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L’equip de professionals de la Residèn-
cia Mini-Park, conjuntament amb els 
nostres residents, hem decidit tornar a 
posar en marxa el projecte de la revis-
ta del centre. 

L’objectiu principal és obrir les portes 
de la nostra residència al exterior per 
tal de compartir amb vosaltres les vi-
vències dels nostres avis i àvies.  

Volem destacar que darrera de tots 
ells hi ha una història personal per no 
oblidar i que, abans de ser avis, han 
estat nens, joves…. La idea és, evitar 
quedar-nos amb la imatge de “persona 
gran”, fent una mirada més enllà.  

Volem conèixer, a través del seu re-
cord i les seves històries de vida, com 
eren i quines experiències van viure, 
però sobretot perquè ells i elles no 
oblidin qui van ser!  

Reprenem aquest projecte amb moltes ganes i 
molta il·lusió.  

Voliem agrair les col·laboracions tant internes 
com externes a la residència i especialment 
als familiars que han volgut ser presents en 
aquest primer número.  Desitjem que disfruteu 
de la nostra revista tant com ho hem fet nosal-
tres durant la seva redacció, i us animem a 
que familiars i amics també hi participeu en el 
proper número. 

Esperem les vostres propostes. 

 

Montse Badia  

(Directora Tècnica) 

BENVINGUDA 

Teniu algun suggeriment? 

 Voleu col·laborar amb nosaltres? 

Escriviu-nos, volem saber la vostra opinió.  

Envieu-nos un correu electrònic a  

info@minipark.es 

Durant l’elaboració d’aquesta revista,  ens han deixat Andreu Ferrer Buch i Maria Camps que van ser protagonistes  ( conjuntament amb 
altres residents) d’aquest primer número. Des d’aquí volem donar el nostre condol a la familia.   
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El passat estiu la Manoli va perdre la seva filla. 
Si normalment ja és dur asimilar la mort d’un 
ésser estimat, quan es tracta d’un fill la situa-
ción és molt més dolorosa ja que genera molta 
més confusió donat a que va en contra l’ordre 
natural de la vida.  

La mort d’un fill deixa una cicatriu que restarà 
gravada per sempre en el cor d’una mare. Si no 
ens han ensenyat a conviure amb la mort, ac-
ceptant-la i entenent-la,  com  ho podem fer amb 
la mort d’un fill o filla?  

 

Les  persones grans han tingut que afrontar 
múltiples pèrdues al llarg de la seva vida, i no 
tant sols de persones com la parella, els pares 
o un germà o germana, sinó que també possi-
blement han tingut que  deixar el poble natal, la 
llar on es van criar o simplement  casa seva 
per ingressar en un centre residencial. 

Tots necessitem vincles per crèixer i desenvo-
lupar-nos i quan algun d’aquests vincles es 
trenquen, sorgeix un període de gran intensitat 
emocional anometat DOL. 

Si la pèrdua és radical i definitiva, com en el 
cas de la Manoli, totes les dimensions de la per-

Afrontant la pèrdua  

Página 4 

VIDA D’UN RESIDENT 

“lo malo no hay que pensarlo… 

pero a  veces no se puede 

evitar ,  

así que concéntrate en aquello  

que te gusta” 

sona es veuen afectades. A través de la pintura, la 
Manoli, ha pogut connectar amb la part menys doloro-
sa de la vida. “Me ayuda a no pensar en nada, a 
concentrarme en lo que estoy haciendo ahora”. 

Tots tenim la nostra manera de fer front a un procés 
de dol, buscar coses que ens nodreixin espiritualment: 
música, lectura, art…. Fer alguna activitat que poten-
ciï la capacitat creativa.  
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VIDA D’UN RESIDENT 

A través de la pintura la 

Manoli ha pogut 

connectar  

amb la part menys 

dolorosa de la vida 

Tenim eines i recursos suficients per tirar enda-
vant; “ hay muchas cosas en la vida con que entre-
tenerse…” . La Manuela s’ha refugiat en la pintura: 
”Yo no puedo estarme de brazos cruzados sin 
hacer nada”.  

Com diu ella “ lo malo no hay que pensarlo, pero 
a veces no se puede y te viene a la cabeza, así 
que concéntrate en aquello que te gusta,! esto 
es lo que hago yo y me va bien” 

Potser només és qüestió de provar fins trobar allò 
que ens fa connectar amb el nostre benestar emo-
cional. El missatge que transmet la Manoli (que 
sembla tant lògic i senzill) sovint costa d’aconse-
guir… potser perque amb la joventut aprenem i amb 
la vellesa comprenem.  

