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Resum
El treball que presento parla d'en Pere Relats, la persona que dóna nom a la
Fundació on jo treballo.
He pogut conèixer la seva història de vida, és a dir el seu relat, gràcies a algunes
publicacions existents, però sobretot gràcies a tots aquells relats que m’han narrat
les persones que el van conèixer. El descriuen com un home de poques paraules i
molts fets, una persona que impregna. “La seva vida és molta lliçó perquè surt del
cor”. Mossèn Pere mai estava a primera línia. Ell animava, col·laborava, invitava,
proposava.... però sempre quedava al darrera. Ell volia que fossin els laics, els
seglars, els que organitzessin les accions o els serveis que poguessin fer-se.
El Pere ha deixat petjada al barri del Poblenou, el seu tarannà sempre
d'aproximar-se als més necessitats, junt amb els valors més bàsics de l'evangeli
inspiren l'esperit de la Fundació que rep el seu nom.

Paraules clau: Assaig – Pere Relats - Relats
Abstract
The present work that speaks of Pere Relats Stories , the person who gives name
to the Foundation where I work .
I could see the history of life , namely his story , thanks to some publications exist,
but thanks to all those I have recounted stories of people who knew him . The
described as a man of few words and many facts , a person who impregnates . "His
life is so much lesson comes from the heart ." Father Pere was never in front . He
encouraged , collaborate , invited , suggested .... but was always behind . He wanted
were the laity , seculars , who organize activities or services that could be done .
Pere has impacted the neighborhood of Poblenou , his willingness always to come
to the neediest , together with the basic values of the Gospel inspire the spirit of the
Foundation is named
Key words: Essay – Pere Relats- Stories

ÍNDEX
Pàgina
1. Introducció .……….....……….……………………………………...……..

1

2. El relat biogràfic .……………………….………..……………...……...

2

3. Qui és Pere Relats .………………….……………...……………......……

3

4. La Fundació Pere Relats .…………...…..………...……………...…...…

17

5. Persones de la Fundació que el van conèixer ...……………...…...…

21

6. Reflexions personals ..………………..……………...……………...……

28

7. En Pere vist des de l’art ..………..……..……...……………...………....

34

8. Bibliografia …..………………....…..……………...………………….……

39

9. Annexos ………..……..….…..…..………..……...…………………...……

40

Annex 1. Document de valors corporatius ..………………....…..………

40

Annex 2. Model d'Atenció centrada en la persona …………....………..

46

Annex 3. Estades d'Estiu (Colònies) Viladrau 2015 ………..…………..

48

ÍNDEX DE FOTOGRAFIES

Pàgina
Fotografia 1. Cim dels Encantats, el dia 08-08-1973 (Pere, el del
barret) …...……………………………………………………………….…………

12

Fotografia 2. El Pere, un amant de la naturalesa …………………………

12

Fotografia 3. El Pere al costat de la persona amb cadira de rodes .... ..

13

Fotografia 4. Els nens participant en les colònies (primera fila) ..…...…

14

Fotografia 5. Monòlit situat a la Rambla del Poblenou amb Dr. Trueta

24

Fotografia 6. Dalt del cim amb el Llibre de Les “Llars Pere Relats” a
la mà d'en Jaume ………………………..……………………………………....

30

Fotografia 7. La Bepa, igual que el Pere, s'acomiada dient “ Fins al

32

cel” …..……………………………………………………………………………...
Fotografia 8. Frases del Santuari de Santa Teresina, Lleida ..... ….….

32

Fotografia 9. Escenes de l’auca d’en Pere Relats (I) …………………....

34

Fotografia 10. Escenes de l’auca d’en Pere Relats (II) ………….……....

34

Fotografia 11. Escenes de l’auca d’en Pere Relats (III) ………………....

35

Fotografia 12. Escenes de l’auca d’en Pere Relats (IV) ………...……....

35

Fotografia 13. Escenes de l’auca d’en Pere Relats (V) ………………....

36

Fotografia 14. Escenes de l’auca d’en Pere Relats (VI) …………...…....

36

Fotografia 15. Escenes de l’auca d’en Pere Relats (VII) ……..…...…....

37

Fotografia 16. Escenes de l’auca d’en Pere Relats (VIII) ……..……......

37

Fotografia 17. Escenes de l’auca d’en Pere Relats (IX) …..…….……....

38

Fotografia 18. Escenes de l’auca d’en Pere Relats (X) …….…………...

38

Fotografia 19. Estades d’estiu 2015 (XI) ………………............................

50

Com Pere Relats ajuda al nostre relat

1

1. INTRODUCCIÓ
El treball que he triat per presentar en aquest Post Grau s'ha anat gestant amb
molts moments. En un primer moment volia fer un treball sobre espiritualitat i música
perquè és el tema que em semblava més fàcil per mi, donada la meva formació com
a Musicoterapeuta; però escoltant la classe d'un dels professors que hem tingut,
l'Andreu Trilla, vaig sentir que havia d'escriure sobre el tema dels relats.
En el moment de la classe que el mestre explica que els relats ens ajuden a
construir el nostre propi relat, se'm posa la pell de gallina de sentir que el lloc on
treballo es diu PERE RELATS.
Segueix la classe parlant de la “Compassió”. “Sensació que et fa sentir una
empatia molt gran amb l'altre. El que realment cura, és la cura de proximitat. El desig
final és un reclam...... Descobrir-lo és el que cura.” En el cas de la nostra pràctica
professional posa l'exemple que “el metge ha d'empatitzar amb la persona per treure
on està. Els elements subjectius han d'estar per sobre dels objectius. Cal saber-se
posar al registre de l'altre per millorar la relació. El llenguatge no son només les
paraules.”

Aquest estiu també he viscut un moment que m'ha fet veure clar que anava ben
encaminada. La meva filla de quatre anys va viure conscientment per primera
vegada l'experiència de la mort, en aquest cas d'un gos. Els seus plors desconsolats
em vàrem fer buscar una resposta que li permetés de recuperar la pau que havia
perdut. Li vaig demanar si coneixia l'avi Ramon, i ella em va contestar que si (el meu
pare fa 15 anys que va morir). La seva resposta em va permetre fer-li sentir que els
morts estan vius entre nosaltres quan formen part del nostre relat. Jo li parlo del meu
pare molt sovint i ella sap qui és. Li vaig explicar que mor el cos, però no l'ànima. I
alguna veritat va entendre, ja que va parar de plorar i va ser capaç de recuperar la
pau que havia perdut.
Aquesta experiència em va fer adonar que escriure sobre el Pere Relats era
donar-li vida i que donar-li vida em genera esperança, perquè el Pere Relats era un
home profundament cristià i, com a tal, creia que calia canviar i transformar el món.
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2. EL RELAT BIOGRÀFIC

Segons Pujadas (2002, p.45), “... el relat biogràfic constitueix el tipus de material
més valuós per conèixer i avaluar l'impacte de les transformacions, el seu ordre i la
seva importància en la vida quotidiana, no només de l’individu, sinó del seu entorn
social més immediat”. 1.

Per arribar a aquest relat biogràfic tenim la sort de comptar amb un diari, “Diari
d'un any de peonatge”2 que va escriure en Pere Relats quan, a la dècada dels
setanta, volgué conèixer la vida del món obrer en la pròpia pell. Tot un any de
descobertes i d'interrogants: la fidelitat a la voluntat de Déu i al seguiment de
Jesucrist. La pertinença a l’Església, la litúrgia, el celibat, la pobresa, la gran
comunitat i les comunitats petites. Els altres, els qui sempre tenen les de perdre, la
pobresa material i espiritual, les dificultats de les relacions humanes, el treball dur.
Les inseguretats, les pors i els desigs, el treball i la pregària, estimar i sentir-se
estimat, la dificultat i el petit goig de la vida de cada dia, la solitud i la companyonia.
Tot plegat al voltant d'un eix: donar resposta a la vocació de seguiment de Jesucrist
al servei dels altres. L'experiència la va fer a Madrid de l'octubre del 1970 al juny del
1971.

En tot aquest treball m'he inspirat també en “L'Assaig d'una filosofia de la
proximitat”, escrit per un dels professors que hem tingut durant el curs, Josep Maria
Esquirol.3
Una de les frases que nombra és de Rousseau i diu :“Treu la memòria i
desapareixerà l'amor”. Fent aquest treball m'he adonat que hi ha tantes persones
que l'estimaven que només recuperant la seva història el cor comença a bategar.

1

Pujadas, J.J. (2002). El método biográfico. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
Relats, P. (1975). Diari d'un any de peonatge. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
3
Esquirol, J.M. (2015). La Resistència íntima : Assaig d'una filosofia de la proximitat. Barcelona:
Quaderns Crema.
2
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3. QUI ÉS PERE RELATS?

“Pere Relats i Arimón va néixer el 20 d'agost de 1934 a Lliçà d'Amunt, en el si
d’una família nombrosa. En Pere era el desè dels fills. La família era de profundes
arrels cristianes, tenia dues germanes religioses.
La família, d’arrel pagesa, era més aviat benestant, treballadora i molt
emprenedora.
“Mossèn Lluís Bonet, tot parlant de la infantesa d’en Pere, ens diu: De petit en
Pere era un noi normal, com tots els altres nois; enjogassat, rialler, senzill però
sempre traspuava una bondat quasi innata, fent-se estimar pels altres nois” 4
Estudià teologia al Seminari Conciliar de Barcelona i va ser ordenat prevere l'any
1955 a la vila d'Esparreguera. Va treballar pastoralment a Castellar del Vallès, a
Premià de Mar i a la parròquia de Sant Bernat Calbó de Barcelona.
L'any 1968 entrà a formar part de l'equip sacerdotal del Poblenou. Preocupat per
la pastoral obrera, entre 1970 i 1971 passà un any a Madrid, inserit en el món obrer
de la construcció. L'any 1973, mentre acompanyava un grup de joves de les
parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó, va trobar la mort en un
accident de muntanya als Encantats”.

5

Per sentir l'esperit que ha deixat Pere Relats he entrevistat a moltes persones que
el van conèixer, i escoltar totes aquestes persones m'ha permès sentir que en Pere
és un home que ha deixat petjada.

