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Afectivitat 
i gent gran

L’afectivitat és la capacitat que té una persona de sentir 
afecte. Des que naixem fins que morim, estem constant-
ment buscant afectivitat al nostre voltant.

Al llarg dels anys les societats han tendit a pensar que 
les persones, quan arriben a la vellesa, no tenen la matei-
xa necessitat d’afecte que en altres etapes vitals. I això 
és totalment fals. Fer-se gran no comporta perdre el de-
sig en alguns àmbits com el sexual. De fet, els estudis 
ens demostren que més de la meitat de persones grans 
mantenen l’activitat sexual en aquesta etapa. A més, els 
experts també consideren que psicològicament és molt 
beneficiós i ajuda a augmentar les capacitats cognitives, 
especialment les vinculades amb la memòria.

Però aquesta no és l’única afectivitat que es busca en 
aquesta etapa. La soledat no volguda fa que moltes per-
sones grans necessitin i busquin aquest acompanya-
ment per lluitar contra la sensació de no tenir ningú al 
costat que es preocupi per tu. Aquesta soledat compor-
ta l’aïllament social, la depressió, l’angoixa, el desig de 
morir... per la qual cosa és vital crear una xarxa social 
comunitària entorn de les persones grans que proporci-
oni un suport personal i emocional molt necessari per al 
benestar de qualsevol.

I és en aquest moment de fragilitat quan poden apa-
rèixer persones que, de manera molt astuta, entren a la 
vida de la gent i, aprofitant la seva vulnerabilitat, acon-
segueixen tot el que volen, i els deixen, en més d’una 
ocasió, en una situació molt precària. En molts casos hi 
ha maltractament, i aquest té moltes cares (abús físic, 
sexual, psicològic, econòmic o desatenció), però només 
1 de cada 24 casos es denuncia. 

No és cap crim buscar l’afecte allà on algú te’l vulgui 
donar. Però està en la nostra mà fer tot el possible per 
evitar que s’aprofitin de nosaltres si, arribat el moment, 
la nostra capacitat es troba alterada. Avui en dia ens és 
molt difícil saber com ens trobarem d’aquí uns anys, però 
atenent a com evoluciona la medicina, i com ha aug-
mentat l’esperança de vida els darrers anys, tot ens fa 
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pensar que un tant per cent molt elevat de la població 
gran patirà algun tipus de deteriorament cognitiu. I sent 
coneixedors d’aquesta realitat, tenim eines per blindar 
les nostres pertinences i evitar un espoli el dia de demà. 
Algunes d’aquestes eines són els poders preventius. 
Mitjançant aquest mecanisme, podem decidir qüesti-
ons fonamentals que ens preocupen, tals com escollir 
la persona que vetlli pels nostres interessos econòmics, 
quines preferències tenim en l’àmbit d’habitatge, en el 
mèdic...

L’any 2002 es va aprovar el Pla d’acció internacional de 
Madrid sobre l’envelliment, que busca millorar la cober-
tura dels drets de les persones grans. Aquest pla preveu 
accions en tres àmbits: Envelliment i desenvolupament, 
Foment de la salut i Entorns propicis i favorables. Alhora 
aposta per involucrar més les persones grans i les seves 
organitzacions en la presa de decisions que els afecten. 

El mateix pla recomana promoure, protegir i assegurar el 
gaudi ple i equitatiu de tots els drets humans i llibertats 
fonamentals per part de les persones grans i de promou-
re el respecte de la seva dignitat inherent.

Actualment encara no s’ha articulat cap mecanisme que 
sigui vinculant en matèria de gent gran. Però el debat 
està sobre la taula, i hi ha qui parla de la necessitat de 
crear una convenció que defensi els seus drets.

Tothom té dret a buscar afecte, però per això no cal re-
nunciar a la dignitat.

Núria Pi méndez
Regidoria delegada de Drets Socials 
i Cooperació de l’Ajuntament de Girona
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Entrats ja de ple a un nou any, a la comissió de la Diada 
del Consell Municipal de la Gent Gran de Girona ja hem 
començat les reunions per emprendre les tasques pròpi-
es de l’organització i dels actes corresponents. L’objectiu: 
procurar que tot surti de la millor manera possible sense 
deixar-nos impressionar pel número 13 de la Diada. Els 
assistents a la celebració, que tindrà lloc el dimecres 27 
de maig, mereixen tota la nostra consideració i no els po-
dem decebre. Per tant hem de posar-hi la millor voluntat 
per tal de poder-ho aconseguir. 

Al títol d’aquest article, hi hem afegit “una comissió 
molt activa”, en funció del grau d’interès que hi posen 
els components, tant les senyores —que com acostuma 
passar, actualment, són majoria— com els senyors. En 
especial pel que fa a tots aquells que porten la repre-
sentació dels diferents centres cívics, casals i llars de 
pensionistes, a l’hora d’intentar poder-hi intervenir, amb 

Senyora alcaldessa de Girona,

Aquesta vegada no vull parlar de carrers, ni de trànsit, ni 
de problemes ciutadans, ni de res de tot això. Avui vull 
parlar-li de la nostra estimada revista El Roure.

Voldria expressar-li que, gràcies a l’inestimable patrocini 
de l’Ajuntament que vostè presideix i a les moltes per-
sones que hi col·laborem tan bé com sabem per dur-la 
a terme, entre tots hem aconseguit que sigui una revis-
ta plenament consolidada i amb una qualitat, crec, més 
que acceptable, més aviat diria excel·lent.

Dit això, amb les col·laboracions cada vegada més nom-
broses i de qualitat de què disposem, se’ns ha quedat 
una mica curta d’espai, i aquest és el motiu de la meva 
carta: demanar-li la possibilitat d’augmentar el nombre 
de pàgines.

En principi, crec que amb quatre pagines més seria sufi-
cient i la revista en sortiria molt beneficiada, ja que hi ha 
escrits que de vegades no tenen espai, altres que s’han 
de comprimir, fotografies que no hi caben, etc. Així po-
drien tenir-hi cabuda i la revista guanyaria molt en qua-
litat i presentació. Penso que el cost que pot tenir aquest 
augment no pot ser gaire en relació amb tot el que podria 
millorar la publicació.

Voldria agrair-li la seva sempre gran estima i col·labora-
ció amb El Roure, i donar-li les gràcies per la concessió 
d’augmentar aquestes quatre pàgines. 

El Roure s’ho mereix!!!

Més pàgines 
per a El Roure

alguna de les activitats dels centres al programa d’actes 
corresponent.

No direm que es barallin, això sí que no, perquè totes i 
tots som gent formal i educada; però sí que s’hi fan amb 
tota l’energia possible. Tot seguit us mostrem algun petit 
exemple:

- “Vosaltres ja hi vàreu participar l’any passat! Ara ens 
toca a nosaltres.”
- “Sí! Però no vàrem poder fer tot el que volíem. Ens ho 
varen retallar, pel temps.”
- “Nosaltres volíem interpretar-hi cants rocieros i no va 
poder ser. Aquest any tornem a demanar-ho, junt amb 
balls flamencs. La nostra gent ens ho demana, i no els 
podem tornar a dir que no. No ho entendrien pas!”
- “Sí, home! Dues coses, i els altres què? Cadascú només 
pot fer-ne una.”
- “I nosaltres, que voldríem cantar havaneres, com ho tenim?” 
- “No pot ser, ja portem dos anys amb aquest tema, s’ha 
d’anar canviant.”
- “I la desfilada de vestits de paper, què?”
Etc., etc., etc... Buf! 

CARTES A L’ALCALDESSACONSELL DE LA GENT GRAN

Lluís torner i Callicó  
En nom del Consell Municipal 
de la Gent Gran de Girona.

Pere Heras i montal 

La 13a Diada de la Gent Gran, 
ajornada

L’autor ens parlava dels preparatius de la nova jornada, que s’ha hagut 
d’ajornar a causa de l’estat de confinament derivat de la Covid-19

Bé, és una petita mostra de l’interès general, tothom vol-
dria prendre-hi part i no és possible, el temps mana, i 
acontentar tothom és impossible, per greu que sàpiga. 
           
Enguany, sense anar més lluny, han calgut dues reunions 
llargues per confeccionar el contingut del programa, de 
les actuacions. Després de molt parlar i dirimir entre totes 
i tots, el resultat, si no hi ha cap entrebanc, és el següent:  

Actes seleccionats per a la 13a Diada  
 
10.00 h Benvinguda a càrrec de l’alcaldessa de Girona, 
Marta Madrenas, i de M. Àngels Bahí, vicepresidenta del 
Consell Municipal de la Gent Gran.

10.30 h Sainet de Lluís Torner, a càrrec de membres del 
Consell Municipal com a introducció d’un espectacle de 
dansa clàssica, a càrrec de noies de 15 anys d’una escola 
de ball de Banyoles. 

10.50 h Mostra de gimnàstica per a gent gran, a càrrec 
de l’Associació de Gent Gran de Santa Eugènia de Ter.

11.05 h Cor rociero Duendes del Camino, a càrrec de 
l’Associació de Jubilats Sant Joan de Can Gibert del Pla.

11.25 h Lectura poètica, a càrrec de Joan Miró i M. Àngels 
Bahí, membres del Consell Municipal de la Gent Gran.

11.35 h Coral, a càrrec de l’Associació de Jubilats de Vi-
la-roja.

11.50 h Actuació amb guitarres, a càrrec de l’Associació 
de Jubilats de Taialà.

12.05 h Cloenda, a càrrec de Núria Pi, regidora de Drets 
Socials.