 

                        Marta Tarrés (Educadora Social) 
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Fa uns mesos que tinc un familiar en aquesta 
residencia i vull parlar-vos de la meva ex-
periència personal. No és mai fàcil prendre la 
decisió d’ingressar-la en una residència. Es-
tarà ben cuidada? He prés la decisió correc-
ta? Són moments difícils, però amb el temps, 
tot evoluciona i això és el que volia explicar, 
que també un mateix evoluciona d’una forma 
natural, sense gairebé donar-se compte i en 
el meu cas d’una forma molt positiva 

coneixia i que tinc que reconèixer que s’han con-
vertit amb importants i molt entranyables. 

Arribar al centre, saludar-los i veure que gran 
part dels residents et responen amb un somriure 
i alguns d’ells s’apropen per comentar-te: “avui 
ha menjat molt bé” o “m’he assegut al seu costat 
per fer-li companyia”, em dóna una força que mai 
pensava trobar en un centre d’aquestes caracte-
rístiques. 

 

Ara mateix, si 
alguns dies no 
puc fer la meva 
visita, em sen-
to con si alguna cosa faltés i no ser massa com 
explicar-ho...únicament ser que no estic del tot 
bé si no vinc.  

Un familiar. 

 

La residència s’ha convertit en aquest mo-
ment en la meva segona casa, que em fa po-
sible no únicament tenir cura del meu fami-
liar sinó que, al mateix temps em permet 
compartir experiències amb altres familiars i 
també amb gran part dels residents; i són 
experiències molt gratificants! Veure com un 
altre resident et saluda, fins i tot t’abraça i 
agraeix que estiguis una mica pendent d’ell, 
m’han fet descobrir coses que fins ara des-
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LA VEU DEL FAMILIAR 
Els familiars també són part important del nostre centre . Tots ells són fills, néts, ne-
bots….i han confiat amb nosaltres per atendre els seus éssers més estimats , també són 
els que han hagut de prendre una decisió important i no sempre fàcil per tant,  és impor-
tant deixar un espai perquè expressin els seus sentiments; A “la veu del familiar” podeu 
trobar aquest espai. 

En el primer número us presentem dues històries diferents però amb una cosa en comú… 
tenen un familiar  en una residència. 

Dolores Martínez parece desconectada del 
mundo, pero, a pesar de esto sigue a su 
hija con la mirada por toda la habitación.   

Ingresó  en este centro en mayo de 2010 y 
actualmente debido a la evolución del Alz-
heimer esta encamada.  

Su hija Pepi  no falla un día sin visitarla.  

 

La decisión de que mi madre ingresara en una 
residencia fue debido a la enfermedad del Alz-
heimer. Yo soy la pequeña de cinco hermanos 
y quizás porqué conviví durante mucho tiempo 
con ella a veces pienso que me la llevaría a 
casa para poder cuidarla...aunque sé que no 
es posible y la principal perjudicada sería ella 
ya que aquí tiene sus rutinas, sus pautas y ho-
rarios que le van muy bien  y yo no se lo po-
dría ofrecer. 

De todos modos, fue una decisión compartida 
con todos los hermanos y muy dura, además 
nunca encuentras el centro perfecto para tu 
madre, porque no existe!.  

 

Lo más duro, fue ver como mi propia madre 
no me reconocía, ni tampoco a mi hermano 
Antonio pues lo confundía con su sobrino y 
decía que ese no era su hijo! -” Mama! Mira… 
pero si es tu Antonio!”.–  

Y entonces mi madre le miró otra vez y se puso 
a llorar.  

Supongo que en ese momento se dio cuenta que 
algo no iba bien. 

Cuando llega el día del ingreso, es inevitable 
sentirse culpable, creo que es un sentimiento 
que todos tenemos…. Pues tu madre te ha cria-
do y lo ha dado todo por ti y a ti te gustaría ha-
cer lo mismo, pero lo único que puedes hacer es 
venir aquí y cogerle la mano. 

