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o programes propis, ni condicionar
els principis i objectius de la nostra associació. És a dir, es tractaria de mirar
de tenir les portes més obertes, perquè
tots en puguem entrar o sortir, sense
deixar de fer el que fem ni deixar de
ser qui som.
Doncs bé, l’evolució d’aquet viratge social no va ser ni tan ràpida, ni tan dràstica, ni tan intensa com es pensaven
aquells ponents. Tots plegats en vàrem
haver d’anar aprenent, d’anar teixint,
a poc a poc, algunes complicitats amb
la societat civil, comptant més amb la
tolerància que amb la complicitat de
l’autoritat administrativa i amb uns
resultats relativament discrets, llevat
del Pla d’Acció Cultural, que va tenir,
de principi a fi, un èxit clamorós, indiscutible, en tot el territori, llavors limitat a Catalunya i a les Balears. I ara
que el nostre àmbit arriba a tot l’Estat,
la nostra Estrella del Nord és aquest
Pla d’Acció Social, del qual les pàgines
que segueixen són un testimoni directe i fidel.

Ser qui som. Aquest breu
enunciat que, amb les variants
corresponents, deu ser present
en totes les llengües del món va ser el
que, a títol de resum i de conclusió, algú
va pronunciar al final d’una llarga reunió, de tot un matí, que va tenir lloc a
la seu de la Soci, ja fa uns quants anys.
La Junta Directiva del moment havia
convocat una dotzena llarga de persones, la majoria associades, per iniciar
un llarg diàleg de prospectiva sobre els
canvis i les actituds que potser s’haurien
d’adoptar o assumir de cara a les noves
possibilitats i sensibilitats que es començaven a intuir per a les últimes dècades del segle XX i que s’haurien de
consolidar amb l’arribada del segle XXI.

En diem anuari, no en el sentit de recull i d’anàlisi que fan moltes entitats,
sinó en el més familiar d’aplec de tot
un any de les activitats de la nostra
gent. De les coses que han pensat, organitzat i dut a terme les nostres seccions arreu del territori per tal de fer
extensius els seus valors, el seu entusiasme, la seva generositat i els seus
vincles amb unes altres persones que,
sense la seriositat de la seva proposta
i la proximitat emocional amb els destinataris o la capacitat demostrada per
dur a bon terme l’activitat, potser no
sempre haurien estat possibles. Són
unes persones fantàstiques, alegres i
generoses, que honoren els seus amics,
les seves ciutats, les seves aficions i, de
retruc, també el nom i trajectòria de
la nostra Associació.

De fet, la frase era una mica més llarga i deia alguna cosa així com: “És opinió general i compartida de tots els
convocats que, una vegada deixada enrere la ressaca dels anys de trista memòria i la llarga precarietat dels que
els seguiren, l’Associació hauria d’anar
deixant enrere la idea de limitació total de les seves activitats a l’àmbit propi, per tal d’iniciar un procés gradual
d’obertura i de coparticipació amb la
societat a la qual pertany” sense que
això tingui perquè alterar ni els ritmes

En bona part és per això, per aquest
sentit de respecte i agraïment per la
seva empenta i generositat, que no
n’hem volgut fer altre relat que la simple descripció directa de les seves petites o grans proeses. I ho hem fet amb
el mateix sentiment i satisfacció amb
què les famílies pengen les fotos de les
vivències dels seus nois. A ells no els
calen gaires explicacions i a nosaltres,
tampoc. I si algú els insisteix a saber el
motiu d’aquesta manera de fer, ens
consta que solen contestar: “Perquè

nosaltres som així, perquè aquests són
els nostres valors”.
I ja que hem començat amb un manlleu de la saviesa popular, deixeu-me
acabar amb un altre d’igual de lúcid
que diu: “De l’abundància del cor en
parla la boca”. I que, centrat en el nostre cas, potser es podria llegir com: “De
la grandesa de cor, de l’amplitud de la
mirada, del sentit de compromís social de què han fet gala aquests companys nostres, en són testimonis aquestes pàgines”. Moltes, moltes gràcies a
tots els qui, des de totes les opcions i
posicions ho heu fet possible un any
més. Sapigueu que la vostra empenta,
la vostra generositat i el vostre sentit
del compromís entronquen directament amb els ideals que, per parlar només del nostre àmbit, van fer possible
el naixement de ”la Caixa” i d’aquesta
Associació.

Són unes persones
fantàstiques, alegres i
generoses, que honoren
el nom i trajectòria de
la nostra Associació
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Les il·lusions són contagioses
Sovint diem que el món va molt de pressa, que tot canvia molt ràpidament. I
ho diem perquè, efectivament, és el que
sol passar en el món real. Però no sempre és així
en el món dels conceptes, o en el de les paraules, que tant pot ser que es mantinguin inalterables pels segles dels segles com que vagin canviant de mica en mica fins a acabar referint-se
a uns altres conceptes, ja només vagament semblants als originals. Com és el cas de la paraula
treball que només tres o quatre generacions enrere es referia a “un gran esforç o una gran dificultat” (se’n van sortir amb penes i treballs) i
que avui, en canvi, es refereix bàsicament a una
opció real i respectable de guanyar-se la vida (i
tu, on treballes?).
I és també el cas d’un altre d’aquests conceptes
evolutius, el de la solidaritat. Un sentiment transversal, que la societat experimenta de maneres
i intensitats diverses i que, a dia d’avui i en qualsevol dels escenaris possibles, si es pogués aplegar, coordinar i focalitzar en totes les sinergies
possibles podria esdevenir un dels nostres actius “humanistes” més eficients. Sobretot si no
es perd de vista que aquesta solidaritat, aquesta disposició anímica de les persones, va dirigida bàsicament a unes altres persones que pre-

cisen d’una mica més d’atenció personal i d’una
mica més de normalitat social, per tal de compensar o superar les limitacions que l’atzar els
hagi pogut comportar.

Solidaritat
En tot cas, amb el nom de solidaritat, ja no ens
referim només a un estat general de consciència, sinó també a una gran varietat d’iniciatives
altruistes que, per la seva mateixa qualitat humana o pel seu valor d’ajut o de facilitat, solen
ser viscudes pel seus destinataris com veritables
oportunitats.
Unes alternatives que, en general, els qui s’han
d’ocupar de la dura tasca de procurar un dia a
dia digne i efectiu per a tots, no sempre tindrien
l’ocasió o la capacitat d’incorporar als seus programes, si no fos amb aquest ajut. Tanmateix, tot
i aquesta eclosió de la solidaritat social, s’ha de dir que ni
solidaritat és el
arriba a tot arreu ni és cap novetat històrica. Ni tan sols ha
concepte que agrupa
volgut dir sempre el mateix.
les petites o grans
Fins i tot el nom, que semblaria tan modern, resulta que és
més vell que l’anar a peu. Ja

generositats que som
capaços de sentir i
destinar als altres
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ment aquells bocins de vida que, de vegades,
són com petits regals del cel.
D’altrabanda,la solidaritat és un concepte que
prové d’unarealitat tan consubstancial alavida
de les persones que, si no hagués existit mai,
possiblement no s’hauria produït mai el �enomen de la humanització, si més no en els termes que el coneixem avui.
Nohihaniunasoladelesculturesconegudesque
no hagi precisat d’aquesta actitud altruista per
poder sobreviure.I ens re�erim ala solidaritat en
el seu sentit més essencial, el de saber,voler i poderposar-seenelllocdel’altre,sobretotpelque�a
alsin�antsoelsgrans,encaraquenoméssiguiperquè,d’unabanda,són el nostre �utur i,de l’altra,
els qui ensvan permetre arribar agrans.
És una condició tan absolutament lligada al
concepte d’humanitat que, fns i tot, aquesta
tardor, alguna premsa especialitzada s’ha �et
ressò d’una prova d’evidència sobre l’existèncianoesporàdica–dinsdel seucontext–d’aquest
impulsdecompartiren algunsdelsprimatsmés
pròxims genèticament a la raça humana.

que,desdel seu sentit inicial i acadèmic de “�ondre’sod’adherir-setotalment aun altreelement
�ísic o intel·lectual”(les graves prehistòriques es
vansolidaritzartotalmentfnsa�ormarunanova
roca), ha evolucionat fns a arribar a re�erir-se,
avui dia a un ampliventall de generositats, procedents de tot l’arc social, que responen a una
nova manera d’entendre, de relacionar-se i de
conviure,amb totanormalitat,amb unes altres
persones que,per lesraons o motius que siguin,
estan a�ectadesd’alguntipusdelimitació�ísica,
psicològica o legal que,poc o molt,els condiciona la plena interacció, si no es compta amb les
condicions adequades o les ajudes pertinents.

