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J A  H I  S O M  T O T S !     

Con alegría y buen humor ha salido la 

revista número 8. 

 

Con alegría y buen humor, la revista tiene 

pasatiempos y cocina y muchas cosas más. 

 

Con alegría y buen humor, el que hace lo 

que puede no se le puede pedir más. 

 

Con alegría y buen humor la revista 

no cuesta nada, quien puede dar 

más por nada. 

 

Con alegría y buen humor me 

despido de todos ustedes. 

  
 
 
 

 

Antonio Paredes Martínez 
 

RESIDENT DEL CENTRE 
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En aquest apartat de la revista podreu gaudir de 

les obres dels nostres artistes. 

La senyora CARME PUJOL ens ha escrit un poema 

en prosa poètica:UIP DE  

 PARÍS 

 

Hoy me parece a mí ver proyectada sobre 

el plano de 

París la silueta de De Gaulle y allí, en el 

recuerdo anclada, está 

la visión del París que tanto me encantara. 

 

Impresionante fue recorrer el Sena, leer a 

Camus con 

naturalidad, hablar y sobre todo pensar en 

francés sin que la 

copa de champán se convirtiera en frivolidad. 

 

Si por la tortura de sus piernas Toulouse-

Lautrec gustó de pintar del can-can el frenesí, 

cuando a veces lleno yo mi 

casa de periódicos y libros franceses ¿Que será 

lo que me tortura a mí? 

 
CARME PUJOL 

Pàg.  03 

EL RACÓ 
DE  

L’ARTISTA 
 
 

CARME  
PUJOL 
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El senyor ANTONIO PAREDES ha volgut fer un  

homenatge a les auxiliars que treballen al centre 

amb aquest escrit:  

J A  H I  S O M  T O T S !     

LAS AUXILIARES        

 

Las auxiliares están hechas de otra pasta; 

nosotros les decimos una palabra fea y ellas 

nos miran, nos sonríen y nos dicen una 

palabra bonita.  

Todas las personas que trabajan en la 

residencia siempre van con una sonrisa en 

su cara. 

Yo soy una persona con el corazón lleno de 

tristeza, pero me gusta ver una sonrisa. Yo 

sé que nacemos para morir y no tengo miedo 

a la muerte, pero tengo miedo de tener una 

enfermedad que me deje inútil y que las 

auxiliares me lo tengan que hacer todo. 

Las auxiliares nos dan una sonrisa; dar una 

sonrisa no cuesta nada, pero el que la recibe 

siente un bienestar grande. 

 

 

ANTONIO PAREDES 
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L’IMMA COSTA ens regala un dels seus poemes: 

  POEMA DE LA NOIA ADOLESCENT  
 

Noia adolescent, 
no saps prou bé 

lo bonic que és el teu cos, 
per fora i per 

dintre. 
 

Per fora és 
tot poesia 

i per dintre és  
misteriós, 

ara que es comencen a 
insinuar 

les formes que et faran 
dona. 

 
Els pits per alletar el teu 

infant i els melucs per encabir-lo. 
Perquè puguis ser mare. 

 
A tu, noia adolescent, 

a tu, dona que seràs després, 
se t’ha donat aquest privilegi: ser mare. 

 
De tu, noia, 

i de tu, després dona, 
naixerà tota la humanitat, 

d’altres dones que seran també mares. 
 

Dones abnegades i sofertes, 
dones  lluitadores i fortes, 

intel·lectuals i artistes. 

Pàg.  05 
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IMMA COSTA 
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Naixeran, també de tu, 
tota mena d’homes, 

homes  descobriran aparells increïbles, 
que construiran rasca cels i ponts, 

vaixells, locomotores i satèl·lits. 
 

Que emocionant veure una mare, 
amb el seu infant, 

amb el seu fill o filla, 
és una estampa que corprèn. Així com veure una 

àvia 
acaronar o jugar amb els seus néts. 

 
Dones, durant tants segles menyspreades, 

mares dels què les menys preaven. 
I, sense elles, 

Què hauria estat de la humanitat? 
Sempre humils, sempre pacients, 

tan injustament tractades 
i, tot i això, muses per la seva bellesa, 

inspiradores de poetes, escultors i pintors. 
 

