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La revista de la fundació
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EDITORIAL
Fa temps que ens van acomiadar de les festes 

de Nadal. Ara és època dels propòsits... deixar de 

fumar, caminar més, fer dieta.... i de tornar a les 

rutines que ens proporcionen seguretat. 

L’hivern és una estació de l’any, freda i acollidora 

alhora. Ens ajuda a fer una mirada interior a la nos-

tra persona, els dies curts conviden a recollir-se, 

a retrobar-nos amb nosaltres mateixos, des de la 

calma.

Us encoratgem a fer aquesta mirada i que la lectu-

ra d’aquest nou número pugui alimentar la vostra 

ànima. 

Des de la revista, donem la benvinguda al nou any, 

amb tot un seguit de bons propòsits, amb la il•lusió 

de seguir creant i compartint projectes, i  amb l’es-

perança de construir junts un dia millor.

Foto portada: Jean Philippe Delberghe

Amb el suport de

ÍNDEX

Com puc rebre Llar Notícies per correu electrònic?

Demanar-la a info@lallarfundacio.cat indicant en 

l’assumpte Llar Notícies
Disponible a www.lallarfundacio.cat

Equip de redacció
Anabel Pérez i Isabel Gómez

Col·laboradors
Anabel Pérez, Ester Guillemas, Equip de redacció, 

Rakel Subirana, Educares socials, Ramon Ma-

rimon i Elias (voluntari), Equip de Refl exió Ètica, 
Amparo Roca, Equip Plataforma de Serveis.

Maquetació i disseny
Sandra Jiménez 

jimenezcarrillosandra@gmail.com

La Llar Fundació
Av. Abat Marcet, 78. 08225 - Terrassa

T. 93 736 49 49 ·          607 75 37 18

       www.facebook.com/lallarfundacio/

www.lallarfundacio.cat · info@lallarfundacio.cat

Equip de Redaccio

Editorial
Destacats
Compartim el nostre temps
A fons
Sabies què?
Espai de refl exió ètica
Participem
Créixer... sent persona

- 02
- 03
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 15

       www.facebook.com/lallarfundacio/       www.facebook.com/lallarfundacio/



- 3 -

2019 - nº10

DESTACATS
RECORDEM LES FESTES AL JARDÍ

Les festes són un bon moment per conèixer-nos i compartir anècdotes, són moments significatius per a 
nosaltres.. 

L’estiu ens ha permès celebrar festes en els nostres jardins com la Setmana de Germanor, les revetlles de 

Sant Joan i de Sant Pere, l’aniversari del Centenari de la Sra. Pepita, entre moltes d’altres.

Mireu que bé ens ho vam  passar!! Us deixem un recull d’imatges...

Anabel Pérez, educació social

CONCERT PROTAGONISTES NOSALTRES

El grup musical “Protagonista nosaltres”  de Fupar, van actuar per 

a les persones ateses en el servei de Centre de dia. 

Vam passar una tarda d’allò més animada gràcies a la seva música 

i les seves veus. 

Ells van quedar molt contents de poder practicar en públic abans 

de la seva gran estrena, al Centre Cultural de Terrassa, i nosaltres 

ens vam passar rebé. 

Gràcies i moltes felicitats per la feina feta! 

Rakel Subirana, educació social
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SORTIDA A LA BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL MAR

Sempre és un bon moment per sortir de casa i visitar la ciutat de Barcelona. Això és el que vam fer un grup 

de persones ateses al Centre de dia. 

Vam visitar la preciosa basílica de Santa Maria del Mar. La seva construcció data dels anys 1329-1383 i 

és d’estil gòtic. L’escriptor, Carlos Ruiz Zafón, va ambientar la seva novela “La catedral del Mar” en ella.

Després vam fer camí fins al barri del Born per a visitar el seu antic mercat, ara convertit en Centre Cul-
tural, on acull diferents restes arquitectòniques de l’època medieval que corresponen a l’antic barri de la 

Ribera, aquest va ser destruït l’any 1714 després de la Guerra de Successió espanyola.

