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Comença l’estiu amb l’olor i el so dels petards, la Revetlla de Sant Joan a 

tocar... com cada any. I en aquesta ocasió encara tenim més motius per 

celebrar, hem arribat a la nova normalitat o represa, hem superat junts un 

seguit d’etapes i restriccions que no han estat pas fàcils. 

Recuperem la normalitat poc a poc i ens anem veient amb més freqüència 

al SRC. Per aquest motiu hem pensat espaiar una mica l’edició del quadern i 

oferir-lo quinzenalment. Quan arribi el mes de setembre ens agradaria 

valorar com donar-li continuïtat i voldrem saber la vostra opinió. Han estat 

moltes setmanes de treball conjunt, de compromís tant per part de les 

persones que han col·laborant en les diferents edicions, com d’aquelles que 

han fet servir el quadern per mantenir-se en contacte amb el treball 

rehabilitador i amb la nostra petita comunitat que és el Servei de 

Rehabilitació. Volem seguir treballant junts i pensar en nous projectes 

col·laboratius. Tenim molt a dir i a compartir!!!  

Equip del Servei de Rehabilitació Comunitària 

de Sarrià i Sant Gervasi 

 

 DILLUNS 

22/06 

DIMARTS 

23/06 

DIMECRES 

24/06 

DIJOUS 

25/06 

DIVENDRES 

26/06 
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16 a 17:00h 

Organització 

del dia a dia 

Raquel i Jordi 

 

 

10 a 11h 

Gimnàstica 

i Relax 

Paty 
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12 a 13:30h 

Grup de 

Suport 

Núria 

 

Club de 

lectura 

Raquel 

 

10 a 11:30h 

Activitat 

Expressiva 

Elena i Ana 

 

P
R

E
S

E
N

C
I
A

L
 09:30 – 10:00 

Respirem 

10:15 – 10:45 

 

11:00 – 12:00 

Caminada 

 

11:00 – 12:00 

Rehabilitació 

Cognitiva 

 

12:00 –13:00 

Arteràpia  

 

11:30 – 12:30 

Rehabilitació 

Cognitiva 

 

 

 

 

ana.aznar@chmcorts.com 

elena.carcelen@chmcorts.com 

jordi.andreu@chmcorts.com 

nuria.puigdellivol@chmcorts.com 

patricia.blumhofer@chmcorts.com 

raquel.cabanes@chmcorts.com 

selene.urcullu@chmcorts.com 

tania.lopez@chmcorts.com

mailto:ana.aznar@chmcorts.com
mailto:elena.carcelen@chmcorts.com
mailto:jordi.andreu@chmcorts.com
mailto:nuria.puigdellivol@chmcorts.com
mailto:patricia.blumhofer@chmcorts.com
mailto:raquel.cabanes@chmcorts.com
mailto:selene.urcullu@chmcorts.com
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Et presentem el quadern nº14... 

 

EXERCICIS NEUROCOGNITIUS 

- Fluïdesa verbal i atenció    pàg. 4 

- Vocabulari       pàg. 5 

- Càlcul i antònims      pàg. 6 

- Atenció       pàg. 7 

- Mots encreuats      pàg. 8 

- Memòria i tasca de cancel·lació   pàg. 9 

- Càlcul       pàg. 10 

- Comprensió de text     pàg. 11  

      

TÈCNIQUES DE CONTROL DE L’ANSIETAT      

-  Aprenentatges en temps de crisis     pàg. 13 

  

TÈCNIQUES EXPRESSIVES  

- Expossició virtual SUSOESPAI    pàg. 16 

- Imatges per inspirar-se     pàg. 19 

- Fotografia confinada     pàg. 20    

- Paraules per inspirar-se    pàg. 21 

 

RECURSOS COMUNITARIS 

  

 - Apropat recursos                     pàg. 22 

 - Propostes Xarxa sense Gravetat   pàg. 23 

- Propostes Centres Cívics     pág. 24 

 

SALUT I FUNCIONALITAT         

- Cuina i nutrició: Ou amb games i espàrrecs 

Mousse de xocolata saludable    pàg. 26 

- “Nova normalitat”     pàg. 28 

- Lectura: Un plaer malaguanyat   pàg. 29  

       

 

COL·LABORACIONS DE LES COMPANYES  

I COMPANYS DEL SRC   

- Mira, mira...      pàg. 31 

- Poemes       pàg. 34 

- Speaking Time      pàg. 41 

- Problema d’escacs     pàg. 44 

- Cites, reflexions...     pàg. 46 
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EXERCICIS NEUROCOGNITIUS 

¡Formando palabras! Escriba palabras que empiecen por… 

PAS______________  

PAS______________  

PAS______________  

PAS______________  

PAS______________  

PAS______________ 

 

Imagine que está frente al escaparate de una frutería. Ponga en el 

recuadro el nombre que corresponda a cada una de las frutas. 
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Fijándose de nuevo en el escaparate anterior escriba la fruta que… 

Aparezca en la posición central___________________________________ 

Que se encuentre a la derecha del kiwi_____________________________ 

Que se encuentre debajo de la cereza______________________________ 

Que se encuentre a la izquierda de la manzana______________________ 

Que se encuentra encima del melón_______________________________ 

Que se encuentra en la esquina inferior derecha_____________________ 

Que se encuentra en la esquina superior izquierda____________________ 

 

¿Qué es qué? Describa las siguientes palabras: 

Pescatero:___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Bombero:____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Azafata:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Farmacia:____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Librería:______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Colegio:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Escriba una palabra que signifique lo mismo que… 

SALIR   Marcharse  

CAMINAR  _________  

DAR   _________ 

HERMOSO  _________ 

HABLAR  _________ 

ACABAR  _________ 

INTERROGAR _________ 
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Fíjese en el número que corresponde a cada uno de los símbolos y 

luego rellene el cuadro inferior. 
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Mots encreuats: 

                     2                         

                                                

               4                7             

                           8                   

                           3                   

                  1                            

                  10                            

               5                               

                                                

                     6                         

                                                

                                                
                                                

 

1. La testa. 

2. Agradable de veure. Bell, valent, premiat de certa proporció i bellesa. 

3. Que ocupa el lloc número u en una sèrie ordenada. Dit d'una persona o 
d'una cosa: Que precedeix a les altres de la seva espècie en ordre, 

temps, lloc, situació, classe o jerarquia. 

4. Defunció. Terminació de la vida. 

5. Cert. 

6. Grup de persones. Persones. 

7. Esperit immortal. Substància immaterial dels éssers vivents que en 
l'ésser humà és considerada com el principi del sentiment i del 

pensament; pels creients, principi a través del qual es posen en 
contacte amb Déu. 