Noia adolescent i idealista, 
inquieta i riallera, 

promesa de l’avenir 
esperança de tothom, 

sigues sempre com ara. 
 

Ets el futur de la humanitat 
ets bellesa pura. 

Gaudeix dels teus anys 
sigues l’alegria, el goig i l’orgull dels qui t’envolten. 

 
IMMA COSTA 

EL RACÓ 
DE  

L’ARTISTA 
 
 

IMMA COSTA 
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A part d’escriure, també tenim uns quants artistes en  les 
manualitats! La MERCÈ MORGADES ens ho vol explicar: 

LABORTERÀPIA I MANUALITATS  
 
Des d’aquí el centre un grupet de residents estem fent 
treballs manuals que ens ensenya a fer la Paula, la 
Terapeuta Ocupacional. Després fem un mercadillo i ho 
portem a vendre. No posem preu i la gent que ho 
compra ens dóna la voluntat; els diners que recaptem 
els enviem a algun projecte humanitari. 
A part de que podem ajudar, les hores passen millor 
perquè fem alguna cosa i va bé perquè el cap treballi. 
Ara que hi han hagut les festes de Nadal hem posat 
una paradeta a la residència, aprofitant que hi ha més 
visites. 

  MERCÈ MORGADES 

 

 

Pàg.  07 
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MORGADES 
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J A  H I  S O M  T O T S !     

FESTA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA GENT 
GRAN 
 
El passat 30 de setembre vam celebrar el Dia 
Internacional de la Gent Gran (que és el dia 1 
d’ocubre) i es van coronar el Rei i la Reina de la 
Residència. Entre els candidats va haver-hi una 
gran competència per veure qui obtenia més vots, 
tant en homes com en dones. Cadascú podia fer el 
que volgués: ballar, cantar, etc. Qualsevol 
malabarisme era vàlid per cridar l’atenció!  
Al final van ser escollits la Guadalupe Martínez i 
l’Alfons Morgades. Va ser un moment emocionant 
quan els reis de l’any passat els van coronar: el 
Ramon Ortega i la Maria Solé. 
És un dia molt bonic que cada any celebrem i 
tothom vol mostrar les seves arts per resultar ser 
l’escollit. Perquè no hi ha edat per poder-s’ho 
passar bé! 

IMMA COSTA 
 

 
 
 
 
 

Rei i Reina de la 
Residència 

 
Alfons Morgades i 

Guadalupe Martínez 

LA VIDA  
AL  

CENTRE 
 

REDACCIÓ: 
 
 

IMMA COSTA 
MERCÈ MORGADES 

CARME PUJOL 
 



J A  H I  S O M  T O T S !     

08 

 

ENS ACOMIADEM DE MOSSÈN FRANCESC I 

LI DONEM LA  BENVINGUDA AL NOU 

 

El dia 24 

d’agost ens 

acomiadàvem 

del Mossèn 

Francesc, i el 

d ia  30  l i 

donàvem la 

benvinguda al seu substitut: el Mossèn Xavier 

Roig Rovira.  

Va venir a celebrar la seva primera missa i 

també va ser molt complerta. 

És un mossèn molt jove i li agrada ser molt 

puntual a les misses. Seguiran fent-se les 

mateixes misses que abans, i la gent que hi 

assisteix n’està molt contenta. 

En nom de tots els residents li donem les 

gràcies, i que siguin per molts anys que seguirà 

venint. 

MERCÈ MORGADES 

Pàg.  09 
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Pàg.  10 

Vam acomiadar-nos del Mossèn Francesc amb 
aquest escrit: 

J A  H I  S O M  T O T S !     

