a ampliar la vostra gran
obra de la creació.»
O com en aquella altra paràbola,
«m’heu confiat el talent de comu-

nicar la vida, però l’he amagat sota un vot, sota uns vels, sota unes
consuetuds, i no l’he fet rendir.
Aquí el teniu. És vostre, però estèril, eixorc, sense cap resultat que
sigui viu, ni ningú que bategui».
Francesc i Clara són dos cristians de gruix que van estimar i valorar a fons la vida creada. Però
de sentiment i de paraula. D’obra
i amb fets coincideixen a no aprofitar-la ni engrandir-la ni perpetuar-la. Com si el seguiment de
Crist comportés esmenar a Déu
l’obra de la creació. «Us salteu el
manament de Déu per seguir la
vostra tradició.»
Avui esdevé qüestionable que
el carisma cenobític de cadascun
compensi o arribi a suplir la seva eixorquia procreadora, concreadora.
SQV, 17 de gener de 2017
SQV, 22 de març de 2017
SQV, 17 de setembre de 2018
SQV, 5 d’octubre de 2018
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TRESORS DE LA COMARCA

Tresors de la comarca (IV)

El

de
la

torrent Betzuca

TEXT I FOTO | CAROLYN LAW, resident

E

l torrent de la Betzuca passa a uns 110 metres al sud
de la Residència Assís, paral·lel a la Serra dels Galliners. I, gràcies a l’esforç de grups
ecologistes de Sant Quirze i l’Ajuntament per controlar la urbanització, tenim un dels trossos més
agradables i ecològicament importants d’aquest rierol, que comença per la reunió de diversos petits torrents que baixen del massís
de Sant Llorenç a Matadepera i que
acaba prop de l’aeròdrom de Sabadell, on s’ajunta amb el Riu Sec
que, al seu torn, alimenta el Ripoll.
A Sant Quirze s’han pogut recuperar aiguamolls, espais humits, fonts
i mines que formen part del sistema aqüífer de la Betzuca —crucial
per a aus i animalons— perquè
aquest torrent, junt amb la Serra
dels Galliners, formen un gran tros
de l’únic corredor natural entre
Collserola i Sant Llorenç i la Serra
de l’Obac.
La Betzuca va canviant de personalitat al llarg de la seva trajectòria. A vegades és salvatge, gairebé inaccessible per la vegetació
espessa o per barrancs profunds
que s’ha cavat. S’escola per sots,
quasi avencs, i fins i tot desapareix sota terra de tant en tant, especialment en períodes de secada.
Però també pot ser un lloc molt
agradable on caminar, amb alegres cascadetes, piscines plàcides,
bosquets d’enormes plàtans i àlbers
plens d’ocells cantaires, algun pica-soques, oriols —com és, per
4

exemple, la part que correspon a
Sant Quirze.
El tros més local el definirem
com la part entre Can Llobateres/Can Pallàs i Can Barra. A Can
Llobateres, la Grípia desemboca
a la Betzuca, que continua cap avall
passant darrera Can Pallàs, amb la
seva font i la Font de la Riba, sota
la balma neolítica on hi ha restes
d’un cementiri de 4500 aC. Prossegueix entre dos horts i entra a
territori dels Caputxins on deixa al
vessant nord una plana d’esbarzers, que és llar de conills i, a l’altura de la nostra residència, passa
sota el pont que porta a la Serra
dels Galliners i el Camí dels Monjos, passa també un dels camps
cultivats de Can Ponsic. Llavors
continua el seu recorregut vorejant el Parc de Can Feliu, on l’Ajuntament ha fet aquest any un camí
de terra pel bosc a la vessant sud.
Des d’aquest camí, poc abans de
l’altura de la Braseria Cano, es pot
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veure on el subterrani torrent de
la Font del Pont desemboca a la
Betzuca per un túnel antic, molt
ben construït.
Cap a l’últim sector del «nostre» tros de la Betzuca, Can Barra
té una font-mina que hi desemboca més aigua. A aquesta altura, a
l’estiu, hi ha peixets d’uns 10 cm
i, el 2014, la present autora hi va
veure un magnífic bernat pescaire
blau, amb l’aigua fins a mitja pota.
Estava pescant. L’ocell tenia gairebé un metre d’altura, i quan va desplegar les ales per enlairar-se, amb
gran majestuositat, l’envergadura
deu haver estat d’uns 150 cm. Can
Barra és una escola de música; té
una vinya que produeix raïm per
a l’únic vi elaborat a Sant Quirze
(no a la venda) i on es fan concerts
de música en directe certes nits de
l’estiu.
Segons el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament, Sant
Quirze era abans un laberint de torrents, rieres, fonts i mines, i que,
malgrat tota la urbanització, encara existeixen... i causen problemes
d’humitat en certes cases. El mateix ha passat a Matadepera amb
la Font de Querol que era, segons
un reconegut historiador de Terrassa Joaquim Verdaguer, l’origen
de la Betzuca. En un article recent
titulat Rèquiem per la Font Querol,
un col·laborador de Matadepera
Ràdio explica com aquesta font originària de la Betzuca va quedar enterrada sota una carretera asfaltada i una casa quan van urbanitzar
www.fundacioassis.org

