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Fotos de les activitats del mes de 
setembre, les activitats programades 

pel mes d’octubre, el racó de les 
paraules, passatemps i moltes coses 

més! 
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 Sortida amb el trenet 

El dimecres 3 de setembre vam fer la nostra sortida anual amb el 

Trenet Turístic de Roses i com sempre ens ho vam passar molt bé 

veient les fantàstiques vistes del poble. 

1.FOTOS DE LES ACTIVITATS DEL MES DE JULIOL 
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 Rosa Bosch 

Està amb nosaltres en règim de residència des del 

dilluns 8 de setembre. 

 

 Nicolás López 

Està amb nosaltres en règim de residència des del 

dilluns 15 de setembre. 

 

 Mª Jesús Heredia 

Està amb nosaltres en règim de centre de dia des 

del 16 de setembre. 

 

 Carmen Elorza.  

Està amb nosaltres en règim de residència des del 

divendres 19 de setembre. 

 

† Montserrat Font. Morí el dimecres 3 de setembre. 

† Josep Guix. Morí el dimarts 9 de setembre. 

† Inés Casellas. Morí el divendres 19 de setembre. 

3. UN ESPAI PER AL RECORD 

2. NOUS INGRESSOS 
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 Sortida al Celler 

El dilluns 6 d’octubre, anirem de visita al 

Celler Empordàlia, on ens faran una visita 

guiada pel celler i després ens acomiadaran 

amb un petit piscolabis. Les persones 

interessades en fer aquesta sortida s’hauran de posar en 

contacte amb l’Estela. La furgoneta arribarà a les 4 de la 

tarda i per aquella hora tothom haurà d’estar preparat. 

 Actuació Pallassos 

El divendres 17 d’octubre, cap a les 16.30h de 

la tarda rebrem als alumnes de l’escola de 

Clowns de Pontós, que vindran a fer-nos 

passar una agradable i divertida tarda. 

 La Castanyada 

Com cada any celebrarem a la residència 

La Castanyada. Arribaran les castanyeres 

carregades de castanyes, moniatos, sucs, 

música i amb moltes ganes de divertir-se i 

de passar-ho bé!   

 En la pròxima Resi sortiran les fotos dels aniversaris. 

4. LES ACTIVITATS DE SETEMBRE 
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 Endevinalles: 

1.Con mi cara roja,      2. Yo soy el diminutivo 

   mi ojo negro         de una fruta muy hermosa, 

   y mi vestido verde      tengo virtud provechosa 

   a todo el campo alegro.                     en el campo siempre vivo 

                                                                 y mi cabeza es vistosa. 

 

3. Blancos y larguiruchos  4. Aparece por delante 

    nos fríen en la verbena                      por los lados, por la espalda, 

    dorados y calentitos       te descuidas un instante    

    nos comen el nene y la nena     y te levanta la falda. 

 

 Refranys i dites de la tardor: 

- A la tardor, la foscor fa por. 

- Estiu que dura, tardor assegura. 

- Tardor vertadera, per Sant Miquel la pluja primera. 

- De l’aigua d’octubre i del sol de maig en neix el sembrat 

- Si a l’octubre plou el rovelló mou. 

- Octubre finit, raïm recollit. 

- L’octubre és arribat, la gavina vora el mar. 

- Per l’octubre, del foc, ni massa lluny ni massa a prop. 

 

5. EL RACÓ DE LES PARAULES 
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 Relato corto: 

  Cierto día, dos amigos se encontraron dando un apacible paseo 

por el bosque. Como hacía tiempo que no se veían, comenzaron a 

contarse todo aquello que les había sucedido en este prolongado 

período. Tan absortos estaban en su conversación, que no se dieron 

cuenta de que un enorme oso se acercaba a la carrera hasta su 

posición. 

Cuando el oso estaba a un par de metros de los parlanchines amigos, 

estos por fin se dieron cuenta de su presencia. El más resuelto de los 

dos, decidió subirse a un árbol para evitar ser devorado; el otro, 

mucho menos ágil se lanzó al suelo fingiendo estar muerto. 