12.20 h Refrigeri.
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Fa anys, tal vegada hauríem de dir dècades, que les 
festes tradicionals s’han convertit en comercials, i ens 
n’han vingut moltes importades de llocs llunyans. 

Una de les importades que han arrelat fortament a casa 
nostra, sobretot per als més joves, és Sant Valentí, dia 
dels enamorats, festa altament comercial i que provoca 
un gran bombardeig publicitari a tots els mitjans, sobre-
tot televisius, de productes de perfumeria, telefonia mò-
bil, noves tecnologies i una llarga llista de consumibles 
per regalar a la parella. 

No obstant, no oblidem que aquesta, tradicionalment, 
no és la nostra festa. A la nostra terra tenim dues festi-
vitats, la Verge de Montserrat, patrona de Catalunya, i 
Sant Jordi, que a més de patró de Catalunya ho és tam-
bé de tots els enamorats catalans. Actualment també 
s’ha comercialitzat una mica, amb el dia del llibre i de la 
rosa, però té una gran força romàntica. Hi ha regal més 
romàntic que una flor, una rosa, com a prova d’amor i, al 
mateix temps, el llibre, font de cultura, no és també un 
regal extraordinari per a la parella? Quin millor regal hi 
ha que demostri l’estimació a una persona que la bellesa 
d’una flor i el coneixement que aporta un bon llibre? 

Però el més important en el món de la parella, al meu 
criteri, no són els regals, sinó la convivència, la relació 
afectiva, la demostració en tot moment de l’estimació 
que professes a la persona que t’acompanya pel camí 
de la vida, aquell benestar a l’estar junts fent qualsevol 
activitat, o senzillament asseguts al sofà veient la tele-
visió agafats de la mà, sentint el contacte de la persona 
estimada que tens al costat. 

Quan es parla de la sexualitat de la gent gran, crec sin-
cerament que el sexe tal com l’entenen les persones 
més joves no és el de la nostra generació, vull dir els que 
ja fa temps que hem passat de la setantena d’anys, però 
el plaer que ens dona la convivència amb la persona que 
estimem i amb la qual, freqüentment, hem passat la ma-
jor part de la nostra vida junts és molt superior. Així crec 
que podríem definir la nostra sexualitat. 

Que n’és, de bonic, veure un senyor de la mal anome-
nada tercera edat triant la rosa més bonica del jardí per 
regalar a la seva parella, i la passejada junts per les bo-
tigues parades de llibres, buscant-ne un que sigui del 
gust de tots dos. Veure això en el jovent i gent de mit-
jana edat és molt maco, però veure-ho a les persones 
grans és molt emocionant, és espectacular!

“Quan encara hi ha gent que dubta que el canvi cli-
màtic ha arribat, sols han de mirar l’actual tempesta i 
quina ha estat la seva intensitat. 

La gran quantitat de neu i pluges, junt amb la fúria del 
mar i del vent, han causat innombrables destrosses; 
l’enuig de la natura s’ha fet present.

Ens costa d’entendre com l’han batejat els que l’hi han 
posat el nom de Glòria, per dir-ho suau, no han estat 
encertats, “Fracàs” fora paraula més pròpia. 

A part de transformar espais naturals, que no tornaran 
a l’estat anterior, per allà on ha passat ha fet molt mal, 
i el més trist, els que hi han trobat la mort.

Si és cert el que diuen els científics, meteoròlegs i gent 
que hi entén, el que acabem de patir, tan crític, s’anirà 
repetint, en el decurs del temps.

Si els éssers humans en som culpables, perquè hem 
anat contaminant l’ambient, ara ens toca fer tots els 
possibles per reparar el mal que hem anat fent. Per 
tant no escatimem cap esforç en mirar si encara hi 
som a temps, cal tenir clar que el planeta és de tots, de 
cada país i de la seva gent.

Ens ho han vingut a recordar el jovent —les i els que 
són el nostre demà— no estan contents del món que 
els deixem; pensem en ells, no els podem defraudar. 

És el nostre parer.

Sant Jordi, dia dels enamorats

Aquest gener ens va deixar Joan Gratacós i Fernández, 
conegut com a Joan Zafont. Era fill de Besalú, on va viure 
i des d’on va emprendre el seu darrer viatge amb 93 anys. 
Persona molt estimada i valorada, era un home molt ac-
tiu, d’una gran vitalitat i generositat. Va ser molts anys 
jutge de pau, formava part de la Junta de l’Associació 
de Donants de Sang, en favor de la qual feia un progra-
ma de ràdio per captar nous donants. Va ser president 
provincial de la FATEC (Federació d’Associacions de la 
Gent Gran de Catalunya) així com delegat comarcal del 
Consell Consultiu de la Gent Gran a la Garrotxa. I també 
va formar part del Consell Municipal de la Gent Gran 
de l’Ajuntament de Girona en representació de la FA-
TEC. No parava de fer coses, amb la seva peculiar rialla 
i bonhomia, i quan li proposaven alguna activitat, sem-
pre sortia com a voluntari. Com a jutge de pau, hi anava 
gairebé a diari a l’Ajuntament de Besalú, ja que li plaïa 
molt actuar com a oficiant en casaments civils: n’havia 
fet més de 200 amb uns parlaments molt sentits.
  
El vàrem conèixer fa temps quan formava part de la 
Junta de les Aules d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran de Girona i havíem compartit despatx amb 
la FATEC a l’Hotel d’Entitats, on ens trobàvem de tant 
en tant, i més cap aquí ens vàrem retrobar al Consell 
Municipal. Per tant, podem donar fe del seu tarannà 
animós i de la seva amabilitat proverbial. En resum, era 
una persona que es feia apreciar, d’aquelles que deixen 
empremta. Que al cel sia i que en pau hi reposi.

Lluís torner i Callicó  
En nom propi i com a membre del Consell Municipal 
de la Gent Gran

Joan Gratacós 
i Fernández

En lloc de 
dubtar, actuar!

EN RECORD

Pere Heras montal

Lluís torner i Callicó  

OPINIÓ

6 



8 9 

secció dedicada als casals i associacions de gent gran de Girona 
com a espai d’intercanvi, de participació, relació intergenaracional 

en la vida en la ciutat i com a exponent de cohesió social

Vida associativa

CIuTAT

Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís

una figura exemplar
El 13 de desembre, part de la junta de l’Esplai de la Gent 
Gran de Sant Narcís varen tenir la satisfacció d’anar a 
felicitar el Sr. Pere Batallé i Puig pels seus 100 anys, que 
no es fan cada dia. El Sr. Pere, que vivia al grup Sant 
Narcís, havia estat uns dels membres fundadors del 
nostre esplai i havia format part de la junta durant molt 
anys. A més, acostumava a filmar tots els actes i les sor-
tides que es feien.

Va ésser tot un plaer poder-lo veure i observar que tenia 
el cap molt clar i et donava raó de tot, amb dies i dates.
Personalment, el que més em va omplir de satisfacció va 
ésser veure’l envoltat d’una extraordinària família, fills i 
nets, tot l’amor amb què el tractaven i com de feliç ell 
s’hi trobava. Permeteu-me que des d’aquí us feliciti, po-
deu estar tots molt orgullosos com a família, ja que no 
tothom fa el mateix que vosaltres amb el membre més 
gran de la casa. Penso que molts fills i nets n’hauríem 
d’aprendre, ja que estimar els més grans és quelcom 
que passa de pares a fills. Almenys jo així ho vaig rebre 
dels meus. Perquè quan arribem a grans les persones 
necessitem ajuda i haver-la de demanar és dur, molt dur, 

tere delgado Padrosa

però si la família te l’ofereix sense dir res, i més amb 
tanta estimació, és quelcom meravellós.

Repeteixo la felicitació de tots els membres de la junta 
a tots vosaltres!

Nota: el 13 de gener, el Sr. Batallé i Puig ens va deixar. El 
nostre sentit condol a tota la família.

Associació de Gent Gran del Barri Vell-mercadal

una excursió pel Berguedà
El 28 de febrer passat es va celebrar la darrera excursió 
de l’Associació de Gent Gran del Barri Vell-Mercadal 
per visitar, en primer lloc, l’església romànica llombarda 
de Sant Jaume de Frontanyà i, tot seguit, acostar-se a la 
ciutat de Berga i gaudir del Museu de la Patum i de les 
explicacions que ens van fer guies locals.

Vam sortir de Girona de bon matí per gaudir d’un ex-
traordinari esmorzar a la Gleva, localitat que forma 
part del municipi de les Masies de Voltregà, a la co-
marca d’Osona. Aquí va ser on el 1893 mossèn Cinto 
Verdaguer, després de deixar el càrrec d’almoiner del 
Palau del Marquès de Comillas, es va instal·lar al seu 
santuari.

A continuació ens esperava la canònica de Sant Jaume 
de Frontanyà, monument romànic llombard emplaçat 
en un relaxant paisatge prepirinenc de gran bellesa. Es 
tracta d’un edifici del segle XI que conté un dels con-
junts més perfectes i proporcionats en volums i formes 
de l’arquitectura anomenada “llombarda”, dins l’art ro-
mànic. Seria un exemple del model a seguir per les di-

Josep maria saiz García

verses construccions eclesiàstiques posteriors, fossin 
canòniques, parròquies o monestirs en el segle XII.