Una d’aquestes persones és Gemma Vidal: La seva entrevista m'ha servit molt
perquè ella el coneixia de molt a prop. Actualment és voluntària a la Fundació, el seu
relat farà de fil conductor en molts moments del treball. Ella em deixa un llibre que es
va editar després de la seva mort “Estudis d'Evangeli.” 6 En el llibre trobem escrit: “les
notes de Pere Relats us acompanyaran en la lectura dels evangelis i dels Fets del
Apòstols, sobretot per fer-vos adonar que la Paraula de Déu arrelava en ell i donava
4

Camps , N (2013). Les “Llars Pere Relats”. Barcelona: Edicions Saragossa.
Pere Relats (2009). Diari d'un any de peonatge. Barcelona: Edicions Saragossa.
6
Pere Relats (1974). Estudis d'Evangeli. Barcelona: Col.lecció “El gra de blat”, nº7 Publicacions de
l'Abadia de Montserrat.
5

Com Pere Relats ajuda al nostre relat

4

fruit a mesura que aprenia de viure-la enmig dels homes que l'envoltaven”. Els
Estudis d'evangeli sens dubte no eren destinats a ser publicats. L'objectiu del llibre
és ajudar a reflexionar i a no deslligar la fe de la vida de cada dia.
La mateixa Gemma m'explica: “L'evangeli era per ell el seu pa de cada dia.
Buscava fragments de l'evangeli per relacionar el que havia passat durant el dia (a
les colònies) o bé després d'una reunió. Tenia molt present que la figura de Jesús
era el seu bastó. El seu fil conductor de la vida era seguir Jesús.”
La Gemma ens explica que en moments en què ella estava immersa en un mar
de dubtes el Pere li va dir “toca de peus a terra”. També ens diu: “dijous sant, el dia
de l'amor fratern, li vaig preguntar què podria fer, ell em va dir que anés a veure una
senyora gran que estava molt sola”. Aquest esperit és el que després ha inspirat i
mogut a Caliu (grup de voluntaris dins de la Fundació Pere Relats -explicat més
endavant).
També en una altra ocasió en la qual va preguntar què podria fer (intranquil·litat) li
va proposar acollir un sense sostre a dinar a casa seva el dia de Nadal. Ell posava
fets a les paraules. No era un home d'ideologies.
Tal com explica Josep Maria Esquirol, els elements d’una filosofia de la proximitat
són el “diàleg interior”, l’amic, el plat a taula, la casa, l’atenció a l’altre, la memòria, el
sentiment, l’esperança. I tots aquests elements estan presents en els relats que
m'han explicat persones properes al Pere.
Josep Maria Esquirol segueix escrivint: “La tesi que defenso en l'assaig és que
allò més pregon, més radical i més original de l'humà és l'empara de l'altre. I que
l'essència del llenguatge no es descobreix en l'intercanvi d'informacions, sinó quan
es posa atenció en la mare que canta al seu nadó o en l'amic que, sense
automatisme i amb franquesa, et pregunta: ¿Com estàs?”
En el capítol de l'essència de llenguatge, de l'assaig d'una filosofia de la
proximitat, com a empara trobem: “per pregar no cal dir res. Es parla amb els ulls, i
la mirada ja és pregària, de la mateixa manera que també es respon i s'acull amb la
mirada”.
Aquestes paraules em condueixen directament al que la Gemma em va explicar.
Quan havia tingut una de les seves filles, el Pere havia entrat a l'habitació i, sense
que ella se n'adonés, havia estat acompanyant l'escena de la mare amb el seu
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recent nadó durant trenta minuts. El Pere estava allà, i com en moltes ocasions,
sabent-hi estar. Una de les característiques que més repeteixen les persones amb
les que m'he trobat durant les entrevistes és que era un home que escoltava molt i
parlava poc.
La resistència, Ernesto Sábato (citat en Esquirol, 2015) confessa que el seu lema
ha estat aquest: cal resistir, però no és fàcil de trobar la manera més justa d'encarnar
aquesta expressió. Ha de tenir a veure -diu- amb el fet de mantenir l'esperança a
manera d'una espelma en la nit del món, i també, necessàriament, amb el
compromís amb els més febles. Els que se sacrifiquen per cuidar els desventurats,
aquests segur que encarnen la resistència. Una de les conclusions a la qual arriba
és que “ens salvem pels afectes”, és a dir, per allò que es fa de cor.
Varis relats que m'han explicat del Pere, il·lustren aquesta autenticitat tant poc
usual en el nostre dia a dia. Ell deia el que sentia quan estava amb els amics. Per
exemple, una vegada en un sopar a casa, un amic va dir que s'havia quedat amb
gana davant de tothom. La resta d'amics el van renyar, però ell ho va dir amb
naturalitat.
Com diu l'assaig de filosofia de la proximitat, “valorem més la paraula de l'amic
que ens parla amb sinceritat que no pas la informació pretesament objectiva que es
dóna de forma impersonal. La parresia és franquesa, és posar-ho tot en dir (no pas
dir-ho tot); és sinceritat: ser sencer en el parlar. Sovint ser franc i sincer requereix
coratge. Qui parla amb franquesa, parla lliurement. Parlar amb llibertat és
transformar-se un mateix”.
M'expliquen del Pere molts dels entrevistats que en una missa, a l'hora del sermó,
va dir que no se l'havia preparat, i que “honradament no us puc comentar l'evangeli”.
Va deixar silenci perquè cadascú pensés.
I com molt bé escriu Laura Mor en el pròleg del seu diari, reeditat l'any 2009: “El
seu estil és directe, clar i transparent; exposa un parlar tal com raja, sense filtres,
agraïa poder “dir les coses”, queixar-se d'allò que no el convencia. I s'explica sense
perdre la profunditat dels fets viscuts, la frustració, els seus límits i la lluita interna
per ser més bona persona”.
“Fixeu-vos especialment en la força i la vivacitat dels seus interrogants”.
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17 de gener 1971
“He temptat Déu perquè m'he preparat poc l'homilia”.

30 de gener de 1971
“En tornar, al metro veig noies maques...... M'impressionen..... Penso sóc home
com els altres: me les menjaria igual com ho fan tots....., que no sóc pas diferent. És
pura gràcia del Senyor, a la qual cal ser fidel..., de viure-ho amb plenitud d'amor.....
amb una certa mortificació..... amb un cert humor... No fer-ho més gros.... el Senyor
sempre ajuda.... puc tornar i tornar a demanar aquesta “gràcia”.... Donar-ne gràcies
a Déu, que en el món hi hagi noies tan maques que ens alegrin la mirada.... Quan
sento fam, unir-me amb tots els homes, amb els meus germans obrers, i oferir al
Senyor aquesta fam.... deixar passar el temporal”.

3 de maig 1971
“CONVERSIÓ. I convertir-me, aquest és el meu paper de servidor. He d'estimar més
l’Església, si estimo Crist: no haig de veure tant els defectes com el cantó positiu per on puc
convertir-me i ajudar els altres a convertir-se. Haig d'estimar més el bisbe; parlar-hi. Així, fent
el d'abans, seré testimoni d’Església. Cal demanar molt al Senyor que es faci “la seva
voluntat, no pas la meva (que és el que acostumem a demanar). El Senyor és el qui fa
créixer; haig de ser un simple cooperador (mirant de no destorbar gaire la seva obra). Cal
una conversió mística; l'Esperit Sant és el qui condueix. M'haig de deixar dur per l'Esperit.
No es tracta de demanar que ell ens ajudi, sinó de sotmetre’ns a la seva voluntat”.

4 de maig de 1971
“Abans jo volia els altres per la meva promoció. Cal estimar sense interès. Les trobades
amb les persones són font de joia. Un dia només compta si he tractat alguna persona. El
que faig és ocasió d'encontre: encontre en l'amor. Sempre hi ha aquesta actitud de recepció.
Enmig de tots els “lios”, cal voler trobar aquesta “unitat de vida” (Pradó)”.
“Quina sort tenir un puntal en l'Evangeli! Això em dóna esperança”.

“El Pradó és un moviment sacerdotal fundat per un capellà Francès, el beat Antoni
Chevalier (nascut a Lió el 1826 i mort el 1879), per poder evangelitzar els pobres i
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arribar al món obrer. Segons Chevrier, el creador del mètode dels “estudis
d'Evangeli”, els textos havien de ser llegits i rellegits, quasi memoritzats, i per això
era bo que fossin copiats, una i altra vegada, per després ser rumiats i reflexionats
des de la mirada dels més pobres i, finalment, ser portats a la pràctica”. 7
Seguint, J.M. Esquirol, en el seu assaig:
“Tota resistència viu de l'esperança. El contrari de l'esperança no és la
desesperació, sinó la manca d'esperança en el sentit de la pesantor de la qual parla
Kierkegaard, o de l'agror i una mena de tristesa sense cap motiu (acèdia), segons
els escolàstics; o un cansament que emergeix de considerar que tot és en va, que
res paga la pena. Per això és justa i bella la frase de Marcel: “L'esperança és potser
la matèria amb què està feta la nostra ànima.”

Moltes persones van quedar colpides per la seva mort. Una de les que he
entrevistat, Rosa M. Zaragoza , estava de monitora en el campament del “Movi”,
l'esplai de la parròquia de Santa Maria, l'agost del 1973 el dia de la mort del Pere.
Explica que després del tràgic accident,
“els nanos van decidir quedar-se al campament. Van riure, cantar, fer jocs, cridar.”
A l'entrevista a Ramon Castelló, un dels tres nanos que van pujar al cim, diu:
“Jo crec que es va decidir quedar-nos perquè és el que ell volia. A ell li feia molta
il·lusió veure els valors que es creaven als campaments. Perquè tindre que tallar-ho.
En aquella època reflexionàvem molt, estàvem a l'adolescència. Es va generar un
tema important i la decisió va ser aquesta. Va ser el dia 8 del 8 i érem 8 els que
pujàvem : Joan Vives, Josep M. Coderch, Rosa Maria Pascual, Carme Morist, Pere
Relats, Miguel Abellán, Pepe Morcillo i Josep Manel Ges.
Me'n recordo moltes vegades. Molta gent d'aquella no l'he tornat a veure. Estar
junts va permetre veure com ho vivia cadascú“.
La Rosa M. Zaragoza, monitora en aquell moment, té escrits els records d'en Pere
i d'aquelles dates:8 “ En Pere gaudia molt de la naturalesa. Aquells dies semblava
7
8

Camps, N. (2013). Les “Llars Pere Relats”. Barcelona: Edicions Saragossa.
Camps , N (2013). Les “Llars Pere Relats”. Barcelona: Edicions Saragossa.

Com Pere Relats ajuda al nostre relat

8

que tot ho acabés de descobrir i ens assenyalava, entusiasmat, qualsevol detall. Els
diferents tons de colors, els núvols, les olors, la flor més petita, els silencis.....”
I encara afegeix: “La mateixa capacitat d'estimació la tenia envers les persones,
els grans, els petits, els joves. Amb la naturalesa fruïa. Amb les persones s'hi
entregava. En Pere era un home diferent. La seva experiència de Déu la transmetia
sense gaires formulacions, amb la seva vida”.
Aquesta experiència marcà profundament a la Rosa M. Zaragoza. No és
casualitat que el 2005 neixi doncs la revista RELATS en memòria d'en Pere Relats.
A continuació podeu llegir dos escrits que es van publicar en les primeres revistes.
Un escrit és de l'any de la seva mort (1974), escrit per Jaume P Sayrach i l'altre,
de mossèn Joan Ramon Cinca. Els dos capellans van formar part de l'equip
sacerdotal de les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó del 1968
al 1978.