A continuació vam passejar, gaudint del sol, fins el Maremagnum, on vam dinar al restaurant Chipirón.

Rakel Subirana, educació social

ACTIVITATS DE TARDOR

La tardor convida a preparar activitats i festes tra-

dicionals pròpies d’aquesta època de l’any, com és 

la castanyada.

Comptem amb unes “iaies castanyeres” molt es-

pecials, que van visitar a nens i a nenes de l’es-

cola, per a compartir plegats: danses, cançons, 

castanyes i moniatos.

També, en dies freds... que millor que reunir-se tot 

una colla de senyores i anar teixint, mentre es con-

versa....i és que els dies grisos els podem teixir de 

molts colors!!!

Anabel Pérez, educació social
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ACTIVITATS AMB ELS ALUMNES DE “ SERVEI I APRENENTATGE” DE 

L’INSTITUT DEL CARME.

Des de l’inici d’aquest curs, els alumnes de l’assig-

natura de “Servei i aprenentatge”, ens visiten un 

cop al mes, per a realitzar diferents activitats amb 

nosaltres. 

Un passeig sensorial pel jardí, una sessió de musi-

coteràpia (veure la fotografia), una sessió de mas-

satge; són algunes des les activitats que s’han fet.

Hem conversat, hem viscuts moments divertits 

i també hem aprés!! I això només ha estat el co-

mençament, encara ens queda tot un curs per en-

davant!

Anabel Pérez, educació social

ANEM A MONTSERRAT!!

Un grup de residents de Sant Llorenç i de Montse-

rrat, vam anar al Monestir de Montserrat, coincidint 

amb el 69º Aniversari de la residència.

Les botigues exposaven tot tipus de records de la 

muntanya i de la basílica, a més de productes de 

menjar elaborats artesanalment com el famós mató 

de Montserrat. 

Puntuals, com sempre, l’escolania va cantar El vilo-

rai. Un any més van sentir que la pau i la llum il•lumi-

nava els nostres cors.  

Tot seguit dinàrem en el restaurant Montserrat, 

en acabar vam brindar amb cava i van cantar 

cançons... per a celebrar aquest aniversari plegats!!! 

Anabel Pérez, educació social
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COMPARTIM
EL NOSTRE 
TEMPS
SOU MÀGIA... 

SOU BONDAT... 

SOU EMOCIÓ... 

SOU ESPECIALS
(Paraules de les educadores socials als voluntaris). 

Més enllà de l’ajuda, de les mans, de la dedicació, 

les hores, els dies, els anys... Més enllà de la vos-

tra gran tasca; sou família, sou amics i amigues, 

alumnes, però sobretot, sou grans mestres. Sense 

vosaltres, no només la casa no tindria la mateixa 

vida, si no que cap de les educadores seriem qui 

som a dia d’avui. Gràcies per cada minut que ens 

regaleu!  SOU MÀGIA!

La paraula voluntari no us defineix, se us ha que-

dat petita, aneu més enllà. Ens doneu estima, 

companyia, ens escolteu i ens ajudeu sempre que 

ho necessitem. Feu que les coses siguin fàcils al 

vostre costat i que La Llar Fundació sigui molt més 

que una feina, hem format una gran família. Grà-

cies per la vostra tasca i pel vostre temps,  sou el 

millor equip que existeix!  SOU BONDAT!

Amor, empatia, respecte, escolta, comprensió i en-

trega... Valors que vosaltres voluntaris trameteu en 

la vostra importantíssima tasca. Feu el millor regal 

que la vida pot fer a una persona, temps, temps 

per omplir els anys de vida de la persona gran amb 

presència, amb amor i amb companyia.

Com a educadora heu fet que la meva vocació si-

gui més autèntica. SOU EMOCIÓ! 

