La Primera Comunió

Els pares

Aquest desembre farà un any que la meva àvia va al
centre de dia de la Fundació Emma de Sant Joan i
n'estem molt contentes les dues. De seguida s'hi va
adaptar molt bé.
Hi va de dilluns a divendres, al matí havent esmorzat la
venen a buscar i l'acompanyen a la tarda. Al centre de
dia ha fet amigues amb qui surten a passejar i a prendre
el sol pels voltants, hi ha activitats de gimnàstica, fan
exercicis de memòria.
Però el que més agrada a la Nati és pintar i colorejar
dibuixos. Fins i tot li han fet un racó especial per
ella, on hi té la seva taula i els retoladors i hi passa
estones molt llargues. Quan hi ha algun aniversari
o per dates assenyalades com Sant Jordi aprofita

per regalar dibuixos als amics i familiars.
De fet, està comprovat que colorejar és un exercici molt
bo per la salut del nostre cervell, que és gairebé una
meditació perquè la ment està enfocada en una
pràctica agradable, de completar, de donar vida a una
imatge. És molt sa i gratificant.
Hem notat un canvi molt positiu des de que va al
centre. L'activitat i el contacte amb la gent és essencial
per viure amb salut i en totes les edats és un factor
gairebé imprescindible. Les persones grans sovint
passen moltes estones soles perquè la resta de la
família treballa i no té temps per estar per elles, com és
el nostre cas, i el temps que ara passem juntes és de
més qualitat.

Circumstàncies personals en la
meva vida m'han portat a ser
voluntari en la Fundació Emma i tot
seguit vaig a relatar la meva experiència personal.
El primer dia em vaig sentir fora de
lloc i una mica avergonyit, com quan
en la infància canviaves de col·legi i
et presentaven als teus nous
companys de classe, esperant la
seva aprovació. He de dir que
l'acceptació per part de tota la
plantilla, com dels residents ha
estat magnífica, intentant en tot
moment fer-me sentir acompanyat i
còmode.
He de dir que aquesta experiència
personal ha estat gratificant, m'ha
enriquit molt i m'ha fet canviar els
rols que tenia preestablerts sobre
les persones de la 3ª edat.
Comparteixo menjador, converses i
estones d'oci amb elles, amb tota
mena de situacions i anècdotes.
Em fixo en mil detalls, aprenc
moltíssim i m'enriqueixo; són una
font d'experiències, saviesa i
vivències ...
Hi ha dones que malgrat la seva
edat segueixen sent coquetes, com
la Sra. Pura Pérez que porta les
ungles pintades i cuidades com una
jove de 20 anys.

Convius amb gent gran que estan a
l'estació de l'hivern de la vida, afligits
de Parkinson, Alzheimer, malalties
cròniques, però amb moltes ganes
de viure; portant amb dignitat i
valentia aquesta última etapa de la
seva vida, on moltes vegades el cos
físic ja no els acompanya.

Un poeta grec va definir la vellesa:
“Els que en realitat estimen la vida
són aquells que estan envellint”

Totes les companyes del centre
tenen una gran qualitat professional i
humana. És obvi que treballen a
preu fet, que falta personal i que el
treball és dur i mal remunerat, però
sempre porten un somriure als llavis.
He vist calor humà quan se'ls dóna
de menjar a la gent gran, se'ls parla,
se'ls fan activitats socials i didàctiques. Hi ha una gran plantilla.
L'afecte que reps de la gent gran i la
satisfacció personal que produeix el
saber que estàs ajudant a persones
que ho necessiten no té preu.
D'altra banda, quan veus el deteriorament progressiu que pateixen
algunes persones grans o moren,
t'afecta.
A la residència hi ha tres tipus
d'interns: els que encara es valen
per ells mateixos i que poden entrar i
sortir lliurement, els que són
totalment dependents, molts d'ells
amb important deteriorament
cognitiu i els que es troben enmig de
les dues anteriors. El més important
és fer-los sentir aquesta espurna,
que es va perdent amb l'edat i no

deixar que les seves vides caiguin en
la monotonia. Rejovenir-los,
motivar-los, fer-los sentir vius.
En tot aquest temps que porto com
a voluntari en la Fundació, m'han
sorprès molt gratament alguns
interns, com el Sr. Joan Luque: la
primera vegada que el vaig veure, el
vaig prejutjar mentalment emmarcant-lo en un estereotip social. Res
més lluny de la realitat, em vaig
equivocar. Pocs són els que
s'esforcen a entendre'l ja que és un
home que a causa de la seva
malaltia, li costa expressar-se
correctament i per tant comunicarse. Molts es sorprendrien si
s'esforcessin a entendre'l com he fet
jo, i s'adonarien de la gran persona
que és. El Sr. Isidre Bravo és especial per a mi, empatitzem molt bé i
quan li trec un somriure i veig
l'espurna en els seus ulls, aquest
moment no té preu. Aquesta
experiència personal ha servit
perquè em replantegi les prioritats
de la meva vida, ara que estic
deixant l'estiu i entrant en la tardor
de l'ànima.
Vivim en un món tecnològic, material
i cada vegada més deshumanitzat
on el "Quid pro quo" s'està perdent.
Per sort veig que en aquesta residència, els familiars venen diàriament a
veure els seus grans, demostrant-se
afecte i l'important que són per a ells.
Vull agrair-vos l' oportunitat que he
tingut de conèixer la residència
Emma, a la seva plantilla i als
ancians que hi resideixen.