“L'amic Pere Relats ha mort. Encara no me'n sé avenir. Ha mort espectacularment -en
caure dels Encantats-,però ha passat desapercebut. Quan era amb nosaltres, amb prou
feines feia soroll. Sempre quedava en segon pla. A les reunions parlava poc i tots ja ens
havíem acostumat al seu silenci.
En el funeral, l’església de Sant Bernat Calbó era plena de gom a gom. Esperàvem que
portarien el seu cadàver, però a última hora no va poder ser, em va semblar que, una
vegada més, s'havia amagat perquè aquesta mena d'exaltacions no li anaven.
En morir, el Pere tenia trenta-nou anys. Feia molts anys que era al Poblenou, a la
parròquia de Sant Bernat Calbó. Crec que, en recordar el Pere, tan senzill, tan “bo”, no
podem oblidar mai el gruix que prenia en el seu ànim “el pecat de l’Església oficial. M'havia
arribat a sorprendre com el revoltava la qüestió dels aranzels.
El que passava és que el Pere, tan pròxim als petits, sofria per l'escàndol dels petits.
El Pere no ha estat un home d'idees. Més aviat un cor molt sensible. Des de les seves
adhesions més profundes, sentia i sofria. Un dia, en una reunió de curs, van anar a dinar a
fora. Quasi tots s'hi presentaren en cotxes una mica més grans que el “sis-cents”. El Pere no
va dir-me que estigués malament. Però des de la seva adhesió a la pobresa allò l'entristí.
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La pobresa és un altre dels testimoniatges d'ell que més m'ha colpit. Al seminari ja era
una noi molt dur amb si mateix, crec que tenia un concepte molt baix de si mateix. El
“caminet” de Teresa de Lisieux va ser-li una terapèutica excel·lent.
Al Poblenou ha estat testimoni d'un viure en la pobresa absoluta. Menjant malament on
podia i dormint pitjor. El meu rector li havia ofert habitació, però la seva germana, que estava
malalta, s'hi oposà, i hagué d'acabar refugiant-se en una sala desmantellada que donava a
una fàbrica de quitrà i de la qual hagué d'aguantar el soroll infernal d'una premsadora cada
nit.
On més apareix la seva pobresa és en l'amor als pobres. El Pere es trobava bé amb els
més pobres. Quan era vicari, les millors hores les passava amb la gent petita. Les velletes
que s'asseien a la plaça, els vells, els homes que de nit escuren les clavegueres. Els trobava
al bar i s'hi havia fet amic. Sovint s'entretenia amb borratxos i malandantes. També visitava
molt els malalts. I entre tota aquesta gent repartia els seus diners. De vegades havien
discutit. Li dèiem que aquesta era una manera antiga d'ajudar. Dúiem el discurs cap a la
necessària visió social i política. El Pere ho escoltava, ho entenia, però demanava que el
deixéssim seguir de la seva manera, que al costat dels petits estimar també devia fer bé.
Durant un any va ser a Madrid i hi va fer de peó. El vaig veure a la plaça de Toledo aixecant
el paviment. Aquella estada el va impressionar fortament. “Aquests peons -em deia- tota la
vida seran peons”. I pensava que ni que vingués una revolució podrien ja canviar. Tot
l'abocava a fer-se també petit, i estimar, i resar, i llançar aquest sofriment al Pare, de qui sí
que esperava remei, també per a aquests peons.
Al fons del seu cor, però, això augmentava la tristesa. La tristesa del Pere devia tenir
alguna arrel psicològica. Però també li venia del sofriment dels petits, i de no saber què fer, i
de no acabar d'entendre o creure en les remeis “polítics”. Jo el veia preocupat. M'havia dit
que li agradaria deixar la parròquia, anar a un lloc on pogués fer el seu camí: treballar com
un altre obrer i ser simplement un company....
Tal vegada l'accent més fort en la seva tristesa li venia provocat pel desamor de la gent a
Déu. Un dia, aquest va ser tot el seu sermó de diumenge: “Voleu dir que estimem de debò
Nostre Senyor?”. Sense afegir-hi res més va reprendre la missa. Ho va dir amb tal accent,
que molts ho han recordat sempre més.
Quan l'havia vist més feliç era amb els nens, o al camp, o a muntanya. En els nens li era
fàcil veure Déu. Per això gaudia fent colònies. I ha mort amb ells. Les monitores que havien
estat amb ell diuen que a la pujada als Encantats el van veure alegre i feliç com mai. L'altura
li agradava molt. I aquí, als Encantats, la muntanya més bonica del Pirineu, va trobar la mort.
En el funeral, en Ramon va dir unes paraules molt boniques: “Deu ha alliberat en Pere”.
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En Ramon, company d'equip del Pere aquests últims anys, és també testimoni del sofriment
progressiu que a causa de l'evangeli entristia el Pere. L'evangeli li era una càrrega a la qual
s'havia entregat totalment. La mort li ha estat un alliberament.
Ara que el Pere guarda silenci, em sembla sentir més clara que mai la seva paraula. La
gentada del funeral donava raó a l'opció del Pere. Havia escollit el més necessari, l'amor
amb un grau de despullament que ens fa veure més marcadament l’essencialista de l’únic
necessari. Molts amics seus que ploraven la seva mort parlaven del pas eficaç del Pere pel
seu cor: com el de qui mostra i crida fort la presència de Crist.
El sentit dels seus límits l'apartà de difícils recerques. I es donà intensament, fins
estripadament, a la fidelitat, a l'amor pel temps que li toqués viure “provisionalment”. D'altra
banda, creia amb els companys, abdicava en ells el pes més fort de traçar els nous camins.
Confiava en la bondat que hi ha en les persones, segur que s'obriria pas. En el fons, ple
d'inseguretats, d'incerteses, de nit, tenia la gran certesa que la fe li proporcionava: que el
Pare segueix amb nosaltres. Tota la seva vida “tan pobra”, l'obria a l'esperança absoluta de
la salvació. No era només un modisme seu, sinó una professió de fe, el seu comiat habitual:
“Fins al cel”. (Sayrach, 1973)”.9

El segon article, de Joan Ramon Cinca, fou publicat en el número 1 de la Revista
Relats; ens explica com en Pere sabia arribar als joves, els parlava al cor. Sabia
escoltar i interpel·lar.

Poques paraules i molts fets
“Estem saturats d'idees, fatigats d'imatges. Tenim set de fets. Per això s'ha triat
RELATS com a capçalera d'aquesta publicació. Relats, en certa manera suposa un
enfilall de fets. Entre la gent, Pere Relats precisament per això: poques paraules i
molts fets. Entre la gent gran del Poblenou, molts el recorden: els fets queden, els
mots volen.
Eren molts germans, i la família Relats es reunia dos cops l'any, entre ells en Pere. En
aquell temps seguidor apassionat, fan de l'astronàutica, de l'anada a la lluna.... Era el segell
del pare i la mare que vivien d'una fe d'amor i transparència fonda. Durant la guerra van
acollir un religiós (el pare Giralt), que també va marcar tota la família. Amagant-lo entre ells,
s'hi jugaven la vida.
9

Sayrach, J. P. (1973). Correspondència. Núm. 116. Relats, núm. 3 (juliol – setembre 2005), pàg 5.
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En el Pere els pobres hi trobaven una amistat, un amor acollidor, de germà. Déu el va fer
humil: ell, petit, entre germans i germanes emprenedors; els companys de curs, i ell amb la
seva dificultat pels estudis. No gaire conscient dels seus valors, sovint envoltat de capellans
de forta personalitat, ell es veia petit; petit però segur. Sentia molt el sofriment i el mal: d'ell i
dels homes.
I les seves causes: les injustícies, les dissorts li ferien el cor. I callava. A vegades li
entreveies un vel de tristesa. Tenia geni: com una ràbia ofegada per la bondat. La crítica
l'empipava potser perquè pensava, que en el fons, tots estem en el mateix sac. Però veia les
trampes i les incoherències de cadascú i les seves mateixes, amb un sofriment sempre
renovat. En fi, estava equipat per a estar amb els pobres per donar-ho tot i deixar-se
enredar, conscientment.
Ajudava persones i famílies dissortades; s'identificava amb els vellets. Dinava, gairebé
sempre, pels bars per poder conviure amb els nois emigrants que anaven arribant. Durant
un any va voler treballar de peó, a pic i pala, en una empresa de treballs públics (a Madrid).
Coneixia moltes senyores, “mestresses”, que podien anar vivint llogant una habitació a nois
acabats d'arribar. Tenia comptes oberts a diferents bars per a pagar-hi gots de llet ,
entrepans i àpats que després passava a pagar. Milers de pessetes van passar per les
seves mans i ningú no se n'adonava. Les “colònies de jubilats” van tenir el seu origen
apuntalades i llançades pel Pere. I com que estimava, era feliç estant amb la gent, era feliç
amb l'alegria de joves i infants.
També agraïa, i necessitava, el caliu que li donaven, i el que li oferien alguns. Dinava a
Sta Maria del Taulat, però vivia sol en un pis dels blocs del carrer Clavell. De fet, l'equip de
capellans de Santa Maria era una família. I l'estar sol. Va voler gaudir de la solitud de la
muntanya? Del goig d'algun pas atrevit i vençut? Tot baixant dels Encantats una mica
separat dels adolescents de la Parròquia, amb qui feia uns campaments a l'estany de Sant
Maurici, va caure? Relliscar?, per una tartera acinglerada...... Així va morir.
En la mort d'alguns amics i amigues (el Kim, la Pilar, la Margarida, el Josep, mossèn
Playà....) he viscut l'experiència de sentir que ja era la “la seva hora”; que la seva vida havia
acomplert el seu curs, el seu camí: que tot ja era rodó. Amb el Pere em passa el mateix. “
(Ramon i Cinca, 2005).10

10

Ramon i Cinca, J. (2005). Poques paraules i molts fets. Relats. Número 1 (gener – març 2005)
Barcelona.
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Fotografia 1: Cim dels Encantats, el dia 08-08-1973 (Pere, el del barret)
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Fotografia 2: El Pere, un amant de la naturalesa
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“La seva vida és molta lliçó perquè surt del cor”, “Impregna”( frase de Gemma
Vidal)
Tornant a l'entrevista a Gemma Vidal gran amiga del Pere i Treballadora Social,
parlant dels qüestionaments que havien fet al Pere acusant-lo de fer beneficència,
vàrem viure un moment molt impactant per mi: La Gemma es posa en la pell del
Pere i em diu:
“No faig beneficència sinó que comparteixo el que tinc per igualar-me a l'altre. Som
iguals, compartim el que tenim. Caminar amb l'altre”.
En un altre moment de l'entrevista parlem de les colònies. Ella em relata:
“Estàvem el grup d'amics sopant i algú diu “ i si fem colònies d'avis?”. Amb la petita
il·lusió, ell s'hi posava. Feia tres anys que fèiem colònies de nens i no sabíem si a
Barcelona es feien colònies d'avis. I vàrem anar, jo amb quatre criatures. La petita
era un nadó. La casa que estàvem, sense condicions, no hi havia aigua, anàvem a la
font. La majoria de persones eren autònomes, només hi havia una cadira de rodes.
El Pere em va acompanyar al riu perquè pogués banyar els meus fills. Ell m'ajudava.
El Pere està al cap i està al cor. No és que el poses a la motxilla, no no, el tens al cor
perquè això impregna.”