Llorenç del Penedès, 24 d’agost del 2016 
 
Mossèn Francesc Esteso, 
 
Ha arribat el dia de dir-nos adéu perquè el destinen 
a una altra Parròquia; potser serà millor que sigui 
així per la seva salut, que molta falta li fa.  
Nosaltres el trobarem molt a faltar, per la paciència 
que tenia quan venia a celebrar la missa aquí a la 
Residència. Perquè no és igual que celebrar la 
missa a una Parròquia, perquè aquí la gent, per 
falta de salut, és una mica difícil d’entendre. Perquè 
sempre ha fet unes celebracions intentant que les 
puguem entendre bé, amb paciència i amb bones 
paraules.  
Ens queda donar-li les gràcies per tots els anys que 
ha fet les celebracions aquí al centre.  
Sóc una resident del poble de Llorenç que ja sóc 
gran, tinc 88 anys, però em sembla que en nom de 
tots els residents li puc escriure unes ratlles 
d’agraïment, com a membre del Centre 
Gerontològic de Llorenç, i dono gràcies a Déu de 
poder-ho fer. 
En nom de tots els treballadors i residents i tothom 
en general, adéu i fins una altra, perquè no estarà 
massa lluny per tornar-nos a veure! 
 
Moltes gràcies per tot! 

 

Mercè Morgades,  

en nom de tots els residents del Centre 

Gerontològic de Llorenç del Penedès 

LA VIDA  
AL  

CENTRE 
 
 

IMMA COSTA 
MERCÈ MORGADES 

CARME PUJOL 
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LA CASTANYADA        

 

PREPARANDO LOS PANELLETS: 

Se prepararon las mesas para 

organizar la elaboración de los 

panellets. Se sirvieron entre los 

colaboradores unos zumitos para 

estar “en forma”, se calzaron unos 

guantes y se preparó el chocolate, el 

coco, las cerezas y el café con la 

masa de los panellets. A continuación 

se puso todo al horno y el día 

siguiente nos los comimos. La masa consta de 2 kg de 

almendra picada, 1 kg de azúcar, 2 huevos y 2 patatas 

grandes (o 4 de pequeñas). 

LA FIESTA: 

Corrían aires de fiesta. Gemma, nuestra eficiente 

Trabajadora Social, lucía un vestido muy bonito que 

parecía augurar una castañera de lujo.  

Coincidiendo con finales de mes celebramos también 

los cumpleaños de octubre, con las velitas, el pastel y 

cantando el cumpleaños feliz. 

Entretanto, unas pocas se fueron animando y se 

disfrazaron de castañeras; con sus pañuelos en la 

cabeza empezaron a repartir castañas y panellets, en 

compañía de las organizadoras y las auxiliares. 

La música lo invadió todo, terminando la fiesta con un 

divertido baile y un gran aplauso para las bailadoras 

Sonia Rodríguez y Noemí. 

 CARME PUJOL 
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ALGUNES FOTOS DE LA CASTANYADA: 

 
Al supermercat: 

 

 
 
 

 
 
 
Fent la massa dels panellets: 
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FESTES DE NADAL        

Aquestes passades festes de Nadal els residents 

van celebrar-les com tots els anys, amb molta 

il·lusió. Durant un temps abans vam estar assajant 

els Pastorets i uns dies abans de Nadal vam 

representar-los, aquest any amb un nou format que 

a tothom li va agradar molt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 24 de desembre al vespre hi va haver un 

sopar extraordinari, i el dia de Nadal també un dinar 

extraordinari. També va venir la Mare Noel i vam fer 

cagar el Tió! 
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L’EQUIP DE  
REDACCIÓ 

Anton Gómez 
María García 
Imma  

J A  H I  S O M  T O T S !     

Dies abans, van venir els nens i nenes de l’escola a 

cantar nadales, retornant la visita que els residents 

van fer a l’escola, també per cantar nadales. 

 

 

 

 

 

 

 

La nit de Cap d’Any, naturalment hi van haver les 

12 campanades, juntament amb un sopar 

extraordinari, i el dia 1 de gener vam començar 

l’any amb un gran dinar. 

El dia 5 de gener va venir a la residència el Rei 

Negre i va portar un obsequi per a cadascú de 

nosaltres, un obsequi que tothom esperava amb 

molta il·lusió! El dia de Reis també hi va haver 

molt bon dinar i vam menjar tortell, amb la fava i 

el rei. 

Així de bé vam passar aquestes festes de Nadal, 

Any Nou i Reis! 

 
IMMA COSTA 
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TERESA FLOREJACHS  
-Resident del centre- 

 
Quants anys tens? 
El 20 de març passat vaig fer 100 anys. 

