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Així que parlant,  parlant, em vaig deixar convèncer, i 
ahir vaig anar al taller de Llobera com a prova a veure si 
m’agradava. I saps què? Que m’ho vaig passar d’allò 
més bé! No ho hauria dit mai, i ara m’alegro d’haver fet 
cas a la Felissa, d’haver deixat la mandra a casa i haver 
pujat al cotxe del Joan, que ens va passar a recollir a les 
dues, per fer cap tots tres  a Llobera. La Maria va portar 
bunyols fets a casa, oh i que n’eren de bons! La Rosa, 
ens va explicar un truc molt bo per fer millor el planter 
de l’hort, que ja tinc ganes de provar-lo,  i entre tot 
plegat ens va passar l’estona volant, i calentonets que 
estàvem amb la calefacció de la sala!
I és que, afortunadament, els temps canvien, i avui 
tenim la sort de que viure a pagès ja no és només aïllar-
se quan arriba l’hivern, sinó que actualment hi ha molts 
tallers i activitats muntades al costat de casa, i a preu 
molt reduït perquè puguem entretenir-nos i divertir-nos 
com mai, i que a més a més ens milloren la salut, i ens 
ajuden a envellir amb qualitat de vida.  I expliquem als 
més joves la nostra història i el què hem après. 

I saps què et dic? Que ara mateix ens estem mirant el tríptic aquest que ens van passar per la bústia fa 
unes setmanes, perquè em sembla que ens apuntarem al taller de Tai-Xi dels divendres. Que això de llegir, 
fer ganxet i cuidar la casa, ho puc fer quan vulgui. Ara que ja tinc tot el temps per a mi, he descobert que 
puc organitzar-lo com vulgui, i escolta, això de sortir amb els amics m’agrada de veritat, i a sobre aprenc 
coses noves i em cuido la salut! Què més puc demanar? Si a la nostra edat no disfrutem, quan ho farem? 
Aquest és el gust de ser avis en una societat moderna com la nostra, sí senyor!

Recordeu que per deixar qualsevol comentari, idea o experiència que tingueu o hagueu tingut ho podeu 
fer-ho mitjançant: dependenciaenelmonrural.wordpress.com 
Atentament, Rosita

L’altre dia vaig començar un curs amb la meva amiga Felissa. Jo no hi volia anar, perquè què vols que 

et digui: jo ja sóc gran, i estic acostumada a fer la meva dins de casa, i m’organitzo el dia a la meva 

mida: llegeixo, faig ganxet, arreglo la casa, el dinar i el poc hort que encara puc fer.  

A més a més, ara que arriba l’hivern, arriba la boira i el fred, i és clar, amb tot això aquí  tenim les 

gelades a les carreteres, que fan que anar amunt i avall sigui encara més complicat. I tot plegat porta 

que sortir de casa faci molta mandra. 

Però resulta que la Felissa, la setmana passada, va venir a casa a berenar, com cada dimecres,i em va 

explicar que s’havia apuntat a un taller de memòria que feien a Llobera. Jo li vaig dir que vés que hi 

havia d’anar a fer en un taller d’aquests amb l’edat que tenim ja, que tot plegat eren ganes de anar a 

fer el ridícul. 

Ella em va explicar que precisament per l’edat que tenim, és important fer aquests tallers, doncs 

estan pensats per a la gent gran i ens ajuden molt perquè recuperes l’activitat cognitiva, 

l’organització mental i la memòria en si tot jugant amb un quadern especial, que a mi em recorda 

aquells dels passatemps que fan els meus néts a l’estiu.  A més a més, et retrobes amb amics i 

amigues veïns de casa, i acaba sent l’excusa perfecte per passar una bona estona amb ells. 
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