“Sona el telèfon, piqueu a la porta, un email, un wt-

sap…i aquí comença l’aventura”…Trencant la ru-

tina, del dia a dia de les persones que hi viuen, us 

apropeu, primer a passos petits, i després a pas-

sos gegants, amb la vostra energia, per a donar un 

treball desinteressat, el vostre valuós temps, per 

obrir el vostre cor.

Gràcies per com sou, gràcies per ser-hi. Una joia, 

la grandesa de la vostra tasca. Brilleu en la indivi-

dualitat, brilleu com a equip!!! Un brindis…? 

SOU ESPECIALS!!

Educadores Social
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NADAL 2018

El passat 18 d desembre, com cada any, La Llar 

Fundació, ens va convidar al dinar de Nadal.

No cal dir que el dinar va ser molt bó, però a part 

d’això, va ser l’oportunitat de compartir-ho amb els 

voluntaris, que durant tot l’any fem activitats dedi-

cades a la gent gran.

Així mateix, varem poder gaudir de la companyia 

d’aquell voluntari que fa temps que no tens contac-

te, i alhora desitjar-nos unes bones festes.

Aquestes hores que varem compartir amb el per-

sonal, residents i voluntaris, ens varem agermanar 

encara més, i varem experimentar el sentiment de 

l’amor vers els altres.

Quan el nostre interior s’omple de pau, i al nostre 

voltant hi ha harmonia, significa que estem en el 
bon camí.

Una vegada més, vull donar les gràcies a la Cris-

tina, l’Anabel, la Shere i la Rakel, que sempre han 

estat al nostre costat en els dubtes que ens han 

sorgit pel que fa al dia a dia de les persones grans.

Ramon Marimon i Elias - Voluntari
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A FONS

Com molt de vosaltres sabeu, s’ocupa de l’elabo-

ració diària dels menús de la Residència, del Cen-

tre de dia, del Servei d’atenció domiciliària. I altres 

col•lectivitats com Fupar, Prodis, etc. 

Des de l’any 1990 el servei de Restauració social 

ofereix a persones grans o persones de qualsevol 

edat amb algun tipus de dependència temporal o 

permanent, el servei de menjar a domicili. 

A més, som centre col•laborador de l’administra-

ció local (ajuntaments), de manera que també som 

els responsables dels serveis de menjar a domicili 

que ofereixen a particulars els ajuntaments de Te-

rrassa, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Cardedeu i 

Vicenç de Castellet.

En aquest escrit ens centrarem en explicar con 

funciona els serveis que portem als domicilis. 

EL NOSTRE SERVEI DE RESTAURACIÓ SOCIAL ES CONSOLIDA.
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COM FUNCIONEM?

Un o dos dies a la setmana el servei de repartiment 

en transport frigorífic s’encarrega d’entregar a do-
micili els menús per a tota la setmana, en l’hora 

que s’hagi pactat prèviament.

El menjar s’entrega preparat, conservat al buit en 

línia freda amb un mes de caducitat per endavant.

La persona només ha d’escalfar el plat al mi-
croones (en cas de no disposar-ne,  la Fundació 

subministra un microones en dipòsit).

S’ofereixen diferents dietes, segons la prescripció 

del metge. Tota la dieta està personalitzada te-

nint en compte no només les necessitats de la per-

sona, sinó també els seus gustos i predileccions, 

destacant del nostre servei l’alta rotació dels me-

nús. Durant l’any hi ha un cicle de menús d’hivern, 

un de primavera, un de tardor i un d’estiu, i cada 

estació disposa d’una oferta de 6 setmanes de me-

nús diferenciats.

La coordinació va a càrrec de la Mª Dolors Villar, 

l’equip de professionals destinats a aquest servei 

estan altament qualificats. Cuiners, ajudants de 
cuina, dietista, repartidor. 

El fet de no gestionar la compra del menjar, de cui-

nar-ho, de controlar les caducitats, fa que sigui un 

Servei molt valorat per les persones grans i/o amb 

dependència. 