8. Habilitat, recobriment, jugada. Part del cos humà unida a l'extremitat 
de l'avantbraç i que comprèn des del canell fins i tot fins a la punta dels 

dits. 

9.  Rosquilla, donut, berlina. Participi masculí singular de donar. 

10. Suc de raïm fermentat. 
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Solució:  

                           9                   

                           D                   

                           O                   

                     2    N                   

                     B    A                   

               4 M O R T    7             

                     N    8 M À             

                     I    3    N             

                  1 C A P    I             

                  10       R    M             

               5 V E R I T A T          

                  I       M                   

                     6 G E N T             

                           R       
    

 

 

¡Nos ponemos al día! Escriba una noticia que haya escuchado en los 

últimos días.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________ 
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Total letra A:       Total letra R:  

 

A calcular!: Realiza las siguientes operaciones: 

27 + 57 - 30 x 3 =  

71 + 7 + 1 + 18 x 2 =  

25 x 4 + 50 + 77 – 33 =  

33 + 33 – 33 – 25 x 12 =  
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COMPRENSIÓN DE TEXTO: (lingua.com) 

 

1. Lea atentamente y en voz alta el texto. Responda las 

preguntas. 

“Núria es una mujer de 32 años que nació en un pueblecito de Salamanca, 

que se llama Sequeros. Vino a vivir a Cataluña hace 6 años y medio porque 

conoció a un chico muy especial. Le apasionan los grupos de rock español y 

jugar al fútbol. Trabaja en un laboratorio de plantas medicinales y tiene un 

gato blanco muy cariñoso que se llama Zoig.” 

 

a) ¿Cómo se llama la mujer de la historia? ______________________  

b) ¿En qué provincia nació? __________________________________  

c) ¿Dónde vive ahora? _____________ ¿Desde cuándo? ___________ 

d) ¿Por qué se trasladó? _____________________________________  

e) ¿Qué le apasiona? ________________________________________  

f) ¿Dónde trabaja? __________________________________________  

g) ¿Qué animal tiene? ______________ ¿De qué color es? __________ 

__________________________________________ 

 



#QUEDATACASA Quadern de Rehabilitació Psicosocial 
Servei de Rehabilitació Comunitària Sarrià i Sant Gervasi 

 

12 
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TÈCNIQUES DE CONTROL DE L’ANSIETAT  

Ara que ja no estem en cap fase numèrica, també dita “nova normalitat”o 

“represa” o ......  

Sigui com sigui, sembla que podem recuperar cert ritme i activitats, 

sortides, nous paisatges, retrobades i fer un dia a dia amb aires d’estiu.  

ARA és un bon moment per mirar enrere i posar en valor tot l’esforç fet 

durant els mesos més difícils. Tot el què heu fet i esteu fent  per sostenir 

aquesta situació, els nous aprenentatges, el que cadascú ha aconseguit 

personalment i com a grup, amb els companys del SRC.  

ARA és moment de ser-ne conscients i quedar-nos-ho. N’hem anat parlant 

en els grups online i volem deixar-ho per escrit per no oblidar tot el que heu 

aconseguit: la capacitat de posar en pràctica recursos per afrontar moments 

difícils, respirar i respirar,  estratègies imaginatives, provar-ho i provar-ho, 

la resiliència, la solidaritat que heu practicat, el suport mútu i la xarxa que 

heu anat teixint, pensar que si hi ha alguna cosa que a un li ha anat bé 

compartir-la i proposar-la amb la resta, la creativitat que s’ha despertat o 

intensificat, la capacitat de reinventar-se i el fet de  parar, observar-se a un 

mateix, pensar-se i mirar endavant. 

Felicitats per la feina feta! 

APRENDIZAJES EN TIEMPO DE CRISIS: CÓMO VER LO QUE HE 

APRENDIDO 

Ángel Rull, El periódico 

Las etapas que vamos atravesando a lo largo de nuestra vida no 

siempre son fáciles. Algunas de ellas, por los acontecimientos 

ocurridos, nos marcan especialmente y pueden dolernos durante un 

largo periodo de tiempo. Muchas de esas experiencias son 

incontrolables, aparecen en nuestra vida y no podemos hacer nada 

para evitarlo. El estado de confinamiento es una de las experiencias 

que van a marcar nuestra vida y de la que nos acordaremos durante 

el resto de nuestra vida. Son varios meses donde van ocurriendo 

fenómenos, muchos de ellos negativos, que acabarán moldeando 

lo que seremos en el futuro. Esto, aunque haya acontecimientos 

que no nos gusten, también deja en nosotros múltiples aprendizajes. 

 

 

https://www.elperiodico.com/es/autor/angel-rull-75438
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Siéntate 

Las diferentes crisis vitales nos enseñan a valorar aspectos de 

nuestra vida, a cambiar el foco, a saber qué es lo importante o a 

conocernos a nosotros mismos. Ponemos a prueba nuestras 

herramientas y vamos adquiriendo todas aquellas que no teníamos 

pero que la crisis nos demanda. Esto aparece, por ejemplo, ante 

rupturas o divorcios, cuando hay un despido o cuando alguna persona 

se va de nuestra vida, pero también ocurre ante la crisis sanitaria que 

estamos atravesando. Lo que conocíamos se rompe, nuestros 

esquemas se desmoronan y tenemos que reconstruirlo de forma 

diferente. Ante algo así, es imposible que salgamos de la misma 

manera. Siempre hay un aprendizaje en todo ello. 

Está claro que preferiríamos evitar lo negativo y aun así aprender, 

pero ya que no podemos controlar lo que nos ocurre y nuestro 

cerebro siempre se adapta, podemos de forma deliberada buscar esos 

aprendizajes. Un acto que nos acercará más a nosotros mismos y nos 

ayudará en el futuro. A través de las siguientes claves podremos 

hacerlo: 

 

1. Fíjate en tu tiempo 

El confinamiento nos ha hecho muy conscientes del tiempo que antes 

podíamos tener en comparación con el de ahora. Puedes observar si 

perdías mucho el tiempo en cosas que no te interesaban o si lo 

malgastabas en el sofá. ¿Cómo eres ahora respecto a tu tiempo? 

2. Las relaciones 

¿Qué tipo de relaciones quieres establecer? Tanto a nivel de amistad, 

como de pareja o con la familia, hemos puesto a prueba las 

relaciones. Hay personas con las que se ha intensificado el contacto y 

otras que han desaparecido. Es una buena criba y ahora tenemos la 

verdad de esos vínculos ante nosotros. Podemos decidir cómo 

queremos gestionar las relaciones a partir de ahora. 