 
On vas néixer? Sempre has viscut al mateix 
lloc? Com era el poble? 
Vaig néixer a Arbeca, a les Borges Blanques, Lleida. 
Sempre he viscut allà, però quan va morir el meu 
marit vaig venir cap a Santa Oliva amb la meva filla. 
El poble era molt guapo; té una església i un 
campanar preciós. Hi ha molta gent i moltes olives!! 

 
A quina edat et vas casar? 
Als 22 anys. 

 
Vas tenir gaires novios abans de casar-te? 
No, sempre el mateix! Era un amic del meu germà i 
sempre estava a casa.  

 
Quants fills i filles tens? Tens néts? Com es 
diuen? 
Tinc dues filles: la Paquita i la Dolors. També tinc 
nétes: l’Anna, la Teresa Mª i la Cristina, i un nét: el 
Joan Carles.  

 
Estàs contenta dels fills que has tingut? 
Molt contenta, tots m’estimen molt i cap està renyit. 
Tothom m’estima a mi! 
 
T’agrada viatjar? Has viatjat gaire? 
Per Arbeca ho he voltat tot! Perquè anava a vendre 

peix per les cases. M’agradava molt tombar pel 

poble i per les Borges Blanques. 

Pàg.  15 
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Pàg. 16 

IP 

J A  H I  S O M  T O T S !     

De què treballaves? Què feies a la feina? Què és 
el que més t’agradava? 
He estat peixatera tota la vida. Primer pel carrer, 
repartint el peix per les cases; després vam posar el 
taulell a casa. Treballava amb la meva mare i quan 
va morir, jo hi vaig continuar treballant fins als 65 
anys. El peix el portaven de Tarragona. 
M’agradava tot de la feina! I em deien que era molt 
punyetera, perquè encara que no volguessin algun 
peix, l’acabaven comprant. També anava a collir 
olives. 

 
Quant temps fa que vius a la residència? 
T’agrada viure a la residència? Què és el que 
més t’agrada de la residència? 
Ai no ho sé, més d’un any segur! I tant si m’agrada! 
S’hi està bé i hi ha molta gent. Tot m’agrada. 
 
Tu que venies peix, t’agrada el peix de la 
residència? 
Jo menjo purés, que no em queda dentadura! Però 
puc menjar de tot. 
 
Tens un bon record de la festa dels 100 anys? 
Com ho vas viure? 
I tant si el tinc, i gran! Ho van fer molt bé i em va 
agradar molt. Vaig estar molt feliç! 

 
Com és el tracte del personal de la residència? 
No en tinc cap de queixa. Me les estimo a totes!! 
Cap dia dels que estic aquí no tinc cap queixa. 
 
Quines coses t’agradava fer quan eres jove? 
Anar als locals de ball; n’hi havia dos. També 

m’agradava anar al cine. I anar a la Festa Major de 

les Borges Blanques. 

CONEIXENT 
LES 

PERSONES 
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Com vas viure la guerra i la postguerra? 
Durant la guerra vam anar a viure, amb els pares i 
germans, al tros, al camp, fins que es va acabar. 
Llavors quan va acabar un senyor va dir que s’havia 
acabat i vam tornar altre cop a casa, al poble. Quan 
es va acabar la guerra va ser quan vam posar el 
taulell a casa per vendre peix. 

 
Has anat al col·legi?  
Sí, anava a les monges. Érem unes santes! Hi havia 
un convent i hi anava cada dia a aprendre a escriure. 

 
En 100 anys que portes vivint, quin és el record 
més bonic que tens? 
Que tots m’estimen! Mai a la vida he tingut una 
baralla amb ningú, i per poc que pogués ajudava a qui 
fos. 

 
Estàs contenta de la vida que has portat? 
Sí! L’he passada molt bé i aquí també hi estic molt bé. 

 
Quin és el secret per viure tants anys i estar tant 
estupenda? 
No he fet res. De 4 germans només quedo jo. El que 
he fet és treballar molt! Venent peix i collint olives. He 
menjat normal, no m’he passat amb la beguda. 
Tothom em vol i mai ens hem enfadat; he ajudat 
sempre 
molt. 

Pàg.  17 
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L’EQUIP DE  
REDACCIÓ 
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SUSANNA PICÓ 
- Recepcionista/Administrativa del centre - 

 
Quants anys tens? 
Tinc 52 anys. 