Equip Plataforma de Serveis
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SABIES 
QUÈ...
EL NOSTRE SERVEI D’ORTOPÈDIA

Ja fa molts anys que formem part dels serveis de 

La Llar Fundació, de fet aquest novembre hem fet 

10 anys que ens van traslladar al carrer Galileu. 

Ara us volem parlar d’un servei que ens fa sentir 

molt orgullosos, el lloguer de productes de suport. 

Com podeu llegir disposem d’una àmplia gama, 

on l’objectiu és que la persona pugui estar a casa 

seva en les millors condicions. 

Alguns d’aquests productes són: Els llits hospitala-

ris, els sobrematalassos antiescares, les grues es-

tàndard, les grues de bipedestació, les cadires de 

rodes per adults i per nens, les cadires de motor... 

entre altres.  

Els llits hospitalaris, de somier articulat amb ele-

vació, baranes i trapezi; alhora que les grues es-
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tàndards, poden ser molt útils en processos on la 

persona ha patit un politraumatisme, està pendent 

d’un ingrés residencial, o en estats de final de vida 
de durada incerta.  

Tant els llits com les grues, són productes de gran 

ajuda per a tenir una persona amb dependència vi-

vint al domicili,  facilitant molt la tasca del cuidador.

Pel què fa als sobrematalassos antiescares ens 

ajudaran a prevenir les úlceres per pressió (UPP).

Estan altament recomanats per a persones que 

passen moltes hores al llit i tenen dificultats per a 
moure’s i/o canviar de posició, així com una pell 

fràgil amb risc d’ulcerar-se.  A més, de fer preven-

ció, la fibra siliconada dóna molt de confort.

Per altra banda, si la persona s’ha fracturat una 

cama, té problemes de mobilitat, té dificultats per a 
deambular.... li pot ser de gran ajuda el lloguer de 

cadira de rodes; tant les manuals com les de mo-

tor.  Permeten guanyar autonomia i independència 

en els desplaçaments.

Aquest són alguns dels exemples en què poden 

ser útils els productes de lloguer. Si necessiteu 

més informació, assessorament del seu ús, voleu 

veure les dimensions i/o les seves característiques 

us podeu adreçar a l’Ortopèdia.  

Ester Guillemas. 
Tècnic ortopeda  
i terapeuta ocupacional

Recordeu que estem al carrer 
Galileu 325 de Terrassa. 

Us esperem!!
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ESPAI DE  
REFLEXIÓ 
ÈTICA
DRET A DECIDIR

En aquest article volem centrar-nos en el dret a 

decidir. Amb l’envelliment, a vegades, apareixen 

malalties com l’Alzheimer, que limiten les capaci-

tats cognitives i sovint les competències que con-

dicionen aquest dret. En cap moment ha de fer 

pensar que la persona no pot continuar tenint el 

dret a prendre les seves pròpies decisions i que 

sigui respectada la seva voluntat.

Com ens recorda la Carta europea dels drets i de 

les responsabilitats de les persones grans que ne-

cessiten atenció i assistència de llarga duració. “La 

dignitat humana es un dret inviolable. La edat i la 

dependència no poden justificar, per elles soles, 
restriccions a cap del drets humans i a les lliber-

tats civils inalienables reconegudes per les normes 

internacionals i consagrades en les constitucions 

democràtiques. Tots els individus, independent-

ment del seu sexe, de la seva edat o del seu grau 

de dependència tenen el dret de gaudir d’aquests 

drets i llibertats...”

Les situacions de dependència i de vulnerabili-

tat de les diferents persones són complexes: les 

mateixes persones grans, les famílies, els profes-

sionals i els voluntaris, han de contribuir, conjunta-

ment, a respectar els drets.