3. Autoconocimiento 

El día a día nos impedía tener tiempo para reflexionar sobre nosotros 

mismos o conocernos. Realmente siempre teníamos una excusa para 

no mirar dentro. La crisis sanitaria nos ha obligado a escucharnos 
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más, saber cuáles son nuestras necesidades o todas aquellas 

sombras a trabajar. 

4. Lo que de verdad me importa 

Si el confinamiento nos ha mostrado cómo son nuestras relaciones, 

también lo ha hecho sobre nuestras prioridades. ¿En qué trabajo 

estaba metido? ¿A qué le dedicaba mi atención? Nuestras prioridades 

no siempre eran auténticas. Ahora tenemos un foco más amplio y 

podemos discernir mejor. 

Cualquier tapa de nuestra vida va a dejar algo positivo en nosotros, 

aunque a veces parezca que no compensa. La situación de 

confinamiento no es una excepción, todo lo contrario. Con el tiempo 

veremos que fue, para muchos, el punto de inicio a nuevas 

experiencias o una vida más acorde a sus verdaderos valores. Una 

etapa de conocimiento que podremos observar mejor en el futuro, 

aunque ahora tenemos ya pistas. 
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TÈCNIQUES EXPRESSIVES 

 

Os presentem què s’ està fent des del  SUSOESPAI, 

un espai de creació i Salut Mental ubicat al Centre  

Cultural  Albareda, al barri del Poble Sec.. 

Benvinguts al web del 

CENTRE CULTURAL 
ALBAREDA 

DesConfinament 

Exposició col·lectiva de Susoespai 

 
Dibuix: Raül 

 

EXPOSICIÓ VIRTUAL DE SUSOESPAI, CREACIÓ I SALUT 

MENTAL 
A l'associació Susoespai, creació i salut mental, hem emprat l’art 

com a fórmula magistral per desconfinar-nos. Acostumades com 
estem a desmuntar barreres i a ensorrar murs invisibles –però ben 

reals–, hem fet ús un cop més de l’eina de la creació per desfermar-
nos de l’aïllament i fer brollar emocions. Tenim necessitat de contacte 

i de compartir. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda/p/35969/desconfinament
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda/p/35969/desconfinament
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda/p/35969/desconfinament
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda/p/35969/desconfinament
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Ens hem reunit diàriament a través de les nostres pantalles per 

intercanviar propostes i obres produïdes a casa: poemes, dibuixos, 
pintures, escultures... Ens hem valgut dels mitjans de què disposem i 

ens hem sorprès en descobrir, en el suport virtual, un espai que ens 

ha permès desfer les distàncies, oferint-nos l’oportunitat de sentir-
nos a prop les unes de les altres. 

Participants: César, Chus, Dani, David, Eme, Encarna, Esther, 
Eusebi, Hug, Jaime, Lorena, Mery Eis, Montse, Raül, Roger 

 
 

L’Associació Susoespai, creació salut i mental, és una entitat sense 
ànim de lucre del Poble-sec, que vol apropar els museus d’art a 

l’àmbit de la salut mental mitjançant la pràctica artística. L’equip 
docent està constituït per professors llicenciats en Belles Arts, tècnics 

en educació de museus i artistes col·laboradors. Gent positiva, que 
valora la diversitat i transmet entusiasme pel món de l’art i dels 

museus. Susoespai realitza els tallers setmanalment al Centre 
Cultural Albareda. 

 

BIBLIOGRAFIA  
Selecció a cura de la Biblioteca Francesc Boix del Poble-sec. Trobareu 

llibres sobre salut mental i transtorns de tipologia diversa que estan 
disponibles per descarregar gratuïtament al portal eBiblio. 

Clica aquí pe

 
ENLLAÇOS RELACIONATS 
Barri 

 
Susoespai 

 
CAP Les Hortes 

 
Sant Pere Claver. Fundació 

sanitària 

 
Centre de salut mental d'adults 

Montjuïc 
 

 
Salut mental 

 
Què suposa tenir un problema 

de salut mental? 
Gestió emocional (Cat Salut) 

 

Mapa de recursos de Salut 
Mental de Catalunya 

 
 

 
Salut emocional per a la vida 

quotidiana (Conferència CC 
Urgell) 

 

La Càpsula. Articles divulgatius 
d'actualitat (Sant Pere Claver) 

 
(…. ) 

 
Creació i Salut 

 
 

 
Art i salut mental. Cada cop 

més evidències (Cultura 

https://susoespai.org/
https://www.instagram.com/susoespai/
https://www.instagram.com/susoespai/
http://capleshortes.cat/app/
http://capleshortes.cat/app/
https://www.spcsalut.org/index.php
https://www.spcsalut.org/index.php
https://www.spcsalut.org/index.php
http://capleshortes.cat/app/
http://capleshortes.cat/app/
http://capleshortes.cat/app/
http://capleshortes.cat/app/
http://capleshortes.cat/app/
https://www.youtube.com/watch?v=TULOCqU1kBA
https://www.youtube.com/watch?v=TULOCqU1kBA
https://gestioemocional.catsalut.cat/
https://gestioemocional.catsalut.cat/
https://gestioemocional.catsalut.cat/
https://gestioemocional.catsalut.cat/
https://gestioemocional.catsalut.cat/
https://gestioemocional.catsalut.cat/
http://www.salutmental.org/salut-mental/mapa-de-recursos-i-serveis-nivel1/
http://www.salutmental.org/salut-mental/mapa-de-recursos-i-serveis-nivel1/
https://www.santpereclaver.org/capsula.php
https://www.santpereclaver.org/capsula.php
https://www.santpereclaver.org/capsula.php
https://www.santpereclaver.org/capsula.php
https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/Art-i-salut.-Cada-cop-mes-evidencies
https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/Art-i-salut.-Cada-cop-mes-evidencies
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Gencat) 

 
Art i salut: reptes i 

oportunitats (blog del MNAC) 

 
Propostes artístiques per a 

la quarantena 

 

Dibuixos confinats al CC Urgell 
 

 

 
Dins de casa a l'Espai Català-

Roca
 

 

  

Organitzador de l'activitat: Susoespai, creació i salut mental 

Participants: César, Chus, Dani, David, Eme, Encarna, Esther, 
Eusebi, Hug, Jaime, Lorena, Mery Eis, Montse, Raül, Roger 

On: Centre Cultural Albareda 
Email: ccalbareda@ccalbareda.cat 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda/p/35969/desconfinament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.museunacional.cat/arts-i-salut-reptes-i-oportunitats/
https://blog.museunacional.cat/arts-i-salut-reptes-i-oportunitats/
https://www.ccurgell.cat/wp-content/uploads/2020/03/bases.jpg
https://www.ccurgell.cat/wp-content/uploads/2020/03/bases.jpg
https://www.golferichs.org/catalaroca-activitat/dins-de-casa/
https://www.golferichs.org/catalaroca-activitat/dins-de-casa/
mailto:ccalbareda@ccalbareda.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda/p/35969/desconfinament
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IMATGES  PER INSPIRAR-SE  

Seguim a les projeccions..... 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Agafa un objecte 

2. Col·loca’l en un paper 

3. Resegueix l’ombra  

4. Que veus?  

5. Deixa’t portar  per les línees  

6. Contrueix la teva historia  

7. envia'ns-la per correu: 

elena.carcele@nhmcorts.com 

esperem les vostres propostes! 

