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A l'interior trobareu les fotos de les 

activitats realitzades al mes d'octubre, les 

activitats del mes de novembre, el racó de 

les paraules, passatemps i moltes coses més! 
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Visita al Celler Empordàlia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dilluns 6 d’octubre vam fer una 

sortida al Celler Empordàlia. Ens 

van fer una visita guiada i tot seguit ens van convidar a menjar pa 

amb oli acompanyat d’una copeta de vi.  

 

1.FOTOS DE LES ACTIVITATS DEL MES DE JULIOL 
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Visita Clowns 

 

El divendres 24 d’octubre, vam 

rebre la visita dels Pallassos de l’escola de clowns de Pontós. Tot i que 

van començar una mica més tard del que teníem previst, ens van fer 

riure i ens van distreure una bona estona. 
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 La castanyada 

El dimecres 29 d’octubre vam 

celebrar al centre “La 

Castanyada”. Les castanyeres 

varen arribar carregades de 

castanyes, moniatos i una mica de 

moscatell! 
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 Josep Gabaldà 

Està amb nosaltres en règim de residència des del dijous 9 d’octubre. 

 Dolors Vallés 

Està amb nosaltres en règim de centre de dia des del dijous 9 

d'octubre. 

 Manuel Moreno 

Està amb nosaltres en règim de residència des del dimecres 15 

d’octubre. 

 Manoli Mora 

Està amb nosaltres en règim de residència des del dilluns 20 d’octubre. 

 Ana Llosa 

Està amb nosaltres en règim de residència des del dilluns 20 d’octubre 

 Maria Geli. L’1 d’octubre va ser alta de la residència perquè ja 
s’havia recuperat de la fractura i va tornar a casa seva. 

 

† Maria Flaquer. Morí el dimarts 7 d’octubre. 

† Margarita Berta. Morí el  dijous 9 d’octubre. 

† Benjamin Duncan. Morí el dilluns 20 d’octubre. 

† Ana Llosa. Morí el dijous 24 d'octubre. 

    † Clara Terol. Morí el dilluns 27 d’octubre. 

3. UN ESPAI PER AL RECORD 

2. NOUS INGRESSOS 
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 Taller de panellets 

El dimarts 4 de novembre, farem el nostre 

taller de panellets. A les 11 del matí, us 

esperem a la sala d’activitats a tots aquells 

que ens vulgueu ajudar a fer panellets per 

tota la residència. Els donarem per postres a 

tothom aquell mateix dia. 

 

 Recordes com acaben aquestes cançons? 

- Mirando al mar soñé,.......................................................... 

- Por el camino verde, .......................................................... 

- Reloj, no marques las horas,.............................................. 

- Baixant de la font del gat,................................................... 

- María de la O,..................................................................... 

- Fumando espero,................................................................ 

- Pisa morena, pisa con garbo,.............................................. 

- Ansiedad, de tenerte en mis brazos,.................................... 

- Mujer, si puedes tú con Dios hablar,.................................. 

- Quince años, tiene mi amor,............................................... 

- Ese lunar que tienes,......................................................... 

4. LES ACTIVITATS DE NOVEMBRE 

5. EL RACÓ DE LES PARAULES 
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 La recepta del mes: 

FAVES A LA CATALANA 

 
- INGREDIENTS: 

Alls tendres 

Cebes tendres 

Menta  

Farigola 

Botifarra negra. 

Oli 

Sal 
- PREPARACIÓ: 

1. Es tallen a trossets els alls tendres, les cebes tendres i la 

botifarra negra. 

2. En una cassola, en fred, i tirem tots els ingredients i ho 

posem a coure a foc lent.  

3. Taparem la cassola i a sobre la tapa hi posarem un plat amb 

aigua.  

4. De tant en tant haurem de sacsejar la cassola perquè no 

s’enganxi. 

5. Quan les faves siguin tendres apaguem el foc i ja està a 

punt per ser menjat. 

 

- Nota: Amb les faves s’hi poden barrejar pèsols. 
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Recepta donada pels participants del taller de memòria. 