TRESORS DE LA COMARCA / PUBLICACIONS

aquell racó al terme de Matadepera. Potser és per això que l’Institut
Cartogràfic de Catalunya només
gosa posar el nom «Betzuca» al
torrent començant a l’altura del
Pont de la Betzuca a la carretera de
Castellar (carrer de Mossèn Homs).
A Sant Quirze, l’aigua subterrània es fa present, per bé que molt
discretament. Creuem el punt del
soterrament del torrent de la Font
del Pont cada vegada que venim
a Assís des de la parada de l’autobús 12, al costat de l’escola on fem
les olimpíades. Aquest torrent cor-

re sota nostre quan anem al Casal
d’Avis, al carrer del Pintor Vila Puig,
i continua fins a sortir a la Betzuca pel túnel esmentat amunt. Un
altre exemple és una de les fonts
antigues, però ara tota mecanitzada i moderna, davant del gran drac
pintat a la paret de l’amfiteatre
al Parc de Can Feliu. Per altra part,
l’aigua amb què reguen la gespa a
Assís ve d’aigua subterrània que
es filtra pel nostre jardí cap a la
Betzuca.
Per explorar la Betzuca, tenim
senders per les dues vores i, des del

Tutto Pizza cap amunt fins a Can
Llobateres, hi ha un camí de terra
obert a cotxes. Si vols un bellíssim
passeig a Assís pujant de l’estació
del FGC, començaràs una mica
més riu avall de Can Barra —un lloc
freqüentat pels ànecs, igual com
ho és a Can Llobateres o, recentment, a l’estanc al Parc de Can Feliu
(d’aigua de la xarxa del poble). Just
a mà tenim aquest meravellós tresor viu i gran patrimoni local. Si no
l’heu vist encara (o recentment),
feu-hi un tomb. La bona recompensa de pau i benestar serà vostra.

caputxí
és l’ autor del «Pus...»?
Un

TEXT | CAROLYN LAW,
resident

Àlvar Maduell
L’autor del vers
«Pus parla en català...»
Col·lecció Maduixer, 24
St. Quirze del Vallès, 2018
71 pàgines

P

us parla en català, Déu li
don glòria». Renoi! Qui va
dir això? Qui va ser el primer a escriure aquesta frase? I qui era aquell que parlava català? Doncs, el llibre d’Àlvar Maduell
ens porta per un camí fascinant
a revelar-nos la resposta. El gruix
d’evidència apunta de manera convincent al caputxí empordanès Ciril Bofill de Santa Creu (1577-1630).
Aquesta conclusió, ben elaborada,