Generosi���s
És a dir que, avui, la paraula solidaritat és bàsicament el concepte que agrupa les petites o
grans generositats que els humans som capaços de sentir i destinar a unes altres persones
que en tenen una mica més de necessitat.Aquelles que,pels motius que siguin,han de ser ajudades, acompanyades i compreses, i que sempreesperen que algunes “persones especials”els donin un
cop de mà de tant en tant. Sí,
L’A nUARi és TesTiMoni
esperen l’ajut delespersones
de cor gran i d’una alegria
de Les iL·LUsions
pro�unda que els respecten i
qUe desBoRden eLs
els escolten, que els �an evinosTRes inViTATs i Les
dent que ellstambé tenen tot
nosTRes d’HAVeR-Les
el dret del món a desitj ar, a
viure i a compatir... especialFeT PossiBLes

tes�imoni
Potser sí que s’hauria de matissar millor la intensitat, la qualitat, la naturalesa i la generalitat d’aquesta disposició entre els humans,j a
que tots coneixem exemples que en serien excepcions.
Però, a di�erència d’ells, els nostres amics, els
que són els destinataris del nostre Pla d’A cció
Social,tenenuncorrealmentgran,lariallasempre alacaraiunamiradaque notel’acabesmai.
Ja ens direu si,amb aquest panorama,no ha de
ser normal que un bon nombre de les nostres
seccions hi haginvolgut participar i,sovint,de
�orma repetida. Aquest anuari voldria ser un
testimoni fdel del seu es�orç i del seu èxit.
I el posem a disposició de tothom com una manera d’agrair el seu es�orç i de celebrar el seu
èxit. I, sobretot, de congratular-nos dels moments de �elicitat que hem pogut compartir
amb tots els nostres amics.
Us convidem a descobrir-ho i, si voleu, a compartir-ho. I us avisem que, tot plegat, és només
el �ruit de les il·lusions, no les de la ment sinó
les del cor. Les il·lusions que desborden els nostresinvitatsi lesnostres d’haver-les�et possibles
i d’haver pogut compartir uns moments, unes
hores, uns dies irrepetibles.
Peròushem d’avisar que aneu amb compte,perquè les il·lusions són altament contagioses.
Jun�� direc�iv� �e l’associ�ció
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El Pla d’Acció Social
Quatre anys de trajectòria avalen el compromís de la
Soci amb la realitat social, amb les seves 99 seccions
adherides i prop de 300 activitats dutes a terme
El PAS és l’eina a través de la qual
l’Associació del Personal de ”la Caixa” estableix una relació recíproca amb la societat. El Pla d’Acció Social és
un projecte que va de baix a dalt, en el qual
tots els membres de la nostra entitat poden participar, amb les seccions de les quals
formen part o individualment, amb la voluntat de compartir el que fem i el que sabem amb els qui més ho necessiten.
Després de quatre anys de trajectòria,
el PAS ha convertit el seu compromís en
una realitat i en un projecte que es consolida, amb 99 seccions (31/12/2017) adherides i gairebé 300 activitats realitzades. En aquest marc, i dins el projecte l’Associació del segle XXI, el PAS esdevé un
dels pilars estratègics de la nostra entitat,
a través del qual obrim la Soci a la resta
de la societat, tot compartint i posant al
servei del tercer sector social les nostres
activitats esportives i culturals, el talent,
els coneixements i l’experiència dels nostres associats i beneficiaris.
Gràcies al Pla d’Acció Social, tenim
l’oportunitat de donar una dimensió solidària a les accions de l’Associació, convertint els nostres coneixements i habilitats en gestos eficients i efectius de generositat. Tant si la idea neix d’un associat,
d’una secció o directament de l’entitat
del tercer sector social, totes elles són accions de solidaritat en les quals l’objectiu
és col·laborar, sense esperar res més que
la satisfacció d’haver compartit i gaudit
d’una bona estona.
A través del PAS, alguns dels valors que
formen part de la columna vertebral del
nostre ideari, com són els de solidaritat,
de respecte, de participació, de lideratge
i d’iniciativa, prenen sentit, per enfortir
una Associació del segle XXI, més oberta
i més solidària.

Els objectius
Els objectius del Pla d’Acció Social passen
per consolidar l’activitat cultural i esportiva a través de les seccions de l’Associació, i per enfortir els projectes socials. En
aquesta línia, la nostra entitat ha dissenyat o s’ha adherit a una sèrie de projectes que han comptat amb la resposta activa dels nostres associats, com són:

Projecte Coach
De la mà de la Fundación Exit, els nostres associats en actiu poden participar
en els projectes d’inserció de joves en risc
d’exclusió social a través de cicles formatius que intenten, a més de crear vincles
entre els mons social i empresarial, anivellar les oportunitats laborals dels joves i incrementar la seva professionalitat i confiança.
Projecte EFEC
Coordinat per l’Institut d’Estudis Financers i com a conseqüència del projecte
EFEP de la Comissió Europea, des del 2013
els associats, poden ser part d’aquest projecte de formació a joves que estan cursant el quart curs d’ESO de més de 300 escoles públiques, concertades o privades
en aspectes financers domèstics, cosa que
en l’actual marc economicofinancer és
tan necessària.
Et Fem Costat
Ens posem en contacte amb associats i beneficiaris amb diferents experiències professionals amb beneficiaris que requereixen assessorament en la vessant de l’emprenedoria. Més endavant està previst
ampliar l’assessorament en la recerca de
feina, fent especial èmfasi en les franges
més vulnerables de joves menors de 25
anys i majors de 45 anys.
Premi de Relats Mira’m als ulls
La segona edició del guardó es va convocar sota el lema “el que mou la meva vida”
i el febrer es va tancar amb més de 1.180
relats rebuts. Aquest premi literari pretén posar de relleu la realitat social actual, recollint la participació de totes les
veus de la societat (infants, joves, adults
i grans) en una de sola, i reunir sota un
mateix tema diferents punts de vista.
Una convocatòria que se celebra amb
una periodicitat de dos anys, oberta a
qui vulgui participar-hi amb l’objectiu
final de confeccionar un llibre que aplegarà els relats finalistes.
Com s’hi pot participar?
Si es vol participar en el Pla d’Acció Social, el primer que s’ha de fer és adherir-

El PAS esdevé
un dels pilars
estratègics de la
nostra entitat, a
través del qual
obrim la Soci a la
resta de la societat

7

Anuari pas 2017
presentació

se al projecte per estar informat de tot
el que passa. Per fer-ho, pots accedir al
web de la Soci, i des de TRÀMITS > LES
MEVES DADES seleccionar la casella
del PAS.

Activitat de les seccions
Quan una secció decideix que vol compartir una activitat amb una entitat del
tercer sector, també es pot adherir al PAS
(i automàticament tots els seus inscrits
hi queden adherits). Totes les activitats
del PAS han de ser informades a serveis
econòmics (tant els detalls de l’activitat
com el seu pressupost extraordinari vinculat a la participació de les persones de

les entitats del tercer sector) per procedir a la seva validació i el pressupost, si
en tingués.

Entitats del tercer sector social
Les entitats del tercer sector social també
es poden adreçar a l’Associació si estan
interessades a compartir alguna activitat
amb les nostres seccions. En aquest cas,
es poden dirigir a l’apartat web habilitat
a tal efecte dins el PLA D’ACCIÓ SOCIAL >
COL·LABORADORS > REGISTRAR (https://
www.lasoci.org/pas_contacte.php), emplenant el formulari i explicant-nos la
seva proposta perquè puguem readreçarla a la secció que correspongui.