Fotografia 3: El Pere al costat de la persona amb cadira de rodes

Com Pere Relats ajuda al nostre relat

15

El llibre “ Les Llars Pere Relats” en la pàg. 55 parla també d'aquestes colònies:
“Es van realitzar el juliol de 1973 a la casa que les parròquies tenien llogades a Sant
Hilari Sacalm, “Can Corbera Vell”. Després, les colònies van fer-se a la casa del Bagís.
D'aquella primera trobada en guarden una bona memòria tos els qui hi van participar,
tot i que es van haver de superar molts inconvenients, ja que fins i tot van topar-se amb
rates. Amb tot va aconseguir-se una gran germanor, un entusiasme compartit per tots els
assistents.
D'entre els seus mil records, la Isabel Solé ens evoca una “eucaristia” emocionant:
“la vam celebrar sota una cobert. Mossèn Pere va convidar que qui li semblés que havia de
demanar perdó per alguna cosa ho fes interiorment o de viva veu. Pràcticament tothom va
trobar que havia fallat en alguna cosa o altra i, perdent la vergonya, van sortir confessions
molt emocionants que van edificar-nos a tots, a més tenint en compte que la majoria no eren
pas d'allò que se'n pugui dir habituals de l'església. Molts no anaven ni a Missa. Malgrat els
anys passats ho tinc molt present, i sovint ho havíem comentat amb el meu marit”.
Hi ha qui recorda una senyora d'edat molt avançada que, referint-se a mossèn Pere,
deia: “Tants anys que enyorava ser estimada i mai no ho havia aconseguit, i ara que
finalment sé el que és, només em servirà quatre dies, ja que sóc tan gran....”. I tristament
tenia raó ja que al cap de poc temps va morir.”

Fotografia 4: Els nens participant en les colònies (primera fila)

Any 2015. Les colònies continuen. Enguany, un taller d’espiritualitat i música (annex
3).
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Pere Relats era un seguidor de Santa Teresa de Lisieaux , tornant al seu diari
trobem:

19 d'abril de 1971
“La calor potser em deixa més aixafat que el fred; però quan tenia fred desitjava
que passés. Mai no havia valorat tant el temps com ara; és una ocasió per a donarho al Senyor. Hi penso poc, en això. Cal fer-ho una mica a l'estil de Sta. Teresa de
l'Infant Jesús, que quan caminava -cansada- pensava en un missioner“.

Joan Soler, religiós gran amic del Pere i seguidor també de Sta Teresa de
Lisieaux, m'explica que la Santa volia ser predicadora, capellà, profeta i missionera.
Era molt humil, deia: “Jo seré com una nena petita, que Jesús em guiï i em porti.
Estimava molt Jesucrist.” L'espiritualitat de Pere Relats s'assembla molt a la d'ella.
La frase més cèlebre d'ella “el més important del cos és el cor, que dóna sang a tot
l'ésser”.
Joan Soler m'explica que té un centenar de llibres de Sta Teresina i afegeix: “Va
treure una doctrina extraordinària accessible a la gent, perquè altres Sants com Sant
Joan de la Creu i Sta Teresa de Avila, eren més difícil. St Joan de la Creu va ser el
seu mestre”.
Sta Teresina deia:
“estimant més a Jesús seré més tendre i més atenta a les altres persones”.
“La seva vocació: “En el cor de l'església la meva mare, jo seré l'amor”.
Sta Teresa va entrar als 15 anys al monestir. No en sabríem res si les seves
germanes no li haguessin dit que escrivís. Eren quatre germanes al mateix convent.
Ella va anar a Itàlia a veure el St Pare junt amb el seu pare (per demanar permís
per entrar al convent ja que era massa jove), va veure els ascensors que no els
havia vist mai. Allà va dir “Pujar les escales costa molt, jo em posaré als braços de
Jesús i que ell faci d'ascensor“.

Com Pere Relats ajuda al nostre relat

17

En el moment de descriure el Pere, en Joan Soler diu:
“Ha estat el meu millor amic , érem molt diferents de caràcter: ell penetrava molt,
recordava els casos de més misèria que trobava, ell ho patia bastant. Una persona
molt humil que escoltava molt. Tothom que parlava amb ell en sortia molt reforçat.
Molt sofert vivia molt pobrament i tenia una fe amb Jesucrist totalment arrelada. Se
sentia com insatisfet i incapaç, feia sermons i deia “què haig de dir?”. Hi havia un
professor de filosofia que anava d'amagat a escoltar els seus sermons.
Amor als meus necessitats. Si veia una persona malalta, sola, l'acompanyava a
urgències i ell no marxava d'allà. Hi havia un borratxo que també se l'estimava molt.
Ell no dormia a la parròquia, anava a dormir a Sta Maria als locals de la Parròquia,
però com que la germana del rector no el volia, ell dormia al lloc de les reunions.
Ventilava el fum i dormia allà. Mossèn Alabart i ell anaven al bar més tronat que hi
havia. Fins al 65 anaven encara amb sotana. Anaven amb sotana a menjar i una
anècdota: un discutint amb un altre li diu . “Te voy a dar más hostias que los que
reparten estos curas que hay aquí”.
Més d'un Nadal va sacrificar anar amb la seva família per poder estar amb persones
que estaven soles.
Era molt sensible al sofriment dels altres.
L'atenció que tenia als malalts a la gent gran....... tenia molta fermesa i creia
fermament amb Jesús.
El Pere també tenia molta devoció a Sta Teresa de Lisiaux. Ell estava apassionat
també per Jesús, la pregària, portava molts grups de gent jove”.

Com Pere Relats ajuda al nostre relat

18

4. LA FUNDACIÓ PERE RELATS

Després de presentar la figura del Pere Relats voldria presentar què és la
Fundació Pere Relats.
La Fundació Pere Relats va ser creada l'any 1998 amb l'objectiu de restablir la
tasca iniciada l'any 1972 pel mossèn Pere Relats que va consistir en atendre a les
persones grans o malaltes del barri del Poblenou a Barcelona.
Tot i la seva defunció l'any 1973, es va seguir treballant fins aconseguir obrir una
llar on poder acollir als vells i malalts l'any 1974 i un any més tard, es va consolidar
el projecte fundant l'Associació Pere Relats; en va ser el primer president el Sr.
Jaume Batlle.
La missió principal de l’Associació és que la gent del barri pugui estar ben atesa
prop dels seus familiars i amics, que es trobi en un ambient acollidor i pugui
desenvolupar les seves aptituds individuals.
Es tracta d’una entitat sense afany de lucre, que té com a objectiu principal donar
l’acolliment residencial que necessiten aquelles persones grans que, per motius
diversos, no poden viure de forma totalment independitzada.
La Fundació i Associació Pere Relats planteja, com a forma de treball
imprescindible, l’estudi i la reflexió de la tasca que es realitza per tal de millorar-la dia
a dia.11
En aquest línia el president actual, Gerard Bota, va convocar, a principis de l'any
2002, a persones que ell coneixia (Rosa Acebal, Xavier Saragossa, Mercè Montolio,
Oriol Garreta, Pili Caldú, Jordi Ferrer, Carme Sastre i Mireia Riera) per aportar idees.
De les idees que van sortir es va realitzar un projecte que es va presentar a les
parròquies, els CAP's, i a Serveis Socials per captar voluntaris.
El projecte Caliu inspirat en l'esperit del Pere Relats té dos eixos:
El primer, segueix la idea d'apropar-se a la gent gran que està sola a casa i
proposa: acompanyament a càrrec dels voluntaris a casa en temes que no siguin de
professionalització (acompanyar a fer gestions, a passejar, al metge...).

11

http://www.pererelats.org/uploads/files/valors_corporatius_fundacio_p_relats.pdf
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El segon, insisteix en la necessitat de formació de les persones. En aquesta
línia Caliu ha realitzat durant anys activitats de formació adreçades als voluntaris i a
tot el barri.
Alguns exemples:
2003 Ser vell: el nostre futur . Quico Mañós.
2004 El DVA. Decidir el final de la vida. NúriaTerribas
2005 Cuidar la persona gran a casa. Anna Vilà
2006 Més enllà de la memòria. Perduts entre els records. Domènech
Gironès.
2007 Un repte del nostre temps. Jordi Muñoz.
2008 Sexualitat a la vellesa. Marinel-la Boldú i Manel Claret
2009 Perdre i Créixer. Procés vital. Alfons Gea.
2010 Som avis i fem de pares? Francesc Torralba i Victòria Cardona
2011 La veu de la persona amb demència. Josep Vila
2012 Els Valors del cuidar. Begoña Román
2014 Decidir amb llibertat. Màrius, Xavier i Germà Morlans