 

“Lo más duro fue ver como mi  

propia madre no me reconocía” 

 

 

                                            

 

Pepi Jiménez. 
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VIURE AVUI 

Afrontar la cura d’un familiar depenent 
Un cuidador és la persona que atén a un 
altre que presenta un deteriorament fun-
cional o cognitiu a la que dóna la seva ajuda 
durant un període de temps prolongat. Ate-
nent les seves necessitats i els recolzen en 
les activitats de la vida diària (AVD) com la 
vestimenta, higiene personal, també en les 
activitats instrumentals com; visites mèdi-
ques, manteniment de la llar, administració 
dels diners, etc. 

En general, és una activitat per la qual no 
s’ha estat preparat prèviament amb tas-
ques  que poden no ser còmodes ni agrada-
bles. 

Hem de tenir present els canvis que pateix 
la persona depenent, ja sigui per una malal-
tia o per el deteriorament pròpi de l’edat. 

Podem dir que, en general, la dependència 
trenca el ritme habitual de la vida, posa 
en crisi la relació amb el pròpi  cos i  
amb el món  social; es crea una situació 
que comporta pèrdues o modificacions 
de la situació personal o familiar; la per-
sona sent impotència, soledat  i altres 
tipus d'emocions. 

 Pels cuidadors també es produeixen canvis  donat 
a la quantitat de temps i energia que exigeixen 
aquestes atencions i poden experimentar canvis 
com:   

-En les relacions familiars 

-En l’àmbit laboral 

-En el temps lliure. 

-En l’estat d’ànim. 

L’energia mental i física que exigeixen aten-
dre’ls, a vegades té moltes repercussions en 
la salut física i psicològica. Els símptomes més 
comuns són: fatiga crónica, dolors musculars, de-
pressió, entre altres. 

Que podem fer davant d’aquestes situacions d’es-
gotament? 

 - Demanar ajuda de familiars, amics o veïns. 

 - Demanar ajuda a professionals. 

 - Ajuda de serveis i/o recursos socials. 

 - Informar-se sobre la malaltia.  

 - Organitzar el temps al domicili. 

 - Repartir responsabilitats entre els membres de    
la família.  
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VIURE AVUI 
- Assistir a  grups d’ajuda per cuidadors i ajudes socials. 

- Cura de la pròpia salut; dormir, descansar, fer exercici. 

- Conservar aficions i interessos personals. 

- Evitar l’aïllament. 

En l’experiència de cuidar una persona depenent o malalt 
es passa per diferents moments o fases dins d’un procés 
gradual,  des de no assumir la realitat de l’estat del seu 
familiar (aquesta etapa es caracteritza per moments de 
frustració i enuig) fins arribar a una situació de presta-
ció de cura exitosa. La persona cuidadora té control de la 
situació i pren decisions respecte el familiar i aconse-
gueix conciliar l’atenció del familiar amb la vida personal. 

 

Està clar que a tota persona li agrada viure a casa i si 
han de rebre atenció, es prefereix la d’un familiar. Per 
això avui en dia existeixen diferents serveis que donen 
suport domiciliari per poder viure a casa el màxim de 
temps possible, com son els serveis d’atenció  domici-
liària, el teleassistència, els centres de dia.. Tot i així amb 
el pas del temps i el conseqüent deteriorament  s’incre-
menta la dependència i els familiars no es senten prepa-
rats per poder donar l’atenció adequada a les noves ne-
cessitats. Les persones dependents requereixen d’una 
atenció especialitzada, d’uns coneixements, i suports tèc-
nics que a la unitat domèstica es difícil adoptar.  

Quan arriba aquest moment sorgeix el 
plantejament d’un centre especialitzat. 
Cada situació és diferent però, quan el 
grau de dependència s’incrementa, i 
la situació no es pot mantenir al do-
micili familiar, una de les opcions més 
adients és pensar en un centre resi-
dencial.  

Les residències són centres per a per-
sones dependents que, a més a més, 
viuen a la tercera edat. Compten amb  
professionals especialitzats que recol-
zen la situació de la família i de la perso-
na gran, fent tot el possible per facilitar 
el procés d’adaptació al centre. 