Després de quatre
anys de trajectòria,
el PAS ha convertit
el seu compromís
en una realitat i
en un projecte
que es consolida

8

DAtA: 5 de gener
LLoc: huelva

Secció: gastronomía huelva “el choco”
ActivitAt: recaptatòria
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Un moment de la festa solidària de Reis a Huelva.

Ses Maj es�a�s d’O��e��
�ambé só� sol�dà��es
L� secció G�s�r���m�� Huelv� “El Ch�c�” �rg��i�z� l� Fes�� �e Reis
�m� u�� rec�p��ció per � C�ci�� S�li��ri� Resurrecció�
La vigília de la diada de Reis va
ser molt especial per als flls dels
associats de Huelva. Des de dos
quarts devuit delvespre,al local municipal la Gota de Leche es respirava un ambient de molta il·lusió i tensió continguda dels més petits, ansiosos perveure els
Reis Mags que els havien devisitar.
Per �er més agradable l’espera, es va
organitzar una �esta queva mantenir entretinguda la concurrència queva esclatar d’emoció quan Ses Majestats van �er
acte de presència albonic recinte.Regals
per a tothom, rialles i algunes llàgrimes
d’emoció van emmarcar l’escena.
En el marc de col·laboració amb el Pla
d’Acció Social,els assistents ala �esta dels
Reis Mags de Huelva van �er una aportació voluntària de 5 euros, la recaptació
total de la qual,juntament amb donacions d’ampolles d’oli, es va destinar al
menjador social Cocina Solidaria Resurrección.
Després del repartiment dels obsequis esva �er un berenar per a tots els assistents “aproftant l’ocasió per posar de
relleu les nostres ganes de convivència

i de celebrar aquestes �estes tan entranyables amb els amics de la Soci”, explicava Elisa Coder, la delegada de Gastronomía Huelva “El Choco”, la secció convocant de la �esta.

F�s�a s�l�dàr�a
Uns dies després, es va �er lliurament de
la quantitat recaptada a la presidenta de
l’A sociación Resurrección, Ana Mendoza, la qual va valorar molt positivament
iva agrair el gest de la Soci.D’aquestamanera,els nens que havien assistit a la Festa delsReisMags de Huelva esvan convertir, cadascun d’ells, en patges reials de la
solidaritat.
“I ésque,per amoltespersones,el nostre Pla d’A cció Social signifca la possibilitat d’ajudar-les a millorar les seves condicions devida o de regalar-los una mica
de�elicitat”,deiaElisa Coder.Un any més,
la secció GastronomíaHuelva “El Choco”
va saber aproftar l’oportunitat de combinar la celebració d’una �esta tan entranyable com és la dels Reis Mags amb un
acte solidari per ajudar un col·lectiu necessitat.

As���a���n R�surr�����n
–

URb. 20 dE Mayo
21100 PUnta UMbRía

asociacion_resurreccion@
hotmail.com
–

L’as�ci�ció��e F�mili�res �e dr�g��epe��ie��es Resurrecció�és
u�� e��i��� se�se à�im�e lucre �e
l� l�c�li��� �e Pu��� Um�r��, � l�
pr�v��ci� �e Huelv�.
L’e��i��� es v� cre�r �m� el
pr�pòsi� �e preve�ir les c�uses
que �ege�ere� e� les �r�g��epe��è�cies, �ix� c�m per ����r
sup�r� �ls pr�gr�mes �e reh��ili��ció i i�c�rp�r�ció s�ci�l�e les
pers��es �m� pr��lemes �e �r�g��epe��è�cies, i��m�é �’�l�res
���icci��s i �e Si��.
E��re les seves �c�ivi���s, hi
h� el pr�j ec�e �e C�ci�� S�li��ri�
Resurrecció�.
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DAteS: 9, 23 � 30 de gener, 13 al 20 de febrer, 4, 6, 17 � 23 de
març, 1 � 24 d’a bril, 15, 27 � 29 de maig. LLoc: girona

Secció: fotografia girona
ActivitAt: recaptatòria

Els fotògrafs per un bon �
La secció Fotogra�a Girona apro�ta els cursos de fotogra�a
i les sortides temàtiques per recaptar a bene�ci de Càritas
El seu és l’exemple d’apro�tar
l’activitat regular de la secció
per �er un calaix solidari a bene�ci d’una entitat social. Els cursets
tècnicsdetemàticadiversai sortidesen
grup per practicar la �otogra�a i trobades per comentar els treballs de cadascú i intercanviar impressionsi coneixements con�ormen el programa d’activitats de la secció Fotogra�a Girona.
“Elsnostrescursosresponen alademanda dels nostres inscrits, a més de
sortides�otogrà�quesi de trobadesper
comentar les �otos que �em”,explica el
delegat, Manel Pérez Cherto. Es tracta
d’unprogramarealmentintens.“Lasecció �unciona i respon ales expectatives
dels companys que en �ormem part”,
a�egeix el delegat.
“Quan es va posar en marxa el Pla
d’A cció Social de l’A ssociació i esva sollicitar la col·laboració de les seccions
en la mesura de les particularitats de
les activitats, a nosaltres se’ns va ocórrer que una manera directa de collaborar amb una causa social era a través de la recaptació directa”, precisa el
delegat gironí.

R��ap�ar p�r a càr��as
Fotogra�a Girona esvainscriure al PAS
i esva decidir que,per participar en cadascuna de les activitats que organitza
la secció,els seus membres�an el donatiu de 20 euros, que es destinen a l’entitat Càritas Girona.
Les activitats dutes aterme el 2017
i que van servir per �er donacions al

Pla d’A cció Social per part de Fotogra�a Girona es van iniciar el 9 de gener,
amb motiu d’un curs sobre �otogra�a
i retoc �otogrà�c amb telè�on mòbil i
tauleta. El 23 i el 30 de gener, la secció
gironina va �er un curs d’iniciació a la
�otogra�a digital: càmeres compactes
i Bridge, a �avor de Càritas Girona. El
mes de �ebrer, esvan �er dues sessions,
el dies 13 i 20, d’iniciació a la �otogra�a digital amb càmeres refex, a �avor
de Càritas Girona.

t��a la ��mp�rada
La primera sortida de l’any esva �er el
4 de març i va tenir com a destinació
la comarca del Ripollès, on els �otògra�s gironins van posar en pràctica
els coneixements assolits en els cursets. El 6 de març, la secció va impartir un curs de �otogra�a diürna de llarga exposició i el 17 de març va dur a
terme la segona sortida,que,en aquest
cas, va ser una escapada �ns a València per retratar la �esta tradicional valenciana de les Falles. L’última activitat del mes de març va ser la realització d ’un curs de Lightroom , p er
classi�car i guardar les �otos, a �avor
de Càritas Girona.
L’1 d’abril, la secció va anar al Baix
Empordà, per retratar els paisatges de
la comarca, i el 24 d’abril va convocar
un curs sobre il·luminació faix i llum
contínua.El mes de maig,les activitats
van ser un curs sobre com �er macrosi retocsbàsics ala�otogra�a, els dies 15 i el 29, a més

d’una sortida alJardíBotànicMarimurtra (Blanes),el dia 27.En els mesos d’octubre i de novembre la secció tambéva
�er activitats recaptatòries a �avor de
CàritasGirona,essentl’últimaladel’11
de desembre.