En un instante, el oso llegó hasta el lugar en el que el segundo amigo 

se encontraba y al ver que este no se movía, comenzó a olisquearlo y 

tocarlo con una de sus garras para comprobar si estaba realmente 

muerto. Minutos después, el animal se alejó del lugar buscando algo 

que echarse a la boca, ya que los osos nunca comen a otros que estén 

muertos. 

Al verle alejarse entre los árboles del bosque, el primer amigo se bajó 

raudo y veloz para comprobar si al que se había quedado abajo le 

había sucedido algo y preguntarle qué es lo que el 

oso le había contado. El otro muy ufano le dijo: 

- Me ha dicho, que con amigos como tú, no 

necesito enemigos. 

MORALEJA:  El amigo verdadero, nunca se 

apartará de ti, por muy grande que sea el 

peligro. 
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 La Castanyada 

La Castanyada és una festa popular de Catalunya que se celebra 

el dia de Tots Sants, tot i que darrerament se n’ha desplaçat la 

celebració a la vigília d’aquesta diada (entre el 31 d’octubre i l’1 de 

novembre). A occitània també se celebra la castanyada, però no pas 

associada al dia de Tots Sants, sinó com una celebració o festa de la 

tardor. Com el Halloween dels països anglosaxons, o el Magosto de 

les terres asturianes, lleoneses i gallegues. La castanyada catalana 

prové d’una antiga festa ritual funerària. Consisteix en un àpat en 

què es mengen castanyes, panellets, 

moniatos i fruita confitada. La beguda típica 

de la castanyada és el moscatell. Pels volts 

d’aquesta celebració, les castanyeres venen 

al carrer castanyes torrades i calentes, i 

generalment embolicades en paper de diari (paperina). En molts 

llocs, el dia de Tots Sants, els confiters organitzen rifes de panellets 

i fruita confitada. Sembla que el costum d’ingerir aquestes menges 

–altament energètiques- prové del fet que durant la nit de Tots 

Sants, vigília del dia dels morts segons la tradició cristiana, es toca 

a morts sempre seguit fins a la matinada; amics i parents ajuden els 

campaners a fer aquesta dura tasca, i tots plegats consumeixen 

aquests aliments per no defallir. 

Altres versions, més historicistes, esmenten que la castanyada 

consta des del final del segle XVIII i deriva dels antics àpats 
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funeraris, en què no se servien altres menjars que llegums i fruita 

seca i els pans votius de l’oferta als difunts en els funerals, més 

popularment, panets, panellets o panellons. L’àpat tenia un sentit 

simbòlic de comunió amb les ànimes dels difunts: tot torrant les 

castanyes, es resaven les tres parts del rosari 

dels difunts de la família.  

Se sol representar amb la figura d’una 

castanyera: una dona vella, vestida amb roba 

pobra d’abrigar i amb mocador al cap, davant d’un torrador de 

castanyes per a la venda al carrer. Les castanyeres d’abans eren 

molt diferents de les d’avui. Vestien de manera pròpia. Duien unes 

faldilles de sargil molt amples i folrades, amb davantal de cànem i 

llana. Al cap duien una caputxa blanca de llana, molt llarga, que 

els arribava fins més avall de mitja faldilla. La duien lligada al coll 

i a la cintura. El bagatge de les castanyeres era també molt diferent 

del d’ara. Empraven fogons de terrissa semblants a una copa, i així 

eren anomenats. Encara avui a Girona, s’anomena La Copa l’espai 

destinat a l’ocupació de les castanyeres a les fires de Girona, 

celebrades als vols de Tots Sants. Donaven vuit castanyes per un 

“quarto”, equivalent a tres cèntims de la nostra moneda. Les 

castanyeres anunciaven llur indústria amb un crit especial que 

deia: 

 “Calentes i grosses; 

qui en vol, ara que fumen? 
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 Busca les 7 diferències: 

 

 

 

6. PASSATEMPS  
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 Busca estas palabras en la sopa de letras: 
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 Endevinalles: 

1.  Amapolas  2. La manzanilla  3. Los churros  4. El viento 

 

 Busca les 7 diferències: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sopa de letras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  SOLUCIONS 