 Endevinalles: 

1.  El meu vestit vesteix,   2. Dos n’has de comprar, 

    també sóc bona per menjar,               deu n’hi has de posar, 

    i els pastors em passegen        però de cinc en cinc 

    per la muntanya i el pla.       els hi has de ficar. 

 

2. Duc el mal a dintre meu         3. Som de família valenta 

    però corro com el vent      i pel fred no ens espantem 

    i quan em senten venir     ja que a l’estiu ens vestim 

    s’aparta tota la gent.      i a l'hivern ens despullem. 

 

 Refranys i dites del mes de novembre 

 Sol pel novembre i abril plujós, estiu calorós. 

 Pluges de novembre omplen els barrals i curen tots els mals. 

 Qui pel novembre no té llenya seca ja cal que es prepari   

l’esquena 

 Novembre i febrer són marit i muller. 

 Novembre calent, maig gelat. 

 Novembre acabat, hivern començat. 

 Els arbres de pinyol, pel novembre s’enterren i pel maig surten 

al sol. 

 Darrera del novembre nuvolós ve el gener polsós. 

 De fi de novembre enllà, pren la manta i no la deixis estar 
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 All, per què no ets fi? Perquè no em van sembrar per Sant 

Martí. 

 Acudits: 

1. Arriba Pepet i li diu a sa mare: 

-Mare ja no tornaré a jugar més amb en Jaumet al trencaclosques. 

-Per què Pepet?- Pregunta la mare. 

-Perquè a la primera martellada ja està plorant. 

 

2. Una mestra li diu al seu alumne:  

-A veure Lluís, diga'm què passaria si et tallés una orella?  

-Que em quedaria sord, mestra. 

-I si et tallés l’altra orella?  

-Que em quedaria cec.  

-Per què?, va dir espantada la mestra.  

-Perquè em caurien les ulleres mestra. 

 

 Embarbussaments 

- Babau, beu vi bo i viu bé 

- En Ferran, ferrer, feia fum i foc ferrant ferro fort 

- La fada Flora, fa una festa amb farina fina. 

- De genollons codonys collia, de genollons collia codonys. 

- Tinc cinc fills tísics i prims, i amics íntims vint-i-cinc. 

- Un plat pla blau clar, ple de pebre negra està. 
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 Poesia a la mujer 

Mujer, tu alma es fuerza, 

tu corazón nobleza, tu mirada 

ilumina a ese joven del cual 

estás enamorada, <ese amor> es 

amor fiel que te la vida 

nadie os separará 

por ser dos corazones 

que nacieron para quererse. 

Con avenencia y las manos unidas, 

visitáis un jardín con rosas, tulipanes, 

claveles y otras flores de diferentes 

colores y olores que perfumarán 

vuestros cuerpos sentados en el mismo 

banco del jardín rodeado de árboles 

en sus ramas ruiseñores, que con su 

trinar alegran vuestros corazones, 

y sin dejar de miraros con dulzura, 

vitalidad y suavidad, acercáis 

vuestros labios y os dais unos besos, 

besos fieles de dos corazones 

que nacieron para quererse. 

      Alfredo Sendra 
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             Residente de la Residencia Pi i Sunyer      8.11.2014 

 

6. PASSATEMPS  
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 Uneix els punts seguint l'ordre correcte: 

 Resol aquest laberint: 
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 Recordes com acaben aquestes cançons? 

- Mirando al mar soñé, que estabas junto a mí 

- Por el camino verde, camino verde, que va a la ermita 

- Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer 

- Baixant de la font del gat, una noia una noia 

-María de la O, que desgraciaíta gitana tú eres teniéndolo tó 

- Fumando espero, al hombre que yo quiero 

- Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario un relicario me 

voy a hacer 

- Ansiedad, de tenerte en mis brazos, musitando palabras de 

amor 

- Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna 

vez te he dejado de adorar 

- Quince años, tiene mi amor, le gusta tanto bailar el rock 

- Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca 

 

 Endevinalles: 

1. La ovella 

2. Els guants 

3. La ambulància 

4. Els arbres 

 

 

 

7.  SOLUCIONS 
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 Uneix els punts: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laberint: 

 