D�na���
Fotogra�aGironava�ere�ectivalaquantitat de 733,92 euros, recaptada en els
torneigs socials disputats en la temporada 2016-17, a l’entitat Càritas Interparroquial de Girona.
En la carta d’agraïment que aquesta entitat social va adreçar a la Soci, la
seva presidentaM.Pilar Gisbert expressava el seu “agraïment per la donació
quehan�et”.Unplaerperanosaltrespoder participar en una causa tan noble.
Des de Càritas Girona,esvalora “de
manera molt agraïda la col·laboració
de la secció de la Soci, que amb el seu
generós donatiu demostra una sensibilitat per la nostra causa”, segonsvan
indicar �onts de l’entitat social.

càr��as D����sana d� G�r�na
–

C. PUjada dE La MERCè, 8
17004 GiRona

caritas@caritasgirona.cat
–

El1955 s’���c�e� les �ct�v�t�ts �e Càr�t�s
� G�r���, �mpuls��es peru�c��� u�t �e
pers��es �ec����es � ����r resp�st�
� u�es �ecess�t�ts peremptòr�es. Esv�
�ctu�r per p�l·l��r les �ecess�t�ts bàs�ques �e me�� �r,s�lut, h�b�t�tge,vest�t...
a�xí,���cs,Càr�t�s treb�ll� e�els sectors socials més desfavorits buscant
ge�er�r pr�cess�s que c��tr�bue�x��
�l �ese�v�lup�me�t � pr�m�c�ó �e
la persona i també a la promoció de la
� ustíc�� s�c��l.
Càritas està formada per persones
que uneixenels seus esforços pertreb�ll�r per u� mó� m�ll�r: v�lu�t�r�s,
que �mbelseu c�mpr�mís s�l���r� �
gr�tuïtsó�elver�t�ble m�t�r�e l’e�t�t�t,peròt�mbét�c��csque���e�
suport als diferents proj ectes.
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DAtA: 5 de març
LLoc: barcelona

Secció: caminants barcelona
ActivitAt: recaptatòria
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el màxim d’equips possible que aportin la màxima quantitat de diners.

La �am��ada
més sol�dà��a
L� secc�ó C�m�����s b�rcel��� p�r��c�p�
en la Barcelona Magic Line a favor
�e l’H�sp���l S��� j��� �e d�u
Per tercer any consecutiu i emmarcada comuna activitat del
PAS, la secció Caminants Barcelonava prendre part en la Barcelona
Magic Line,la caminada solidària que
organitza l’Hospital SantJoan de Déu
de Barcelona amb l’objectiu de sensibilitzar i recollir �ons per als programes d’atenció a les persones més vulnerables.
“Després de l’experiència dels dos
anys anteriors, teníem molt clar que
enguany també col·laboraríem amb
aquesta institució tan emblemàtica”,
ens explicava el delegat de la secció,
Eduard RiuVidal, poc després d’haver
acabat la caminada.
La Magic Line és una gran mani�estació solidària i els diners recaptats es
destinen a ajuts socials molt diversos,
sempre canalitzats per Sant J oan de
Déu:pisos d’inclusió,teràpies complementàries, cooperació internacional i
recerca... La caminada s’ha de �er per
equips i l’esperit no és competir sinó
compartir una experiència altruista,
esportiva i cultural.
Els equips no poden excedir els 20
components,ja que es tracta de sumar

Hospital Sant Joan de Déu
–

PaSSEiG dE Sant joan dE déU, 2
08950 ESPLUGUES dE LLobREGat

info@hsj dbcn.org
–

L’H�sp���l S��� j��� �e d�u b�rcel��� �s u� h�sp���l u��vers���r�
espec��l��z�� e� els c�mps �e l�
pe����r��,g��ec�l�g�� � ��s�e�ríc��.
Fu���� per l’or�e H�sp���l�r� �e
S��� j��� �e d�u l’��y 1867, ��sp�s� �e m�s �e 130 ��ys �’exper�è�c��.
S��� j��� �e d�u �s u� h�sp���l�’�l�� espec��l��z�c�ó � �ec��l�g�� e�elqu�ll� ����,el�e� � l’���lesce�� só� el ce��re �’���erès. L�
sev� m�ss�ó �s ����r u�� ��e�c�ó
���egr�l �ls p�c�e��s ��� c�mp�g����� l� vess��� m�s hum��� �e
l’�ss�s�è�c�� �m� el�ese�v�lup�ment dels nous avenços cientí�cs.
i es�à c��s��er�� u� �els ce��res
h�sp���l�r�s m�s �mp�r����s �’Europa en la seva especialitat.

La marxa d�ls 53...
L’edició del 2017 de la Magic Line coincidia amb el 150è aniversari de la
�undació de l’Hospital Sant J oan de
Déu i, per celebrar-ho, la secció Caminants Barcelona va batre el record de
participació en aquesta prova,amb 53
caminants. La majoria dels companys
barceloninsvan completar la distància
dels 10quilòmetres,peròtambén’hiva
haver que esvan animar a �er la dels 30
ifnsitotladels40.“Tenimgentques’ho
pren seriosament”, apunta l’Eduard.
Pels volts de les dues, el grup es va reagrupar per dinar plegats.“De�et,lamajoria caminem en grup i no teníem un
restaurantreservatperatotsnosaltres”.
esp�r� � �ul�ura
ElsdiversosrecorregutsdelaMagicLine
aBarcelona (10, 15,30i 40quilòmetres)
començaven en llocs di�erents, segons
la distància, però tots passaven per
puntsemblemàticsdel’entorndeMontjuïc, com el MNAC, la Fundació Miró,
el CaixaForum,elPobleEspanyol...amb
la particularitat que, durant la caminada, els participants podien entrar a
visitar tots aquests espais.
Un dels punts culminants del trajecteva ser a l’Estadi Olímpic, “onvam
�er unavolta olímpica per la pista d’atletisme”, que va ser un dels moments
més esperats d’unajornada esportiva,
cultura i, sobretot, molt solidària.
Paral·lelament, al �ossar del Castell
de Montjuïc hi havia habilitada laVila
BML, un espai de descans per dinar en
equip amb música enviu,activitats in�antilsi serveis.A latarda,elscompanys
de la secció Caminants Barcelona van
enflar l’últim tram de recorregut,que
baixava cap a la plaça de la Catedral.
Allí,una�esta solidàriavaposar el punt
fnal a unajornada inoblidable.
“Certament, aquesta cursa és molt
maca, especial i di�erent, i a nosaltres
ens agradamolt poder-hi ser”,concloïa
el delegat de Caminants Barcelona.
Les xifres de la BML
A la BML 2017 es van inscriure 855
equips,amb un total de 12.000 participants. Es va superar la quantitat de
282.000 euros en concepte de repte solidari dels equips,a la qual cal a�egir la
de 301.827euros en concepte de recaptació total. Caminants Barcelona hiva
contribuir amb 900 euros.
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DAtA: 1 d’a bril
LLoc: barcelona

Secció: triatló i fondistes barcelona
ActivitAt: recaptatòria

cam��a� 100 q��lòme��es
�e�sa�� e� els al��es
L� secc�ó tr���ló � F����s�es b�rcel��� �����er�
la participació a l’Oxfam Intermón Trailwalker
Per tercer any consecutiu, la Soci va
participar en l’emblemàtica cursa solidària Ox�am Trailwalker que va tenir lloc l’1 i el 2 d’abril a Girona.
Es tracta de caminar 100 quilòmetres en
menys de 32 hores amb un obj ectiu superior
a l’esportiu, quej a per si mateix és tot un repte, com és el de recaptar el màxim de �ons possibles per a Intermón, l’entitat que es dedica a
combatre la �am al món.
Van ser 34 els associats que, inscrits en
equips de quatre caminants més dos assistents
encarregats de procurar els avituallaments imprescindibles als seus companys,van prendre
part enguany en aquesta prova de resistència
extrema queva sortir d’Olot i queva fnalitzar
a Sant Feliu de Guíxols, amb una part important del traçat per laViaVerda de Girona.
Com en les edicions precedents, la secció
que va coordinar la participació dels atletes
de la Soci va ser la de Triatló i Fondistes Barcelona.
La participació en l’Ox�am Trailwalker de
Girona s’engloba en les activitats del PAS.

Els companys bascos després d’haver completat els 100 quilòmetres.