 
D’on ets filla? Quants anys fa que vius a 
Llorenç?  
Sóc filla de Barcelona i fa 18 anys que visc a 
Llorenç. 

 
T’agrada viure a Llorenç? Què ens pots dir del 
poble? 
M’agrada molt! És molt petit, molt tranquil, amb 
molta inquietud cultural i esportiva. M’agrada molt! 
 
Quants fills tens i com es diuen? 
Tenim dos fills, en Gerard i la Marta, i el nostre 
gendre Isaac. També tinc una gossa, la Tula, que 
és com una altra filla. 
 
Estàs casada? Has tingut gaires pretendents 
abans del teu marit? 
Sí que estic casada. Algun altre pretendent he 
tingut, sí. 

 
Quina feina fas? T’agrada? Què és el que més 
t’agrada? 
Estic a la recepció de la residència i porto la part 
administrativa relacionada amb el personal. 
M’agrada molt la feina. El que passa que a 
vegades tothom ve de cop, o és final de mes i 
hem d’acabar coses, i és una mica estressant, 
però m’agrada. 
El que més m’agrada és tractar amb vosaltres i la 
feina de personal, però en general m’agrada tot. 

CONEIXENT 
LES 

PERSONES 
DEL  

CENTRE 
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Pàg.  19 

Estàs contenta del tracte que tens amb les 
companyes de feina, amb els familiars i amb 
els residents? 
Sí, tinc un tracte molt bo amb tothom. Sempre hi 
ha alguna excepció, com a tot arreu, però en 
general tothom és molt agradable. 

 

Què fas més fora de la residència? 
Treballo a l’Ajuntament com a Regidora d’esports i 
joventut. També faig esport i cuido de la meva 
família. 

 

Quines són les teves aficions?  
En tinc moltes: l’esport, estar amb els amics, llegir. 
Practico golf, faig fitness i abans anava molt a 
esquiar. I ballar! Però ara ja no hi vaig perquè al 
marit no li agrada. 

 

Què prefereixes, platja o muntanya? 
Les dues coses. I totes dues millor a l’hivern. 

 

T’agrada conduir? T’agradaria portar un altre 
vehicle que no fos un cotxe? Quin? 
Sí que m’agrada. I m’agradaria tenir el carnet de 

patró de vaixell. 

 

T’agrada viatjar? On has estat? 
M’encanta viatjar! He estat a tota Espanya, també 

a Canàries, a Portugal, a França, a Itàlia. I tinc 

pendent Croàcia, que em faria molta il·lusió poder-

hi anar. 

CONEIXENT 
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Si has de triar, què prefereixes: avió, vaixell o 
tren? 
M’agraden tots, no tinc problema. Però sóc bastant 
inquieta i estar 10 hores en un avió m’agobiaria. El 
cotxe també m’agrada molt, perquè vaig al meu aire 
i faig el que em sembla. 

 
Has fet mai submarinisme? 
No n’he fet mai. D’esports d’aigua he fet esquí 
aquàtic i surf. 
 
Has fet mai teatre? 
No, perquè sóc molt tímida i em fa molta vergonya 
sortir davant de tothom. Vaig intentar que en fes el 
meu fill, però tampoc ho vaig aconseguir. 
 
Sempre veiem que l’Estrella et fa molta 
companyia quan estàs treballant. N’estàs 
contenta? 
I tant! L’Estrella és encantadora i me l’estimo molt. 
És molt carinyosa. 
 
 

CONEIXENT 
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Pàg.  21 

JORDI MARLÈS 
Alcalde del poble de Llorenç del Penedès - 

 
Quants anys tens? 
53 anys. 
 
Estàs casat? 
Sí, estic casat. Tot just, el març de l’any vinent farà 
25 anys. 

 
D’on ets fill? Quants anys fa que vius a 
Llorenç?  
Sóc fill de Les Peces d’Albinyana, i fa 24 anys i mig 
que visc a Llorenç. 

 
Què has estudiat? 
Vaig fer el grau d’Administració i Direcció 
d’Empreses, i ara estic estudiant 2 màsters: un a la 
Universitat de Barcelona, d’Hisenda Autonòmica i 
Local, i un altre per la UOC (la Universitat a 
distància) d’Anàlisi de l’entorn econòmic. 