«

www.fundacioassis.org

és precedida per tot un relat il·lustrador i amè (meticulosament documentat i indexat) que ens permet
visites breus a altres candidats en
la llista de possibles originadors
d’aquest axioma, força emprat fins
avui dia (p.e. Pilar Rahola: «Puix
que parla català...») i a vegades

amb variacions (p.e. Joan Fuster:
«Puix parla català, vejam què diu»).
Ciril Bofill va escriure el vers en
un sonet anònim com a pròleg a la
primera edició en català de l’obra
de Jeroni Pujades, Crònica universal del Principat de Catalunya
(1609). Resulta interessant llegir el
motiu d’aquest anonimat i la importància dels primers volums de
Pujades.
Investigant aquesta frase de només 8 paraules, Maduell ens obre
un gran espai de la nostra història,
un espai que inclou aspectes polítics, socials, eclesiàstics, literaris i
lingüístics. Inclou Jaume I, dos segles anterior a Bofill, però que el
va influir mitjançant la seva Crònica o Llibre dels feits. Bofill fa servir certs sintagmes que apareixen
en la Crònica, i incorpora la paraula medieval pus.
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Parlem amb...

David Fuguet
Fisioterapeuta de la Fundació Benèfica Assís
Per què ets fisioterapeuta?
uan vaig acabar el batxillerat m’agradava fer infermeria, però vaig conèixer un fisioterapeuta
que em va curar. Jo m’havia fet una
lesió al canell i em va dir que perquè no estudiava fisioteràpia en
comptes d’infermeria. A raó d’aquesta lesió vaig conèixer la fisioteràpia i em va agradar més que la
infermeria perquè era un treball
més físic, no tant de malalties, era
més de funcionalitat i de moviment. També m’agradava l’educació física i la fisioteràpia és un
entremig entre infermeria i professor d’educació física.

Q

Amb quina edat vas començar a
treballar a la residència i com vas
venir a «petar» a Assís? Així doncs,
quant temps fa que treballes aquí?
Vaig començar a treballar a la residència l’any 1994, fa justament 24
anys. De fet avui, 16 d’octubre, és
possible que sigui el dia que vaig
començar a treballar a la residència fa 24 anys. Vaig venir a parar a
Assís perquè el pare Lleó buscava un fisioterapeuta, i va contactar
amb un centre on jo treballava a
les tardes. Vaig venir a veure què
era el què realment volia fer el pare
Lleó a la residència, i com que jo als
matins no tenia feina ja em va anar
bé. Al principi venia només tres
dies a la setmana i després ja em
vaig quedar tots els matins.
6

Tu que fa anys que estàs a Assís,
quina ha estat l’evolució de la residència?
En un origen era més una casa on
la gent venia a viure i els que envellien es quedaven a infermeria,
i ara ha passat a ser més una residència estàndard. La gent que ve
ara ja entra una mica tocada, venen
amb més problemes físics o cognitius, i la gent també és més gran.
Moltes de les coses que es feien
amb gent més autònoma, que tenia més mobilitat, ha canviat una
mica. Tot i així és una residència
que encara guarda part d’aquesta
herència, d’aquest esperit. Segueix
sent una casa, no tant una residència. Una casa on la gent ve a viure i
quan es facin grans i necessitin que
els atenguin ja els atendran.
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Ens pots explicar alguna anècdota divertida de la residència?
Anècdotes n’hi ha moltes, algunes
són més divertides, o quan les expliques ens poden fer riure i en el
moment que les passes no tant...
Un dia gairebé se m’ofega una senyora al gimnàs perquè va agafar
el caramel més gros que jo tenia
en una caixa de caramels. Va començar a fer sorolls estranys, jo
em pensava que s’ofegava i després va resultar que el caramel
se li havia enganxat a la dentadura. Quan jo vaig intentar treure el
caramel pensant-me que s’estava
ofegant, posant-li els dits a la boca per agafar la punta del caramel,
li vaig treure la dentadura de dalt,
amb la dentadura de baix i amb el
caramel tot enganxat.
Hi havia un altre senyor que anava a passejar pel poble i sempre
tornava amb la Guàrdia Urbana
perquè com que quan arribava al
poble ja no sabia tornar se n’anava a buscar la patrulla de la Guàrdia Urbana i ens el tornaven cada
dia. Tenia el recurs que quan volia
tornar anava a buscar la policia.
Fas alguna feina fora de la residència?
A les tardes tracto gent en una
consulta meva. És gent més jove,
venen per problemes d’esquena,
de genolls, d’espatlla... A vegades
també treballo per a l’ONCE, potser que faci feina de fisioterapeuta
www.fundacioassis.org