EXPERIÈNCIA

S’ha d� ��ur� p�r sab�r què s� s�n�!
L�tW2017 h�es��� per�l��s�reequ�p
un segon desafiament: acabar-la i
aconseguir més recaptació. Era el segon
any que la fèiem ivolíem millorar eltemps
�e l’��y 2016. V�m �c��segu�r re�u�r el
�emps e� g��re�é u�� h�r� � m��� �.
Per a l’edició de 2017 vam fer un canvi
�’es�r��èg�� e� les p�r��es quev�m re�l��z�r.V�m c�mp��r �m� u� equ�p �e sup�r�
excepc����l� u� bluepower �’u�� c��eg�r��
�mpress������: e�s v� �c�mp��y�r �ur��
���� l� curs�! C�l ��r ��m�é que j�r�� Suñé
h�v�� p�r��c�p�� l’��y p�ss�� �m� el ��s�re
equ�p �que per�ques� m���uelc��s��erem
u� més �e ��s�l�res.al�res bluepowers �e
l� dan 6400 ��m�é e�s v�� �c�mp��y�r
e� el ��s�re c�mí, ������-��s sup�r�. C�l
�es��c�r l’�m��e�� que esv�u�ur��� ���� l�
curs�, les m�s�res �e c�mp��y���� ��ò��m�queesv��pr��u���e��reels p�r��c�p���s

i el fet de poder compartir moments d’eufòria, d’alegria, de cansament i, �ns i tot, de
�r�s�es� qu�� veus u� c�mp��y p�ss�r-h�
m�l�me��.
Es �r�c�� �’u�� exper�è�c��v�scu�� que
cre� ll�g�ms e��re els mem�res �e l’equ�p �
en què es valora molt la feina de l’equip de
sup�r�, que sempre és �ll� per �� u��r-�e �,
�m� u�s�mr�ure,�e��r-h���� � pu��: m�l�es
gr�c�es �e p�r� �e ���s �l ��s�re equ�p �e
sup�r�.
Es p��r�e� ��r m�l�es c�ses més s��re
l�tW2017.Cer��me��, però, les se�s�c���s
que es �e�e� �� es p��e�expl�c�r,s’h���e
v�ure. ius ���m� � ���s,c�mp��ys �e l� S�c�,
� v�ure �ques�� exper�è�c�� ��� hum��� �
��� s�l���r��.
teStiMoNi De L’eQUiP De LA Soci QUe
vA PARticiPAR eN LAtRAiLWALKeR 2017

oxfam in��rm�n
–

C. GRan dEGRàCia, 156
08012 baRCELona

info@OxfamIntermon.org
–

Oxfam Intermón és una organització
�� g�ver��me���l�e c��per�c�ó per
�l �ese�v�lup�me�� que ce��r� les
activitats a oferiruna resposta integral
�lrep�e �e l� p��res� � l� ��� us�íc��, perquè ���s els éssers hum��s pugu��
exerc�r ple��me�� els seus �re�s.
Elprincipalobj ectiud’Oxfam Intermó�és llu���rpel�re� �e les pers��es
� re�v����c�r u�� v��� ��g��.
Les pers��es quev�ue�e�s��u�c�ó
�e p��res� �exclus�ó p��e�c���r�l�r
m�ll�r les seves v��es s� exerce�xe� el
�re� � l� p�r��c�p�c�ó p�lí��c�,� l� ll��er��� �’express�ó � �ss�c��c�ó, � � l’�ccés
a la informació i laj ustícia.
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DAteS: 2 d’a bril, 26 de maig, 10 de juny, 1 de juliol, 24 de se- Secció: golf mallorca
tembre, 11 de novembre � 9 de desembre. LLoc: mallorca ActivitAt: recaptatòria
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J�ga� ��s fo�a�s �o���a
l’ex�l�s�ó so��al
La secció Golf Mallorca recapta fons durant tot l’any
entre els seus components a bene�ci de Càritas Mallorca
Gol� Mallorca va
organitzar durant la temporadaun total de set campionats socials en els quals
els participants �eien un
donatiuenconcepted’inscripció per a una entitat
social.
La �órmula és b en
senzilla:cadavegada que
Gol� Mallorca organitza
un torneig, elsjugadors
que hi participen a més
de la inscripció �an un
donatiu de 5euros. “Vam
pensar que aquesta era
una manera senzilla i directa de col·laborar amb
el Pla d’A cció Social de la
Soci i destinar uns diners Els companys de la secció Golf Mallorca.
a unabona causa”,explicava Enric Ferrer Motos,l’impulsor de la idea. ners “es dedicaran a desenvolupar un prograD’aquesta manera, el pot de la secció “va ma de microajudes a �amílies en risc d’exclusió
acumulant les quantitatsrecaptades entre tots social”, segonsva explicar la delegada.
els participants i, al fnal de cada temporada,
I és que “una petita ajuda pot ser determies �a el lliurament de la recaptació total a una nant per ajudar una �amília sense recursos a
entitat social i benèfca de Mallorca”, a�egia el pagar l’últim rebut de la llum,la llista dels alidelegat.
mentsbàsics del supermercat o el rebut de lloDe mitjana, els campionats del Torneig So- guer... i evitar caure en l’exclusió social”,
cial de Gol� Mallorca els disputen una quinze- va a�egir.
na de jugadors. En alguns d’aquests campionats socials es dóna la circumstància que el
nombre d’inscrits és superior a l’habitual, la
�’�cc�ó se ce�tr� �es �e l’�� u�� �
qual cosa repercuteix a �avor de la recaptació
càr��as D����sana d� Mall�r�a
suport ��recte � les perso�es �
–
per al PAS. Els torneigs van comptar amb una
C. SEMinaRi,4
comunitats a les quals formen
participació d’una dotzena dejugadors i un to07001 PALMA
part �ns a la sensibilització i detal de més de 100 sortides a camp.
caritas@caritasmallorca.org
�ú�c�� �e les s�tu�c�o�s �’��� usUn delsmomentsàlgidsdelacampanyadels
–
tíc�� soc��l per t�l �e promoure
golfstes mallorquinsva ser el torneig social en
L� h�stòr�� �e l� �ostr� ��st�tuc�ó
canvis i afavorir una societat més
què es va aproftar l’ocasió per �er un sopar de
és t�� àmpl�� com ��te�s�. Er�
��clus�v� � o� totes les perso�es
cloenda de la temporada,amb el lliurament de
l’��y 1961 qu�� elque ll�vors er�
s�gu�� c�ut����s �e ple �ret.
tro�eusi l’entrega,per part del delegat,d’unxec
b�sbe �e M�llorc�, Mo�s. jesús
a�xí m�te�x,���s l’�cc�ó �e Càde 1.000 euros a la representant de Càritas MaE�c�so V����, er�g�� Càr�t�s d�or�t�s M�llorc�, po�em��st��g�rtres
llorca,l’entitatbenefciàriadelarecaptació acuces��� �e M�llorc�. des �’�lesgr��s blocs: l’�cc�ó per� l� ��clus�ó
mulada durant la campanya.

R�s� d’�x�lus�� s���al
La representant de Càritasva agrair el gest de la
secció i de la Soci i va explicar que aquests di-

hores, les �cc�o�s �utes � terme
per Càr�t�s M�llorc� h�� est�t
moltes i variades. El seu focus

soc��l, les �cc�o�s �e se�s�b�l�tz�ció ielvoluntariat, peça clau ifoname�t�l���s l’�cc�ó �e Càr�t�s.
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DAtA: 5 d’a bril.
LLoc: las palmas de gran canaria

Secció: gastronomía las palmas
ActivitAt: compartida

boren programes d’actuació individualitzats, segons cada situació
personal, per poder donar resposta als diferents camps vitals de la
persona:aspectes personals,familiars,socials,formatius,educatius,
laborals...tot fent ús dels diferents
serveis o modalitats de tractament
dequèpotdisposaroaccedirlaFundación.