Tot seguit, acompanyats d’un guia local, vam gaudir de 
la població de Berga i del Museu de la Patum. La Casa 
de la Patum és un edifici que vol oferir un petit tast de 
la festa berguedana per excel·lència, la Patum, decla-
rada patrimoni oral i immaterial de la humanitat per la 
UNESCO l’any 2005. Allà els guies locals ens van en-
senyar els vestits i les figures de les comparses que es 
guarden i s’exposen a l’interior.

Finalment vam gaudir d’una excel·lent calçotada acom-
panyada d’un graellada de carn. I així vam iniciar el vi-
atge de tornada amb el regust d’un dia de temperatura 
primaveral.
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CIuTAT VIDA ASSOCIATIVA

Associació de Gent Gran de la Vall de Sant Daniel
un monestir mil·lenari
La gent de Sant Daniel som molt “santdanielencs”. En-
cara no hem paït l’annexió a Girona i ens considerem 
més de poble que de ciutat. Encara “baixem a Girona” 
a comprar, al metge, a la farmàcia... I ens estimem molt 
el monestir. 

Per això, el dia 28 de gener passat, a la seu de l’Associació 
de Gent Gran, va tenir lloc la presentació del documental 
Feliç mil aniversari, a càrrec del seu director, Pere Solés, i 
de la priora del monestir, M. Assumpció Piferrer. 

En l’interessant documental hi quedava reflectida la 
vida de les monges durant tot un dia. Segons explica-
va Pere Solés, l’existència d’una institució mil·lenària 
que mai ha canviat, que és monestir benedictí des dels 
seus inicis, el va colpir. Llavors va decidir posar-se en 
contacte amb les monges. Des de la nostra Associació 
vam contribuir a la trobada, que va donar com a resul-
tat aquest magnífic documental. 

m. Àngels Bahí

Va tenir molt bona acollida i es va poder gaudir del dia 
a dia del convent que, des d‘una perspectiva ben dinà-
mica i natural, es va donar a conèixer als assistents. 

Moltes gràcies a la M. Assumpció i a en Pere!

Associació de Gent Gran montilivi
Exposició de treballs manuals
A l’Associació de Gent Gran Montilivi, juntament amb el 
Casal Cívic Montilivi, hem volgut oferir un recull dels tre-
balls manuals que s’han dut a terme durant les diverses 
activitats que es fan durant els cursos. Per això, abans 
de les festes nadalenques es va organitzar una exposició 
d’aquests treballs.

Des d’aquí volem donar les gràcies a tot el professorat: 
Pola Soler (professora de punt de creu), Beatriz González 
(professora de mitja i ganxet i organitzadora de la sala 
d’exposició), Augusta Musian (professora de bijuteria), 
Arnau Bielsa (professor de pintura i dibuix) i, al mateix 
temps, a Andreu Vallés, per la seva exposició de quadres 
a la planta baixa. 

L’exposició va tenir un gran nombre de visitants, que va-
ren valorar molt positivament la bona feina feta, la paci-
ència i el temps invertit. Moltes gràcies a totes les partici-
pats i els animen a seguir endavant amb els seus treballs. 

dolors estañol

També volem agrair la visita i l’interès a la Sra. Núria Pi, 
regidora de Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament 
de Girona; a la Sra. Sílvia Paneque, regidora del grup 
municipal del PSC a Girona, i al Sr. Marc Lamuà, diputat 
del PSC al Congrés dels Diputats, que de visita instituci-
onal al centre també varen veure l’exposició.  

Associació de Gent Gran de Santa Eugènia de Ter
Sortim, fem cultura i ens ho passem d’allò més bé
Avui tenim ganes d’explicar-vos les darreres sortides i 
les activitats festives que hem fet el darrer trimestre del 
2019 o que tenim previstes fer aquest primer trimestre 
del nou 2020.

L’Associació de Gent Gran de Santa Eugènia de Ter và-
rem tancar el 2019 amb una sortida, el mes de desem-
bre, a Sant Sadurní d’Anoia per veure l’Espai Xocolata 
Simon Coll i el Centre d’Interpretació del Cava: un bon 
lloc per ensucrar-nos. Després d’un bon dinar, amb ball 
inclòs, ens disposàrem a tornar a casa. 

El mes de desembre també vam anar al teatre a Barcelo-
na a veure La dona del 600, una tragicomèdia que trac-
tava molt dels sentiments de la gent gran. Molt recoma-
nable per a tots aquells que encara no l’han pogut veure!

Abans de Nadal vàrem fer la tradicional festa amb l’as-
sistència de més de 100 persones. Es va rifar una panera 
estupenda, amb pernil inclòs, i després vàrem fer balla-
ruga amb el nostre fidel animador Xus. També va cantar 
la coral de la nostra entitat.

Joan ayala i espígol

I ja per encetar aquest 2020, el mes de febrer es va fer 
una excursió a Tordera per gaudir d’una bona calçotada, 
acompanyada de ball, i després fer una ruta cultural pel 
Museu del Càntir, el Museu de la Mineralogia i el Museu 
Marès de la Punta.

Ja veieu, som grans, però sempre estem preparats per a 
la gresca i la descoberta cultural i així sortim de la rutina 
del nostre dia a dia.

Cal envellir amb il·lusió i energia!

Celebracions, cursos i excursions
El 13 de desembre passat vam organitzar una festa per 
celebrar el Nadal. Va actuar el nostre coro rociero Duen-
des del Camino, que ens van obsequiar amb un recital 
de nadales, i tot seguit van actuar les nostres alumnes 
de sevillanes. Vam acabar amb un pica-pica per a tots 
els socis i ens ho vam passar molt bé. Ho volem repetir 
l’any vinent i fer-ho encara millor, i convidar la coral par-
roquial de Santa Eugènia.

A l’Associació Sant Joan estem cada dia més actius. 
Tenim activitats que porten molts d’anys fent-se, com 
ara el curs de gimnàstica, sevillanes, memòria i els balls 
quinzenals dels diumenges, amb música en viu. Cada 
tarda, de dilluns a divendres, es troba un grup per jugar 
el bingo i, els dijous quinzenalment, fem tertúlia després 
de veure alguna pel·lícula de cinema. També ens hem 
animat a fer un nou curs de balls de saló i esperem que 
ens ajudi a fer que vingui encara més gent els diumen-
ges de ball. Es fa els dimarts a la tarda, de 19.30 a 20.30 
h, de febrer a maig.  

A més, l’excursió Castanyada pel Maresme va ser tot un 
èxit, amb la visita als museus de la Punta, el de Minera-
logia i el del Càntir. El menjar va ser molt bo i abundant i 
vam ballar de valent. Ens ho vam passar molt bé! 

Veniu a visitar-nos, que sou molt benvinguts/udes! Ens 
trobareu a l’Espai Cívic Can Gibert al carrer Taga, 4-6.

Associació de Jubilats /Pensionistes 
de Sant Joan de Can Gibert del Pla miguel abad

El coro rociero Duendes del Camino, durant un assaig.
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Associació de Jubilats i Pensionistes de Vila-roja Associació Gent Gran La unió de Pont major

Tallers i cursos per a la gent gran
Dins les moltes activitats que organitza l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes de Vila-roja hi podem trobar els 
tallers i cursos.

La preocupació per la cura de la gent gran i la implicació 
de l’entitat en la seva cura fa que des de l’Associació es 
valori l’aprenentatge al llarg de la vida. És per aquest mo-
tiu que promovem espais d’aprenentatge i cura des de 
diferents àmbits de la salut. Per tal de facilitar aquests 
espais, aquesta any l’Associació de Jubilats i Pensionis-
tes de Vila-roja ha facilitat els espais següents:

· Tallers de lectoescriptura: activitats que permeten 
dotar les persones grans del sector d’eines per defen-
sar-se en el dia a dia. Aquestes activitats tenen com a 
objectius contribuir a la millora de les habilitats de lec-
tura, escriptura i càlcul; millorar l’estat cognitiu i relaci-
onal de les persones grans i millorar la qualitat de vida i 
d’autonomia personal.

· Tallers de memòria: la memòria és una de les capaci-
tats cognoscitives bàsiques per mantenir l’autonomia i 
la independència dels individus. La memòria ajuda les 
persones, especialment les persones grans, a sentir-se 
vives. És a dir, a mantenir la capacitat de relacionar-se i 
de comunicar-se amb els altres. La memòria ens ajuda 
a identificar-nos, a saber qui som, on estem i què fem: a 

El Ter, desbordat 
Feia molts anys que el riu Ter no es desbordava a Pont 
Major. De tant en tant, sobretot amb les llevantades de 
tardor, el nivell puja a cotes importants i fa que els ve-
ïns el vigilem des del pont de l’Aigua o des de la plaça 
de l’Om, els millors observatoris per seguir-ne el creixe-
ment. Aquest any 2020 hem hagut d’estar amatents en 
una època que no és pròpia d’aiguats. 

Com tothom sap, la setmana del 20 al 26 de gener, una 
depressió anomenada Glòria, totalment prevista pels 
serveis de meteorologia, va provocar un intens episodi 
de pluges que varen afectar tot Catalunya i consegüent-
ment la conca del Ter. Mentre va anar plovent, el nivell 
del riu es va anar mantenint alt, però en cotes normals 
en èpoques de pluges. Paradoxalment, el cabal va co-
mençar a pujar a la darrera fase, quan ja s’anaven atu-
rant els xàfecs. Això va ser a causa de l’alliberament de 
l’aigua del pantà de Susqueda, que es va fer massa tard, 
quan ja no tenia capacitat de retenció i, per tant, el Ter 
baixava de manera lliure, semblant a com feia abans que 
es posés en funcionament la presa a partir de 1967. Cal 
recordar que quan el Ter passa per Pont Major, ja porta 
incorporats els seus afluents gironins: l’Onyar, el Güell i 
el Galligants, i d’aquests, l’Onyar en fa incrementar con-
siderablement el cabal.