E N T R E V I S TA

o no. Fins i tot he anat als Jocs Paralímpics amb la selecció espanyola de cecs. He anat a Atlanta a
europeus. També he anat a algun
campionat internacional que s’organitza des de Barcelona, faig de
guia d’esquí per a persones cegues, d’àrbitre de golbol...
Fa anys els metges van dir que
el dolor podia desaparèixer, què
n’opines?
És veritat que avui en dia el que
existeix és la Unitat del Dolor on
treballen amb calmants molt potents, amb derivats mòrfics, amb
pegats de morfina i coses així. El
que es vol és que la gent no pateixi. Això sí que existeix, i que cada
vegada hi ha més productes de farmàcia que poden treure el dolor
també. És veritat que la gent té
menys dolor o el porta millor, però
segueix existint perquè l’artrosi segueix existint, les inflamacions també hi són... La gent potser pateix
menys que abans però el dolor no
marxa, existeix.

A què dediques el teu temps lliure?
Bàsicament el dedico a la meva família, a la meva filla i també a fer activitat física. M’agrada molt sortir
a la muntanya ja sigui caminant,
amb esquís, amb bicicleta, amb un
grup d’amics, sol... Gairebé sem-

pre vaig amb amics i quedo amb
gent molt diferent per fer segons
què. Però m’agrada tot el que sigui
a l’aire lliure, sigui amb una piragua, una via ferrata d’escalada, anar
a la neu a esquiar o amb raquetes...
Tot el què és muntanya i aire
lliure.

Pot influir el tema del menjar en
les malalties òssies?
El menjar influeix en moltes coses.
La gent que millor menja envelleix
millor. La gent que menja de manera molt macrobiòtica és possible que el seu tub digestiu estigui
en millors condicions, diuen que
fins i tot influeix amb temes cancerígens. Menjar molta carn no és
bo i a la vellesa se’n necessita molta menys. Menjar menys carn pot
ajudar a tenir menys mal d’esquena. Amb segons què menges pots
oxidar-te més o menys. Abusar de
la carn i de segons quins aliments
propicia tenir més dolor. La gent
que es cuida amb el menjar i fa una
activitat física envelleix de manera
més saludable i arriben a una edat
avançada amb millors condicions.
www.fundacioassis.org
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LLENGUA

Rodolins
per

conèixer
Jesús
de Natzaret
TEXT | Recerca feta per FRANCESC PUIG, resident

ELS PARENTS
«I dels meus, és qualsevol:
Cal només fer el que Déu vol
i em sereu germà i amic
si feu sempre el que jo us dic»
EL SEMBRADOR
«Si la sembra no és migrada
mai no dona mala anyada»
SENTÈNCIES
«Cal, amics, que sapigueu
que jo vull que estimeu.
Si no sou d’això un exemple
no cal pas que aneu al temple.
Feu les paus si us heu renyit.
Recordeu el que us he dit.
Les baralles són metzines.
Allunyeu-vos de renyines.
Fugiu sempre dels paranys,
de mentides i d’enganys.
Escolteu el que Déu diu.
Convertiu-vos i veniu.
8

El meu pare, si el busqueu,
el veureu a tot arreu.
Si reseu, feu que no es noti.
Que ningú no us destaroti»
LA CUGULA
«Gran misteri és per a alguns:
Mal i bé s’ajoquen junts.
És el mal la pitjor cosa.
Que és arreu i ens fa més nosa»
LA XARXA
«Déu coneix i té presents
tant els bons com els dolents»

Era morta i desperta?
Això sí que els desconcerta»
A LA SINAGOGA
DE NATZARET
«I ve un dia que es desfoga
esverant la sinagoga.
No se’ls posa gaire bé:
No és el noi de cal fuster?»
INSTRUCCIONS
ALS APÒSTOLS

LA TEMPESTAT

«Cal ser ferms i decidits.
El que feu pels més petits
serà més que ningú es pensa,
serà gran la recompensa»

«Sou porucs. Sabeu per què?
Sou esquerps i us falta fe»

MULTIPLICACIÓ DELS PANS

JAIRE
«El vell Jaire i els parents
han sentit: “Aquí la tens!”
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«No comprèn res en Felip:
ha quedat tothom ben tip.
De les seves mans divines
n’han sortit pans i sardines»
www.fundacioassis.org

LLENGUA

El racó
de la

TEXT | JAUME SUBIRANA,
resident

Rato?