Les �os��es més dol�es
La secció Gastronomía Las Palmas fa un taller de
reb�s�er�� per �ls �e�s �e l� Fu���c�ó� yr�che�
Diu la dita que cuinar en
grupésunaarmainfalible
que apuntaalesbonescostums, estimula els sentits, afavoreix les relacions franques i promou l’amistançament.En clau associativa, la cuina també és un
vehicle per fer accions solidàries.
Aquesta dimensió a la seva activitat va saber donar-li la secció
Gastronomía Las Palmas, el j ove
col·lectiu canari quevarealitzarun
taller derebosteriaen col·laboració
amb laFundaciónYrichen,unaentitat que cada any atén més de 700
persones que necessiten aj uda i
tractament per superar problemes
dedrogadiccióiper alesqualss’ela-

Funda���n canar�aYr��h�n
–

C. SoR CaRMEn PEña PULido, S/n
LA PArdILLA,
35213 - TeLde
–

La Fundación Canaria Yrichen és una orga���z�c�ó se�se à��m �e lucre que �é c�m �
�nalitat l’atenció iinserció de persones en risc
�’exclus�ó s�c��l��mb pr�blemes �e �r�g��epe��è�c�es.
Yrichensigni�ca espiga,esperança… iés
elnomd’aquesta ONG que esva fundarl’any
1989 � p�r��r �’u�� �cc�ó s�l��àr�� �l b�rr� �e
L� P�r��ll� �e tel�e (Gr�� C��àr��).

cu�na � �al�rs
Van ser 34 elscomponentsdelasecció i els nens tutelats per aquesta
entitat social quevan participar en
l’activitat, emmarcada en el PAS.
“Ensvam posar els davantals ivam
preparar,juntament amb els nens
i el personal de la Fundación
Yrichen,unes postresboníssimes,
quevan fer les delícies de tots i ens
van fer passar una estona preciosa”, explica la delegada canària,
María del Mar Mateos.
Concretament,elresultat deles
tres hores de cuinavan ser unes receptes delicioses de: cookies (galetes amb trossets de xocolata), Coulant de xocolata (pastisset flonj o
amb xocolata desfeta dins) i Baklava def ruits secs (pastisset cruixent,
d’origen àrab).
Els nens s’ho van passar molt
bé amb els companys de Gastronomía Las Palmas.A banda d’aprendre a fer aquestes postres delicioses, l’objectiu de la sessió era també “fomentar el treball en equip
entre els nens, i millorar els seus
nivellsd’atencióid’estímulperdur
a terme un obj ectiu”, tal com explica la delegada.Això sense oblidar que la cuina també és un escenari per conscienciar sobre la importància del reciclatge de les
escombraries,separant la matèria
orgànica, dels plàstics, cartrons,
aluminis i altres components.
val�ra��� p�s����a
Els companys de Gastronomía Las
Palmas van quedar molt satisfets
de l’experiència i van qualificar
“d’excel·lent l’oportunitat de collaborar amb una entitat que tanta
feina fa en el camp de la rehabilitaciódepersonesdrogodependents”.
Cal afegir que tots els ingredients per poder realitzar el taller
de rebosteria van ser donats per
l’empresaHiperdino.Cuinanttambé fem PAS!
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DAteS: 21 � 22 d’a bril
LLoc: barcelona

SeccioNS: teatre barcelona, pintura barcelona, cant
coral,bridge barcelona. ActivitAt: recaptatòria
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u� d�a de ��l���a a la So��
L� Vii j�r��d� Cul�ur�l � l� S�c� v� c��greg�r més
de 200 persones i es va fer a bene�ci d’A rrels Fundació
Lacol·laboraciódelesseccions culturals barcelonines de la Soci és la que
vadonarvida,un any més,alaVII
Jornada Cultural ala Soci,queva
tenir lloc el 22 d’abril al local social de l’A ssociació.
En el marc del PAS, la recaptació obtinguda en lajornada es
va donar a l’entitat social Arrels
Fundació, que centra la seva actuació en dospilars:cobrir lesnecessitatsdelespersonessensellar
i acompanyar-les en el seu itinerari personal. Segons dades �acilitades per Arrels, el 90% de les
persones sense llar són homes i
el 10%dones,d’unaedat mitjade
42,7anysi una esperança devida
de 58.El 50%téfllsi el 44,5%porta més de tres anys sense llar. El
50%busca �eina, el 54% és de nacionalitat espanyola, el 60% ha
acabat la secundària i el 12% té
estudis superiors...

D�s d��s
Per primera vegada, la VII
JornadaCulturalesvaavançar al divendres a la tarda,
amb una activitat organitzada per la secció Bridge
Barcelona, i va comptar
amb la participació de
membresdelamateixasecció però,també,d’altres associats que esvan mostrar
interessatsaaprendreunes
nocions bàsiques d’aquest
jocdecartestanestimulant
i que mou passions entre
els seus practicants.
Amb aquesta bona arrencada, l’endemà la primera activitat que esva �er
era,curiosament,de caràcter esportiu i organitzada
perPetancaBarcelona,que
va organitzar un concurs i
una sessió tècnica per als
no iniciats.
Totseguit,elscompanys
de la secció Pintura Barce-

lonavan dur a terme un taller de
pintura per a in�ants, al vestíbul
polivalent (planta 1),mentre que
a la sala polivalent de la planta 1
s’hi �eien els dos tallers de teatre,
un d’in�antil i un altre per als afcionats adults, tots dos a càrrec
de la secció Teatre Barcelona.
A la tarda es va �er la projecció d’un preciós recull de �ragments de les actuacions de Cant
Coral en els seus 15anys d’historial associatiu.Paral·lelament, a
la planta 2 s’hi podiavisitar l’exposició “Quinze anys de Coral
Caelum” i al vestíbul hi havia
instal·lada una exposició dels
companys de la secció Fotografa Barcelona.
Lajornada era de portes obertes al públic en general i alguns
delsparticipantsnoerenassociats
i visitaven les instal·lacions per
primeravegada.

Arr�ls Funda��ó
–

C. RiEREta, 24, baixoS
08001 – baRCELona

info@arrelsfundacio.org
–

L’equ�p de c�rrerd’a rrels rec�rre c�d� se�m���
diferents zones de Barcelona per anar a trobar
les pers��es que v�ue� �ls c�rrers.a p�c � p�c,
es generen vincles de con�ança i es coneixen
les �ecess����s. El 2016 es v�� ��e�dre 496 pers��es,v�s�����-les � �c�mp��y���-les �l me�ge,
� �r�m���r l� sev� d�cume���c�ó � e� qües����s
� uríd�ques � � l� ��r�� de s�lu� me���l.
arrels Fu�d�c�ó és u�� e������ que des de
1987 es ded�c� � l’��e�c�ó de pers��es se�se ll�r
de la ciutat de Barcelona. Perfer la nostra feina,
fa falta con�ança, temps i molt suport. Professionals,voluntaris i persones ateses formem un
equ�pque c�mp�r�e�� u� ú��c cr��: n��gúd�rm���
�lc�rrer!