 

Sandra Vargas (Treballadora Social) 
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FEM SALUT! 
Parlem de la demència 

La demència és una síndrome (generalment) de 
naturalesa crònica o progressiva caracteritza-
da pel deteriorament de la funció cognitiva (és 
a dir, la capacitat per processar el pensament) 
més enllà del que podria considerar-se una 
conseqüència de l'envelliment normal. La de-
mència afecta la memòria, el pensament, 
l'orientació, la comprensió, el càlcul, la capaci-
tat d'aprenentatge, el llenguatge i el judici. La 
consciència no es veu afectada. El deteriora-
ment de la funció cognitiva sol anar acompan-
yat, i en ocasions és precedit, pel deteriora-
ment del con-
trol emocio-
nal, el com-
p o r t a m e n t 
social o la 
motivació. 

 

Signes i símptomes 

La demència afecta cada persona de manera 
diferent, depenent de l'impacte de la malaltia i 
de la personalitat de la persona abans de co-
mençar a patir-la. Els signes i símptomes rela-
cionats amb la demència es poden entendre en 
tres etapes. 

Etapa primerenca: sovint passa desapercebu-
da, ja que l'inici és gradual. Els símptomes més 
comuns inclouen: 

- Tendència a l'oblit. 

- Pèrdua de la noció del temps. 

- Desubicació espacial, fins i tot en llocs cone-
guts. 

Etapa intermèdia: a mesura que la demència 
evoluciona cap a l'etapa intermèdia, els signes i 
símptomes es tornen més evidents i més limi-
tadors. En aquesta etapa les persones afecta-
des: 

- Comencen a oblidar esdeveniments recents, 
així com els noms de les persones. 

- Es troben desubicades a casa seva. 

- Tenen cada vegada més dificultats per comu-
nicar-se; 

- Comencen a necessitar ajuda amb la neteja i 
cura personal; 

- Pateixen canvis de comportament, per exem-
ple, donen voltes per la casa o repeteixen les 
mateixes preguntes. 
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Els objectius principals dels serveis d'atenció 
relacionats amb la demència són: 

- Diagnosticar precoçment per possibilitar un 
tractament precoç i òptim; 

- Optimitzar la salut física, la cognició, l'activi-
tat i el benestar; 

- Identificar i tractar malalties físiques conco-
mitants; 

- Detectar i tractar els símptomes conductu-
als i psicològics problemàtics; 

- Proporcionar informació i suport a llarg ter-
mini als cuidadors. 

Etapa tardana: en l'última etapa de la malaltia, 
la dependència i la inactivitat són gairebé to-
tals. Les alteracions de la memòria són greus i 
els símptomes i signes físics es fan més evi-
dents. Els símptomes inclouen: 

- Una creixent desubicació en el temps i en 
l'espai; 

- Dificultats per reconèixer a familiars i amics; 

- Una necessitat cada cop més gran d'ajuda 
per a la cura personal; 

- Dificultats per caminar; 

- Alteracions del comportament que poden 
exacerbari desembocar en agressions. 

Tractament i atenció 

No hi ha cap tractament que pugui curar la de-
mència o revertir la seva evolució progressiva. 
Existeixen nombrosos tractaments nous que 
s'estan investigant i es troben en diverses eta-
pes dels assajos clínics. 

Sí que existeixen, en canvi, nombroses inter-
vencions que es poden oferir per donar suport 
i millorar la vida de les persones amb demèn-
cia i els seus cuidadors i famílies.  

Malgrat no existeix cap 

tractament que curi la 

demència, detectar-ho per 

possibilitar un tractament 

precoç és primordial. 

           Georgina Grau (Infermera) 

FEM SALUT! 
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L’exercici físic: Per què  és important? 

FEM SALUT! 

Sempre s’ha dit que una de les coses més im-
portants per portar un nivell de vida saludable 
és realizar exercici físic de manera regular. El 
cos amb el anys pateix una sèrie de transfor-
macions que mica en mica va afectant i pot 
causar problemes musculars, articulars, a ni-
vell cardíac o problemes respiratoris, per tant 
l’exercici físic ens ajudarà a millor la qualitat de 
vida i reduir el risc de possibles malalties. 

 

Primer de tot explicarem els seus beneficis: 

- Redueix el risc de patir caigudes i ajuda a pre-
venir o retardar malalties cròniques. 

- Redueix el risc de patir malalties del cor. 

- Milllora la digestió i la regularitat del ritme 
intestinal. 

- Ajuda a la conciliació del son alliberant ten-
sions. 

- Redueix patir lesions musculars i òssies i po-
tenciarem la força, la resistència i la flexibilitat. 

- Mantindrem una bona capacitat respiratòria.  

- Millorarem la coordinació i l’equilibri.  