Estona!

U

n dels mots erronis més
usuals del català a la
nostra residència era
rato. Ens veurem d’aquí
a un rato, quan tinguem un rato
en parlarem, en lloc de dir estona.
Potser comparar-lo amb l’antic ministre, que va fer fonedissos alguns
milions d’euros, va ser un èxit i dir
que si l’anomenàvem vindria a la
residència i ens faria desaparèixer
els nostres estalvis va ser una frase
ben trobada.
A veure si tenim èxit amb una
expressió que es repeteix diàriament. És hasta demà, hasta el vespre, hasta després, en lloc de dir
fins demà, fins al vespre, fins aviat.
Un altre mot molt arrelat és ojo! Es
tradueix per compte! atenció! ep!
alerta! També he sentit a dit llògic.
El mot correcte és lògic.
www.fundacioassis.org

Hasta
el vespre?

llengua
Julivert!
Fins al
vespre! Julioverde? Llaurer o
Laurel?

Ara voldria parlar de paraules
geogràfiques. En primer lloc cridaré l’atenció al president Donald
Trump. Quan en un discurs o entrevista televisada es refereix al
seu país en diu Amèrica i aquest
substantiu fa referència a un continent compost per 21 estats. El
nom correcte del lloc que governa és United States of America i
en català Estats Units d’Amèrica.
Segurament no me’n farà cas. Però
ja l’he avisat! Nosaltres hi ha vegades que diem Inglaterra i Alemània, inglesos i alemans. Ho hauríem de canviar respectivament
per Anglaterra, Alemanya, anglesos i alemanys. Els anglesos pertanyen a un estat que es diu Gran
Bretanya, que comprèn Anglaterra, Escòcia i Irlanda. Aleshores els
seus habitants són britànics. Si hi

llorer!

anem a passar unes vacacions, ep!
ja l’he espifiada, havia d’haver escrit vacances! Si hi anem ho podrem comprovar.
Una modista deia: «S’haurà de
canviar el cremallera». Quan cremallera es refereix al tren és masculí i quan a una peça de vestir és
femení. O sigui que una modista
canvia la cremallera i quan anem a
Núria agafem el cremallera.
I ara que hem parlat de vestits
m’ha vingut a la memòria una frase que vaig sentir: «Aquesta dona
porta uns vestits molt llamatius»
però el que portava eren uns vestits molt cridaners.
I el julivert en castellà no es diu
julioverde. Com deu ser la traducció castellana?
I laurel és llaurer o llorer? Ja
m’ho direu!
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LLENGUA

Lleus
però

o

greus

TEXT | ÀLVAR MADUELL,
resident

breus (VI)
1. Felicitat és el benestar permanent del cor i del pensament.
2. Justícia lenta, justícia dolenta.
3. Viure és durar, però només durar no és viure.
4. Transformen tribunals en l’escenari d’un teatre on es representren moltes comèdies acabades en drama.
5. Per moltes vegades que pregues
o dius que pregues cada dia, ni
una sola enganyaràs el teu Déu.
6. Hay españoles profundamente
convencidos que Cataluña es
suya y no de los catalanes.
7. Francesc d’Assís, que parla de
la germana mort, s’oblida del
germà cos.

8. El turisme camufla de manera
decent i ben conceptuada molta vagància.

12. S’inventa novel·les, jutge delinqüent, manté empresonada
gent que és innocent.

9. Homes i dones són en tot absolutament iguals, amb l’única
diferència que elles no paren
de refregar aquesta igualtat
tan evident a uns homes a qui
ni per casualitat se’ls acut mai
de pensar-hi.