Per seguir aquest esperit de reflexió el 14 de gener de 2012 es van reunir a la
Masia Can Fulló-Òrrius representants de tots els estaments de la Fundació i
Associació, Patronat i Junta, Equip tècnic i Equip de gerocultores per elaborar un
document de valors corporatius. Jo vaig ser-hi present, és una data que no se
m'oblidarà. Va ser el primer dia que tornava a la feina després de la meva baixa
maternal. El Raimon actual gerent em va trucar a casa i em va dir: “Isabel ja sé que
no t'hauries d'incorporar fins dilluns, però m'agradaria que vinguessis a les Jornades
de Can Fulló”.
A mi em va caure el món a terra. Havia de deixar per primera vegada la meva filla
que no tenia ni sis mesos a la guarderia per poder assistir a les Jornades. Vaig haver
de fer el que el Xavier va aprendre del Pere Relats “menjar-se les patates bullides
amb mongeta tendra” i mirar endavant. La realitat és que havia de tornar i tal com
em va dir el Raimon participar de les jornades va ser per mi molt positiu:
− Em va permetre posar-me al dia de “com estava el pati”. Feia 6 mesos que no
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anava a treballar.
− Vaig poder participar d'una activitat que no s'havia fet mai. Reunir patronat,
equip tècnic i equip d'auxiliars per elaborar un document de valors
corporatius (adjuntat a l'annex) que marquen una identitat a l'entitat.
Des del 2012 hem avançat molt. Actualment comptem amb dos projectes que ens
permeten donar una atenció especial a les persones de forma individualitzada i
sense deixar mai de costat la seva socialització. Aquests són: l'Espai de Reflexió
Ètica i el Model d'Atenció Centrat en la Persona.
Espai de Reflexió Ètica
Com a conseqüència d’aquesta visió humanista, l’any 2011 es va crear l’Espai de
Reflexió Ètica. Aquest òrgan, format per representants dels diferents estaments de
l’entitat –representants del patronat i junta, representants de direcció, representants
de l’equip tècnic i de l’equip de gerocultores– està tutoritzat per un professor en
bioètica de la Universitat Ramon Llull i la finalitat de ser un espai per a l’anàlisi, la
formació i l’assessorament sobre qüestions ètiques i estar al servei de tota la
comunitat que forma part de l’Entitat (residents, familiars, treballadors, voluntaris i
membres del patronat) per tal de contribuir a millorar la qualitat assistencial.
Model d'Atenció Centrat en la Persona
En la Fundació se segueix aquest model, els orígens dels quals va ser
fonamentats per Carl Rogers, psicoterapeuta emmarcat en la corrent de psicologia
humanista.
Aquest model busca la personalització de l’atenció, partint de la premissa que
tots els éssers humans mereixen ser tractats amb igual consideració i respecte.
Pretén que cada persona, incloent aquells que tinguin un grau alt de dependència,
assumeixin un rol decisiu en la presa de decisions respecte a la seva persona.
L’objectiu no és només individualitzar l’atenció sinó enfortir a la persona perquè ella
mateixa puguis seguir en la mesura de les seves capacitats i desitjos, gestionant la
seva vida.
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La Teràpia Centrada en la persona defensa que cada individu posseeix en si mateix
mecanismes d’autocompensació i es capaç de redirigir el concepte de si mateix i les
seves actituds i comportaments.
Diferents països han impulsat aquest enfoc en les residències geriàtriques. L’objectiu
és oferir uns horaris i unes normes menys rígides per a que els residents puguin
sentir-se “com a casa”.
Un dels professors que hem tingut en el Postgrau, Javier Melloni, en una
entrevista on li demanen com treballar la dimensió espiritual des d'entorns sanitaris
contesta:
“Escoltar el moment de cada pacient per deixar que s'obri en ell aquests poros de
la seva pell és una tasca sagrada. Quant més es treballa i s'escolta un interiorment,
més capacitat hi ha per escoltar el que batega en l'altre persona i trobar les paraules,
gestos i silencis adequats per connectar-lo amb aquesta dimensió que li pertany.”

12

12

https://detotselscolors.wordpress.com/2010/03/10/entrevista-a-javier-melloni-teologo-antropologo-yjesuitaexperto-en-dialogo-interreligioso/
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5. PERSONES DE LA FUNDACIÓ QUE EL VAN CONÈIXER

El Pere Relats, com molt bé el defineix l'actual President de la Fundació, Gerard
Bota, “creia amb els companys, abdicava en ells el pes més fort de traçar els nous
camins”. “ no creava separació entre la gent, buscava sempre punts de contacte”.
En el llibre: Les “Llars Pere Relats” , Gerard Bota en el pròleg escriu:
“En Pere va ser un treballador callat i incansable. Sempre estava disposat a donar
suport a tot allò que tingués com a finalitat oferir un servei a les persones més
desafavorides. Les publicacions dels seus dos llibres: Diari d'una any de peonatge i
Estudis d'Evangeli poden ajudar-nos a entendre i comprendre la resposta que va
donar a l'exigència de la seva fe en Jesús.
Mossèn Pere mai estava a primera línia. Ell animava, col·laborava, invitava,
proposava..... però sempre quedava al darrera. Ell volia que fossin els laics, els
seglars, els que organitzessin les accions o els serveis que poguessin fer-se. Ell els
hi donava plena i total responsabilitat, però també tots sabien que sempre podia
comptar-se amb ell. Creia en les persones. I volia que les persones creixessin i que,
quan ell no hi fos, es mantiguessin fermes.
Un dels fruits d'aquest esperit va concretar-se en la formació del Grup de vells i
malalts. Va ser el lloc de confluència i de coordinació de diversos fidels de la
parròquia de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó que visitaven persones
grans que estaven soles a casa seva. En aquestes reunions es revisaven les
situacions en què estaven i es plantejaven actuacions per ajudar-les en les seves
necessitats.
És a partir d'aquí, i del fet de veure la problemàtica existent en aquell moment,
que va plantejar l'ajuda d'una manera diferent a la que es feia fins aquell moment.
Aleshores van crear-se les “Llars”: petits grups d'unes 12 o 15 persones que juntes
convivien en uns pisos del barri del Poblenou.
Mossèn Pere no va poder veure la inauguració de les Llars, ja que va morir l'any
anterior, però l'empenta que va donar estava profundament arrelada en el grup.
Encara, avui dia, sovint ens plantegem: Què hagués fet en Pere en aquest
moment?”
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Júlia Fuster resident actual de la residència de Venero que el coneixia molt,
també coincideix: “no era mai el primer (per fer-se veure) però era el primer per
ajudar. Ella em mira als ulls i em diu: “Si no hi hagués hagut el Pere Relats, aquesta
residència no hi seria”.
Una altra resident que també el coneixia, el Tomàs Gomfaus, me'l descriu amb
aquestes paraules: “parlava fluixet, un sant, una bella persona”, “Volia el benestar
per tots, sense rancor de si vas a missa o no hi vas. A mi m'ho va demostrar. Sabia
que jo no creia i ho comprenia perquè tothom és lliure de fer el que vulgui. Picava
portes, anàvem a la Bonanova i portàvem mantes i cadires de rodes pels pobres.
Ens coneixíem perquè érem veïns i m'havia demanat ajuda perquè sabia que jo
portava camioneta”.
Montserrat Almirall que ha format part del Patronat de la Fundació i actualment és
voluntària explica: “La seva preocupació pels altres, sobretot dels més pobres
fossin creients o no. Un any no volia celebrar la Missa del Gall perquè hi havia vaga
a la Seat, de feia molts dies, i no semblava que tingués solució i ell deia que hauríem
de fer una missa i prou.” (la del Gall considerada com a extraordinària)”.
Rosa Acebal que ha sigut Directora de les residències durant molts anys afegiria:
“Era proper no feia bandera de la seva religió, no excloïa els que no eren creients.
Era molt obert. No tenia necessitat de fer apostolat. Provenia d'una família benestant
i va fer una aposta molt evangèlica pels pobres. Al barri hi havia molta gent gran
sense recursos i molta gent sola. Buscava gent al voltant d'ell. A finals dels 60 no hi
havia estructura pública que donés cobertura. La caritat ben entesa que feia ell era
tenint en compte la dignitat de la persona, no era donar per donar.”
Una vivència personal que explica la mateixa Rosa: El Pere va procurar parlar
amb el seu pare perquè es pogués casar perquè era molt jove (en aquells anys fins
als 21 no et podies casar). Ell va fer un acostament. Va ajudar a l'apropament de les
persones malgrat les diferències. Estava a la vida. Ell no era militant de moltes coses
però estava al costat de les necessitats de la gent.
Ell era una persona que feia reflexions i les donava. Quan ens vam casar, ens va
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donar les reflexions que havia escrit per l'homilia.
Era un moment molt diferent. A les parròquies es bellugaven moltes coses. Era
una persona que no volia grans coses. No donava la sensació de ser una persona
avançada però en canvi era obert perquè

ell va acceptar que els promesos

tinguessin formació sobre l'anticoncepció. Anys 70-71.

Mercè Montolio, vicepresidenta de la Fundació i voluntària fundadora de
Caliu explica : “El Pere donava un tracte humà i molt senzill”.
En un moment de l'entrevista li pregunto: com creu que li agradaria al Pere que
fossin les residències que porten el seu nom? Em contesta: “Treballades amb la
seva forma d'actuar i sense que ell es sentís protagonista (no li agradava gens fer-se
veure)”.
Explica que el dia del seu funeral l’església i el carrer estava ple de persones de
totes les classes socials. “La gent se l'apreciava, per això se li va fer un monòlit a la
Rambla”.

El llibre: Les “Llars de Pere Relats” en la pàg 103 fa referència al monòlit.
“El diumenge 22 d'abril de 1979 “La Vanguardia” va publicar un article signat per en Jordi
Montaner amb el títol de “Homenaje a un sacerdote popular”, seguit d'una nota en lletra més
petita que deia: “Poble Nou inauguró ayer el monumento a mossèn Pere Relats”.
Efectivament aquell dia, amb l'assistència del cardenal-arquebisbe de Barcelona, Narcís
Jubany, amb la presència del bisbe de Màlaga, Ramon Buxarais,-amic personal d'en Pere
Relats- i de la mare i els germans de mossèn Pere, i l'assistència massiva de veïns del barri
va descobrir-un momòlit que, per subscripció popular, se li va dedicar. L'obra és original de
l'escultor Josep Ricart i Maymir, fill adoptiu del barri, qui va explicar la simbologia de la seva
obra. L'acte va resultar summament emotiu, sobretot en descobrir el monòlit la mare d'en
Pere. Va continuar amb els parlaments del Doctor Jubany i de Monsenyor Buxaris que van
glossar les virtuts de mossèn Pere i la seva característica més personal: la donació total
envers els pobres i els desvalguts. Va cloure els parlaments en Gabriel Relats, un dels seus
germans, aleshores monjo de Montserrat, donant públicament les gràcies al barri. L'acte va
cloure's amb una ofrena floral per part de particulars i entitats.”
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Fotografia 5: Monòlit situat a la Rambla del Poblenou amb Dr. Trueta

Una altra testimoni, Antònia Bruña, ha treballat molts anys a la Fundació com a
infermera, em relata anècdotes que reflecteixen la proximitat del Pere:
“Estava amb un grup d'amigues netejant l’església i el Pere ens va anar a buscar
begudes. El terra estava mullat i el Pere va relliscar. Nosaltres ens miràvem i ens
aguantàvem el riure, ell ens mira i diu: “rieu, rieu”.
“Amb aquesta actitud , ens va treure la por de que ens sabés greu de que ens
riguéssim. Vam acabar tots rient”.

“El Pere sabia treure del drama”. “Quan va morir el meu pare va visitar a la
família a casa i ens va portar figues. La seva presència va ajudar a sentir-nos
acompanyades i fins i tot vam acabar rient”.