El model d’atenció de La Llar Fundació té com a 

principis la dignitat i l’autonomia, així com l’apode-

rament de la persona. Situa la persona al centre, 

on les seves capacitats són més importants que 

els dèficits, i on els drets d’aquestes persones i 
l’ètica són la principal guia a seguir.

Què s’entén pel dret a decidir?
1.Llibertat d’elecció

A. Té el dret de portar una vida tan autònoma i 

independent com li permetin les seves capacitats 

físiques i mentals, i a rebre consells i suport per 

poder-ho fer. 

B. Té el dret d’esperar, de les persones que l’en-

volten, respectin les seves opinions, els seus desi-

tjos i les seves eleccions, inclús si no es capaç de 

comunicar-ho de forma explicita. Te el dret de ser 

consultat i a prendre part en totes les decisions so-

bre actuacions que l’afecti. 

C. Té el dret de conservar el control del seu pa-

trimoni i dels seus ingressos, i de gestionar per si 

mateix els seus afers econòmics i legals i las tran-

saccions amb les autoritats. 
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2. Suport a la presa de decisions 

A. Té el dret d’anomenar a una tercera persona 

adient per a prendre decisions en el seu nom i re-

presentar-lo.

B. Té el dret de sol•licitar una segona opinió sobre 

la situació de la seva salut abans d’iniciar el procés 

d’un tractament mèdic. 

C. Té el dret a que li permetin el temps de reflexió 
suficient per a considerar acuradament les seves 
decisions abans de prendre-les, a tenir accés als 

documents pertinents i de fer la seva elecció des-

prés de haver rebut informació, consell i orienta-

cions independents. 

D. En el cas que no sigui capaç de prendre les 

decisions per si mateix o de expressar-se perso-

nalment en una data posterior té el dret de deixar 

instruccions anticipades sobre les decisions re-

latives a la seva cura, que seran executades per 

una tercera persona de la seva elecció. Les seves 

voluntats han de ser respectades en tot moment, 

inclòs si són comunicades de forma no verbal o 

per l’intermediació de la tercera persona designa-

da per la persona gran.

3. Restriccions a la seva auto-determinació 

A. No pot ser sotmès a cap forma de limitació física 

o mental, a menys que aquesta limitació respongui 

a un risc potencial. En aquest cas es necessari que 

es determini quin és pel seu interès, per mitjà de 

un procediment transparent i identificable de forma 
independent, que pot ser revocable. Les avalua-

cions de la capacitat mental per prendre decisions 

no són mai absolutes ni definitives i han de ser re-

valuades regularment.

Quan la persona té un deteriorament cognitiu, les 

persones que l’envolten poden creure, que millor 

que deixi de prendre decisions, que ja no sap el 

que li convé... vulnerant el seu dret a decidir sobre 

aspectes que encara sí és competent. 

Si bé és possible que, es vegi limitada la capacitat 

de decidir, llavors és fa necessari el suport d’altres 

per a que els seus desitjos, les seves creences, 

els seus valors i la seva forma de viure, siguin res-

pectats. 

Per a respectar el dret inviolable de la dignitat, les 

persones amb malalties com l’Alzheimer, necessi-

ten professionals, familiars, amics que respectin i 

deixin que la persona pugui continuar la seva vida, 

com si la malaltia no hagués aparegut.  

El poder del dret a decidir
• “Donde no hay decisiones, no hay vida” J.J. 

Dewey

• “Todos tomamos decisiones y al final estas 
decisiones nos definen” Ken Levine

• “La decisión es un riesgo arraigado en el cora-

je de ser libres.” Paul Tillich

• “Nada es más difícil, y por lo tanto más pre-

cioso, que ser capaz de decidir.” Napoleón 

Bonaparte. 

• “Todo ser humano tiene derecho a decidir su 

propio destino”. Bob Marley

Equip d l’Espai de reflexió ètica
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PARTICIPEM
CHIPÁ, PA DE FORMATGE

Dels meus viatges pel mon em vaig quedant amb receptes de diferents plats que m’han agradat. Avui vull 

compartir amb tots vosaltres aquesta recepta que, és de les que més faig a casa, ja que és fàcil, senzilla 

i agrada molt a tothom. 