13. Dràstica solució a l’etern dilema dels bisbes entre si ensenyar el catecisme als nens en
castellà o en català: Els nens
han deixat d’aprendre el catecisme.

10. Perdre per més de dos milions
de vots el referèndum més proscrit i agredit per tots dos, no va
ser prou vergonya per forçar la
immediata dimissió la parelleta en ley Soraya i Rajoy.
11. Tenen el sexe posat no al mig de
les cames sinó al mig del cervell.

14. Els més valents, en lloc de treure de la presó polítics innocents,
treuen de façanes i parets els
perversos i grocs llacets.
15. Espanya seguirà essent franquista mentre els espanyols
encara aprovin i no condemnin en bloc l’afusellament d’en
Companys.

NECROLÒGIQUES
15 des. 2017
22 des. 2017
30 des. 2017
31 des. 2017
3 gen. 2018
23 gen. 2018
8 feb. 2018
3 març 2018
24 març 2018
6 juny 2018
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Remedios Martínez Jiménez
Núria Fabregat Santamaria
Elvira Ruscalleda Berrueta
Concepció Mur Masot
Maria Baqués Serret
Dolors Vila Plana
Glòria Masallera Riupairó
Maria Carme Santaló Estalella
Anna Maspons Jonqueres
Pere Fontanellas Casademunt
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25 juny 2018
1 jul. 2018
4 jul. 2018
20 jul. 2018
20 jul. 2018
23 agost 2018
27 agost 2018
13 set. 2018

Jordi Giró Salas
Margarita Coll Bestard
Concha Sancho Esparza
M.a Jesús Medina Manzanares
Concepció Croissier Mestre
Mercè Méndez Borreguero
Marina Pineda Bou
Josefina Guillemat Miró

www.fundacioassis.org

REFLEXIONS

Pensaments
per meditar
TEXT | Recerca feta per FRANCESC PUIG, resident

• Quan el rebost és
ben proveït, no costa gens preparar un bon àpat.
• Abans, el futur era llunyà. Ara,
cada dia és més a prop. Cal acceptar els canvis. El futur ja ha
començat fa molta estona.
• La millor manera de fer moltes
coses és fer-ne només una cada
vegada.

• L’únic home que no s’equivoca
és el que no fa res.
• Tu que dius i fas, ja fas allò que dius?

• Arribar a gran és un regal i ferf
se vell, una sort.

• És molt millor afegir vida als
l
anys que no pas anys a la vida.
• Fer-se vell és organitzar la joventut durant molts anys.
• A partir dels 60 tothom pertany al sexe dèbil.
• Cal pujar als cims com un vellet
per poder arribar-hi com un jove.
• Durant la joventut, estimem.
Però només quan ens fem vells
coneixem la força de l’amor.

• Als grans ens convé saber comprendre i saber no fer nosa.

• A Déu no el veiem cap hora, però
el trobem a cada pas a través de
les seves obres.

• Als que t’han donat la vida, dona’ls bona vellesa.

• L’únic mitjà de sortir guanyant
d’una discussió és evitar-la.

8
9
3

2
7
1

5
4
10
6

El pensador,
dibuix de
Franz Kafka

• Edison treballava al seu laboratoraatori als 83 anys.

• L’avorriment va entrar al món
perquè va trobar oberta la finestra de la mandra.
• L’ahir ha perdut totes les possibilitat i el demà qui sap on para. Cal aprofitar l’avui per viure, creure i estimar.
• Molts ens barallem perquè no sabem discutir.
• Per estimar-se sobren les paraules i per barallar-se no.
• Quan no es pot córrer cal caminar. Quan no es pot caminar cal
agafar el bastó. Cal no parar-se.
Encallar-se és fatal.

MOTS ENCREUATS
1. Sobirà d’un regne.
2. Tasca. Qualsevol producte intel·lectual en
ciències, lletres o arts, i en particularitat
el que és d’alguna importància.
3. El començament, raó fonamental.
4. Àrea, pla despoblat.
5. El dia en què estem. El dia present.
6. So de la parla humana.
7. Obertura que permet passar a un quart.
8. Grup de persones. Persones.
9. Líquid, generalment de color vermell,
que circula per les artèries i venes
del cos dels animals.
10. Suc de raïm fermentat.