- Ens ajuda a relacionar-nos amb altres perso-
nes  i millora la nostra autoestima. 

Hi ha moltes maneres de realizar exercici físic, 
però que podem fer per mantenir-nos actius a 
la tercera edat? 

                   Com ho podem fer? 

El més fàcil és incorporar  l’exercici físic a la 
rutina diària que tenim, per tant cada dia podem 
fer una mica d’exercici i notar els beneficis de 
manera progressiva.  És important que abans 
de començar l’exercici es faci un escalafament 
previ (per exemple: exercicis globals amb el 
coll, braços i cames i/o estiraments). S’acon-
sella realitzar activitat física 3 cops per setma-
na uns 30 minuts, fent descansos entre exercici 
i exercici d’uns 2 minuts. 
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FEM SALUT! 

Quin exercicis podem realitzar? 

Podem fer exercicis específics de totes les 
parts del cos (de peu, asseguts o tumbats) o 
podem anar a caminar, tot dependrà del vostre 
nivell d’activitat física actual. 

És important no fer sobreesforços, cada perso-
na té un ritme diferent, a mesura que aneu aga-
fant força i resistència podreu anar afegint difi-
cultat als exercicis o allargar el temps de l’acti-
vitat, sempre ha de ser progressivament! I si 
en algún cas ens trobem malament hem d’avi-
sar o comentar-ho amb el nostre metge. 

 

 

Cal mencionar també que per portar un bon ni-
vell de vida saludable, hem de cuidar la alimen-
tació.  Per tant és important que en els nostres 
menús hi hagi varietat d’aliments amb una dieta 
equilibrada. 

 

Passats uns mesos de realizar exercici físic 
amb freqüència i portar una bona alimentació, 
ens sentirem millor amb nosaltres mateixos i 
això serà un benefici per la nostra salut. 

 

 

Meritxell Costas (Fisioterapeuta) 

Página 15 

Recorda: Exercici físic + Alimentació sana = SALUT 



L’exercici físic: Per què  és important? 

FEM SALUT! 

Sempre s’ha dit que una de les coses més im-
portants per portar un nivell de vida saludable 
és realizar exercici físic de manera regular. El 
cos amb el anys pateix una sèrie de transfor-
macions que mica en mica va afectant i pot 
causar problemes musculars, articulars, a ni-
vell cardíac o problemes respiratoris, per tant 
l’exercici físic ens ajudarà a millor la qualitat de 
vida i reduir el risc de possibles malalties. 

 

Primer de tot explicarem els seus beneficis: 

- Redueix el risc de patir caigudes i ajuda a pre-
venir o retardar malalties cròniques. 

- Redueix el risc de patir malalties del cor. 

- Milllora la digestió i la regularitat del ritme 
intestinal. 

- Ajuda a la conciliació del son alliberant ten-
sions. 

- Redueix patir lesions musculars i òssies i po-
tenciarem la força, la resistència i la flexibilitat. 

- Mantindrem una bona capacitat respiratòria.  

- Millorarem la coordinació i l’equilibri.  

- Ens ajuda a relacionar-nos amb altres perso-
nes  i millora la nostra autoestima. 

Hi ha moltes maneres de realizar exercici físic, 
però que podem fer per mantenir-nos actius a 
la tercera edat? 

                   Com ho podem fer? 

El més fàcil és incorporar  l’exercici físic a la 
rutina diària que tenim, per tant cada dia podem 
fer una mica d’exercici i notar els beneficis de 
manera progressiva.  És important que abans 
de començar l’exercici es faci un escalafament 
previ (per exemple: exercicis globals amb el 
coll, braços i cames i/o estiraments). S’acon-
sella realitzar activitat física 3 cops per setma-
na uns 30 minuts, fent descansos entre exercici 
i exercici d’uns 2 minuts. 

Página 14 

FEM SALUT! 

Quin exercicis podem realitzar? 

Podem fer exercicis específics de totes les 
parts del cos (de peu, asseguts o tumbats) o 
podem anar a caminar, tot dependrà del vostre 
nivell d’activitat física actual. 

És important no fer sobreesforços, cada perso-
na té un ritme diferent, a mesura que aneu aga-
fant força i resistència podreu anar afegint difi-
cultat als exercicis o allargar el temps de l’acti-
vitat, sempre ha de ser progressivament! I si 
en algún cas ens trobem malament hem d’avi-
sar o comentar-ho amb el nostre metge. 

