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Opinió

Entrevista als avis del Casal
Hem decidit fer-li una entrevista als avis del Casal 
de Lliçà d'Amunt, perquè volíem interessar-nos per 
com s'ho passen al casal, si viuen bé la jubilació, 
etc...
     
• Quants socis sou?
     Som uns 750.

•  Heu nascut  tots a Catalunya?
 No, hi ha molta gent d' Andalusia , però també hi 
ha alguns catalans.

. Quines activitats feu?
Fem activitats diverses, excursions i jocs de taula 
com el dominó, el parxís,el bingo, manualitats, 
cursos de català, etc.

• Quines excursions feu? 
    Cada mes fem una i també poder anar de viatge 
amb l'Inserso.         
             
• Com veieu la joventut avui en dia?
    Molt bé.

• Com vivíeu a la nostra edat?
   Molt pitjor, als 13 anys ja treballaven. 

• Anàveu a l'escola?
  Hi ha gent que sí va tenir la sort d' anar-hi, però 
n'hi ha d' altres que havien de treballar per poder 
menjar.

• Com vau viure el franquisme?
  Normal, no vam tenir molts problemes.

• De què es treballava abans?
  La majoria de la gent treballava al camp, però 
també es treballava en altres llocs. 

• Com viviu la jubilació?
  Doncs molt bé, sense problemes i,a vegades 
divertit gràcies al casal.

• Fa molt de temps que viviu a Lliçà?
  Si, fa uns 50 o 60 anys.

• .Esteu millor a Lliçà o a on vivíeu abans?
  Aquí , perquè fa molt de temps que vivim aquí.

• Que demanaríeu a la societat per a la gent gran?
   Que pugessin les  pensions.

Valoració:

Nosaltres  pensem  que  els  avis  del  nostre  poble, 
viuen bastant bé, ja que fan moltes sortides durant 
tota la setmana.

Després  d'aquesta  entrevista  creiem que tots  els 
avis  haurien  d' apuntar-se al casal per deixar de 
sentir-se sols.

L'Alex entrevistant als avis

Quan nosaltres hi vam anar, es veien molt animats 
amb la nostra visita.

Com podem veure a  l'entrevista quasi tots els avis 
són de fora , provenen de la part del sud d'Espanya.

Gràcies a les instal.lacions que hi ha al casal , els 
avis  poden  conèixer  les  noves  tecnologies  i 
aprendre a conviure amb elles.

També pensem que els ha costat fer el canvi des 
del  seu  poble  natal  fins   aquí  a  Lliçà  d'  Amunt 
perquè troben a faltar la seva família i amics d'allà, 
però els agrada molt Catalunya.

  