La crescuda que es va produir el dia 22 de gener va pro-
vocar el desbordament del riu fins a nivells semblants a 
l’any 1962. El tram final del carrer del Pont Major es va 
veure inundat i l’aigua va entrar a set cases, fet que es va 
veure incrementat per l’efecte de l’entrada d’aigua a tra-
vés del clavegueram, que lògicament estava totalment 
saturat. També va resultar afectada la benzinera que hi 
ha davant d’aquests habitatges i magatzems. La majo-
ria dels afectats ja coneixien per experiències anteriors 
els efectes de les inundacions i ja havien pres mesures, 
com ara aparedar les entrades amb fustes a mida o amb 
fileres d’encadellats, com havien vist fer en aiguats com 
el de 1962 i d’altres. Sortosament no hi va haver desgrà-
cies personals, però sí molts danys materials, tant als 
habitatges com als negocis d’aquell tram de carrer.

D’altra banda, va resultar especialment afectat el com-
plex del camp de futbol del Pontenc, que va estar total-
ment inundat durant la crescuda del riu i es van mal-

marisol Lagares Josep maria Castanyer darnés 
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recordar sentiments i sensacions viscudes amb anterio-
ritat (Fernández-Ballesteros, 1985). Gràcies a la memò-
ria som capaços de mantenir un aprenentatge motriu, 
saber llegir i escriure, tenir records de la infantesa, saber 
on hem deixat els objectes, tenir la capacitat de recupe-
rar i recordar l’experiència de tota una vida. Sovint les 
errades de memòria són considerades com a pròpies de 
l’edat avançada i justificades pel deteriorament que hom 
pensa que va sobrevenint en aquesta etapa de la vida 
(Fernández-Ballesteros, Izal, Motnrio, González i Díaz, 
1992). L’objectiu dels tallers de memòria és el de facilitar 
espais perquè les persones grans potenciïn les seves ha-
bilitats, treballant des de la relació i l’acompanyament. 

· Tallers de noves tecnologies: les noves tecnologies 
han suposat al llarg del temps una escletxa per a molta 
gent, des de la nostra entitat i amb la col·laboració de la 
Xarxa Òmnia volem reduir aquesta escletxa, promocio-
nant els tallers d’informàtica i noves tecnologies, per tal 
d’acostar a la realitat social la gent gran del sector. Els 
objectius que ens proposem són millorar la qualitat de 
vida, estimular l’activitat mental de les persones grans 
afavorint l’autonomia i potenciar les relacions.

A més, la nostra entitat també programa diversos cur-
sos lligats a la cultura de la ciutat. Coral i teatre en són 
algunes mostres.

metre trams de la paret de la tanca de tot el volt, les 
instal·lacions dels vestidors i el bar.

El resultat de tota aquesta catàstrofe és ara mateix (co-
mençaments de febrer) tot un seguit de desperfectes i 
perjudicis econòmics que els afectats esperen que si-
guin compensats per via de les assegurances, de la llar 
o de l’activitat comercial. 

A més, els espais propers al riu han quedat malmesos, 
amb camins tallats, plens d’arbres arrossegats i brossa en-
ganxada en els elements que han resistit la riuada. És el 
moment de fer valoracions i reflexions, que han d’anar en-
caminades a minimitzar els efectes de la propera riuada. 

Ningú sap quan tornarà a passar, però ara l’ACA, que és 
l’autoritat de tot l’àmbit de les aigües, ha de prendre me-
sures efectives. S’ha de qüestionar seriosament la massi-
va existència de vegetació i arbrat al llit del riu en tota la 
seva extensió i, a més, s’ha de plantejar l’explotació pun-
tual d’àrids en èpoques de poc cabal, per tal de rebaixar 
la base del llit del riu, de manera que quan augmenti el 
cabal, no ultrapassi l’amplada i el nivell de seguretat.     
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Tabú

Quan assignem a un objecte, un menjar, una beguda, 
una paraula, un tema, un ritual, qualsevol cosa al cap-
davall, el caràcter de tabú potser volem dir simplement 
que està prohibit. La paraula procedeix de la Polinèsia i 
segons certs estudiosos de principis del segle XX, com 
ara E. Durkheim, implicava que tenien un determinat 
grau de caràcter sagrat. Es considerava que no eren to-
talment profans.

Quan es va fer la proposta de tema per a aquest número 
d’El Roure, el de la sexualitat de la gent gran, es va susci-
tar un debat molt interessant i molt viu, ja que abraçava, 
a més de les relacions sexuals i físiques de parella, les 
relacions afectives en general, i com varien amb l’edat. 
Al principi, les idees s’exposaven amb una mica de timi-
desa; després, les intervencions es van anar desinhibint 
i van esdevenir més valentes.

Un tema ens va captivar. Les relacions sexuals, les de 
la gent gran sobretot, en la nostra educació, filla de la 
dictadura, era un tema tabú. Ara, quan en parlàvem lliu-
rement, superàvem un dels tabús de la nostra formació. 
En general, en l’època que érem adolescents els que vam 
néixer cap als anys trenta, quaranta i cinquanta, sembla 
que sovint la sexualitat s’aprenia al camp, tot observant 
el comportament dels animals. Fins i tot els que vivien 
a la ciutat, lluny de ramats i horts, encara no vivien tan 
lluny de familiars que residien en el món rural, que vi-
sitaven de tant en tant i amb qui passaven un temps. 
No oblidem que també hi havia gossos, gats i ocells a 
les ciutats, animals que no s’estaven de reproduir-se, o 
d’intentar-ho, quan era la temporada. Habitualment, la 
ignorància anatòmica era molt gran. La manera de fer 
s’aprenia per explicacions secretes de les amistats i fa-
miliars de la mateixa edat o una mica més grans, ob-

CuLTuRA

Joan miró ametller

L’autor reflexiona sobre com ha evolucionat l’aprenentatge 
i el tractament de la sexualitat els darrers anys

“Somos las consecuencias de 
los buenos ratos habidos entre 
nuestros padres” 
(R. del Valle-Inclán, Los cuernos de don Friolera, 
escena 8, de la trilogia Martes de carnaval)

servacions casuals, acudits, lectures prohibides…, potser 
entre noies i mares, les coses funcionaven diferent, però 
els nois no preguntaven als grans perquè et podies tro-
bar per resposta amb la misteriosa història de les abelles 
i el pol·len; no preguntaves, escoltaves. La sexualitat dels 
adults era un tabú. Després, les parelles aprenien junts, 
quasi pel mètode d’assaig i error.

Això ha canviat? 
La sexualitat ha entrat en l’educació escolar. Les institu-
cions i els centres de salut organitzen activitats d’infor-
mació sobre sexualitat per a joves. Moltes escoles ja no 
segreguen per sexes. Els centres de secundària tracten 
el tema. Però alguns estudis indiquen que gran part de 
l’aprenentatge es fa mitjançant fonts d’informació infor-
mals. Els estudis indiquen que els adolescents no aca-
ben d’estar ben informats. En general, els joves declaren 
que les seves fonts són les xerrades dels centres educa-
tius i les famílies; però una fracció important diu que han 
estat amics o amigues, per internet (quasi una tercera 
part) i les pel·lícules pornogràfiques, ara més assequi-
bles. Unes fonts d’informació, aquestes, que impliquen 
una concepció esbiaixada, per agressiva i humiliant, i 
que reforcen els estereotips.

Potser el que més ha canviat, tant entre els joves com en-
tre la gent gran, és que formes d’expressar la sexualitat 
que abans eren, per dir-ho d’alguna manera, “més tabú” 
i que les autoritats rebutjaven, ara s’accepten.

El tabú no ha desaparegut del tot, però s’ha suavitzat
Per remarcar la importància de l’experiència camperola, 
recordaré un acudit llegit en una novel·la de J. Steinbeck, 
em sembla que era The grapes of wrath (El raïm de la ira, 
1939). El mestre pregunta a un nen per què havia faltat 
a classe el dia anterior. El nen explicava que va haver de 
portar la vaca al semental. “I no ho podia fer el teu pare, 
això?”, deia el mestre. “Sí”, responia el nen. “Però el toro 
ho fa millor”.
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És temps de dues tradicions que ens acompanyen des 
de molt temps enrere. Ens referim a la setmana de 
Carnestoltes i la Quaresma, que finalitza amb un es-
deveniment molt important de la tradició cristiana: la 
Setmana Santa.

L’inici de la Setmana Santa depèn del calendari lunar 
i per tant canvia cada any. El 2020 el Carnestoltes co-
mença el Dijous Gras (20 de febrer) fins al Dimecres de 
Cendra (26 de febrer). Tot seguit, vindran els quaranta 
dies de la Quaresma, que va del Dimecres de Cendra al 
Dijous Sant. Així, la Setmana Santa 2020 serà del 5 al 
12 de abril. 

Dues maneres d’entendre el món 
La Quaresma és un temps de sacrifici en el qual no s’ha 
de menjar gaire: és temps de sobrietat i dejuni, segons 
l’Església cristiana. Per això, durant el Carnestoltes hi ha 

més llibertat i es trenquen moltes regles. Cal aprofitar 
per fer tot allò que després no es podrà fer.