 
Quins idiomes parles? 
Parlo català, castellà i anglès. El francès el puc 
entendre, però parlar-lo ja em costa més. I també 
una mica d’alemany, i l’italià de passada. 

 
Fas algun esport? 
Actualment no faig res, però havia fet futbol i tennis. 
Ara, entre els estudis i fer d’alcalde, no em queda 
massa temps lliure. L’esport m’agrada molt però. 
 
Quant de temps fa que ets alcalde? 
Fa un any i mig; des del maig del 2015. 
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Ara que ja portes un temps sent alcalde, creus que 
estàs complint amb el programa electoral? En 

quines coses? 
Al programa electoral hi caben moltes coses, i en un 
any i mig és difícil de fer-les totes. Vam assenyalar els 
temes més prioritaris a fer en 4 anys (grans obres), i 
aquestes són: passar el camp de futbol de terra a 
gespa artificial, i millorar l’accés a la Plaça de la Vila.  
Hi ha altres temes que en tenim competències, i 
d’altres que no, i només podem fer-ne el manteniment. 
Tot va en funció del pressupost, i aquest dóna pel que 
dóna. Rebem subvencions, transferències de l’estat, i 
això ho hem d’anar gestionant. Primer s’atenen a les 
necessitats bàsiques, i amb els diners que queden es 
poden fer més o menys coses. 

 

Què voldries millorar del poble? 
Hi ha moltes coses que es poden millorar, sempre n’hi 
ha! Però per mi és millor mantenir. Per exemple, la 
xarxa d’aigües és un servei bàsic imprescindible del 
poble, i l’hem de mantenir. Els serveis sempre són 
millorables, ja que amb la qualitat dels serveis pots 
saber com funciona un poble: que estigui net, ben 
cuidat... El tema de serveis és molt important, i és el 
que em preocupa més. 
Tenim la sort que Llorenç està situat al mig d’altres 
pobles, i en temes de connexions tenim un bon servei, 
hi passen la majoria de busos, però es pot millorar. 
D’altres coses a millorar, per exemple, seria molt 
interessant tenir un Casal per la Gent Gran. Es té 
present, però no s’arriba a tot arreu. 
Tenim la sort que a Llorenç hi ha llar d’infants, escola, 

centre mèdic, biblioteca, supermercats, moltes 

botigues, etc. Si tenim uns bons serveis i els mantenim, 

podem ser un lloc de referència, és important que 

sempre ho tinguem ben arreglat. 
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En quina edat vas entrar al món de la política? En 
quin partit milites? 
Als 52 anys, quan vaig començar a ser alcalde; abans 
no formava part de cap agrupació política. 
Em vaig comprometre amb Convergència i Unió, i ara 
s’anomena Partit Demòcrata Europeu Català.  
Per motius professionals no estava vinculat en cap 
partit, però la inquietud política sí que la tenia i 
m’interessava, i tinc les idees clares, que em quadren 
amb el partit que represento en l’actualitat, PDECat. 
Abans quan era CIU, em sentia còmode amb les 
idees de Convergència, però no tant amb les d’Unió. 
Després de la separació entre Convergència i Unió al 
juny del 2015, ha estat més senzill per a mi. 

 
Què en penses de la corrupció que hi ha en la 
política? 
Penso que és dolenta, que no hi hauria de ser i 
haurien de ser tots a la presó. Però, estem en el país 
que estem i les coses van com van. 
Posem al mateix sac a tots els polítics, però com a tot 
arreu, hi ha de tot. De bons, n’hi ha molts més que de 
dolents, però els polítics dolents fan més soroll. Jo als 
corruptes els posaria directament a la presó i totes les 
seves pertinences, confiscades! 

