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Sóc la Dolors, i fa 17 anys que vinc a  la Fundació Santa Susanna. Sóc

usuària del Centre de dia,  vinc cada dia aquí i al vespre torno a casa 

meva amb la família.

En tots aquests anys a la Fundació, he vist moltes obres! He vist com 

s’ha anat remodelant tot l’edifici i com s’han aprofitat els espais. Està

quedant preciós. 

Aquí estic ben atesa per tots els treballadors. I molt ben 

acompanyada pels meus companys que com jo venen a passar-hi el 

dia o hi viuen. 

Hi estic com a casa i no m’avorreixo pas.

Llegeix-ho el diari, conversem en grup,  faigs

jocs de música i moviment a la gimnàstica... 

Que santa Susanna beneeixi aquesta casa i ens

protegeixi perquè se segueixin fent coses

bones.

DOLORS GUINARD, USUÀRIA



Em dic Francesca i sóc la dona del Joan Marsal.

Fa quatre anys, el meu home necessitava ajuda i la doctora ens va 

enviar a la Fundació Santa Susanna. Hi havíem passat moltes 

vegades pel davant però no hi havíem entrat mai. Ara hi entrem cada

dia! Acompanyo el Joan al Caliu, al migdia torno a dinar amb ell i a la 

tarda participem junts a les activitats del Punt de trobada.

Aquí a la Fundació em sento alliberada i m’hi trobo tranquil·la: 

l’ajuden a ell en el seu dia a dia però també m’ajuden a mi. Ara fa un 

any em vaig trencar el braç i necessitava més ajuda per cuidar-lo: a 

casa vaig comptar amb el suport de les filles i aquí em van ajudar en 

tot el que necessitava.

A mi m’agrada participar al grup de gimnàstica on coincideixo amb 

algun resident i amb persones del poble. Els dimarts col·laboro al 

taller de costura cosint tovallons, estovalles i el que faci falta per a la 

casa. I m’agrada poder participar junts a les festes i activitats que es 

fan, i col·laborar-hi en la mesura que puc.

Per segon any, he participat a un grup de familiars “Ens cuidem” on 

he conegut persones que viuen situacions semblants i on 

professionals m’han orientat en com actuar davant del procés de la 

malaltia.

Recomanaria a tothom que vingués a la

Fundació! Perquè ajuden a la persona

malalta, però també acompanyen a les

seves famílies.

FRANCESCA CASTELLVELL, FAMILIAR



Sóc en Gerard. Aquest estiu vaig decidir ser voluntari de la Fundació 

Santa Susanna. Hi havia vingut diverses vegades amb l’escola, 

recordo quan vam fer un lip-dub amb música i guarnir els arbres amb 

llana teixida. Com que a l’estiu tenia temps lliure i tenia bon record 

de la residència, vaig pensar que podia aprofitar per estar amb les 

persones que ho podien necessitar. 

He estat venint els matins a la Fundació. He acompanyat a residents 

a sortir al carrer a comprar, a seure una estona a la plaça, a la 

perruqueria, a la platja, he estat fent companyia a persones que no 

volien sortir de la seva planta...

Bé, jo com a voluntari, simplement us volia donar les gràcies, les 

gràcies per aquesta meravellosa experiència que m’heu donat. He 

après moltes coses, però sobretot el que he fet és madurar, madurar 

gràcies a vosaltres. 

I tot això ha sigut gràcies a passar dia darrere dia al vostre costat, 

escoltant-vos, comprenent-vos, ajudant-vos i moltes coses més. 

Recordaré totes les coses que hem fet plegats i també recordaré 

sempre les vegades que ens hem retrobat pel carrer i m’heu saludat. 

Mai ho oblidaré. 

I us dic fins un altre, no adéu perquè espero

poder continuar venint, segur que no serà

tantes hores com ara perquè he d’estar el

màxim de concentrat amb els estudis, però

suposo que podré venir alguna tarda.

Gràcies i fins aviat.

           

GERARD MASCLANS MORET, VOLUNTARI



Em dic Anna i fa més d’un any que treballo a la Fundació Santa 

Susanna. Tenir feina sempre és una alegria, però treballar aquí, amb 

les persones grans, ha estat una oportunitat per obrir-me i canviar el 

meu caràcter tímid i introvertit. La feina m’ha ajudat a somriure.

He estat treballant en diferents àmbits de la casa: he netejant com a 

sanitària, he format part de l’equip de cuina, he servit a la cafeteria 

del Punt de trobada i, ara, formo part de l’equip dels nous serveis 

funeraris.

M’agrada conèixer sempre la persona amb qui estic tractant, 

m’agrada saber el seu nom. I tractar totes les persones que passen 

per les meves mans amb respecte i afecte. 

A la Fundació m’hi sento a gust. 

I quan una persona et dóna les gràcies per

la feina que he fet, em sento satisfeta. Si

fas una feina que t’agrada, ets una persona

feliç.

ANNA LÓPEZ, TREBALLADORA