Històricament, dos personatges han representat la lluita 
entre el que signifiquen el Carnestoltes i la Quaresma. 
D’un costat, el rei Carnestoltes, un personatge gruixut, 
dragador, bevedor i esbojarrat. De l’altre, la seva enemi-
ga, la Quaresma, una vella de set cames que fa dejuni i 
no menja carn, però sí peix.

En relació amb aquest tema, i per tal d’ensenyar el que és 
el Carnestoltes (disbauxa i diversió) i la Quaresma (reco-
lliment, meditació, dejuni...) ens venen a la memòria els 
dos personatges creats per Juan Ruiz, arxiprest d’Hita, 
una població ubicada a la província de Guadalajara, al 
seu Libro del buen amor. 

una batalla ferotge 
Don Carnal (Carnestoltes), home mundà i libidinós, 
amant de la bona vida i dels àpats suculents, és desafiat 
por Doña Cuaresma (la vella Quaresma) a mantenir una 

CuLTuRA

Josep maria saiz García

El rei Carnestoltes 
i la vella Quaresma

La lluita aferrissada entre aquests dos personatges de la tradició cristiana 
ens acompanya any rere any

batalla que tindrà lloc una setmana desprès, és a dir, el 
Dimecres de Cendra. Evidentment, l’un i l’altra actuen 
fent la seva vida habitual: disbauxa i bona vida d’un cantó 
i recolliment i un menjar discret i acurat de l’altre.

Quan arriba el moment, Carnestoltes i el seu exèrcit 
(bous, porcs, gallines, vedells, cabres...) s’enfronten a 
camp obert a la Quaresma i la seva legió (vegetals i ani-
mals marins: mariscos, peixos, calamars...). En arribar la 
nit, i després d’un dia d’observança mútua, ambdós con-
trincants decideixen retirar-se al lloc de descans. Car-
nestoltes aprofita per atipar-se amb un impressionant 
banquet. “…Estaba don Carnal ricamente instalado/ en 
mesa bien provista, sobre opulento estrado; los juglares 
ante él, cual señor venerado; de todos los manjares estaba 
bien colmado”, menjant molta carn i bevent molt de vi, 
que el fa caure en un son molt pesat “…estaba abotarga-
do, estaba adormecido”.

A mitjanit va entrar la vella Quaresma i es va trobar tot 
l’exèrcit de l’enemic ensopit, mig adormit. I d’aquesta 
manera va començar la batalla... “todos amodorrados 
fueron a la pelea”.

L’exèrcit de la vella Quaresma entra en batalla amb mol-
ta força: “...el primero de todos que hirió a don Carnal // 
Fué el puerro cuelliblanco y dejólo muy mal, // Le obligó 
a escupir flema; esta fué la señal. Pensó doña Cuaresma 
que era suyo el real”. 

“…Y continua la batalla, ...vino luego en su ayuda la salada 
sardina que hirió reciamente a la gruesa gallina /// ...de 
parte de Valencia venian las anguilas ...daban a don Car-
nal por entre las costillas, ///... las truchas de Alberche 
dábanle en las mejillas”.

Davant d’aquesta situació, la vella Quaresma va fer pre-
soner ràpidament el seu enemic i així guanya la batalla. 
Des del primer dia de la seva victòria (el Dimecres de 
Cendra), el golut de Carnestoltes és obligat a confes-
sar-se i a fer penitència, dejuni i abstinència. La vella 
Quaresma fa presents els actes requerits durant el perí-
ode previ a la Setmana Santa.

Després de quaranta dies (la Quaresma), el rei Carnes-
toltes comença a penedir-se de la manera d’actuar du-
rant la seva forma de vida anterior. Durant el Diumenge 
de Rams, una inesperada molt bona salut l’impulsa a fer 
engany al senyor Dejuni (Don Ayuno) i fuig de la seva 
cel·la. Ja en llibertat, torna a reunir el seu exèrcit per ven-
jar-se de la vella Quaresma, la qual, sospitant la possible 
revenja del seu enemic, decideix emprendre fugida cap a 
Jerusalem, la nit de Divendres Sant.

Juan Ruiz, l’arxiprest d’Hita, entén que els seus parro-
quians tindran present que els dies de Quaresma són 
dies de recolliment i penitència, a diferència de la resta 
dels dies de l’any.

“La Quaresma és temps de 
sobrietat i dejuni, segons 
l’Església cristiana. Per això, 
durant el Carnestoltes hi ha més 
llibertat i es trenquen moltes 
regles. Cal aprofitar per fer tot 
allò que després no es podrà fer.”
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Gastronomia i cultura (II)

Seguim amb el tema que encetàvem en el número ante-
rior de la revista, en aquell article acabàvem prometent 
que, en el proper, parlaríem de cultura i, per tant, s’impo-
sa que comencem definint aquest concepte.

Acudint altre cop al nostre diccionari trobem que, en 
ell, s’hi defineix la cultura com “el conjunt dels símbols, 
valors, normes, models d’organització, de coneixements, 
etc., que constitueixen la tradició, el patrimoni, la forma 
de vida d’una societat o d’un poble”.

La definició sembla prou cara però, en la meva opinió, 
una bona part de la societat confon la CULTURA en ma-
júscules —que és la que acabem de definir — amb la 
cultura  —que jo anomeno “en minúscules”— que entenc 
que es podria assimilar al concepte de formació.

Establirem, doncs, les diferències que, penso, s’hi po-
den trobar.

La cultura és un concepte global que abraça tot un país, 
una nació, un poble, una agrupació de persones. I els 
seus components són múltiples.

Què és cultura?
La cultura que jo assimilo a formació és un concepte que 
pertany a una sola persona o, a tot estirar, a una agrupa-
ció limitada de persones. Aquesta formació normalment 
no és innata. És adquirida o bé a través de l’observació 
o l’aprenentatge o bé dels coneixements acadèmics. I 
no sempre la persona que posseeix formació posseeix 
el que s’anomena cultura, sigui aquesta general o espe-
cífica, tot i que és més freqüent en persones formades.

Per posar un exemple de situacions que he conegut, un 
excel·lent artesà de qualsevol ofici, un metge eminent, 
un advocat brillant (per posar exemples de formació 
universitària), quan en una tertúlia o simplement en una 
conversa manifesta desconeixements en diversos as-
sumptes que no siguin del seu ofici, és que no posseeix 
CULTURA, la que anomenem cultura general. I amb això 
no vull pas dir que per tenir CULTURA sigui necessari 
saber, en profunditat, de tot. Això és impossible. La cul-
tura general consisteix en conèixer un xic de tot sense 

que calgui ser-ne un expert. No hi ha cap persona culta 
que pugui ser un tractat enciclopèdic. Pretendre això és 
pedanteria. Un amic meu deia que amb el que ell sabia 
es podrien escriure uns quants llibres però amb el que no 
sabia es podrien escriure moltes biblioteques.

Tot i que és més fàcil que una persona amb formació 
pugui posseir cultura general, tenir formació no és con-
dició necessària, perquè la cultura general és filla de la 
curiositat i la curiositat és la que provoca que una per-
sona cerqui informació en tots els àmbits i en les temes 
en què tingui interès. Fins i tot hi ha qui es converteix en 
autodidacte en determinades qüestions. 

Aquest curiós o afeccionat, que podríem qualificar de 
tastaolletes, és el que aconseguirà tenir una acceptable 
cultura general. Per dir-ho clar i planer, la cultura gene-
ral és la que permet a una persona presentar-se en un 
programa de televisió i no fer el ridícul o entretenir-se 
resolent uns mots encreuats.

En qualsevol cas, la CULTURA d’un país i no pas la d’una 
persona, el fet cultural neix i creix amb el propi país: de 
la curiositat del poble i el seu enginy.

Les pintures d’Altamira, la fabricació d’eines de sílex i atu-
ells de ceràmica de la Draga de Banyoles, la transformació 
d’una societat caçadora a recol·lectora, la fabricació d’oli, 
de pa, de cervesa, de vi, de salaons. La fabricació d’un pa-
pir o d’un pergamí, d’un teixit de lli, d’una sola de cànem. 
La invenció de música escrita, dels diversos alfabets i la 
manipulació del bronze, coure, ferro, or, etc. Tot això és 
fruit de la curiositat d’uns membres de les societats, cu-
riosos per la innovació, per la millora del coneixement.

CuLTuRA

Narcís sureda i daunis

L’autor reflexiona sobre allò que considerem cultura i com el concepte 
ha anat lligat sempre al de gastronomia

I no deixem de banda els amants del pensament, els que 
tenien afició a esbrinar com era la ment, els raonaments, 
les reaccions mentals, el perquè de tot plegat, del que 
veien, del que vivien i fins i tot del que no veien: els fi-
lòsofs.

Massa gent pensa que la filosofia no serveix per a res. 
Fins i tot s’està eliminant dels programes formatius. No 
s’adonen que sense els filòsofs no existiren les matemà-
tiques, l’astronomia, la geometria, la física quàntica... No 
existiren automòbils, avions, ordinadors, mòbils, vaixells, 
televisió i infinitat d’etcèteres. Sembla com si els gover-
nants volguessin només formar la gent i no pas culturit-
zar-la. Com si no volguessin que la gent pensés ni raonés 
ni tingués curiositat per tot allò aliè a la seva formació o a 
la seva feina. Amb això, la societat es va tornant gregària. 
Sort que hi ha molta gent que se’n desmarca.

Ara ja hem parlat de CULTURA i penso que podem con-
cloure que qualsevol persona pot adquirir cultura gene-
ral, tingui o no tingui formació prèvia. Només cal interès 
o curiositat i això és un bon remei per a la ment, un ali-
ment per a les neurones que funcionen més bé i més re-
jovenides. I de l’aliment de les neurones anem a l’aliment 
de tot el cos, és a dir, a la gastronomia.