 
Ho compagines amb alguna altra feina? Quina? 
No, tinc exclusivitat en la política. Faig d’Alcalde i de 
Conseller d’Hisenda i Règim Intern i Qualitat de 
Serveis al Consell Comarcal del Baix Penedès.  
Abans treballava en una petita empresa del Vendrell, i 
al principi ho volia compaginar tot, però al cap d’un 
mes vaig veure que no podia estar a tot arreu. 
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Què t’agrada de ser alcalde? Hi ha molta feina? 
No sabia el que era, tot és nou per mi, però m’agrada. 
Potser sóc una persona que no connecto gaire amb la 
gent, sóc més aviat fred, no m’agrada massa parlar... i 
fent d’alcalde he de parlar, posar-me d’acord amb la 
gent, i en aquest sentit això m’ha fet progressar i em 
sento millor i m’agrada. 
M’agrada ser alcalde, tinc il·lusió i vull fer-ho bé. 
Sempre hi haurà gent que no li agradarà el que fem, 
però no pretenc agradar a tothom. Sincerament, no 
seria just. 
Si que n’hi ha molta, el que costa més d’explicar i 
d’entendre són els terminis instaurats a l’administració 
pública. 

 
Et queda gaire temps lliure? Què t’agrada fer? 
En l’actualitat no tinc massa temps lliure, però 
m’agrada practicar esport, viatjar, aprendre i conèixer. 
Quan l’agenda ho permet, anem al Pirineu, m’agrada 
estar en contacte amb la natura, passejar. 

 
T’agrada viatjar? On has estat? 
M’agrada molt viatjar! Per Espanya he estat sobretot 
pel nord (Galícia, Astúries, País Basc i Navarra). El 
sud em queda pendent. 
També he estat per França, Itàlia, República Txeca, 
Irlanda, Estats Units, Anglaterra, etc. 
 
Què ens pots dir del poble de Llorenç? 
Estic molt content de viure-hi. Des del principi, ja vaig 
col·laborar amb diferents entitats: a l’Associació 
Esportiva Ramon Sicart, i també vaig ser President de 
La Cumprativa. 
La gent de Llorenç és molt dinàmica, és un poble ple 

d’entitats. Són gent molt positiva i un lloc on et fan 

sentir molt a gust. 
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Has vingut alguna vegada a la residència? Com 
la veus? 
Hi he vingut dues vegades, per a celebrar 
centenaris de residents. Aquesta és la tercera.  
Per dins no la conec, però pel que he pogut sentir 
de la gent, en general són comentaris positius. És 
un servei que no està en tots els pobles i és 
d’agrair tenir i poder oferir-lo, tant a la gent del 
poble com a la resta de Catalunya. 

 
Estàs a favor de la independència de 
Catalunya? Com creus que acabarà tot plegat?  
El partit amb el que estic està a favor de la 

Independència, des del trencament amb Unió, ja 

que abans la cosa estava més confusa. Estic 

totalment a favor de la Independència, i pel que 

respecte al tema econòmic, he de dir, que és 

totalment viable. 

Què passarà?, això, de moment, ningú ho sap... el 
que sí es pot valorar i, en la que s’està treballant, 
és una hipòtesi de com acabarà, construir una 
república. 
Personalment, faig la comparativa de les partides 

d’escacs dels anys 80 i 90, entre Karpov i 

Gasparov. Els jugadors movien una fitxa i 

marxaven a pensar les possibles i múltiples 

variants de resposta i així, successivament. Doncs 

bé, ara està passant el mateix, d’una banda el 

govern espanyol actua en un sentit i el govern de 

la Generalitat en un altre. I arribarà un moment, en 

el que hi haurà un xoc de trens i s’haurà de decidir 

què fer. 
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Hi ha unes regles de joc, més ben dit, existeix el 
dret internacional, el qual s’ha aplicat en les 
diferents i recents independències proclamades, 
per exemple, al gener del 1993 a Txecoslovàquia, 
on es van separar i varen crear la República Txeca 
i Eslovàquia, com a comentari, tenen millors 
relacions comercials que quan estaven junts. 
La manera de desconnectar hi és, però ha d’arribar 
el moment en el que no hi hagi més possibilitats. 
Vull pensar que acabarà bé i s’aconseguirà la 
Independència de Catalunya. 