SOLUCIÓ
MOTS
ENCREUATS

8
9 S A N G
E
N
3
2
O 7 P O R T A
B
R
1 R E I
A
N
C
5
I
4 C A M P
10 I V
I
6 V E U
I
I

N

ingú no agraeix a l’arbre sec el seu passat
abundant i generós.
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G A L E R I A D ’ I M AT G E S

Galeria
d’imatges

CLICK!

C ARN E STO LTE S

CA R N E STO LTE S

TAL L E R D E ROS E S P ER A SA NT JORDI

TALLER AMB NENS DE L’E SCOLA TAULA RODONA

P LAÇ A D E L’A M I STAT

12
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TALLER D’E SCAC S AMB VOLUNTARIS

TALLE R DE ME MÒ RIA

PASSE JADA

PRENENT EL SOL

www.fundacioassis.org

G A L E R I A D ’ I M AT G E S

CALÇOTA DA 20 18

DIUME N GE DE RAMS

D IA DA D E SA N T J O R D I

39 ANYS DE LA SÍLVIA

SO RT I DA A LA COLÓ N I A GÜ EL L

S O RT I DA A C AST E L L D E F E L S

www.fundacioassis.org

DIADA DE SAN T JO RDI

JOC S D E TAULA

SAN T JOAN

PISC IN E TE S AL JARDÍ

S O RT I DA A C AST E L L D E F E L S
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G A L E R I A D ’ I M AT G E S

CEL E B RAC I Ó E U C A RÍ ST I CA EN LA DI A DA DE GERMAN O R

D I N A R E N LA D I A DA DE GERMA NOR

D I N A R E N LA D I A DA DE GERMA NOR

SO RTI DA CO N TA CO NT E S A L PA RVU LA RI EL PAT U F E T

CLAS S E M AG I STRA L DE CU I NA

14
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CO N C E RT E N LA DIADA DE GE RMAN O R

DIN AR E N LA DIADA DE GE RMAN O R

SORTIDA CONTA CONTE S AL PARVULARI EL PATUFET

C LASSE MAGISTRAL DE C UIN A

JUGAN T AL «Q UIN TO» E N FAMÍLIA

www.fundacioassis.org

G A L E R I A D ’ I M AT G E S

X ISTO R RA DA D E L DAVI D

XISTO RRADA DE L DAVID

SO RT I DA A C A N F E L I U

SO RTIDA A C AN FE LIU

J UGANT A LA PE TA N C A

JUGAN T A LA PE TAN C A

H O M EN ATG E D E 9 0 I 100 A NYS DEL S NOST RE S RE SI DENTS

R E SI O LI M PÍ A D E S 20 18

www.fundacioassis.org

RE SIO LIMPÍADE S 2 01 8
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G A L E R I A D ’ I M AT G E S

R E SI O LI M PÍ A D E S 20 18

FE STA DE SAN T FRAN C E SC D’ASSÍS

FE STA DE SA N T F RA N C E SC D’ASSÍ S

FE STA DE SA N T F RA N C E SC D’ASSÍ S

FE STA DE SAN T FRAN C E SC D’ASSÍS

F E STA DE SA N T FRAN C E SC D’ASSÍS

TALLER «FEM MEMÒRIA» AMB L’INSTITUT SALAS XANDRI

FUNDACIÓ

BENÈFICA

ASSÍS

La casa on estimem la gent gran

Can Ponsich s/n
0192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 47 05
FUNDACIÓ
BENÈFICA ASSÍS

fundacioassis

FE STA DE SAN T FRAN C E SC D’AS S Í S

TALLER «FEM MEMÒRIA» AMB L’INSTITUT SALAS XANDRI

Si vols fer de voluntari o vols saber
com pots ajudar a persones grans
a viure en comunitat-família
entra a la web de la Fundació

www.fundacioassis.org