Com podria haver nascut la gastronomia 
No se sap, però es podria suposar que la gent del Pale-
olític, que menjaven arrels, llavors, herbes i fruits i que 
de tant en tant caçaven algun animal per —sense sa-
ber-ho— proveir-se de proteïnes, i aprofitar la pell per 
abrigar-se i algun dia, després d’haver-se refugiat d’una 
tempesta amb llamps i trons que havia provocat un foc 
al bosc, hi trobessin algun pobre animal mig cremat que, 
a més d’estalviar-los la feina de caçar, els va fer adonar 
que la carn, estovada pel foc, era més comestible i di-
gerible. Ho varen tornar a provar després que algun d’ells 
descobrís que amb un fregadís de troncs o picant dues 
pedres es feia foc. No ho varen saber mai però varen ser 
els inventors de la barbacoa.

I les arrels i les llavors eren difícils de mastegar però 
quan foren capaços de fabricar una olla varen assajar el 
que passava si els aliments s’estovaven en aigua bullint 
i varen veure que afegint-hi algun tros de carn dura o un 
os, allò funcionava. Varen inventar l’escudella.

I pot ser que aquests invents fossin fets després que fes 
treballar el seu magí un que tenia el cervell més preparat 
i també sabia pintar en una paret, amb poques ratlles i 
dos colors, la imatge exacta d’un bisó, un caçador amb 
arc i fletxa o una cabra. I de tot això, que anomenem 
cultura paleolítica, o neolítica, n’analitzem les coves, els 
habitatges fets de palles i troncs, la cultura de la ceràmi-

ca o dels metalls i moltes coses se saben a través de les 
restes òssies d’allò que aquella gent havia menjat i, per 
tant, de la seva gastronomia.

A la cultura prehistòrica la succeí la de la història antiga 
amb tots els seus matisos, la medieval, la moderna i la 
contemporània en una evolució contínua que començà 
en progressió aritmètica i que, fa un segle i escaig, ha 
esdevingut geomètrica.

I ja hem vist que els homes de les cavernes menjaven i 
amb tota probabilitat descobrien i inventaven gastrono-
mia. Una gastronomia que va néixer amb la seva cultura, 
la seva llengua, els seus costums, les seves habilitats...

Heus aquí el lligam, ja en origen, entre la gastronomia i 
la CULTURA.

I en funció de cada zona habitable i les seves caracterís-
tiques i de la latitud del territori habitat, la gastronomia 
era diferent en les diverses agrupacions humanes.

Acudint a la definició de CULTURA que acompanya 
aquest article, em sembla que queda prou clar que la 
gastronomia forma part de la cultura. I d’aquesta cultura 
gastronòmica anirem parlant en els propers articles.
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Mariona 
Rustullet
Directora tècnica de SumAR

La senyora Mariona Rustullet 
és la directora tècnica de 
SUMAR, entitat social catalana 
sense ànim de lucre que, per les 
seves funcions i la seva eficàcia, 
mereix el nostre reconeixement 
més profund.

ENTREVISTA

Parli’ns de SumAR
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, 
és una entitat pública, sense ànim de lucre, creada i in-
tegrada per governs locals de Catalunya, entre ells la 
Diputació de Girona, que n’és el soci majoritari des de 
l’any 2013. 

Com va ser l’inici de l’entitat?
SUMAR es va crear el 9 de desembre del 2008 per ser 
un instrument dels governs locals a l’hora de donar res-
posta a les necessitats socials. 

L’entitat va ser impulsada per tres administracions que 
en van ser els membres fundadors: el Consorci de Ben-
estar Social Banyoles-Pla de l’Estany (actualment Con-
sell Comarcal del Pla de l’Estany), el Consorci de Ben-
estar Social Gironès-Salt i el Consorci d’Acció Social de 
la Garrotxa.

Al cap de pocs mesos, i ja l’any 2010, s’hi van afegir nous 
socis com el Consell Comarcal de la Selva i el de l’Alt 
Empordà i, a poc a poc, se n’han anat incorporant de 
nous, entre ells, l’Ajuntament de Girona.   

Quin és el projecte de SumAR?
Al llarg d’aquests 10 anys de trajectòria ens hem es-
pecialitzat en la gestió d’equipaments i serveis per a 
les persones grans i hem desenvolupat i implantat un 
projecte totalment innovador en l’atenció a les perso-
nes grans que presenten un cert grau de dependència, 
el projecte “Tu decideixes com vols envellir”. Es tracta 
d’un programa que aporta una nova mirada en l’atenció 
de les persones grans, un model que permet atendre i 
oferir a la persona allò que demana i que li agrada, allò 
que el fa sentir feliç. En els nostres centres i serveis 
no atenem a les persones, les acompanyem en el seu 
projecte de vida.

Aquest model impulsa l’atenció centrada en la perso-
na amb una visió més humana i innovadora, en què la 
persona gran pot i ha de viure tal com ho ha fet sempre, 
sense deixar de fer allò que li agrada i que forma part de 
la seva personalitat. 

Parli’ns de l’atenció domiciliària a la nostra ciutat
El maig de 2018, SUMAR va assumir la gestió del Servei 
d’Ajuda a Domicili de l’Ajuntament de Girona, que con-
sisteix en la realització de tasques d’atenció personal i 
de la llar d’aquelles persones en situació de dependència 
i/o fragilitat amb l’objectiu que puguin romandre a casa 
seva tot el temps que sigui possible.

El Servei d’Ajuda a Domicili combina les funcions assis-
tencials, educatives i preventives, i atenem les mancan-
ces d’autonomia, cobrim les necessitats bàsiques de la 
vida diaria i les necessitats relacionals, i col·laborem en 
la millora de la qualitat de vida de les persones.

El model d’atenció vetlla per garantir les preferències 
de les persones usuàries, els seus costums i el seu dia a 
dia, i afavorir així el vincle de la persona a la comunitat.

Es un servei puntal dins la cartera de Serveis Socials, ja 

“SUMAR va assumir la gestió 
del Servei d’Ajuda a Domicili 
de l’Ajuntament de Girona, que 
consisteix en la realització de 
tasques d’atenció personal i 
de la llar d’aquelles persones 
en situació de dependència i/o 
fragilitat”

Pere Heras i montal

· SUMAR acompanya en el projecte de vida, 
a partir de la biografia i la història personal.

· S’ajusta al màxim al dia a dia de cada persona.

· La persona gran és qui decideix! SUMAR 
l’ajuda quan ho demana o ho necessita.

· Fomenta les capacitats personals i ofereix 
suports per desenvolupar-les. 

Potenciar l’autonomia
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ENTREVISTA

que ajuda a mantenir la persona en el seu entorn social 
i familiar habitual i conservar-ne el projecte de vida i la 
participació.    

Amb quins recursos humans compten?
L’entitat està formada per una Junta General, un Con-
sell d’Administració, un president, un director general, 
un comitè de direcció i més de 600 treballadors. 

A les oficines centrals també s’ubica la resta de l’equip 
directiu, així com una vintena de treballadors repartits 
en quatre grans àrees: direcció general, direcció tècnica, 
direcció d’administració i finances i direcció de gestió 
de persones. Des d’aquest espai, s’administra tot allò 
que es pot centralitzar i que permet aprofitar sinergies 
i economies d’escala dels diferents equipaments i ser-
veis que es gestionen (el model d’intervenció tècnica, 
la comptabilitat, els recursos humans, les compres de 
material, etc.) 

Les oficines centrals estan ubicades al Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona.

Com es financen? 
SUMAR no rep cap mena de subvenció ni de finança-
ment públic. L’entitat s’autofinança a través del cobra-
ment dels serveis que duu a terme en els equipaments i 
serveis que gestionen. 

L’entitat no té afany de lucre però sí que busca l’equilibri 
entre la rendibilitat econòmica i la rendibilitat social. I 

una flor: la rosa
un color: taronja
un actor: Ricardo Darín
una actriu: Meryl Streep 
un futbolista: Gerard Piqué 
un Papa: Francesc
Divorci: Molt saludable
Avortament: Sí
Dret a una mort digna: Sí
Què hi ha més enllà del cementiri: 
Més vida

A Raig

“El Servei d’Ajuda a Domicili 
combina les funcions assistèncials, 
educatives i preventives, atenem 
les mancances d’autonomia i 
col·laborem en la millora de la 
qualitat de vida de les persones.”

si en el balanç anual, els ingressos són superiors a les 
despeses, aquests es reinverteixen en el mateix equipa-
ment o servei, sempre de manera consensuada amb el 
titular del servei, l’ajuntament o consell comarcal que 
correspongui.  

Quantes persones són ateses per vostès?
Al llarg del 2019 i en l’àmbit de la gent gran, hem atès 
unes 2.500 persones grans. Un miler als centres resi-
dencials i diürns i la resta, a través dels serveis d’atenció 
domiciliària. 

Voldria afegir quelcom més?
El fet d’existir de SUMAR és la voluntat d’incrementar 
els estàndards de qualitat al sector de la gent gran, amb 
l’objectiu de posar l’usuari al centre. 

moltes gràcies!

· SUMAR respecta els valors i les 
característiques individuals.

· Dona molta importància a tot allò que es 
considera íntim o privat.

· La persona decideix amb qui vol compartir la 
seva intimitat.

· SUMAR genera relacions de confiança amb 
l’entorn amb un tracte càlid, respectuós 
i amable.