 
Has tingut contacte amb algun president? 
Quin? 
No. He estat al Palau de la Generalitat, però no he 
tingut contacte amb el Molt Honorable President. 
Hem coincidit en alguns actes, però van amb 
l’agenda molt ajustada i no dóna temps de poder-hi 
parlar. 
L’únic amb qui he tingut contacte és amb el 
President de la Diputació, Sr. Josep Poblet, 
l’alcalde de Vila-seca. Habitualment tinc relació 
amb alcaldes d’altres pobles i Presidents de 
Consells Comarcals. A nivell comarcal, tenim el 
Consell d’Alcaldes, en el qual mantenim reunions 
mensuals per a tractar temes d’actualitat i 
propostes. 
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LA BARRACA DE VINYA 

 

La barraca de vinya és una construcció rural obrada 

en pedra seca que té diferents usos, com ara servir 

d'aixopluc, per a desar-hi eines o com a alberg de 

bestiar, entre altres. Se'n troben arreu dels Països 

Catalans i per tot l'espai Mediterrani i altres àrees on hi 

hagi abundància de pedres, com ara la Península 

Ibèrica, França, Itàlia, algunes regions d'Escòcia, etc.  

Per a la construcció d'aquests habitacles s'utilitzen 

materials que es tenen més a l'abast, per exemple: 

terra, canyes, fusta, pedra i la combinació d'aquests 

dos últims elements. Tanmateix, la majoria de les 

anomenades "barraques de vinya" s'han construït 

íntegrament de pedra i lligades en sec. 

 
 
 
 
 
 
Barraca de vinya de planta 
rodona a Sant Pere de 
Ribes, el Garraf. 
 

 

Segons el territori o comarca aquestes construccions 

presenten unes característiques marcades bàsicament 

per: 

La planta 

El portal 

El sistema de cobriment 

PER  
SABER-NE 

MÉS... 
 
 

IMMA COSTA 
 

 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pedra_seca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A8rica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A8rica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://ca.wikipedia.org/wiki/It%C3%A0lia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%B2cia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Garraf
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INGREDIENTS: 

 
- Lluç     - Rap 
- Musclos    - Cloïsses 
- Gambes    - Oli 
- Sal     - Safrà 
- Ceba    - Tomàquet 
- All     - Julivert 
- Fumet de peix   - Vi blanc 
 

ELABORACIÓ: 

 

Enfarinem el peix, menys les gambes que les 

reservem. En una altra paella hi posem: oli, ceba, 

tomàquet, i ho deixem a sofregir. Quan estigui, li 

tirem un gotet de vi blanc i el fumet de peix. Que 

faci xup-xup. 

En una cassola hi posem el peix durant uns 10 

minuts, i li posarem una picada amb all i julivert.  

QUE VAGI DE GUST!! 

LA  
RECEPTA 

DE CUINA 
 
 

CUINERES DE LA 
RESIDÈNCIA 
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Aprofitem per donar la benvinguda als residents que han 
arribat al centre entre els mesos de JULIOL-DESEMBRE: 

TRINIDAD NAVARRO 
MATÍAS AUBAREDA 

JORDI LÓPEZ 
PEPITA MARTÍNEZ 

JOAN BOHER 
INÉS MARCOS 

JOAN ROSA 
AMPARO GASCÓN 
LOURDES TELLO 

CARMEN HERNÁNDEZ 
JOSEFA GALIMANY 
MIQUEL FERRÚS 

OLVIDO ORELLANA 
ESPERANZA GIMÉNEZ 

 
Desitjar bona sort a aquells que han canviat de residència: 

DOLORES PINO 
VICTORIA CHACÓN 

 
Així mateix, també volem recordar als residents que ens 
han deixat: 

MONTSERRAT RODRÍGUEZ 
JOSEP ANTON BOADA 

JAUME CATALÀ 
GENOVEVA ISERTE 

CONCEPCIÓ MESTRE 
GREGORIO BLANES 
TERESA SANTIAGO 
CARMEN MORENO 

MARIA PÉREZ 
MANUEL LÓPEZ 

SAGRARIO GARCÍA 
TRINIDAD CHAMORRO 

CARMEN BAUTISTA 
ADELA DÍAZ  

ENCARNACIÓN LORENZO 
PALMIRA MARTÍNEZ 

LES  
PERSONES 

DEL  
CENTRE 
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T’atreveixes amb els mots encreuats de la Residència? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIONS: 

1. Estrella 2. Piscina 3. Festa Familiar 4. Tió  5. Torrons  
6. Mercat 7. Bon Dia 8. Pastorets  9. Aniversaris  

 
PASSATEMPS 

 