 

 

Cal mencionar també que per portar un bon ni-
vell de vida saludable, hem de cuidar la alimen-
tació.  Per tant és important que en els nostres 
menús hi hagi varietat d’aliments amb una dieta 
equilibrada. 

 

Passats uns mesos de realizar exercici físic 
amb freqüència i portar una bona alimentació, 
ens sentirem millor amb nosaltres mateixos i 
això serà un benefici per la nostra salut. 

 

 

Meritxell Costas (Fisioterapeuta) 

Página 15 

Recorda: Exercici físic + Alimentació sana = SALUT 



Página 16 

BENESTAR 

Les  persones es deprimeixen, independenment 
de la seva edat o condició social.  

Però en la gent gran, aquesta problemàtica és 
més complexa, ja que en aquesta etapa de la 
vida els sentiments de tristor, abandonament i 
soledat s´aguditzen, degut   als canvis dràstics  
que es pateixen, i  a la manca d´importància i 
atenció que se li fa a aquesta malaltia en 
aquestes edats. 

La depressió és una malaltia mèdica que pre-
senta símptomes tant a nivel físic com psi-
cològic  i és una de les primeres causes de 
consulta a psiquiatria de la gent gran. 

La OMS (Organització Mundia de la Salut), cal-
cula que un 25% de la població mundial major 
de 65 anys pateixen algun tipus de trastorn psi-
quiàtric, sent la Depressió la malaltia més fre-
qüent (només superada per  la Demència a par-
tir del 75 anys). 

Diagnosticar una persona gran de depressió no 
és fàcil, ja que sovint, la fatiga , l´insomni , o 
l´excés de son que presenta s´identifiquen com 
a símptomes propis de l´edat .  

Per aquests motius és molt important que els fa-
miliars o cuidadors que detectin aquests símpto-
mes en la persona gran  busquin ajuda pofessional 
el més aviat posible. 

Un cop diagnosticada la depressió  el paper de la 
familia i/o dels  cuidadors és clau per a la seva 
bona evolució ,  han de vigilar  que l’alimentació 
sigui  l´adequada i suficient, procurar que tingui 
uns bons hàbits de son, controlar que es prengui 
la medicació prescrita, acompanyar a les visites 
del psiquiatre i psicòleg,  però sobretot escoltar 
les preocupacions ,sense jutjar , cal ser molt com-
prensiu, animant  a fer les activitats que li agra-
den i li produeixen felicitat i  benestar. 

La depressió en la persona gran, tot i que és una 
malaltia comuna mereix tota l´atenció per part del 
seu entorn. Els canvis, de vegades difícils , que es 
presenten  a aquesta edat , poden indicar un qua-
dre depressiu . 

Per això és molt important, si detectem algún can-
vi en els/les nostres avis /es  consultar a temps. 
Ells /es ens ho agrairan.         

Montse  Badia  (Psicòloga) 

 

La depressió a la 3ª edat:  
la gran desconeguda 
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 SER VOLUNTÀRI 
Acompanyament, escolta, conversa, afecte… tot 
això és el que dónen de manera totalment desinteres-
sada les  voluntàries vinculades a el Programa “Ser 
gran amb dignitat”.  

El projecte, al mateix temps, sensibilitza la societat 
envers la solitud que poden patir les persones grans. 
A través de la visita setmanal d’aquestes voluntàries 
a la residència Mini-Park l’objectiu  que es vol acon-
seguir és el  de millorar la seva autoestima, benestar 
i autonomia.   

“ Son casi 9 años los que pertenezco como voluntaria en Caritas y en un principio me ofrecieron ir 
como acompañante a personas que están en la Residencia Mini-Park para una salida semanal a los 
alrededores donde cambiar un poco de aires. Acepté y no me arrepiento en absoluto y estoy encan-
tada por lo que me aportan los abuelos”                          

Rosa de Dios 

“ Amor, escuchar y respetar a los abuelos es maravilloso. Ellos han luchado, han ganado y perdido 
tanto en su vida que merecen que les dediquemos un poco de nuestro tiempo. Me siento feliz cuando 
los viernes salgo a dar un paseo con ellos y ellos creo que también” 

Marina Fuentes 

“ Quan em van dir de fer de voluntària, no sabia massa què hauria de fer; creia  que seria tant  sols 
acompanyar a passejar persones grans,i després de 8 anys, us puc assegurar que és molt més que 
això. Val molt la pena oferir-los un espai d’esbarjo, on escoltar-los  i estimar-los” 

Mercè Rabert 
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A través de la visita setmanal d’aquestes voluntàries 
a la residència Mini-Park l’objectiu  que es vol acon-
seguir és el  de millorar la seva autoestima, benestar 
i autonomia.   