A més és sense gluten! Ara que hi ha molta gent que es celíaca, aquest detall és important.

Es d’origen guaraní, és tradicional de la gastronomia de Paraguai i del nord-oest argenti. També es consu-

meix al sud-oest de Brasil, “pão de queijo”. Jo la vaig conèixer a Argentina, allà la fan molt per acompanyar 

el mate els dies de pluja. 

Ingredients:  400gr de farina de mandioca    |    ½ got de llet    |    2 ous    |    Formatge rallat (Parmesà i 

emmental)    |    125gr de mantega   |    Sal

Preparació: 

Primer es desfà la mantega i es posa en un bol junt amb els ous, la llet i la sal. Es barreja bé. Després es 

va incorporant a poc a poc la farina de mandioca. Jo recomano fer la barreja amb les mans. A continuació 

es van incorporant els formatges. 

Es pot deixar una estona a la nevera (opcional) o començar a fer les boletes de ”chipá”. 

A continuació es van col•locant a la safata amb paper de forn, que ha d’estar  preescalfat a 180º. Les 

deixarem entre 15-20 min. 

I llestos per a menjar! Que aprofiti!!

Amparo Roca. Psicòloga
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CRÉIXER... SENT PERSONA
• A l’hivern, boirina i la neu per veïna.

• A l’hivern, bona sopa i vi calent. 

• A l’hivern, dia i solet; lluna i nit, quan no fa fred. 

• A l’hivern, el millor amic és un bon abric. 

• A l’hivern, forner i, a l’estiu, taverner. 

• Del sol de l’hivern i dels núvols d’estiu, enganyats eixiu. 

• Fang a l’hivern i pols a l’estiu, tot el camp reviu. 

• Hivern fredós, estiu calorós. 

• Hivern plujós, estiu abundós. 

• L’hivern enrajolat i l’estiu empedrat. 

• Mal hivern, primavera d’infern. 

• Ni hivern sense capa, ni estiu sense carabassa. 

• On hages passat l’hivern, passa l’estiu. 

• La Candelera la neu espera; si ja ha nevat, l’hivern ha passat; si no ha nevat, ja nevarà. 

• Quan la Candelera plora, l’hivern és fora; quan la Candelera riu, l’hivern és viu; tant si 

plora com si riu, l’hivern és viu. 

• No diguis hivern passat, que Sant Jordi no sigui estat. 

• Oreneta arribada, hivernada acabada. 



Amb col·laboració de:

ÀREES DE SERVEI

RESIDÈNCIA

Un lloc on sentir-se com a casa amb un 
model d’atenció integral centrat en les 

persones grans.  

CENTRE DE DIA

Compagina l’atenció diürna al nostre 
centre sense deixar casa teva.

CENTRE DE FISIOTERÀPIA

Obert a persones de qualsevol edat, 
amb més de 20 anys de trajectòria 

en rehabilitació. 

RESTAURACIÓ SOCIAL

Un servei pioner en el sector que 
elabora diàriament 1115 menús per 

a particulars i col·lectius. 

APARTAMENTS AMB SERVEIS

Habitatges condicionats i amb tots 
els serveis opcionals, on mantenir 

una vida independent.

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Per als que necessiten una petita 
ajuda en qualsevol tasca del 

dia a dia.

ORTOPÈDIA ACTIVA

Productes de suport, ortopèdia 
i assessorament per a la teva 
autonomia i qualitat de vida. 

CENTRE DE FISIOTERÀPIA 

o a centrefisioterapia@lallarfundacio.cat
i si ja formes part de la família de La Llar Fundació,
aprofita els preus especials.

DEMANA’NS CITA
AL NOSTRE WHATSAPP 678 811 516