 

 

mailto:elena.carcele@nhmcorts.com
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FOTOGRAFIA CONFINADA  

 

 
 
Des del  Servei de Rehabilitació  us convidem a 

participar en la proposta:  

 “ fotografia confinada”  

Fes una foto  amb el teu mòbil del que creguis 

interessant, representatiu, curiós, d’allò que veus 

cada dia... dels aplaudiments, del que veus per la 

finestra o bé d’algun detall ja sigui real o inventat del 

teu confinament. És important que no fotografieu a 

persones que ho puguin reconèixer. 

 
 

Envia’ns la teva foto amb un pseudònim i títol  

al WhatsApp   673.317.585 Àrea d’inserció 

Comunitària Grup CHM o bé al correu  

electrònic: montserrat.rigol@chmcorts.com 
 

mailto:montserrat.rigol@chmcorts.com
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PARAULES PER INSPIRAR-SE  

 

Històries projectades 

 

A la secció del quadern “imatges per inspirar-se” es 

presenta una selecció de projeccions  

 

Tria una o més  imagtes  

 

Imagina, inspirat, juga, crea..... 

  

     I construeix la teva història  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vols ajudar-nos a construir aquesta història?  

Anima’t a participar i fes-nos arribar la teva proposta. 

tania.lopez@chmcorts.com  

 

mailto:tania.lopez@chmcorts.com
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RECURSOS COMUNITARIS 
 

APROPA PROPOSA! 

 

La creativitat no té límits!  
     

 

 

Xerrada per inspirar-nos 

Beneficis de la natura 

per a la salut i la creativitat 

Com ens ajuda la natura en la nostra salut? Quin 

vincle té amb l'art? |  Veure el vídeo  

 

 

 

Jocs musicals 

Percussió per a tothom 

Petites pautes per entrenar el ritme, també riure i 

passar una bona estona musical.  

 Veure el vídeo  

 

https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=88c3ec6b84&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=5eff912321&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=fe49749bf7&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=ca4993d2e6&e=2cc6a5b897
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Despertem el cos 

Exercicis d'escalfament 

No oblidem bellugar el cos aquests dies! Aquí 

teniu una proposta per fer-ho amb amabilitat. | 

Veure el vídeo 

   

 

 

 

    

 

DES DE LA XARXA SENSE GRAVETAT, ENS 

RECORDEN ELS SEUS TALLERS ONLINE 

 

 

 

Des de l’espai de xarxa sense gravetat , esperen que estiguem  bé  o tan bé com 

sigui possible en aquests dies tan estranys i, a estones,  trists i desconcertants.  

Ens envien molts ànims i abraçades a totes i el desig de trobar-nos aviat habitant 

els carrers. 

 

En insformen que tenen una programació per aquest segon trimestre, de tallers 

telemàtics... 

Pots consultar tota la seva oferta al següent LINK:  

https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=a3f678e6a6&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=5dc407be94&e=2cc6a5b897
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https://redsingravedad.org/ca/tallers/ 

 

Per a més informació: 

www.redsingravedad.org 

info@redsingravedad.org 

661 628 286 

 

US FEM ARRIBAR ELS PROGRAMES DE RÀDIO QUE VAN  

https://radionikosia.org/ 

 

PROPOSTES CULTURALS I LÚDIQUES DELS 

CENTRES CÍVICS  

 

Des del Centre Cívic Vil·la Urània ens fan arribar les seves diferents propostes 
culturals i lúdiques de JUNY 

Feu una breu passejada pels seus confinaments més especials (clicar els que us 
interessi per veure les activitats): 

En el següent enllaç trobareu tota la informació: 

https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/noticia/el-
vil%25c2%25b7la-urania-comenca-el-mes-de-juny-amb-activitats-dallo-mes-
variades_956086 

 

Des de la Casa Orlandai, ens ofereixen diversos tallers o activitats per alleujar el 
confinament i gaudir de moments a casa…  

https://redsingravedad.org/ca/tallers/
https://redsingravedad.us18.list-manage.com/track/click?u=cde459a29a3dbf20f43131a7a&id=715f36902e&e=4d683294bb
mailto:info@redsingravedad.org
https://radionikosia.org/
https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/noticia/el-vil%25c2%25b7la-urania-comenca-el-mes-de-juny-amb-activitats-dallo-mes-variades_956086
https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/noticia/el-vil%25c2%25b7la-urania-comenca-el-mes-de-juny-amb-activitats-dallo-mes-variades_956086
https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/noticia/el-vil%25c2%25b7la-urania-comenca-el-mes-de-juny-amb-activitats-dallo-mes-variades_956086
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https://casaorlandai.cat/lorlandai-des-de-casa-2/ 

 

 
DES DEL CASAL DE SARRIÀ ENS FAN ARRIBAR LA SEVA  

 
 Les petites propostes a casa, que tan útils han estat, i ho seran 

encara, en aquests temps recents que ens ha tocat Les classes de 

pilates online de la Daniela Bronn, tallerista de l’equipament 
 Diverses exposicions virtuals que s’hi afegiran a aquest fructífer 

ventall de creativitat durant les primeres setmanes de juny. 
 

A la seva web trobareu tota aquesta interessant informació: 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria/l/1/2757/la-
petita-proposta-a-casa 

 
 

 
 

 
 

  

https://casaorlandai.cat/lorlandai-des-de-casa-2/
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria/l/1/2757/la-petita-proposta-a-casa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwS6ag5X8Pc7bc-h5vjJORPXHJvMQDWCU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwS6ag5X8Pc7bc-h5vjJORPXHJvMQDWCU
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria/l/1/2757/la-petita-proposta-a-casa
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria/l/1/2757/la-petita-proposta-a-casa
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         SALUT I FUNCIONALITAT      

 

 

CUINA I NUTRICIÓ 

Benvinguts de nou a la secció de cuina i nutrició del quadern. Aquesta 

setmana tan sols us presentem una recepta d’ou amb gambes i espàrrecs i 

una recepta dolça de mousse de xocolata saludable. 