La participació dels associats dóna sentit a la Jornada Cultural.
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DAtA: 5 de maig
LLoc: barcelona

Secció: golf barcelona
ActivitAt: recaptatòria

Golfstes per una bona causa
La secció Golf Barcelona revalida el primer
ll�c e� els j�cs i�terempreses 2017
Cada any, seccions esportives
de Barcelona, Madrid iValència tenen l’oportunitat de de�ensar els colors de l’A ssociació del Personal en elsJocs Interempreses – Olimpíada Solidària, una competició
d’àmbit corporatiu la fnalitat de la
qual és solidària. La inscripció està
oberta a totes aquelles entitats i organitzacions que vegin en l’esport una
�orma més de �er-se presents en la societat, com a entitat amb compromís
social.
Gol� Barcelona va ser la primera
secció de l’A ssociació del Personal de
”la Caixa” que va debutar en els J ocs
Interempreses 2017, que a Barcelona
van disputar la seva XIII edició.
Igual com en la temporada 2016,
Gol� Barcelona va prendre part en la
prova de pitch and putt . La competició
de gol� va comptar amb una nodrida
participació i amb alguns j ugadors
d’un nivell respectable. Tot i que, en
aquest context, el lema olímpic que
em�atitza el �et de participar per damunt del resultat prenia tot el sentit,
els nostresjugadors van mantenir en
tot moment el bon to competitiu.
La prova va tenir lloc el 5 de maig
al camp Pitch and Putt Sant Cebrià,en
el �ormat individual stablef ord . El recorregut pels 18 �orats del camp es va
�er per grups dejugadors amb handicaps similars.

or �n ‘p���h and pu��’
La secció Gol� Barcelonava estar d’enhorabona, perquè el golfsta de la seccióJoan Martí Illas,va revalidar el primer lloc obtingut l’any anterior.Joan
Martí Illas va �er valer la seva experiència i sentit competitiu i en tot
moment es va adaptar molt bé a les
condicions dels �orats del Club Sant
Cebrià.
Illas es va mostrar molt regular i
precís durant tot el recorregut i va frmar uns cops de qualitat que el van
destacar de la resta.El company barcelonívapresentarlamillortargeta,amb
33 punts acumulats, dos més que els
representants de les frmes Ampli�on

i Promsa, que van empatar al segon
lloc amb 31 punts.
La recaptació delsJocs Interempreses2017queesvandisputaraBarcelona
es van destinar a les entitats Fundació
Ared i Fundació Llars Compartides.

El company J. M. Illas recollint
el premi i dues instantànies
del torneig de ‘pitch and putt’.

Funda��� Ar�d
–

C. ZaMoRa, 103-105, baixoS
08018 baRCELona

ared@fundacioared.org
–

L� Fu�d�c�óared tre��ll� per�c��segu�r l� ��tegr�c�ó s�c��l� l���r�lde pers��es
e� s�tu�c�ó d’e�clus�ó s�c��l, pr��c�p�lme�t d��es pr�cede�ts de ce�tres pe��te�c��r�s � de serve�s s�c��ls.
A Ared formemaj udants de cuina,aj udants de forner,cuidadors de persones
depenents i confeccionistes. Deixem el rebuig i els prej udicis, que són fruit de
la desinformació i el desconeixement de la seva realitat, totalment enrere per
aconseguir, llavors, que un nombre important de persones con�ïn en la nostra
experiència per fer real la seva reinserció que els aj udarà a trobar una feina es t��le � de qu�l�t�t.
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DAtA: 22 d’a bril
LLoc: jaén

Secció: actividades subacuáticas jaén
ActivitAt: compartida
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u�a �mme�s�ó �e� �e�o�da�
La secció Actividades Subacuáticas Jaén fa un bateig
�e subm�r�n�sme �mb un grup �e l’asoc��c�ón FEGRadi
Per segon any consecutiu,la seccióActividades SubacuáticasJaén, amb el delegat,JoséVicente Girona
García,al capdavant,vaorganitzarunbateig de submarinisme per a un grup de persones amb discapacitat de
la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Físicay Orgánica de la Provincia deJaén (FEGRADI).
L’activitat va tenir lloc a les instal·lacions d’INACUA, de
la ciutat esportiva d’Huetor Vega, que va cedir gratuïtament la piscina coberta per a l’activitat.Així mateix, l’Ortopèdia García Ferriz va cedir els instruments de suport
necessaris per poder dur a terme amb totes les garanties
d’accessibilitat el bateig per a persones que presentaven
discapacitats diverses i que �ormen part de diverses associacions granadines.
En total, durant l’activitat van ser més de trenta les persones que van experimentar l’agradable sensació de la ingravidesa, “una sensació que per a alguna d’aquestes personesmolt probablement elsvatornar aproporcionar peruns
moments l’autonomia motora perduda”,explicava un dels
monitors queva assistir a l’activitat.
En aquest sentit, el delegat andalús es va voler re�erir a
dos noisjoves que, per causes distintes,van perdre la mobilitat a les cames, però que “no van tenir cap problema per
adaptar-se d’una manera ràpida i natural a l’aigua”, refexionava. “I �ns i tot us puc assegurar que van aconseguir
bussejar,sempre sota la nostravigilància,però d’una manera totalment autònoma”.
El mésgrati�cant,quan es �an activitats com aquesta,és
comprovar que a les persones per a les quals s’han dut a terme els ha servit per regalar-los encara que sigui una estona d’entreteniment. Doncs bé, en aquesta
ocasió,quan els dos noisvan sortir de l’aigua “estaven emocionats deveritat i la
pregunta que ens �èiem nosaltres
també és qui estava més emocionat, si ells o nosaltres”.
De situacions com aquesta
n’hivahaverunesquantesen
unajornadatanintensa.“Especialment signi�cativava
ser també la protagonitzada pel marit d’una associada de la Soci, que també és
monitordebusseig adaptat
i quevabatejar el seu cosí tetraplègic,�et queva produir
unasituacióemocionalment
molt �orta entre tots dos”.

en�us�asm�
Cal dir que la presidenta de la FEGRADI,Marta CastilloDíaz,erauna de
lespersonesmésentusiasmades amb com

va transcórrer lajornada.I això que,quan
els companys de la Socivan contactar amb
ella per proposar-li l’activitat,va mostrar
una certa reticència.Però a mesura queva
anar veient com s’anaven succeint els bateigs, el tacte i la pro�essionalitat dels monitors i les reaccions tan positives que es
provocaven entre els nois discapacitats,va
agrair a la Soci el gest i esva mostrar molt
partidària de repetir l’experiència.
“Pel que �a a nosaltres, aquest ha estat
el segon any que �em unbateig solidari i tenim la intenció de continuar aplicant els
nostres coneixements de busseig per �er
possible que personesi col·lectius als quals
i per raons diverses els ésmolt di�ícil poder
practicar el busseig ho puguin �er encara
que sigui una vegada i per provar què se
sent”, va concloure el delegat d’A ctividades SubacuáticasJaén.

S�nsa���ns ún�qu�s
Per dur a terme el bateig solidari de busseig, la secció deJ aén va comptar amb la col·laboració del
centre debusseig Buceo Calahonda.Així,el pes de la pràctica va recaure en el seu personal, quali�cat en submarinisme i especialitzat en la seva pràctica amb persones amb discapacitat.L’equip de monitorsva preparar una sèrie d’exercicis variats, perquè els participants gaudissin d’una
immersió divertida i plena de sensacions.
“Va ser realment bonicveure com s’hovan
arribar apassar debélespersonesamb discapacitat quevan participar en aquesta experiència de submergir-se sota
l’aigua amb un equip d’esca�andre”, relata el delegat de la secció andalusa.
El personal de FEGRADI,
per la seva banda, va destacarlaimportànciaquetéper
a una persona discapacitada poder sentir sensacions
noves com la d’ingravidesa
sota l’aigua, la llibertat de
moviments, poder respirar
durant minuts submergit,
escoltar la respiració pròpia,
sentir que estàs submergit...
Després de l’activitat,el grup es
va traslladar a una tasca de la ciutat on totsvan compartir uns aperitiusivan comentarlesanècdotesd’una
jornada molt especial.
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FEGRADI
–

C. Juan Pedro Gutiérrez
Higueras, 3
23005 Jaén

info@fejidif.org
–

Creada el 1987, la Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica és una organització sense ànim de lucre,
declarada d’utilitat pública, que
representa totes les persones amb
discapacitat física i orgànica de Granada i província, a través de les seves associacions membre.
La finalitat essencial de FEGRADI és la normalització de la discapacitat en tots els àmbits de la vida,
la defensa dels drets del col·lectiu
dels discapacitats a través de diversos programes d’accessibilitat,
de formació, de treball, d’educació,
d’oci i de voluntariat, i, també, de
difondre la problemàtica general
de les persones afectades per discapacitats físiques i orgàniques.