“ Son casi 9 años los que pertenezco como voluntaria en Caritas y en un principio me ofrecieron ir 
como acompañante a personas que están en la Residencia Mini-Park para una salida semanal a los 
alrededores donde cambiar un poco de aires. Acepté y no me arrepiento en absoluto y estoy encan-
tada por lo que me aportan los abuelos”                          

Rosa de Dios 

“ Amor, escuchar y respetar a los abuelos es maravilloso. Ellos han luchado, han ganado y perdido 
tanto en su vida que merecen que les dediquemos un poco de nuestro tiempo. Me siento feliz cuando 
los viernes salgo a dar un paseo con ellos y ellos creo que también” 

Marina Fuentes 

“ Quan em van dir de fer de voluntària, no sabia massa què hauria de fer; creia  que seria tant  sols 
acompanyar a passejar persones grans,i després de 8 anys, us puc assegurar que és molt més que 
això. Val molt la pena oferir-los un espai d’esbarjo, on escoltar-los  i estimar-los” 

Mercè Rabert 
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ACTUALITAT 
 

Amb la idea de promocionar i obrir a tota 
la comunitat la història de vida dels 
nostres residents, es van inaugurar dues 
exposición dins el projecte La Galeria 
d’Art de la gent gran , Des dels teus ulls 
fent un repàs de les pintures més 
importants del resident i  pintor Joan 
Comas ( 79 anys) i Històries amb art, 
exposició  de les maquetes de l’artísta i 
també resident  Andreu Ferrer (95 anys). 
Amdues exposicions  van ser inaugurades 
per l’Alcalde Xavier Amor i aquesta última 
exposada a la Biblioteca Serra i Moret. La residència Mini-Park participarà dins el 

projecte de Càritas Apadrina un avi.  

Un dels seus molts objectius és  el d’implicar  
a la població jove en el compromís i 
participació social en la promoció de la gent 
gran que està en centres residencials.  

Aquest programa  té previst que s’inicï amb 
el començament del curs escolar. 

El dia 8 de juliol es van entrega les medalles 
centenàries, a la Sr. Maria Camps i la Sr. 
Conchita Calvo, un acte molt emotiu i 
entranyable gràcies a tots els seus estimats 
familiars que van assistir i presidit per la 
Regidora de Benestar Social Pilar Fernández 
i la Regidora de Presidència Carme 
Aragonés, que va destacar la importància 
d’aprendre de la gent gran i valorar la seva 
historia de vida.  
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ACTUALITAT 
Conjuntament 
a m b  l a 
Biblioteca Serra 
i Moret s’ha 
posat en marxa   
el  projecte 
“Voluntàris de 
la biblioteca” amb la finalitat d’apropar la 
cultura a la gent gran dels centres 
residencials. Un cop al mes el voluntari 
assignat  ens fa un “passeig” pel millor de la 
litertura. 

Dins el programa d’activitats d’animació 
sociocultural, s’ha creat el projecte 
“musicoteràpia i Alzheimer” . Aquest 

p r o j e c t e 
e s t à 
conduït per 
l’educadora 
social del 
c e n t r e . 
Alguns dels 
beneficis de 
r e a l i t z a r 

activitas musicals amb pacients amb 
Alzheimer són afavorir i millorar la  
capacitat d’atenció, l’estat d’ànim i 
reduir els estats d’agitació,  

 

LA RESIDÈNCIA MINI-PARK NO DEIXA 
DE CRÈIXER. Al llarg del 2015 es va 
detectar un perfil d’usuaris que 
requerien un suport puntual sobretot 

pel que fa a les activitats de la vida diària. Per tal de donar més cobertura i poder atendre a 
aquests usuaris s’ha creat el SAD (servei d’atenció domiciliària) i podem dir que, en aquest 
2016, aquest servei ha acabat per consolidar-se del tot, oferint una atenció personal i 
domèstica amb personal especialitzat a domicili, adaptant-nos sempre a les necessitats de 
cada familia. Al mateix temps continuem oferint altres serveis com Centre de dia i assistència 
–acompanyaments a hospitals i clíniques en forma de companyies i/o vetlles. 
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NOTI-EXPRESS CULINÀRIUM 