Ültima entrevista al Xavier Saragossa, és l'actual metge de la Residència,
membre del Patronat i voluntari creador del grup Caliu.
“El Pere el vaig tractar molt poc temps. Quan va morir el Pere jo era un jovenet de
18 anys. Admirava la manera de ser del Pere, la seva senzillesa, la seva
preocupació pels més necessitats. Amb 18 anys t’interpel·lava moltes coses,
aquesta entrega als altres, aquest deixar-se, aquest donar-se. Recordo que en una
de les reunions que teníem preparant les colònies va arribar descalç, va dir que es
va trobar algú pel carrer que les necessitava més que ell (les sabates). Amb 18 anys
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accions com aquesta que no és teoria, que no és..... hauríem de fer, sinó aquest ho
ha fet. t’interpel·la molt. Són coses que et fan pensar. La seva bondat, transmetia
pau, tranquil·litat, sempre tenir present el que voldria Jesús en aquell moment.
Anècdota: A mi no m'agradaven les patates bullides amb mongeta tendra. Un any
de colònies a Castanyet, jo tenia molta gana i havia per menjar patates amb
mongeta tendra, no hi havia res més. Tinc la imatge del Pere davant meu amb la
cassola del menjar que em deia “si tu tens gana i aquí hi ha mongeta tendra amb
patata, és que Déu vol que mengis mongeta tendra amb patata.” En vaig menjar 3 o
4 plats. Sempre que en menjo me'n recordo d'aquesta situació anecdòtica que em va
fer pensar: hi ha menjar i no el podem llençar, Déu deu voler que mengis mongeta
amb patata. Hi ha molta gent que passa gana i jo estic menyspreant un plat que el
tinc a l'abast. Hi ha això o res més. També jo era monitor i havia de donar exemple.
Nosaltres havíem d'anar de colònies quan ell tornava dels llacs de st Maurici. Vam
valorar si s'havien de suspendre les colònies, vam dir que segur que el Pere no
voldria que no hi anéssim. Sí que ens vàrem sentir desemparats però vàrem tenir la
sort que ens va fer de consiliari el Joan Soler. Es va tenir el Pere molt present. L'any
passat va ser el que em va fer menjar patata amb mongeta tendra.
L'any anterior amb el Pere vàrem viure unes colònies molt profundes, molt,
reflexionant el que estàvem fent, l'acció que portàvem
L'any següent a les pregàries o a llocs espontanis del dia a dia pensàvem “què hi
diria el Pere aquí”.
Quan li pregunto si l'esperit del Pere està present a la Fundació i Associació Pere
Relats, em respon:
“Jo crec que sí, que el seu esperit està present i moltes vegades ho he dit. Moltes
vegades, en situacions que no acabem d'entendre, no sabem perquè succeeix una
determinada acció i moltes vegades diem que és el Pere que està movent els fils des
de dalt. Quan ens reunim tot el gruix de l'entitat (Patronat, tot el personal), hi ha
situacions que acceptem perquè pensem que d'alguna manera el missatge del Pere
hi és:
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Saber-se apropar a les persones que més ho necessiten, fer-te com ells i sentir-te
com ells, saber-te posar en el seu lloc.
Quan parles del model centrat a la persona i parles de l'ètica i totes aquestes
qüestions. Jo ho volia dir l'altre dia “Va haver-hi un Senyor que fa 2000 anys ja ho
deia i el van clavar a la creu”. Com que el Pere intentava seguir el missatge de Jesús
al peu de la lletra, ell seguríssim que estaria amb el model centrat amb la persona,
realment és humanisme pur. Lo que estem parlant aquí, moltes coses: de posar-te a
la pell de l'altra, de la dignitat de la persona, de que la persona és lo primer, pensar
“fes amb aquesta persona el que voldries que fessin per tu” . Moltes persones han
seguit aquest missatge però l’església com organització ha fet molt mal.
Estic segur que el Pere estaria molt encantat amb aquest model de treball perquè
era lo seu: “Apropar-se a les persones”.
El Pere treballava amb les persones necessitades del barri. Li agradava tastar la
realitat per això va estar treballant de peó. Ell pensava, “lo meu.... serà un any” però
ells s'hi passaran tota la vida.
Era prudent. Respectar l'altre. Era calmós. Sé on vull anar però ja hi anirem
anant. Per ell tothom era important i tothom s'havia de respectar.
Sempre he pensat que hi ha una acció del Pere. Jo no vaig venir a buscar feina,
amb el pas dels anys potser trobaré “el perquè”. Hem confluït tota una sèrie de
persones aquí que hem format un bon equip i perquè?. A mi m'agrada pensar, no vull
pensar que tot són coincidències, coses fortuïtes, o que el destí està escrit en algun
lloc, m'agrada pensar que potser és la intervenció d'algú que a través del
pensament, de les persones, sí que les persones podem actuar d'una manera o una
altre i això es el que pot condicionar la construcció d'aquesta casa.
Tots treballem per guanyar-nos la vida però l'objectiu principal no és vinc aquí per
guanyar-me la vida, sinó vinc aquí perquè sé que puc oferir un servei i puc servir
algunes persones que necessiten ser ateses, per mi és aquest el missatge primer.
Amb aquesta actitud de treballar pensant amb la persona és el model.
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Jo sempre tinc una qüestió amb el Pere. Recordo l'últim dia que ens vam veure,
un vespre a l’església de St Bernat, preparant les colònies. Ell se n'anava de
campaments aquell cap de setmana, i ell em va dir: “quan estiguem de colònies, tu i
jo un dia hem de parlar profundament”, les seves últimes paraules: “fins a Castanyet
o fins al cel”, que era la seva manera d’acomiadar-se, sempre ho deia “Fins
diumenge o fins al cel”, sempre ho posava “fins al cel”. Mai he pogut saber què és el
que volia dir-me, que quedava...és aquest misteri. Moltes vegades ....quan amb
coses que passen, penso ......i el Pere quina actitud voldria que jo tingués: que em
mengés les patates bullides?, aquesta translació o transposició de situacions, moltes
vegades ho penso, me'n recordo de les patates bullides.
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6. REFLEXIONS PERSONALS
Vull acabar aquest treball amb unes reflexions, en aquest cas meves:
El treball sobre com el Relat de Pere Relats ajuda al nostra relat, a la primera
persona que ha ajudat ha estat a mi. Tot el que he viscut des del dia que vaig
conèixer a classe a l'Andreu Trilla que ens va parlar de la importància dels relats, fins
el dia d'avui, ha estat una aventura de les que t'ajuden a trobar sentit a la vida. El
mateix dia ho vaig sentir d'una manera molt CLARA i l'únic que puc fer és donar
gràcies. Feia quatre anys que no escrivia en el meu diari personal i mentre he estat
fent aquest treball he tornat a escriure:

4 octubre 2015
Vull descriure el que he viscut aquest cap de setmana. El treball que estic fent de
recuperar el relat de Pere Relats em va fer escoltar de manera seriosa la proposta
que feia temps anava fent el Jaume de manteniment. Ell havia parlat amb més d'una
persona de l'equip d'anar a pujar la muntanya dels Encantats. A mi que sempre m'ha
agradat la muntanya i que a més aquesta la coneixia perquè l'havia pujat quan era
molt joveneta amb el meu pare, em semblava una bona proposta, però no ho
acabava de visualitzar fins que vaig sentir que s'acostava l'hivern i que el meu treball
s'havia d'entregar al desembre.
Amb aquella frase que diu “arrisca't i seràs benaurat” de St Agustí, doncs si i
perquè no? La proposta es va fer extensiva a la resta de l'equip acotant que era anar
a fer el cim i tornar. Només tres persones i jo ens vàrem apuntar. La previsió del
temps va ser durant tota la setmana molt dolenta. Donaven pluges de 8h a 12h del
matí i nosaltres teníem molt clar que si no podíem pujar abans de les 12h se'ns
complicava molt l'aventura.
El temps es va saltar totes les previsions, fins i tot la guarda del refugi ens havia
confirmat la nit abans que plouria i de fet, va ploure tota la nit. Però quan ens vàrem
llevar, malgrat que tot estava mullat, mirant el cel vèiem clarianes. Un bri
d'esperança se'ns va obrir i sense dubtes ens vàrem calçar les botes i amunt que fa
pujada. L'alegria ens va acompanyar des del primer moment quan després de
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travessar el riu i començant la pujada vàrem trobar una rovellonera. Amb un moment
vàrem reunir tota una família de rovellons que estaven tendres i sense ni un cuc.
Conforme anàvem pujant, el temps anava millorant.
Sentir la connexió amb la natura i gaudir del paisatge era tot un regal. Vèiem els
núvols que corrien a una velocitat tremenda, però el més sorprenent era que
circulaven per allunyar-se i no per quedar-se com estava previst.
Tots els astres es van arrenglerar i l'aventura de pujar el cim dels Encantats es va
poder aconseguir. Quan vàrem arribar al cim vàrem escriure al llibre que portàvem
que parlen de les “Llars Pere Relats”, publicat l'octubre del 2013. A la portada
d’aquest llibre hi ha una foto del Pere Relats al cim de la muntanya. És un llibre que
es va escriure als 40 anys de la seva mort. A la contraportada del llibre trobem escrit:

“L'estiu de l'any 1973, sota les agulles d'Els Encantats, va morir mossèn Pere Relats
en un tràgic accident. Han passat 40 anys i el seu record segueix present en els qui
van poder gaudir de la seva companyia i ara volen compartir el seu llegat.
Volen fer-li un homenatge, esbossar la seva biografia per oferir-la als qui no van
conviure amb ell i donar a conèixer una obra dedicada als ancians inspirada, iniciada
i construïda a partir del pensament i la vida de mossèn Pere, les Llars Pere Relats.
En una primera part del llibre el lector podrà copsar el record emocionant dels seus
contemporanis que el descriuen com un home que va encarnar la seva fe en una
vida humil dedicada als altres, especialment als més necessitats.
A la segona part del llibre hi trobaràs els inicis i els primers anys de les Llars per a
ancians del barri del Poblenou, a Barcelona.
La tercera part del llibre narra esdeveniments puntuals en memòria de mossèn Pere
i recorda altres persones que han deixat les seves petjades a les Llars.
Tot plegat basteix un memoràndum dels orígens d'una obra social que, malgrat anar
canviant i progressant amb el pas del temps i l'evolució de la societat, es conserva
fidel a l'esperit que la va fer néixer”
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La iniciativa del Raimon de deixar el llibre al cim ens va agradar a tots i vàrem
escriure una dedicatòria cadascú i el vam deixar perquè si algun muntanyenc el
troba pugui conèixer també la història de Pere Relats.

Fotografia 6: Dalt del cim amb el Llibre de Les “Llars Pere Relats” a la mà d'en Jaume

10-10-2015
Fent aquest treball m'he sentit en molt moments desbordada. Perquè m'he posat
una fita tant difícil? Si això de redactar a mi no em va!! soc massa caòtica.
La riquesa per mi en aquest treball ha estat donar-me compte de l’important que
és escoltar el relat de les persones. Treballant amb gent gran això és molt important.
Sentir a un resident que ha conegut molt de prop el Pere que em deia que ell havia
fet sortir per primera vegada les dones a llegir a l’església em connecta amb una
velleta que he conegut al Solsonès que era la guardiana de Castellar de la Ribera
(església romànica del Solsonès). Ella és un exemple de misticisme per a mi, la seva
poesia m'acosta de manera directa a l'essència del meu treball. Josep Maria
Esquirol, en el seu assaig d'una filosofia de la proximitat escriu: “la poesia i el cant
són inici o final de conversa. El poema d'un modest poeta de poble recitat per una
dona gran amb la fortalesa de l'experiència no té parangó.

