
guanyar la Rosa Visard 
l’ Àngel y Dani per no 
tirar el que va sobrar 
també ho vam rifar ; 
total que vam guanyar 
tots alguna cosa. Tam-
bé vam fer un concert 
de guitarra on va parti-
cipar tothom. 
Autors: Dani i Nando 
 

El divendres 23 de de-
sembre ens vam reunir 
els companys del Club 
Social Aidar per tal de 
celebrar la festa de Na-
dal al Casal Cívic Mon-
tserrat, l’ hora les 10:00 
del matí, el menú man-
donguilles Casa Paco, 
molt bones i un pica-
pica primer per fer bo-
ca, molt complert: pata-
tes, olives, “ganxitos”, 
escopinyes, navalles... 
Els cuiners van ser Da-
ni, Àngel i Patricio. 
Preparant el aperitiu, 
Núria Ribas, Nando i 
Dora. Els que van pre-
parar el cotilló i la taula 
Miguel Valverde Rosa 
Visart, Paco Sanchís, 

Salvador Mérida. 
En total a dinar vam ser 
una trentena. De pos-
tres a més dels típics 
torrons i polvorons vam 
dinar préssec i pinya en 
almívar amb una mica 
de nata. 
També aquest dia vam 
fer cagar el tió per 
torns desprès de cantar 
la cançó. Els monitors, 
Sílvia, Anna i 
Toni ens van 
ajudar tota l’ 
estona al temps 
que van animar 
la festa. 
 Desprès van 
jugar al bingo 
on i havia 3 lots 
de Nadal on van 

Hola sóc la Rosa Arevalo, 
aquest Nadal vaig treballar al 
Salo   de  Infància  
d’Igualada.  M’ho vaig pas-
sar molt bé i vaig estar molt 
tranquil·la, perquè m’ agrada 
molt la canalla que corria pel 
recinte del Saló.  
La meva companya i jo reta-
llàvem cartolines en quadres 

petits perquè els nens no 
 s’avorrissin. 
Al migdia anava a dinar per 
torns jo hi anava  a les dues i 
tornava corrent perquè la 
companya, que es deia Anna 
pogués anar a dinar. 
 Hi havia moments de molta 
feina perquè hi havia molts 
nens i nenes. 

Però el dia 1 de gener era 
l’últim dia del Saló i 
s’havien  de recollir  totes les 
coses  (cadires, taules, deco-
ració, xapes....) 
I jo em vaig posar trista 

perquè m’hagués agradat 

que dures més, en fi fins el 

pròxim any 

Rosa Arevalo 

LA FESTA DE NADAL DEL CLUB SOCIAL CONTEN IDO

:  

Activitat 

Gimnastica 

Suau 

2 

Entrevista a 

M.José  
2 

El Racó de la 

Poesia de 

Dani 

2 

L’esquizofre

nia 
3 

Cronica par-

tit: Aixec-

Aidar 

3 

Entrevista a 

Isaac de 

l’APAN 

3 

Humor 4 

LA MEVA EXPERIENCIA AL SALÓ DE LA INFÀNCIA 

BUTLLETÍ DEL CLUB SOCIAL 

AIDAR  
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Entrevista a Maria José la monitora de gimnàstica suau 

El Racó de  Poesia de Dani 

L’activitat de gimnastica suau 
Club   Social Aidar   el  lunes  por la  tarde  practica-
mos  gimnasia  correctiva e   integral en el Espai  
Cívic Centre, con  la  fisioterapeuta MARIA JOSÉ.  
La gimnasia es  buena para la salud de las personas 
en general . 

 

Necesito tu aliento 
Necesito tenerte 
fundirme en tus brazos 
Desnudarme y desnudarte 
Y así no dejar amarte 
Hasta saciar mí sed 
Por que la vida es así siempre 
 Te querré 

Ahora voy a soñar contigo 
Y que te tengo a mi lado y te 
Podré abrazarte y besarte 
Y demostrarte cuando te quiero 
Aunque sea en sueños 
Por que te quiero con el corazón 
En la mano siempre  estaré 
A tu lado 
 

3. Quan vas acabar 

d’estudiar? Ets bona 

estudiant? 
Vaig acabar el 1999 i 
sóc bona estudiant. 
 
4. M. José t’agrada 

molt la música? I 

Lax’n Busto? 

Tota la música m’agrada 
i també Lax’n busto 
 
5. Com t’ agrada la 

roba de moda?vas de 

rebaixes? 

M’agraden els texans i 
la roba de colors alegres 
i si que vaig de rebaixes. 
 