  Recordeu, si cuineu les nostres receptes i/o voleu recomanar les vostres a 

la resta de companys, pots fer-nos arribar les receptes o les fotografies de 

les nostres propostes als següents mails: 

Sarrià:     Les Corts: 

jordi.andreu@chmcorts.com  veronica.devoto@chmcorts.com 

raquel.cabanes@chmcorts.com  

“REVUELTO” D’OU AMB 

GAMBES I ESPÀRRECS 

VERDS 

INGREDIENTS (per a una 

persona) 

- Un grapat de gambes 

pelades (poden estar 

congelades) 

- 5 o 6 espàrrecs verds 

- 1 ou 

- Oli d’oliva 

- Sal 

- Pebre negre 

ELABORACIÓ 

- Treiem la part final dels espàrrecs verds. 

- Tallem a trossos petits els espàrrecs 

- Posem una mica d’oli a la sarten i afegim les gambes i els espàrrecs 

a trossos.  

- Afegir una mica de sal i pebre negre 

mailto:jordi.andreu@chmcorts.com
mailto:veronica.devoto@chmcorts.com
mailto:raquel.cabanes@chmcorts.com
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- Quan estiguin cuinats tant els espàrrecs com les gambes, posarem 

l’ou sense l'ou sense batre en la paella i el removem amb una 

espàtula o una forquilla de fusta, fins que estigui cuinat. 

 

 

MOUSSE DE XOCOLATA SALUDABLE 

INGREDIENTS 

- 1 plàtan madur 

- mig alvocat 

- 100ml de llet desnatada 

- 2 cullerades petites de cacau (sense 

sucre afegit) 

ELABORACIÓ 

- Posem tots els ingredients en el baso de 

la batedora, i ho triturem bé perquè no 

quedin grumolls. 

- Podem repartir els ingredients en gots de 

cristall i guardar-los en la nevera fins a consumir. 

 

 

 

 

  

  Si teniu motlles de gelats, 

podeu posar la mescla en ells i 

congelar, aconseguint un ric i 

saludable gelat de xocolata 
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NOVA NORMALITAT: “la represa” 

El dilluns dia 22 de juny començara el que fins ara em conegut com la 

“nova normalitat”.  

Durant els darrers mesos, ens hem acostumat a tenir una serie de 

limitacions tant horàries com de distàncies a l’hora de sortir de casa, que 

poc a poc s’han eliminat.  

Es bon moment per poder reprendre totes aquelles activitats que fins 

ara no hem pogut duu a terme, i aprofitar per retrobar-se amb amics i 

familiars.  

Tot i això, no ens hem d’oblidar, de que la “nova normalitat” té noves 

demandes. Recordeu que estem sortint de la pandemia però amb la 

pandemia, per la qual cosa hi ha mesures de prevenció que encara tenim 

que seguir, com per exemple: 

- L’ús obligatori de mascareta: sobretot al transport públic i en 

llocs tancats. També al carrer quan no es pugui asegurar la 

distància minima de seguretat. 

- Distància de seguretat: Fins ara la distància ha sigut de 2 

metres, però actualment s’ha redüit a 1,5 metres.  

- Rentar-se les mans: El rentat de mans es alguna cosa que hem 

de mantenir, sempre que puguis, fes-ho amb aïgua i sabó. Si estàs 

al carrer també ho pots fer amb solució hidroalcoholica.  

- Si esternudes o tos, recorda cobrir-te amb el colze. 
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LECTURA 

Des de el club de lectura ens ofereixen aquesta lectura... 

Un plaer malaguanyat 
 

Lavabos d’hotels de tres estrelles. Són un dels capricis que petitburgesos 

com nosaltres ens podem permetre de tant en tant, sobretot si trobem 
alguna oferta per internet. I encara més, reblar el clau és dutxar-s’hi i no 

preocupar-se per l’aigua que gastes. Un plaer dels bons. 
Des que ens vàrem casar, la Júlia i jo fèiem el mateix any rere any, al mes 

d’agost, l’únic que teníem disponible per a les vacances d’estiu. Per pocs 
calés gaudíem d’allò més de quinze dies de lleure, un any a la platja el 

següent a la muntanya. 
 

Aquest any, però, la cosa no va sortir com esperàvem. 
 

Jo ja no hi hagués anat quan la mestressa d’aquell “hotelet amb encant”, 
com així s’anunciava, ens va comunicar que, a causa d’un overbooking 

degut a la mala gestió d’una agencia de viatges estrangera, no ens podien 
assegurar l’allotjament que havíem contractat. Que en tot cas, si es resolia 

el problema, ens ho farien saber el més aviat possible, i si no fos possible, 
que no patíssim, que ens reemborsarien el que havíem abonat. 

Jo era partidari de no esperar i canviar de plans, encara que haguéssim de 

pagar més en un altre hotel. Però la Júlia, sempre tant cabuda, digué no, 
no i no. «Ja és temporada alta i no trobarem res que pagui la pena. Que no 

ho saps que els hotelers se n’aprofiten i posen els preus pels núvols, els 
molt lladres? Que no hem dit que estalviaríem tot el que poguéssim per 

marxar d’aquest pis de merda? És que no saps a quin preu estan els 
lloguers avui dia? I els pisos de compra escara pitjor».. I tal i qual. No hi 

havia manera de fer-la canviar de parer, tossuda com és. «Abans em 
quedo a casa, mira el que et dic», reblà. Assumpte tancat, com sempre que 

la contradeia. 
 

Per sort —tot i que ara no n’estic tan segur—, quinze dies abans de 
començar les vacances i quan ja em veia prenent el sol a la galeria, ens va 

trucar la mestressa de l’hotel per dir-nos que tot estava arreglat i que ens 
esperava a la data convinguda. Que només hi havia un petit detall, però 

que de segur no seria cap inconvenient per a nosaltres. Un petit canvi i 

prou. «Ja veuran, ja veuran com de bé s’ho passaran», digué aquella dona 
abans de penjar el telèfon sense donar-me temps a preguntar en què 

consistiria aquest petit canvi, com l’havia definit. 
 

—I si anem personalment i que ens ho expliqui? Total només són tres hores 
de viatge. I així sortirem de dubtes — li digué a la Júlia. 
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—Però què més dona? Potser no hem estat en hotels de dues estrelles, que 

feien pena, i fins i tot en hostals de mala mort i encara estem vius? Apa, no 
t’encaparris. Segur que es tracta només de que l’habitació haurà de ser 

més petita o sense vistes al mar, com vam demanar. O mira per on, potser 
ens fan com a la Roser i l’Antoni quan van anar a París. No te’n recordes? 

Sí, home, sí, que, degut també a un overbooking, els van allotjar en un 

hotel de més categoria pel mateix preu. 
 