Com Pere Relats ajuda al nostre relat

32

La dona que recita ho aconsegueix gràcies a l'experiència de la maternitat i la cura.
La seva veu cus el blau del cel amb la llar de l'aixopluc. La mare també canta perquè
el nen no tingui por”.
La Bepa de Cal Jalmar, igual que el Pere, han sigut bones persones. És per això
que en l'article “In Memoriam”- Sra. Josefa Angrill”

13

hi ha escrit un pensament

del llibre Reflexions en el camí de la vida, de l'escriptor Joan Bellmunt:
En el teu caminar per la vida
intenta ser bona persona,
i deixa la perfecció
per a més endavant.
La Bepa, dos mesos abans de morir, és capaç d'escriure el seu propi recordatori.
En el poema es pot veure la puresa de la seva ànima:
Una presentella a la Verge
Que us deixaré Mare Verge
de Massarubias honor
tota m'ha vida en ses plantes
us ofereixo mon cor.
Mes món Cor Maria és fred
és fred com la neu gelada
que de l'altiu Pirineu
cobreix les crestes més altes.
Que us demano Mare Verge
tota ma vida un consol
vostra amor acompanyar-me
fins al cel arribi

13

Celsona (2015) Setmanari d'informació de Solsona i comarca. Núm. 942. pàg 28-29.

el vol.
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Fotografia 7: La Bepa, igual que el Pere, s'acomiada dient “ Fins al cel”

8-11-2015
Aquest diumenge vaig estar a Lleida per visitar una familiar que feia molts anys
que no veia i que m´estimo molt, perquè em va acollir a la ciutat quan hi vaig arribar
amb només disset anys per estudiar a la Universitat. Tot el que m'ha mogut a nivell
intern l'elaboració d'aquest treball, em va portar a Lleida a agrair a aquesta persona
tot el que va fer per mi. Volia que conegués la meva filla, em sabria molt de greu que
li passés alguna cosa (és una persona molt gran) i m'hagués quedat pendent aquest
moment per mi tant important.
Seguint doncs aquesta intuïció vàrem anar a petar a Lleida, i tot caminant buscant
un restaurant per anar a dinar, passem davant d'un edifici que em va cridar l'atenció.
L'edifici era precisament l'únic Santuari dedicat a la Santa Teresina i que acull a
pelegrins que vénen a la ciutat provinents de diferents indrets.
Vaig entrar i les frases que tenien al vestíbul sintonitzaven perfectament amb la
manera de ser de Pere Relats:
“Aprofitar les petites coses i fer-les per amor”
“Vull passar el meu cel fent el bé sobre la terra”

Fotografia 8:
Frases del Santuari de Santa Teresina,
Lleida
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Fer el Curs a Sant Joan de Déu d'espiritualitat m'ha permès retrobar espais de
reflexió sobre mi mateixa. Em sento molt afortunada d'haver pogut fer aquest Curs.
M'ha remogut emocions molt bones. M'ha recordat que el relat de les persones que
hem conegut i que són bones ens ajuda a trobar sentit a la vida.
A la feina he sentit que recordar el relat del Pere ajuda a trobar més sentit a la
nostra feina. Escric aquesta reflexió perquè en moments de feblesa pugui rellegirho. Són bons ancoratges que ens dóna la vida per seguir endavant i viure la VIDA
AMB SENTIT.
Vull acabar el treball amb paraules de l'Andreu Trilla (professor del postgrau); ell
em va inspirar a emprendre aquesta aventura i és per això que he triat aquestes
paraules per tancar el treball:
“Els autèntics adoradors adoraran el Pare en esperit i en veritat, més enllà dels
tabús, de les convencions socials, de les pors, dels interessos. Es tracta d'un
veritable èxode, que hem de fer amb ell, des del país de la seguretat fins al lloc de
relació que ell mateix ens indicarà. En aquest camí és on s'ha de veure si la nostra
relació religiosa està marcada o no pel signe de la fe dels cristians. En tot cas,
desitgem-nos que el camí sigui llarg i ple de sorpreses, si fa no fa com el camí
d'Ítaca o, si ho preferiu, com el camí de la vida de cada dia.”

14

El Pere Relats va tenir el camí curt però el relat que ens ha deixat és un relat
d'una persona AUTÈNTICA.

14

Borrell, A. (1998). Teresa de Lisieux: Déu en la vida de cada dia. Actes del II Congrés
d'Espiritualitat. Publicacions de l'Abadia de Montserrat .
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7. EN PERE VIST DES DE L’ART
En els 25è aniversari de la seva mort es va elaborar una Auca d'en Pere Relats.
L'auca la trobem en el llibre ja esmentat durant el treball: Les “Llars Pere Relats”. En
la pàg 111 trobem:

“De manera festiva i molt respectuosa ens retrata la seva

vida mitjançant vint graciosos dibuixos d'en Francesc Vives, amb text d'en Jordi Vidal
i la coordinació de mossèn Oriol Garreta.

Fotografia 9: Escenes de l’auca d’en Pere Relats (I)

Fotografia 10: Escenes de l’auca d’en Pere Relats (II)
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Fotografia 11: Escenes de l’auca d’en Pere Relats (III)

Fotografia 12: Escenes de l’auca d’en Pere Relats (IV)
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Fotografia 13: Escenes de l’auca d’en Pere Relats (V)

Fotografia 14: Escenes de l’auca d’en Pere Relats (VI)
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Fotografia 15: Escenes de l’auca d’en Pere Relats (VII)

Fotografia 16: Escenes de l’auca d’en Pere Relats (VIII)
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Fotografia 17: Escenes de l’auca d’en Pere Relats (IX)

Fotografia 18: Escenes de l’auca d’en Pere Relats (X)
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ANNEXOS

Annex 1. Document de valors corporatius

Pere Relats és una entitat, sense afany de lucre, que té com a objectiu principal
donar l'acolliment residencial que necessiten aquelles persones grans que, per
motius diversos, no poden valer-se per elles mateixes.
Planteja com a forma de treball imprescindible l'estudi i la reflexió de la tasca que
realitza per tal de millorar-la dia a dia.

Breu història
L'any 1972, un petit grup de persones de les comunitats parroquials de Santa
Maria del Taulat i de Sant Bernat Calbó, encapçalades per mossèn Pere Relats, van
formar el grup de “ vells i malalts”. A través d'ell, tenien la intenció de valorar les
necessitats d'aquest col·lectiu i desenvolupar alguna acció concreta.
Va ser així com van detectar que al barri de Poblenou hi havia persones, homes i
dones grans, que estaven soles o insatisfetes al lloc on vivien i desitjaven continuar
vivint al barri. És a partir d'aquí que es creen les “Llars Pere Relats” -residències
petites- per donar acollida, dins els caliu d'una llar i de la manera més personalitzada
possible, a les persones ancianes que ho desitgessin. D'aquesta manera, i amb el
suport desinteressat dels voluntaris, van trobar la companyia que els faltava.
L'Associació Pere Relats va crear-se l'any 1975 per donar cobertura legal al
projecte i canalitzar els recursos de què es disposava, procedents de donatius de
particulars. Posteriorment, l'any 1997, es va crear la Fundació Pere Relats per
atendre els residents del carrer Venero 4-6.
Amb el pas del temps es va anar incorporant personal tècnic, qualificat i
responsable, perquè s'ocupés del dia a dia de la vida a les residències Pere Relats i
donar resposta a les noves necessitats, proposant els canvis necessaris, tot
observant la realitat que les envolta.
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Primer apartat
Respecte dels drets fonamentals
En aquest primer apartat hi trobem desenvolupats sis valors que fan referència als
drets fonamentals i que els considerem especialment importants: Dignitat i respecte,
participació, solidaritat, autoestima, confidencialitat i intimitat, prevenció del
maltractament.
Dignitat i respecte
Cadascun dels residents dels nostres centres hauria de trobar el suport necessari
que l'ajudés a afrontar i acceptar el fet natural de fer-se gran. La dignitat del procés
d'envelliment i la seva acceptació seran més senzills si la persona se sent
respectada i acollida pel seu entorn. Aquest respecte inclou el reconeixement que
cada persona és única, amb una història de vida única i amb unes necessitats i una
situació social i econòmica pròpies. Això farà que se l'atengui d'una manera integral i
amb un tracte personalitzat, com a persona singular.
Cal recordar el dret que té cada persona de ser tractada respectant la seva
manera de ser. A tal efecte cal crear els mecanismes que assegurin el respecte a les
seves voluntats al final de la vida, evitant el patiment innecessari i la degradació
sense esperança de millora, tot respectant les seves voluntats al final de la vida,
evitant el patiment innecessari i la degradació sense esperança de millora, tot
respectant les seves creences.

Participació
La participació no te limitacions d’edat. Volem que els homes i dones residents
dels nostres centres puguin dur a terme activitats que estimulin els seus sentits per
tal que continuïn essent persones actives i mantinguin les seves il·lusions.
Valorem especialment la iniciativa de les persones grans i la seva capacitat per
poder mostrar-se als altres sense complexos. A la vegada respectem el dret dels
residents i familiars a no participar de les activitats que es proposen.
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Solidaritat
Les persones grans poden ser receptores i emissores de solidaritat. La
perspectiva d'una societat intergeneracional requereix que als nostres centres, a
nivell organitzatiu, es pugui donar l'oportunitat de relacionar-se amb joves i infants.
Aquesta acció conjunta pot potenciar valors com el respecte, l'enriquiment mutu, el
diàleg i la flexibilitat. La gent gran té molta experiència de vida i estem segurs que
tothom la voldria compartir.
Autoestima
Donem eines per millorar l'autoestima de les persones residents als nostres
centres (valorant-les, atenent-les, respectant-les...), perquè visquin positivament la
seva vellesa com el que realment és, una etapa més de la vida.
Confidencialitat i intimitat
És dret dels residents i els familiars, i deure dels professionals i del Patronat de
les Llars Pere Relats tractar amb absoluta confidencialitat les dades de caràcter
personal que s'utilitzen en el dia a dia de l'entitat, especialment les que fan
referència als nostres usuaris.
Preservar el dret a la intimitat de les persones vinculades a l'entitat és
responsabilitat de totes les persones que hi són compromeses.
Prevenció del maltractament
És compromís de tots els col·laboradors de les llars Pere Relats ( Patronat,
professionals, voluntaris, etc.) adoptar una posició de prevenció davant les
conductes de maltractament i tractar amb respecte les persones amb qui es
relacionen, siguin usuaris, familiars o professionals.