Respectar la intimitat
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Tal com ja ens ha explicat la senyora Mariona Rustullet 
a l’Entrevista, Sumar és una entitat amb un abast molt 
gran a tot Catalunya i compta amb diversos centres i 
mètodes d’atenció segons les necessitats de la gent. 

A continuació trobareu en primer lloc els més interes-
sants per a la gent gran, col·lectiu al qual va dirigida es-
pecialment la nostra revista.

Per a gent gran en situació de dependència

Centres residencials
Sant Hilari Sacalm (Selva)
Sant Pere de Torelló (Osona)
Casa dels Avis – Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Can Comelles – Esparreguera (Baix Llobregat)
Vall de Ribes – Ribes de Freser (Ripollès)

La xarxa de serveis de sumaR s’estén per tot Catalunya segons 
la necessitats de la gent

Els equipaments 
i serveis de SUMAR

Pere Heras i montal

“El model d’intervenció tècnica en 
la gent gran és molt interessant, 
ja que es procura la participació 
efectiva de la persona en el seu 
projecte de vida”

unitats de convivència
Sant Hilari Sacalm (Selva)
Can Comelles – Esparreguera (especialitzada en perso-
nes en situació d’alta dependència). En procés

Centres de dia
Les Bernardes – Salt (Gironès)
Molí de Cuc – Anglès (La Selva)

Centres de serveis d’àmbit rural
Santa Maria d’Oló (Moianès)
Fogars de la Selva (Selva)
Agullana (Alt Empordà)
Portbou (Alt Empordà)
Les Garrigues (en el municipi de la Granadella)
Sant Vicenç de Torelló (Osona)
Riudellots de la Selva (Selva)
Camallera (Alt Empordà)
Porqueres (Pla de l’Estany)
Torrelavit (Alt Penedès)

Sant Pere de Torelló (Osona)
Maials (Segrià)
Hostalets de Pierola (Anoia)
Viladrau (Osona)

Oficines d’atenció a la gent gran
Hostalets de Pierola (Anoia)
Can Ribotic - Vilablareix (Gironès)

Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) 
Gironès – Salt
Alt Penedès 
Pla de l’Estany 
Girona 
Garrotxa 
Selva
Alt Empordà 

No podem deixar d’esmentar que també disposen d’al-
tres serveis com, per exemple, per a les víctimes de vi-
olència masclista, amb cases d’acollida, serveis d’inter-
venció especialitzada i serveis de punt de trobada. A la 
ciutat de Girona disposem dels tres serveis, mentre que 
a Figueres hi ha un punt de trobada.

Però si parlem del col·lectiu de la gent gran, el model 
d’intervenció tècnica és molt interessant, ja que procu-
ren la participació efectiva de la persona en el seu pro-
jecte de vida, l’harmonització de les seves preferències 

i desitjos amb l’organització i la millora de la qualitat de 
vida i del benestar personal.

Per aconseguir-ho, s’ajusten al màxim al dia a dia de la 
persona, que és qui pren les decisions. Ofereixen ajuda 
quan la persona la demana o la necessita i es fomenten les 
capacitats personals, tot donant suport per al seu desen-
volupament. A més, es respecten els valors individuals i 
donen molta importància a allò que es considera íntim o 
privat. Així la persona pot decidir amb qui vol compartir la 
seva intimitat. També potencien la col·laboració familiar 
per viure el dia a dia amb l’entorn més proper.

Tot amb un seguit de professionals qualificats, poliva-
lents i versàtils, que s’adapten a les diferents situacions.

Per tot això i molt més que no esmentem per manca d’es-
pai, crec que SUMAR és una possible solució a molts pro-
blemes que ens poden sorgir a la vida a causa de la nostra 
edat i de les mancances que a vegades poden tenir.

QuALITAT DE VIDA
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La vellesa

QuALITAT DE VIDA

montserrat Clavell
Psicòloga 
Expresidenta de la Delegació Territorial de Girona 
del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Vaig ser conscient que m’arribava la vellesa quan un bon 
dia en una oficina em van donar un formulari per omplir. 
En aquell moment era incapaç de definir correctament 
el que hi havia escrit. Vaig pensar: “Necessites ulleres 
de mirar de prop”. 

Primera pèrdua, i així les pèrdues tant físiques com men-
tals van arribant a mesura que passen els anys. T’adones 
que ets vell i a sobre pots dir: “Encara sort que hi soc, 
molts altres no hi han arribat...”

Com et sents quan passes dels 70 i les pèrdues es van 
accentuant? És força frustrant però s’ha d’acceptar i, 
d’això, en vull parlar.

Fer front als canvis
Ja no ets ràpid com eres, per exemple, baixant escales. 
Recordem que els esglaons els baixàvem i pujàvem de 
dos en dos i ara ens hem d’agafar a la barana per aju-
dar-nos a no caure i acabar a urgències.

I què ens pot ajudar a superar aquestes contínues frus-
tracions que patim? Fer activitats que ens permetin re-
alitzar-les amb el mínim de riscos. Activitats físiques 
segures com és anar a caminar per llocs assequibles, 
i si vas per muntanya, agafar un bastó que t’ajudarà a 
anar més segur. 

El nostre metabolisme canvia sense que, de manera 
immediata, en siguem conscients. Un exemple el tenim 
en el fet que a mesura que ens fem grans la sensació 
de set la perdem i per això és més fàcil que ens deshi-
dratem, i quan t’hi trobes penses: “Per què ningú mai 
m’ho havia dit?”

Hem d’acceptar que no som el que érem i que necessi-
tem buscar-nos recursos. És igual com quan vam acabar 
l’escola i vam entrar en la vida adulta i ens vam plantejar 
què volíem fer. Doncs ara estem en una nova etapa, i per 
tant, també ens hem de plantejar com l’enfrontem. Des 
de fer un curs a la universitat, trobar-nos amb amics, 

La psicòloga montserrat Clavell ens parla sobre el fet de fer-se gran 
i com afecta en tots els àmbits de la vida

anar a clubs de lectura, associacions diverses, segons 
els gustos de cadascú.
La nostra generació té un problema. Ja no som aquells 
avis respectables que nosaltres vam tenir. La vellesa ac-
tualment no és valorada, les experiències nostres ja no 
serveixen? I tant que sí. Ha avançat la tecnologia i d’això 
tenim moltes coses per aprendre, però les nostres ex-
periències emocionals sí que hi són i les podem donar 
als nostres fills i nets. 

També és veritat que ens hem transformat en els can-
gurs del nostres nets, i que ens prenen una part molt 
important del nostre temps. Un temps al qual ens hem 
d’adaptar sense pactar horari ja sigui de l’escola, de les 
activitats extraescolars i fins i tot de la feina dels nostres 
fills. Això sense comptar els imprevistos: “Tu que tens 
temps, podries...”. Els més joves no es fan càrrec que 
el nostre temps és més limitat, que fer-se gran és can-
sar-se molt més. D’això, n’hauria de ser conscient la soci-
etat i que igual que un nounat necessita menjar i dormir, 
la gent quan arriba a la vellesa té també unes carències 
i necessitats. I és que la vellesa, siguem realistes, és el 
pas previ a la mort i d’aquest tema, no se’n parla mai a 
la nostra societat.

La gent gran i el sexe
Existeix un tabú sobre el sexe de les persones grans. 
Tenim els mateixos òrgans sexuals de quan vam néixer. 
També igual de deteriorats com els altres membres, ja 
que no ens movem com ens movíem. Sigui quin sigui el 
membre del nostre cos capaç de comportar-se d’una for-
ma més o menys eficient, i això inclou també els nostres 
òrgans sexuals, segons sigui el seu estat hem de fruir-
ne. Estem acostumats a parlar amb les nostres parelles 
d’aquest tema? Està clar que no és el mateix que quan 
teníem vint anys, però del que queda gaudim-ne tant 
com abans i a la nostra mida.   

“Hem arribat a vells. Quina sort! 
Tenim algunes carències. I què? 
A l’altre extrem de l’etapa de la 
vida, els infants, també en tenen.”

A part del sexe hi ha moltes coses de les quals podem 
fruir. No ens podem tancar en nosaltres mateixos, ni 
reprimir els nostres desitjos. Provem-ho i si no podem 
cerquem quelcom que sí que estigui dins les nostres 
possibilitats. 

M’agradava molt fer gimnàstica, ara continuo amb el 
mateix, però a l’aigua, faig aiguagim perquè sé que no 
em puc fer mal.  

Les relacions intergeneracionals
La relació humana és molt important per conèixer el 
que els altres i nosaltres ens podem donar. Els amics, 
excompanys de la feina, fills, són necessaris per poder 
mantenir aquests contactes, comunicant-nos amb ells 
i a la vegada, els que tenim fills, comunicar-nos-hi i 
aprendre d’ells.  

Aprofitar els nets, que et fan viure malgrat tots els hàn-
dicaps que vulgueu. Ells ens donen “vida”, són el nostre 
futur, la nostra “reencarnació“ perquè amb ells hi ha els 
nostres gens i ho notes; no només en el físic, sinó tam-
bé en la seva manera de ser. A ells els pots transmetre 
tota l’experiència i saviesa que has adquirit amb el pas 

dels anys. I si no teniu nets doneu aquesta experiència 
a la joventut que us envolta, ells són el futur i no podem 
acabar mai d’aprendre. 

No vull acabar sense parlar de la soledat de moltes per-
sones “més que grans” que potser alguns de nosaltres 
podríem acabar patint. El poc contacte físic que s’hi té, 
costa donar-los la mà, acaronar-los. Si algun dia m’hi tro-
bo, buscaré el contacte humà que tota la vida he buscat.  