—Si fos això, m’ho hauria dit per telèfon. 
 

I així es va acabar, Un cop més, la discussió. 
 

En tornar del viatge, ens esperaven les típiques preguntes dels típics 
tafaners: On heu estat? Com ha anat? Què tal l’hotel? És bonic, amb 

encant, ben ubicat? I l’habitació? Llit de matrimoni o individuals? I així, un 
seguit de preguntes que tot plegat sembla més un interrogatori. Però mai 

ens havia dolgut tant haver de contestar. I ho vam fer amb tantes evasives 
que jo crec que tots van sospitar quelcom estrany. 

 
Però com podíem dir-los que enguany el caprici de petit burgés no era als 

lavabos, ni molt menys a la dutxa sinó que vam haver de passar tots els 

dies de vacances en un càmping que hi ha a la vora de l’hotel? Quan ens ho 
digueren vam arrufar el nas, però vàrem acceptar per no haver de tornar, a 

l’últim moment, amb les mans buides. Hi ha càmpings la mar de bons, ens 
vam consolar. Però el que no sabíem, perquè aquella dona no va obrir 

boca, és que era un càmping nudista. En les dues setmanes, no vam sortir 
ni un sol dia de l’habitació. Ara, tot sigui dit, l’aigua era molt fresca i a la 

banyera s’hi estava molt bé. Per tot esbarjo, jo, de tant en tant, treia el nas 
per la finestra. Hi havia cada una que treia el singlot. 
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COL·LABORACIONS DE COMPANYES  

I COMPANYS DELS SRC i FAMILIARS 

 

 

 

MIRA MIRA.....       els artistes del nostre SRC volen 

compartir les seves creacions amb vosaltres 

 

Poesia, fotografia, obra plàstica, creacions amb paper, 

relats curts o llargs,  escultures, reptes mentals, opinions, 

aprenentatge... tot té cabuda al nostre quadern. 

Les diferents propostes que fem cada setmana o allò que 

vingui de gust compartir amb els companys i companyes 

del SRC.  

 

 

Gràcies per compartir el vostre art i les vostres idees! 
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MIQUEL C
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CRISTINA T
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Me duele la boca  

con que me hablas, 

los ojos sin alma 

con que me miras. 

 

Mentir, la mejor promesa, 

el prodigio de engañar 

o, acaso, exagerar. 

 

Y que fácil olvidar. 

Se olvida, 

y se vuelve a mentir, 

en confuso y cruel insistir. 

 

Atascado en su serpenteo, 

fabulando sin parar, 

triste traición, 

con intención. 

 

Nada trajiste,  

todo te llevaste 

y aún así,  

te justificaste. 

 

Mejor que queden páginas vacías, 

que una lenta agonía, 

de mil heridas, 

ya vividas. 

 

No sabes cómo quise amar. 

Te puedo perdonar, 

pero no volver a confiar. 

 

....º.... 

Mireia G  
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En el otoño de mi vida 

llegó el amor 

La ilusión invadió mi corazón,  

su fuerte latido me elevó 

y mi coraza se quebró. 

 

Que dulces eran las caricias, 

que tiernos los abrazos. 

Que etéreos los sueños, 

de espejismos inusitados. 

 

El mundo cambió. 

El día amanecía lleno de promesas. 

La noche llegaba con la oferta 

de nuevas fantasías. 

 

Dibujábamos nuevos proyectos 

en el lienzo de la vida. 

Jugando a ser jóvenes de nuevo, 

ante esa última utopía. 

 

Los días resultaban perfectas perlas 

del collar de nuestra existencia. 

 

 

Las estaciones se sucedían  

en una perfecta armonía. 

 

Y en el tercer año de su existencia, 

un amargo despertar llegó, 

ya no estabas, desapareciste 

sin palabras, sin rastro que seguir. 

 

¿Por qué te fuiste? 

¿Qué te alejó de mí? 

¿Quisiste herirme? 

¿Hacerme daño? 

 

La desolación me invadió, 

como oscuro manto, 

que mi otoño cubrió.  

 

Aunque el sol precediera la noche, 

el verano, al invierno 

y el frio al calor. 

Sólo sentía dolor. 

 

....º.... 

 

 
 

Mireia G  
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                            Eri vol compartir les seves                       

manualitats a tots vosaltres                                                                                     
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NÚRIA R 
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JAVIER A 
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Alguns companys i familiars ens han fet arribar les seves 

impressions sobre el programa de TV3 “TABÚS” sobre els trastorns 

mentals 

Bueno, aparte de lo que tenía cada uno de los invitados. A mi me pasó lo mismo que al 

público. Reír y reír de los monólogos que hacía el presentador. Creo que es importante 

conocernos y conocer otras enfermedades mentales, para hacernos cargo de lo que puede 

sentir la otra persona. No se si empaticé con los chistes. Teniendo conciencia de lo que les 

pasaba a los invitados. Un programa OK. 

JML 

 

Vi el programa de tabús y lo tomé como un programa de humor. No me sentí ofendida. 

Destacar que me gustó que se hablara del diálogo abierto en Finlandia. La metodología que 

tienen en este país cuando tienes un agudo de no ingresar en un psiquiátrico si no de hacer 

mucho soporte psicológico al paciente y su familia. 

MS 

 

Vaig veure el programa Tabús i em va agradar. Els xistes em son més igual, però entenc que 

fan la cosa més amena i destensa i és necessari riure's de tot a la vida. Em van agradar molt 

els tres protagonistes, molt sincers i lúcids amb les seves experiències. En general el programa 

és molt tendre i fet amb cura. 

LG 

 

Me gustó mucho el programa de tabus,  que mezcló humor con problemas humanos muy 

serios, como es en nuestro caso la enfermedad mental. Eché en falta alguna persona que no 

explicara su experiencia con el TOC, que es el trastorno que más me atañe. A veces pienso que 

se trivializa en exceso este problema, como en la película " Mejor imposible ". El sufrimiento en 

el fondo es uno, y os aseguro que con TOC el sufrimiento es, también, terrible. Por lo demás, 

buen programa que da una orientación de nuestro mundo a personas ajenas a el. 

CV 

 

Acabo de ver el programa, ha sido muy interesante. Yo a nadie le cuento mi problema. Por mi 

trayectoria muchas personas que me conocen saben que he estado muy mal. Cuando me 

preguntan les digo que estoy bien. Jamás cuento la verdad porque creo que me juzgarían yeso 

no me gusta. A mi familia tampoco les cuento mucho porque no quiero que lo pasen mal. Soy 

sincera con los médicos porque son los que me ayudan. 

PA 
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Per a mi, aixó dels Tabu's, són molt subjectius. Jo intento aclarar la situació sempre que puc. 