Segon apartat
Normes de funcionament:
En aquest apartat hi trobem aquelles normes de funcionament que voldríem que
fossin el “modus operandi” de la nostra entitat. Aquestes normes les observem des
del compromís amb els nostres usuaris i les persones vinculades a l'entitat.
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a. Compromís amb els nostres usuaris
Tracte personalitzat
Creiem que és important donar una atenció centrada en la persona; formar
diferents grups segons capacitats; i arribar a la intervenció individualitzada, per tal
que tothom pugui gaudir de la millor manera possible de la vida a la residència.
Comunicació
La comunicació amb els usuaris i/o persones de referència és un element
necessari per tal que tothom visqui positivament l'estada en els centres. En aquest
sentit les propostes, els suggeriments i les queixes dels usuaris són una oportunitat i
convé escoltar-les activament, arribant a canvis que provoquin millora.
Qualitat de serveis
Volem oferir un servei de qualitat global a les persones usuàries, tant des del
punt de vista assistencial (atenció directa) com residencial (atenció indirecta), per tal
d'oferir-los el màxim de confort integral.
b. Compromís amb els nostres professionals
Vinculació
Cal dur a terme les actuacions necessàries per atreure i vincular un equip de
persones competent, professional i humà que pugui desenvolupar-se en les pròpies
competències, assegurant la seva interrelació, participació i compromís.
Aquest equip interdisciplinar de professionals forma el pilar bàsic de
responsabilitat sobre el qual reposa el benestar dels residents.
Entusiasme
Tots els col·laboradors de les llars Pere Relats han de crear esperit d’equip,
fomentant la cultura de la valoració, i facilitar que els tècnics puguin desplegar les
seves capacitats. És important que se sentin part de l'organització, fomentant la
confiança i la cohesió, i mantinguin el nivell òptim de diàleg en el grup per tal
d'enriquir l’equip gràcies a la diversitat de tots els seus membres. Un ambient de
treball agradable i creatiu ajudarà a assolir l'esperit d'equip que desitgem.
Motivació professional
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La gerència vetllarà per la màxima adequació professional entre cada persona
i el seu lloc de treball, perquè tothom estigui al lloc on pugui desplegar al màxim el
seu talent i les seves competències i assoleixi la major satisfacció personal,
assegurant així la motivació del professional. Caldrà oferir formació continuada de
fàcil aplicació, col·laborant estretament amb l'equip tècnic i detectant així les
necessitats formatives.

c. Compromís amb l'organització
Qualitat i millora continua
Totes les persones que treballen als nostres centres ho han de fer amb
professionalitat. Aquesta professionalitat l'entenem com la combinació de la capacitat
tècnica i humana en l'àmbit de la pròpia competència, posada en pràctica en el dia a
dia, malgrat les dificultats o limitacions que hi pugui haver, tot recolzant-se, quan
sigui necessari, en professionals d'altres àmbits.
La recerca de la qualitat ha de ser assumida en tots els nivells de l'organització i
aplicada a totes les activitats i processos que s'hi duen a terme. Per això tothom
haurà d'integrar, dins la seva activitat quotidiana, el cercle de millora contínua:
planificar-actuar-avaluar i revisar resultats-actuar per a millorar l'atenció de l'usuari.
A les llars Pere relats ens caracteritzem, precisament, per ser una entitat que no
ha tingut por en endegar nous projectes. En aquest sentit actuar implica la
possibilitat de no encertar-la.
Entenem que cal valorar l'error i la queixa com a oportunitats per a redreçar
actuacions; revisar decisions preses; adquirir nous punts de vista, tot millorant les
processos actuals; prevenir que es tornin a reproduir situacions no desitjades; i
transmetre a altres persones de l’organització el coneixement adquirit a través
d'aquesta experiència.
El nostre voluntariat
El grup Caliu és el nucli de voluntariat del es Llars Pere Relats. Volem recolzar les
seves iniciatives, amb la deguda atenció i participació per part dels professionals de
l'entitat, amb l'objectiu d'ampliar amb noves aportacions i nous perfils aquest actiu
històricament i actual tan important.
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Ús d'actius i sostenibilitat
Els actius estaran ben conservats i, quan sigui possible, s'actualitzaran. Quan
parlem d'actius ens referim a instal·lacions, equipaments, materials o tecnologia.
Aquesta acció anirà en benefici del resident, millorant el seu benestar.
A més es procurarà un ús sostenible de l'entorn de treball mitjançant l'estalvi
energètic, l'estalvi d'aigua, el reciclatge de residus, et.....
Responsabilitat
Tots els professionals han de treballar de manera eficient durant la jornada
laboral, rendibilitzant el temps que l'organització posa a la seva disposició i intentant
aprovar el màxim de valor i implicació en tots els processos en què es participa.
Foment de l'ètica com a valor imprescindible de l'organització.
Creiem que és necessari impregnar tota l'organització de la reflexió ètica, amb els
objectius de millorar la qualitat de l'atenció que reben els nostres residents i
d'implicar totes les persones que formen part de l'entitat.
En aquest sentit, s'està treballant en la creació de l'Espai de Reflexió Ètica de les
Llars Pere Relats. El volem continuar i consolidar com l'espai participatiu i deliberatiu
per a resoldre els possibles conflictes ètics que es puguin produir , i per a prendre
les decisions necessàries, de manera consensuada entre tots els implicats, sobre la
revisió dels procediments i protocols la proposta de noves iniciatives 15

15

http://www.pererelats.org/uploads/files/valors_corporatius_fundacio_p_relats.pdf
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Annex 2. Model d'Atenció centrada en la persona
Com enfoc reconeix una sèrie de principis o enunciats que orienten la manera de
fer. 16
Dècaleg
Apostar per l'Atenció Centrada en la persona en els serveis gerontològics implica
assumir una sèrie de principis i consideracions. No és suficient reconèixer-los o
enunciar-los, també és necessari fer-los efectius en el dia a dia.
1. Totes les persones tenim dignitat: La dignitat implica que tota persona pel
fet de ser humana és valuosa, no pot ser tractada com un medi. Amb
independència de la edat, les malalties, l’estat cognitiu o el grau de
discapacitat o dependència les persones grans posseeixen dignitat. Per tant,
han de ser tractades amb igual consideració i respecte que els altres.
2. Cada persona és única: Cap persona gran és igual a una altra. Cada
persona té el propi projecte vital. Per tant, l’atenció personalitzada és
imprescindible.
3. La biografia és la raó essencial de la nostra singularitat: La biografia és el
que converteix en única a cada persona gran. Per tant, aquesta es converteix
en el referent bàsic del pla d’atenció i vida.
4. Les persones tenim dret a controlar la nostra pròpia vida: La persona
gran es considera com un agent actiu i protagonista del seu procés d’atenció.
Per tant, es respecta l’autonomia de les persones i es busquen oportunitats i
recolzaments perquè aquestes tinguin control sobre el seu entorn i la seva
vida quotidiana.
5. Les persones amb greu afectació cognitiva també tenen dret a exercir la
seva autonomia: La autonomia no és una capacitat única i fixa, sinó que
depèn de la situació i dels recolzaments que la persona tingui. i a més de com
a capacitat per a prendre decisions, l’autonomia es concedeix com a un dret.
16

http://www.acpgerontologia.com/acp/decalogodocs/sudecalogo.htm
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Per tant, no es renuncia a treballar des de l’autonomia amb les persones
greument afectades, s’identifiquen oportunitats i recolzaments i s’exerceix des
de la representació o exercici indirecte.
6. Totes les persones tenim fortaleses i capacitats: Les persones grans tenen
fortaleses i capacitats. per tant, la mirada professional no només té en compte
els dèficits i les limitacions, sinó que part de les fortaleses i capacitats de cada
persona per a relacionar-se des d’elles i enfortir-les en les intervencions.
7. L’ambient físic influeix al nostre comportament i benestar: Especialment
en les persones en situació de dependència, l’ambient físic té una gran
importància en el seu benestar físic i subjectiu. Per tant, és precís trobar
entorns accessibles, confortables, segurs i significatius.
8. L’activitat quotidiana té una gran importància en el benestar de les
persones: Lu quotidià, el que passa en el dia a dia, les activitats que realitzen
les persones majors influeix de forma determinant en el seu benestar físic i
subjectiu. Per tant es procuren activitats plenes de sentit que a més de servir
d’estímul i facilitar les intervencions terapèutiques resulten agradables i fan
sentir bé a les persones.
9. Les persones som interdependents: Ens desenvolupem i vivim en relació
social i tots necessitem dels altres per conviure i realitzar-nos plenament.
Mantenir relacions socials té efectes positius en la salut i en el benestar de les
persones. Això succeeix al llarg de tota la vida, i especialment quan les
persones es troben en situació de dependència. Per tant, els altres
(professionals,

família,

amics,

voluntaris)

són

essencials

en

el

desenvolupament del projecte vital de les persones i tenen un paper clau en
l’exercici de l’autodeterminació i de la fita de benestar físic i subjectiu.
10. Les persones som éssers multidimensionals subjectes a canvis: En les
persones majors interactuen aspectes biològics, psicològics i socials.
Requereixen del recolzaments diversos i ajustats a les diferents situacions.
Per tant, és precís oferir atenció des de intervencions integrals, coordinades i
flexibles.
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Annex 3. Estades d'Estiu (Colònies) Viladrau 2015
El juliol de 1973 a la casa que les parròquies tenien llogades a Sant Hilari Sacalm,
“Can Corbera Vell” es van fer les primeres colònies. Des de llavors, any rere any
s'han anat fent. Fa uns anys que se li va canviar el nom perquè no s'associés tant a
les colònies que fan els nens. S'han realitzat estades a moltes cases diferents. Jo he
participat en elles des de l'any 2003. Aquest any després de fer el taller de música i
espiritualitat a Sant Antoni de Vilamajor juntament amb Mireia Serra i Mireia Mora
( en l’estada del Post Grau) em vaig animar a fer una proposta per les estades de
Viladrau. El taller aquesta vegada va estar realitzat juntament amb Emma Romeu i
Xavier Zaragoza. L'esquema del taller va ser el següent:
TALLER

“Música i acompanyament en l’última etapa de la vida” (Viladrau,

18-6-2015)
1ª Part: Isabel R juntament amb Àngela Martínez (alumna de pràctiques)
BENVINGUDA
CONNECTAR A TRAVÉS DEL COS:
- La pell, les mans, l'altre
EL NOSTRE COS ÉS:
11. Ritme, moviment,
silenci...

ACTIVITAT, MÚSICA….
Cantar cançó de l'Hola
Mantra: “Estem avui aquí amb
harmonia i pau ”
Mirar-se les mans, individualment,
llavors per parelles i llavors en grup
Per parelles, deixar-se portar, moldejar

- Ritme: trobar el batec del cor,
respiració, sincronitzar i d’aquí, improvisació
Batucada
- Respirar: amb shruti
- Exercici de meditació/propiocepció,
estar en el present
- Silenci: escoltar els sons de la
natura

2ª Part:
Emma es presenta al grup i parla del seu treball. Explica que ajuda a persones a
acceptar les etapes de la vida que els toquen viure. (ex: acceptar les pèrdues....)
3ª Part:
Xavier explica que a la residència hi ha un document de voluntats anticipades que
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qui estigui interessat els de la comissió del Dva el podran informar .
A continuació adjunto anotacions que es van fer al curs clínic d'alguns residents que
van participar al taller.
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Fotografies 19 - 21: Estades d’estiu 2015
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