Hem arribat a vells. Quina sort! Tenim algunes carènci-
es. I què? A l’altre extrem de l’etapa de la vida, els infants, 
també en tenen: encara no saben caminar bé, tenen mala 
psicomotricitat, no saben parlar bé, la gent no entén el 
que diuen, però és una etapa enriquidora com ha de ser 
també la nostra vellesa.     
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Matambre 
de boví

CLASSES DE CuINA ÀLEX PÉREZ

El matambre és una capa de carn que es treu d’entre 
el cuir i el costellam dels bovins. La majoria de les car-
nisseries gironines ja coneixen els talls argentins. Pot 
ser consumit bullit, rostit o preparat de diverses formes. 
La preparació més coneguda és el matambre enrotllat i 
bullit, i una de més moderna és el matambre a la pizza, 
fet a la graella. El matambre arrollado (enrotllat) és una 
recepta per preparar-lo com a embotit per prendre en-
tre hores i «matar la gana». Aquest plat es consumeix 
com a entrant o com a plat únic, acompanyat amb una 
guarnició. Una altra opció és menjar-lo com a entrepà 
(estil choripán).

INGREDIENTS PER A 8 PERSONES
• 1,5 kg de matambre boví
• 4 ous
• 2 pastanagues
• 1 manat de julivert
• 1 pebrot vermell cru o cuit
• 100 g de formatge ratllat
• 1 culleradeta de sal
• 4 o 5 grans d’all
• 1/2 culleradeta de pebre negre molt
• 1 cullerada sopera d’orenga
• 1 culleradeta d’ají molt (una mena de pebre vermell)
• 1 pastilla de brou de verdures

PREPARACIÓ
La nit anterior deixarem la carn en un bol de vidre, es-
quitxada amb unes gotes de vinagre blanc, a la nevera.
Abans de començar amb la preparació, bullim 4 ous du-
rant 15 minuts i els reservem. Estirem el matambre i amb 
un ganivet ben esmolat li traiem el greix. 

Escalivem el pebrot vermell o, si ens l’estimem més cru, 
el tallem a trossos petits.

Piquem el julivert fresc i ratllem les pastanagues.

Salpebrem i empolvorem el matambre amb l’orenga, l’ají, 
el julivert picat, la pastanaga i el formatge ratllat. 

Col·loquem els ous durs (el nombre dependrà de la mida 
del matambre) sobre l’extrem més ample de la carn. La 
comencem a enrotllar: dobleguem cap a dintre els dos 
extrems perquè no s’escapin els ous i, pressionant amb 
fermesa, acabem el procediment. El lliguem amb un fil 

de cotó per mantenir la forma. Això es pot fer a mà o 
amb agulla de cosir llarga i gruixuda, que és la forma 
més segura.

Posem a bullir en una olla tapada aigua abundant amb 
un grapadet de sal gruixuda i la pastilla de brou de ver-
dures. El matambre no s’ha d’exposar a l’aire ja que s’oxi-
da (s’ennegreix). Una vegada que el brou arrenqui el bull, 
posem el foc a mitjana intensitat i cuinem el matambre 
durant una hora o hora i mitja, aproximadament.

Quan la carn ja estigui cuita (cal punxar-la amb una agu-
lla llarga per verificar-ho), apaguem el foc i la deixem re-
fredar dins el brou. Tot seguit la retirem i la premsem (el 
millor és posar a sobre la mateixa olla plena de brou du-
rant 5 o 6 hores com a mínim, perquè no perdi la forma). 
Posem el matambre a la nevera com a mínim una hora 
abans de consumir-lo. Sembla complicat, però no ho és. 

Aquest matambre farcit argentí és ideal per acompanyar 
amb una amanida verda fresca amb tomàquets, ruca o 
enciam i ceba, i un vi negre malbec o cabernet sauvignon.

Coca 
de llardons

CLASSES DE CuINA MONTSE BUSQUETS

INGREDIENTS
• 1 làmina de pasta de full (congelada o fresca) 
•  100 g de llardons
•  Sucre
•  1 ou
•  Pinyons o ametlla a bastonets

PREPARACIÓ
Piqueu el llardons una mica amb el corró i si els voleu 
més fins, amb la picadora.

Estireu la pasta de full per donar-li forma rectangular. 

Dividiu imaginàriament la pasta de full en tres trossos i 
cobriu-ne la part central amb els llardons.

Doblegueu una de les bandes sobre la part central i xa-
feu-la una mica amb el corró. Torneu-hi a posar llardons 
i tapeu-ho amb el tros restant. Xafeu-ho una mica més 
amb el corró i acabeu de donar-li la forma desitjada.

Pinteu la coca amb l’ou batut i cobriu-la amb pinyons 
i sucre. Coeu la coca al forn a 200 ºC  fins que estigui 
cuita i quedi daurada (uns 20-30 minuts segons el forn, 
perquè cada forn és diferent).

Bon profit!
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Les Voltes d’en Rosés 

El carrer dels Mercaders, situat al Barri Vell de Girona, 
conegut amb aquest nom des de 1495, comunica amb 
el carrer dels Abeuradors, la plaça de les Castanyes i 
les Voltes d’en Rosés. Tots aquests carrers, juntament 
amb els de les Ballesteries, Ferreries, Peixateries Velles 
i Argenteria, formaven part d’una agrupació medieval 
d’arts i oficis (crònica documentada per Jeroni del Real, 
1626-1683).

Els Rosés van viure a Girona des de mitjan segle XIII i 
pràcticament fins tot el segle XIX. Les cases conegudes 
com les Voltes d’en Rosés eren de la seva propietat, on 
tenien el seu domicili i una farmàcia oberta per Francis-
co Rosés el 1776.

Hi ha una llegenda urbana que diu que el rei Alfons XIII 
(besavi de l’actual rei Felip VI) venia sovint a Girona i 
s’hostatjava a la casa número 9 i deixava el seu carruatge 
sota les Voltes d’en Rosés.

La fonda Cal Ros (actualment restaurant) va ser la pri-
mera que hi va haver a Girona i té una història molt in-
teressant per les persones que hi feien hostatge, entre 
elles l’escriptor Josep Pla, reconegut com a bon gurmet 
i intel·lectual de l’època.

També hi tenien parada els cotxes de línia de Torroella 
de Montgrí a Girona, i la fonda Cal Ros fou, en tot temps, 
el lloc de trobada dels torroellencs i els comercials que 
venien a la capital a oferir els seus articles s’hostatjaven 
a la fonda Cal Ros.

RACONS

m. Rosa Pié Pont

un petit recorregut històric per un dels racons més emblemàtics 
del Barri Vell de Girona

Quan l’any 2000 es va rehabilitar una part de Cal Ros 
per fer-hi habitatges, s’hi va trobar una pedra amb una 
inscripció en hebreu que diu: “Aquí va viure un jueu, 
1492. Testimoni d’una realitat”.

Al començament de les Voltes d’en Rosés, hi trobem una 
imatge coneguda com “la Venus de Girona” de l’escultor 
gironí Fidel Aguilar i Marco, nascut allà mateix el 20 de 
juliol de 1894 i mort el 21 de febrer de 1917. Tot i morir 
amb només 22 anys, l’artista va aconseguir un reconei-
xement dins l’àmbit de l’escultura. La rèplica de la imat-
ge, una còpia en bronze, és un clar exemple de l’obra 
escultòrica de Fidel Aguilar, que va crear peces úniques 
d’artesania.

El Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona va 
estar instal·lat durant 45 anys sota les Voltes i es va tras-
lladar a un altre lloc de la ciutat pel perill d’enfonsament. 
Un cop rehabilitat l’edifici, va ser el lloc escollit per al 
projecte de fer-hi el Centre Cívic del Barri Vell. 
 
Durant els treballs arqueològics, s’hi van trobar restes 
d’habitatges de l’època medieval dels segles XIII-XIV, 
probablement obradors o tallers del barri comercial, que 
han quedat documentats per a la història de la ciutat de 
Girona.

El Centre Cívic ha estat un gran encert per les nombro-
ses activitats que s’hi fan i també per poder-hi tractar 
els problemes que afecten a la vida social de la ciutat, 
veïns i ciutadans. 

Passejar pel Barri Vell de Girona és, doncs, tot un re-
trobament amb el passat, reconegut i valorat per tota la 
seva història: el call jueu, la muralla, la catedral, la basíli-
ca de San Feliu, el monestir de Sant Pere de Galligants, 
el monestir de Sant Domènec i tot el conjunt medieval, 
gòtic i artístic de la ciutat, que encara ens amaga mil i 
una històries per descobrir.

“Els Rosés van viure a Girona 
des de mitjan segle XIII i 
pràcticament fins tot el segle 
XIX. Les cases conegudes com 
les Voltes d’en Rosés eren de la 
seva propietat, on tenien el seu 
domicili i una farmàcia oberta per 
Francisco Rosés el 1776”



Carrer de Santa Eugèniai

Ahir
Carrer de Santa Eugènia, 
amb el pas a nivell del 
tren, abans de fer-se la 
via elevada. Al fons es pot 
veure la Casa de la Punxa. 
A la part dreta del carrer 
hi ha un camió aparcat 
davant Transports Corcoy, 
una empresa gironina que 
encara existeix.

Avui
El Carrer de Santa 
Eugènia en l’actualitat. 
Foto: Genís Ibanco

AHIR I AVuI