Però es fa dificil. I tampoc pots estar sempre a la güall. !!!!!! 

L'insult no es pot tolerar, però també s,en fa un gra masa, sobre les coses que fan mal. Crec 

de debó, que son malsenteços, per part del nostre col-lectiu. Ens ofenem masa aviat, per el 

que per mi son xorradas. 

Es clar, que per aixó se li diu malaltia. 

Crec amb la ensenyança del malalt a ser més condescendent amb els plantejaments. O sigui a 

pensar més bé les coses. I a tenir més empatía cap a l'altre i no esperar que els demés la 

tinguin amb tú. 

No preocuparte per el que tú 

Raonas, quan és negatiu.!!!!! 

I  mirar la part positiva dels asuntes. Es difícil, però no és imposible !!!! 

SS 

 

 

En aquesta ocasió des del grup d’Antiestigma, el JManuel ens 

proposa:   

visualitzar el següent programa: ESO NO SE PREGUNTA (sobre estigma i salut mental). 

http://www.telemadrid.es/programas/eso-no-se-pregunta/pregunta-2-2078212231--

20181220124500.html   

Quines preguntes o comentaris heu viscut en primera persona que hagis pensat “ESO 

NO SE PREGUNTA”! Pots compartir-ho als dijous a les 12:00h al GRUP DE SUPORT o 

escrivint un mail a nuria.puigdellivol@chmcorts.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telemadrid.es/programas/eso-no-se-pregunta/pregunta-2-2078212231--20181220124500.html
http://www.telemadrid.es/programas/eso-no-se-pregunta/pregunta-2-2078212231--20181220124500.html
mailto:nuria.puigdellivol@chmcorts.com
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LESSON 11 

 

 

Conjugación Significado 

I have not had/haven’t had yo no he tenido 

you have not had/haven’t had tú no has tenido 

he has not had/hasn’t had 

she has not had/hasn’t had 
it has not had/hasn’t had 

él no ha tenido 

ella no ha tenido 
ello no ha tenido 

we have not had/haven’t had nosotros no hemos tenido 

you have not had/haven’t had vosotros no habéis tenido 

they have not had/haven’t had ellos no han tenido 

 

 

 

 

 

 

PRESENT PERFECT NEGATIVE 

Sujeto+auxiliary verb(have/has)+not+past participle+complement 

 

 

 

En aquesta lliçó treballarem amb el present perfect negative i el present 

perfect interrogative. Trobareu molts exemples i exercicis per practicar. Us 

animem a continuar participant d’aquesta sessió i practicar  amb el material 

que ha preparat la companya Esther. 
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EJEMPLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

o

m

p 

 

Completa las siguientes oraciones usando la forma larga del presente perfecto 

del verbo en forma negativa: 

1 John, you send……have not sent………………………. this letter yet. 

2 The neighbours complain……………………………….. about the construction. 

3 Our friend Peter give………………………………………….me the nicest bracelet. 

4 I break…………………………………………………………….up with my boyfriend. 

5 Your brother know………………………………………….. him for many years. 

 

 

Completa las siguientes oraciones usando las formas contraídas del presente 

perfecto del verbo  en forma negativa: 

6 The kid break…………………hasn’t  broken……........ the vase, the dog did it. 

7 My sister ride…………………………………………………………the horse yet. 

8 You speak…………………………………………………………to him about that. 

9 We let……………………………………………………..our son go to the party. 

10 It be………………………………………………………………….easy to get here. 

 

 

 

 

I haven't bought a launch. No he comprado una lancha. 

You have not sent a postcard to your friends. No has enviado una postal a tus amigos. 

He hasn't talked to her since yesterday. No he hablado con ella desde ayer. 

She has not watched 'Titanic' yet. Ella no ha visto "Titanic" todavía. 

It hasn't snowed since 1980. No ha nevado desde 1980. 

We have not had breakfast. No hemos desayunado. 

You haven't cleaned your rooms. No habéis limpiado vuestras habitaciones. 

They have not done the laundry. No han hecho la colada. 

He´s not gone. No se ha ido 
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PRESENT PERFECT INTERROGATIVE: 

auxiliary verb(have/has)+Sujeto+ past participle+complement 

Conjugación Significado 

Have I  had? yo he tenido? 

Have you had? tú has tenido? 

Has he had? 

has she had? 
has it had? 

él ha tenido? 

ella ha tenido? 
ello ha tenido? 

Have we had? nosotros hemos tenido? 

Have you had? vosotros habéis tenido? 

Haave they had? ellos han tenido? 

 

 

EJEMPLOS 

What have I done wrong? ¿Qué he hecho mal? 

Have you had fun today? ¿Te lo has pasado bien hoy? 

Why has he not called me? ¿Por qué no me ha llamado? 

Has she lost her talent? ¿Ha perdido su talento? 

How has it changed over time? ¿Cómo ha cambiado con el tiempo? 

Why have we had to sign this paper? 
¿Por qué hemos tenido que firmar este 
papel? 

Have you turned it off ? ¿Lo habéis apagado? 

Haven't they thought about the 

consequences? 
¿No han pensado en las consecuencias? 

 

Escribe las siguientes preguntas usando la forma larga del presente perfecto. 

1 Your brother / do / his homework ? ……has your brother done his 

homework…………………….? 

2 Why / we / go / so fast ? …………………………………………………………………..? 

3 How / be / the day / at university ? ……………………………………………………………..? 

4 They / not win / the competition ? ………………………………………………………………? 
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Escribe las siguientes preguntas usando  presente perfecto, en forma 

interrogativa, siempre que sea posible. 

6 Your friends / swim / today at the beach ? 

……………………………………………………………………………….? 
7 The thief / not escape/ from the police ? 
………………………………………………………………………………? 

8 His sister / not phone / you since Monday ? 
…………………………………………………………………….? 

9 The rain / fall / in the countryside ? 
………………………………………………………………………? 
 

10 We / not listen / this CD for three times in the last hour ? 
………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

  

Aquest material està dirigit a persones que vulguin aprendre anglès i 

tinguin un nivell bàsic de l’idioma. Si el vostre nivell és més avançat, i 

teniu ganes de aprendre més i practicar, disposem de material d’anglés 

intermig que us podem fer arribar via e-mail. Si esteu interessats, 

demaneu el material al vostre referent i us ho farà arribar. 

 

Hasta aquí hemos llegado. Espero que te hayas divertido con la lección 

y hayas aprendido mucho. Por otra parte,  te pediría si podrías 

enviarme tu opinión, sugerencias, comentarios, etc. Para poder 

mejorar las clases! Hazme saber si te ha gustado la lección, si has 

aprendido, si te ha costado entender….en mi dirección de e-mail: 

esardinero1971@gmail.com 
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PROBLEMA D’ESCACS   

Aquí tenim el problema d’escacs que ens proposa el Carlos per aquesta setmana. 