6. Dóna ’ns 3 consells 

bàsics per a cuidar-se 
Fer exercici, estimar- se 
molt a un mateix i men-
jar sa 
 
Autora: Rosa A 

La Maria José és la mo-

nitora de gimnàstica 

suau  

  1. T’agrada ser moni-

tora de gimnàstica? 
Si que m’agrada el grup 
és molt xulo amb gent 
treballadora i amb ganes 
de passar-ho bé. 
 
2. Que has estudiat per 

ser monitora de gim-

nàs??? 
Fisioteràpia i són 3 anys. 

B U T L L E T Í  D E L  C L U B  S O C I A L  



L’esquizofrènia 
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Un 1% de  la   població  
mundial   pateix  aquesta   
malaltia  i  això    significa   
que si  com  deia  l’eslògan     
som 6 milions al  nostres    
país  hi ha 60.000 persones    
que  pateixen  esquizofrènia  
en algun moment  de  la  
seva  vida . 
Si que es tracte   d’una   ma-
laltia   greu   i   crònica  pe-
rò  els símptomes no són  
irreversibles  !!!! 

D’altra  banda  el  fet  que 
en moltes   ocasions   
l’afectat    no   tingui  una   
consciència d’allò   que  li 
està   passant  complica  
extremament la recuperació 
i n’alenteix la recuperació. 
Els  camps   de recerca  van 
des de la farmacologia,  a la  
rehabilitació   social  pas-
sant  per  l’orientació  labo-
ral , l’atenció a  les seves 
famílies i els recursos com 
els   pisos   protegits. 
Aquests i altres recursos són   

perfectament    complemen-
taris  amb   les  tècniques  
terapèutiques   que es fan  
servir   avui  dia    perquè  
sovint  ,    les  teràpies   que 
es fan   servir  i   els profes-
sionals    treballen   pa-
ral·lelament   en   els   dos 
vessants    alhora que són l’ 
assistència i la recerca. 
Cal aprofitar totes les 

oportunitats com els fons 

que es van recollir  a la 

Marató de TV3. 
 

Autora: Rosa Arevalo. 

 
# Tens animals a casa teva o no-
més et dediques cuidant-los ? 
Si tengo gatos perros de la protectora 
del APAN que necesitan socializarse 

 
# Quantes hores tens per treballar 
cuidant els animals ? 
8 horas y a veces más 
 

 
# Quan de temps portes treba-
llant amb animals ? 
Desde 2001 al 2002 se instalaron en 
ÒDENA antes  estábamos en Vilano-
va del Cami 
# Com es que vas decidir treba-
llar amb els animals ? 
Empecé de voluntario y los animales 
me hicieron decidir. 

 
# Si no treballessis amb animals 
de que t’agradaria 
treballar? 
 De montador de pladur 

y decorandor de 
casas viejas  

 
 

partido sentenciado, aun-
que la segunda parte fue a 
mejor o a peor, el partido 
era muy entretenido e in-
teresante, el equipo rival 
 jugó con destreza y teme-
ridad, hicieron lo que pu-
dieron, la victoria final 
fue para el club  

AIDAR, ganamos con 

un total de 7 a 5 , fue un 

buen partido. 
Autor: Patricio 

ENCUENTRO ENTRE EL 

CLUB AIDAR – AIXEC 

 
El pasado día 3 de febrero 
de 2007 se dispuso el en-
cuentro deportivo, entre 
los equipos AIDAR y 
AIXEC. El partido fue 
muy reñido, en el minuto 
15 de la primera parte, el 
club AIDAR ya tenia el 

El partit de futbol: Aidar– Aixec 

ENTREVISTA A l`ISAAC de l’APAN 

“L’Esquizofreni

a si que és una 

malaltia greu i 

crònica però 

els símptomes 

no són  

irreversibles!!!!!

” 



 

ADREÇA: C/TRINITAT 31, 

1ER-3A 

08700-IGUALADA 

TELEFON: 93.8019058 

MAIL– armpa2002@yahoo.es 

SI ESTAS INTERESSAT A PARTICIPAR EN 

LES PROXIMES EDICIONS TRUCA’ NS O 

ENVIA UN MAIL I L’ EQUIP DE  REDAC-

TORS ES POSARAN EN CONTACTE  

TANT AVIAT COM PUGUIN 

 

CLUB SOCIAL AIDAR 

 

Pie de imagen o gráfico. 

ANIMA’ T I PARTICIPA 

c l u b

A IDAR


