
La meva àvia 
La meva àvia es diu Agapita Cruces Herrero, però li agrada més 

que li diguin Pepita, i té 75 anys. Tot i que els meus cosins i jo li 

diem “Ita” ja que quan el meu cosí gran era petit, no sabia 

pronunciar bé abuelita ni Pepita o Agapatia. Va començar  a dir-li 

Ita, i el meu altre cosí i jo també. Així que finalment li diem Ita. 

   

Fris cronològic de la vida de la meva àvia. 

1945             1951               1959         1964           1970       1972     1976      2002      2007      2008      2020 

Naixement   Començament     S’acaba       Mudança a      Casament.    1r filla       2n filla     1r net       Viuda          3r net       Ara 

                      escola. 6 anys       l’escola.      Barcelona.        25 anys         27 anys     31 anys    57 anys    2n net      63 anys      75 anys 

                                                     14 anys         19 anys                                                                                         62 anys                       

     Infància 

      Adolescència 

      Adultesa 

      Ancianitat 

 



 

Arbre genealògic de la meva àvia.  

Avis de part de pare                                                          Avis de part de mare 

Deogracias      Gilberta                                        Pedro        Eulogia 

Tiets/etes                      Pare                                                Mare                 Tiets/etes                   

Anastasio  Mercedes  Justo                                   Ángela Eutiquia  Andrés                               

 Nieves  Marcelina  Rufino                                               Dionisio   Pedro  Amacio 

                                          Germans/anes                                               Germans/anes 

                                    Santos  Pilar   Agapita  Domingo  Juan  José  Ángela 

                                                                                Manolo 

                                Gendre               Filles           Marit                            Gendre  

                                     Sergio         Olga       Mónica Montserrat        Juan  

                                                       Nets                                                              Neta 

                                         Pol       David                                      Aitana (jo) 

 

La meva àvia, la Pepita, va néixer en un poblet de Burgos 

anomenat Ciruelos de Cervera al 1945, quan la seva mare tenia 23 

anys i el seu pare 32. 

 



   

La meva àvia es la que esta senyalada a la fotografia. Aquesta és la fotografia que 

conservem en la que la meva àvia tenia menys edat i està una mica trencada ja que és 

molt antiga. 

La meva àvia tenia una germana gran i 4 germans petits, però un 

va morir amb 1 any i mig a causa d’una infecció, ja que en aquells 

anys no hi havia tants metges ni medicines com ara.  

   

A la primera fotografia la meva àvia està amb 2 dels seus germans i a la segona amb 

alguns germans i cosins. 

La casa on vivien no era molt gran, tenien que compartir una 

habitació cada 2 germans. La casa tenia les habitacions una cuina, 

un bany i un petit menjador, i a fora tenien gossos, gats i gallines.  

El pare de la meva àvia era pastor i portava un petit ramat seu i 

d’altre gent del poble. Després poc a poc el ramat va anar creixent 

i el seu pare es va fer un petit ramader, per això, estaven 

acostumats a veure llet d’ovella i de cabra.  

La meva àvia i els seus germans i germanes ajudaven molt a casa 

a cosir, a cuinar... i quan ja eren una mica mes grans ajudaven al 

camp.  



 

A la foto l’àvia està ajudant a la seva mare a fer el dinar. 

La meva àvia va començar l’escola amb 6 anys. Allà, al col·legi, no 

hi havia cursos i anaven tots junts, tinguessin l’edat que 

tinguessin. A l’escola s’aprenia a llegir, sumar, escriure... les coses  

bàsiques, però les noies aprenien especialment a cosir, a més els 

nois i les noies tenien un professor diferent. 

L’àvia em va explicar que quan eren petits i feia fred els hi donaven 

un got de llet calenta quan sortien al pati. 

Abans d’acabar l’escola la meva àvia va fer la comunió, amb 9 

anys, després va acabar l’escola amb 14, i poc després va fer la 

confirmació, amb 14 o 15 anys.  

Després, l’àvia es va mudar a Barcelona, Al carrer pare Claret amb 

18 o 19 anys. 



    

Quan l’àvia es va mudar a Barcelona va començar a treballar en 

serveis socials, en una casa i el seu sou era de 5.000 pessetes, 

que són com 30€, que ara és molt poc, però ella vivia en la casa 

en la qual treballava.  

 

Després la meva àvia es va casar amb 25 anys, al 1970, amb el 

meu avi, en Manolo Segovia Campilla, que era paleta, per la 

església. Al poc temps de casar-se, l’àvia és va mudar a Santa 

Coloma de Gramanet i com tenia el seu marit i la seva casa, va 

deixar de viure en la casa on treballava. 

   



La  meva àvia va ser mare als 27 anys. El 7 de juny de 1972 va 

néixer la meva tieta, l’Olga. 

 

I el 27 d’abril de 1976 va ser segon cop mare amb 31 anys quan va 

néixer la meva mare. 

 

A la fotografia apareixen la meva tieta i la meva mare. 

El meu avi era de l’Atalaya del Cañavate, i després de mudar-se a 

Barcelona amb la meva àvia va construir una altra casa. Anaven 

allà cada estiu. Ara a la meva àvia l’agrada molt anar allà a passar 

l’estiu i durant dues o tres setmanes jo també hi vaig amb els meus 

pares. 



 

A la fotografia surt la meva àvia, el seu germà, la meva mare i la meva tieta.  

 

En aquesta, surten els meus avis, la meva mare i la meva tieta al camp. 

El dia 20 d’octubre de 2002 la meva àvia va ser àvia per primer cop 

amb el naixement de meu cosí Pol. 

Al 2007 la meva àvia es va quedar viuda amb 62 anys, ja que el 

meu avi va morir. Molt poc després va néixer el meu altre cosí, el 

David, el dia 22 d’agost.  

Finalment vaig néixer jo, el dia 30 de juliol de 2008. 

 



 

 

 

 

A la primera fotografia estic amb la meva àvia dies després de néixer, a la segona estic 

amb el meu cosí David i amb la meva àvia, a la tercera estic amb els meus dos cosins i 

l’àvia i a la quarta estic amb la meva mare i la meva àvia, quan ja era una mica més gran. 

 

A la meva àvia l’agrada cuidar-se molt: menjar molta fruita i 

verdura; tenir la casa ordenada, i més la seva habitació; també 

l’agraden molt els animal; sortir a passejar a la muntanya; cuinar, 

(cuina molt bé); estar amb la família...  

 



 

 

 



Aquesta és la meva 

àvia!!! 