Nilsson- Hoen. Suecia, 1970 

 

Juguen les negres i guanyen. 

 

Escriu la resposta aquí:  

 

 

 

El problema de la setmana passada contenia una errada en l’enunciat. Enlloc de ser “Juguen les negres 

i guanyen”(la solució seria Dxc2++), l’enunciat hauria de dir “Juguen les blanques i guanyen”. La 

solució és la següent: 

1.       Tc5      Ce8 

2.       Txc4   Txc4 
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 Cites, reflexions... 

El Carlos comparteix amb nosaltres un fragment de Viktor Frankl. 
 

"Tratase, en efecto, de un hombre joven que, habiendo gozado de una vida profesional 

interesante y fructuosa  -un diseñador publicitario muy exitoso- se vio apartado de repente de 

su trabajo profesional por haber caído enfermo de la médula espinal de forma maligna e 

inoperable. Este tumor le paralizó muy rápidamente los brazos y las piernas, viéndose 

entonces imposibilitado para seguir adelante con la dirección en que básicamente había 

configurado su vida con sentido pleno, a saber, la dirección de estar activo. Separado ya del 

grupo profesional, se vio forzado a tomar otra dirección: su actividad iba disminuyendo 

crecientemente, viéndose cada vez más obligado a encontrar en una actitud pasiva el sentido 

de aquella situación de estrechez sobrevenida, y todo eso en la medida de sus posibilidades de 

luchar por dar sentido a su vida. Pues bien, ¿qué hizo nuestro paciente?. Cuando estuvo en el 

hospital se dedicó a la lectura con máxima intensidad,  leyó libros para los que antes, dada su 

compleja vida profesional, nunca había encontrado tiempo, oyó aplicadamente música en la 

radio, y sostuvo los más excitantes diálogos con algunos pacientes con los que convivía. De 

este modo se retrotajo nuestro paciente a aquel ámbito de su ser-ahi en el que -al margen de 

la vida activa- resulta posible a todo ser humano alcanzar en su si mismo, en la aceptación 

pasiva del mundo  ( no en última instancia también de lo espiritual), el sentido pleno de su 

vida, el dar respuesta a la cuestión de la vida. De esta manera resulta comprensible que este 

valiente ser humano no haya experimentado en absoluto el sentimiento de que su vida  - ni 

siquiera con todas las limitantes derivadas de su enfermedad- haya carecido de sentido.  Más 

tarde, sin embargo, llegó el momento en que su enfermedad avanzó de tal modo que sus 

manos no pudieron ya sostener ningún libro,  tanto había empeorado su fuerza muscular; más 

adelante, ya no pudo soportar los receptores auditivos,  tanto le afectaban los dolores 

nerviosos al cráneo; y, finalmente, también se le volvió difícil hablar,  por lo cual no pudo 

seguir manteniendo sus ricas discusiones espirituales con los otros enfermos.  Así de separado 

del grupo veiase este hombre nuevamente limitado por el destino, no solamente en el ámbito 

de la realización de valores creativos, sino también en el de los valores de vivencia.  Esta era la 

situación condicionada por la enfermedad de sus últimos días de vida. Pero también en 

semejante situación pudo pelear por conferir sentido a su vida, precisamente en la manera en 

que se enfrentó a esta situación. Nuestro paciente sabía con toda exactitud que sus días, y 

finalmente sus horas, estaban contados. Recuerdo claramente ahora la visita que tuve que 
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pasar en mi condición de médico de guardia de ese hospital en la última tarde de vida de este 

hombre. Cuando andaba cerca del lugar de su cama me llamó por señas. Hablando 

penosamente me dio a entender que por la mañana, durante la visita del médico jefe, se había 

dado cuenta de que el profesor G. había ordenado suministrar una inyección de morfina a los 

enfermos que estaban en sus últimas horas para aminorar los terribles dolores de su inminente 

muerte. Y, dado que el se encontraba -añadio- en la misma situación, y que en la noche 

siguiente se haría lo mismo con él,  me pedía en consecuencia que le pusiera la inyección 

justamente ahora, en ese momento de mi visita, para que la enfermera del turno de noche no 

tuviera que despertarme, a fin de no interrumpir mi sueño...¡ Todavía en las últimas horas de 

su vida estaba este ser humano pensando en cuidar a los otros,  en lugar de "molestarles "!. 

Prescindiendo de la gran valentía con que soportó todo su sufrimiento, ¡ qué hazaña, no 

hazaña profesional sino humana, subyace en este querer tomar en consideración a los demás- 

literalmente- todavía en la última hora!. Me comprenderán ustedes si a renglón seguido añado 

que ningún diseño de publicidad, por grande que hubiera sido,  ni siquiera el mejor y el más 

bello del mundo que hubiera podido elaborar nuestro paciente en la mejor época de su 

actividad profesional,  podría parargonarse como hazaña con la manifestada por este sencillo 

ser humano en el comportamiento de sus últimas horas que acabamos de narrar " 

 

Viktor Emil Frankl, en 'A pesar de todo, di sí a la vida' 
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L’Emma vol compartir amb nosaltres un extracte d’un 

article molt interessant: 
 

 

“¿Por qué el silencio es tan importante para nuestro cerebro? 

 

Hasta hace poco se pensaba que las neuronas no podían regenerarse y que nuestro cerebro 

estaba condenado a un declive progresivo e inexorable. Sin embargo, con el descubrimiento de 

la neurogénesis todo ha cambiado, ahora los neurocientíficos se centran en descubrir que 

puede promover la regeneración neuronal. 

En este sentido, un grupo de investigadores alemanes del Research Center for Regenartive 

Therapies Dresden han descubierto que el silencio tiene un impacto enorme en el cerebro. 

Estos científicos comprobaron que en el cerebro de los ratones que se quedaban en silencio 

durante dos horas cada día crecían nuevas células en el hipocampo, la región del cerebro 

relacionada con la memoria, las emociones y el aprendizaje.”  

 

 

Pots llegir-te l’article sencer al següent enllaç: 

https://www.respiravida.net/investigaciones/%C2%BFpor-qu%C3%A9-el-silencio-es-tan-

importante-para-nuestro-cerebro 

 

 

 

 

 

 

https://www.respiravida.net/investigaciones/%C2%BFpor-qu%C3%A9-el-silencio-es-tan-importante-para-nuestro-cerebro
https://www.respiravida.net/investigaciones/%C2%BFpor-qu%C3%A9-el-silencio-es-tan-importante-para-nuestro-cerebro