INGREDIENTS PER A 6 PERSONES: 

2 Clares d’ou 

4 Rovells d’ou 

100gr de sucre 

400gr de mascarpone 

200gr de melindros 

1 tassa de cafè 

Xocolata per ratllar 

Cacau en pols per espolvorejar 

6 maduixes 

50 gr de Baileys 

PREPARACIÓ: 

En primer lloc, prepararem una cafetera perquè el cafè pugui refredar 
abans de muntar el tiramisú. 

Tot seguit, muntem les clares a punt de neu i les reservem, per un altre 
banda batem els rovells amb el sucre fins que tingui una textura escumosa 
(d’això se’n diu ‘pasta bomba’). En aquest moment anem incorporant el 
mascarpone poc a poc i seguim removent, un cop estigui tot el mascarpo-
ne afegim les clares a punt de neu. 

En un motlle o en el meu cas un got, anem fent capes de melindros mullats 
amb una mescla de cafè i Baileys i la massa de mascarpone. 

Deixem refredar a la nevera durant 2 hores i acabem amb cacau espolvo-
rejat per sobre amb virutes de xocolata i maduixa tallada a quarts. 

Oriol Barnau   (Keme Restaurant) 

 

 TIRAMISÚ DE BAILEYS 





RESIDÈNCIA 
CENTRE AMB PLACES  

PÚBLIQUES ACREDITADES 

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS 
- Disposem d’àmplies habitacions, amb bany  
  adaptat i complert. 
- Cuina pròpia. 
- Sala de visites. 
- Terrassa i/o balcó amb vistes al mar. 
- Connexió de TV a l’habitació. 
- Calefacció centralitzada. 
- Biblioteca i sala d’activitats. 
- Sala de Rehabilitació. 
- Infermeria. 

Disposem d’un personal altament  
qualificat i motivat per desenvolupar 

 les tasques necessàries pel bon  
funcionament del centre. 

SERVEIS 
- Centre de dia. 
- SAD (Servei d’atenció domiciliària) 
- Servei de metge permanent. 
- Projecte d’activitats socioeducatives. 
- Programa de rehabilitació. 
- Servei de bugaderia pròpia. 
- Servei de podologia i perruqueria pròpia. 
- Tràmits sanitàris. 
- Tramitació d’ajudes públiques. 
- Servei d’acompanyament. 
- Programa de voluntariat coordinat amb 
Càritas. 
- Programa d’atenció Individualitzada. 
 
EQUIP PROFESSIONAL 
Grup Sanitàri 
- Equip Tècnic auxiliar 
- Metge 
- Infermera 
- Fisioterapeuta 
- Psicòleg 
 
Grup Social 
- Treballadora Social 
- Educadora Social 

RESIDÈNCIA 

Habitacions individuals i compartides amb bany complert  
i terrassa amb vistes. 

Àmpli pati on poder disfrutar del sol i de les activitats que s’organitzen. 

Menjador amb cuina pròpia i menús adaptats a les  
necessitats dels residents. 
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ON ESTEM?
   Situada al poble de Pineda de Mar a primera 
   línea del mar i 100 metres de l’estació de renfe.

   C/ Consulat del mar nº 7
    PINEDA DE MAR

PER MÉS INFORMACIÓ
   (93) 7671135
   Preguntar per Paquita, Sandra o Montse

PREGUNTA PER LES 
NOSTRES PLACES 

PÚBLIQUES

RESIDÈNCIA 
MINI-PARK

“Millorar la qualitat de vida 
i promocionar l’autonomia 
dels nostres residents és 

la nostra prioritat”

RESIDÈNCIA MINI-PARK
Grup Avebar Geriàtrics S.L.

(93) 7671135

info@minipark.es
Visitants a...
http://facebook.com/residencia.minipark

Les temperatures agradables i la qualitat 
d’hores de sol que disfruta la costa del 
Maresme, fa que el nostre centre es 

converteixi en un indret ideal pel repòs i el 
descans de la gent gran, lluny de les 
aglomeracions de les grans ciutats.

www.minipark.es

Visitants a...
http://facebook.com/residencia.minipark