El bateig de ‘submarinistes’ va provocar emocions intenses.
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DAtA: 29 d’a bril
LLoc: jaén

Secció: fútbol sala jaén
ActivitAt: compartida

El pAS ma��a gols
sol�da��s a Jaé�
L� secc�ó Fút��l S�l� j�én Sur v� d�sput�r un p�rt�t
�m� reclus�s de l� Pr�s�ón Pr�v�nc��l de j�én
Acció social atravésdel’esport
per ampliar la dimensió del
nostre projecte associatiu. Els
companys de la secció Fútbol SalaJaén
Sur van j ugar un partit que, segurament, no oblidaran durant molt de
temps.
En el context del Pla d’A cció Social
al qual està inscrita la secció andalusa,
els nostresjugadors esvan en�rontar a
un equip �ormat per reclusos del centre penitenciari de la Prisión Provincial deJaén.
“Només us puc dir que l’experiència ha estat molt grati�cant,en tots els
sentits”, indicava el delegat de la secció, Ra�ael Redecillas, a aquesta publicació, i a�egia: “Després del partit, entrenosaltrescomentàvem quehaviaestat un experiència molt interessant i
enriquidora”.
La secció deJ aénj a �eia temps que
anava darrere d’aquest partit de connotacions tan especials. La intenció
inicial erajugar-lo dins del centre penitenciari i coincidint amb la data de
la Mercè, que és la patrona del centre,
el 24 de setembre.Però diversos imprevistos van �er que s’hagués de posposar la data.
Finalment, es va trobar dia i hora
i, quant al lloc,esva decidir que el partit es disputés al camp de gespa arti�cial de les instal·lacions Fivex5 Academy, deJ aén. “De �et, era més senzill
que s’autoritzés la seva sortida puntual de la presó que la nostra entrada”,
bromej ava el delegat sobre aquest
punt.
Sigui com vulgui, el �et important
és que els interns de la Prisión Provincial deJaén i l’equip de la secció Fútbol
SalaJaén Survan poder disputar el seu
“partit de les sensacions”, segons el va
de�nirun associat delsquehivanprendre part.
Cal dir que van ser dotze els reclusos que van integrar l’equip, acompanyats de dos monitors del centre i d’alguns �amiliars que no esvanvoler per-

dre l’esdeveniment . “El partit v a
transcórrer amb total normalitat i amb
una esportivitat exquisida”, va voler
deixar clar el delegat. I és que, tal com
tambéva explicarun delsmonitors del
centre penitenciari, “és important per
alsinterns que puguin practicar esport
itambé,encaraque sigui demaneraexcepcional,quepuguin�er-ho d’unamanera integradora,ja que això els con�ereix unclimadenormalitat,encaraque
sigui entre cometes, emocionalment
molt positiu”, refexionava per al nostre mitjà.

exp�r�èn��a �nr�qu�d�ra
Laidea dejugarun partit d’aquestes característiques va sorgir quan els responsables del programa Reincorpora

el pr�grama R��n��p�ra
–

obRa SoCiaL ”La Caixa”
–

El programa Reincorpora de l’Obra
S�c��l ”l� C����” ofereix als interns
l’oportunitat de construir-se unfuturdiferent i plenament integrat en
l� s�c�et�t � tr�vés d’�t�ner�r�s pers�n�l�tz�ts.
Els p�rt�c�p�nts m�ll�ren les seves habilitats i reforcen els valors
que els �� ud�r�nenelc�míc�p� l�
�ntegr�c�ós�c��l� l���r�l. Elpr�gr�ma s’adreça a interns de centres
penitenciaris que són a la part �nal
de l� c�ndemn�.
El programa Reincorpora, part�nt d’un �t�ner�r� d’�nserc�ó s�c��l���r�l p�ct�t �m� el p�rt�c�p�nt,
s’estructur� en un c�n� unt de mòduls o fases d’intervenció: selecc�ó, p�s�c��n�ment d�v�nt de l�
feina, formació i pràctiques pro fessionals no laborals, serveis a la
comunitat, cerca activa de feina i
�nserc�ó l���r�l.
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de l’Obra Social ”la Caixa” van contactar ja fa uns mesos amb Rafael Redecillas i, a partir d’aquest primer contacte, el delegat de Fútbol Sala Jaén Sur va
activar la idea.
“Vaig visitar el centre penitenciari
i vaig mantenir una reunió amb el seu
director i el responsable del programa
Reincorpora i vam considerar molt positiva la idea de concertar un partit amb
els reclusos del centre”, explica Rafael.
Des del començament, la iniciativa va
ser molt ben acollida pels components
de la secció.
Després del partit, tots van compartir la mateixa taula per reposar forces
amb un refrigeri. I va ser aleshores quan
van poder intercanviar impressions: “Ha
estat una experiència enriquidora, ja
que ens ha permès estar en contacte amb
persones que viuen en una realitat molt

diferent a la nostra i, d’alguna manera,
també ens ha servit perquè aprenguem
a valorar aquells detalls de la nostra vida
que sovint passen desapercebuts i a mirar d’una manera, potser més sensible,
les persones que ens envolten”, conclou
el delegat andalús.

Obsequi
Al final del partit, els nostres companys
van obsequiar els seus contrincants amb
un equipament sencer de futbol sala
uns petos i unes pilotes de futbol sala
“perquè puguin seguir gaudint d’aquest
esport al centre penitenciari”, apuntava Rafael Redecillas. Els reclusos de la
Prisión Provincial de Jaén van agrair
efusivament el gest, que, tant a ells com
als seus monitors, els va agafar per sorpresa. Futbol Sala Jaén Sud va golejar,
en clau de PAS.
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DAtA: 6 de maig
LLoc: barcelona

ActivitAt: cessió
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u�a ��s��a mol� es�e��al
L� Fu���c�ó� E�ver� per � perso�es ��sc�p�c����es
v� v�s���r el loc�l soc��l �e l’assoc��c�ó
Una representació
�ormada per esportistes, �amiliars i
monitors de la Fundación
Envera, una entitat social
�ormada per empleats d’Ibèria, pares de persones amb
discapacitats, va visitar el
local social de l’A ssociació i
va passar un dia amb nosaltres d’esbarjo,activitatsi entreteniment.
Elsnostresconvidatsvan
dinar al local social i a la tarda v an v isitar les installacions socials. La j ornada
que se’lsva organitzarva ser
completa,j a que va començar al matí amb una visita
al CosmoCaixa i va tenir la
traca fnal alvespre al Camp
Nou, on tot el grup va presenciar un partit del Barça.
“La veritat és que va ser una experiència molt enriquidora en tots els
sentits. D’una banda, pel �et de conèixer unes persones que van mostrar
molta sensibilitat i molt d’agraïment
per haver-los organitzat unajornada
d’activitats i sorpreses;i,de l’altra,pel
�et de conèixer també una entitat que
es preocupa tant per les persones amb
discapacitats”,comentava el company
AntoniArtés Ferrer, queva ser un dels
amftrions dels convidats.
La Fundación Envera és una entitat que es va crear a Madrid i que treballa per a la integració sociolaboral
de persones discapacitades i per �acilitar-ne la pràctica d’esports i de qualsevol activitat cultural o lúdica.
“Ens preocupem per assistir i estar
al costat de la persona des que neix fns
a l’últim dia de la sevavida,proporcionant-li atenció primerenca, suport escolar i �ormació per �acilitar la seva inserció en el món laboral, alhora que
també ens preocupem perquè a la seva
vida no hi �alti oci, cultura i esport”,
explicava un dels membres de la Fundación Envera que acompanyava els
nois en la visita.

2.500 p�rs�n�s a��s�s
Així mateix, la Fundación Envera �orma part de Special Olympics, així com
també realitza assistència en residències. Compta amb centres a Madrid,
Colmenar Viej o, Barcelona, Málaga,
Teneri�e i Las Palmas, i, actualment,
atén cada any més de 2.500 persones
amb diversitat �uncional en els seus
centres assistencials, que disposen
d’un total de 670 treballadors, entre
els quals més de 500 són persones amb
alguna discapacitat.

Funda��ón en��ra
–

C.tRESPadERnE,9
28042 MadRid
–

La missiód’Enveraéscobrird’unaforma
glob�l les �ecess����s �e les perso�es
�mb��sc�p�c����. U��els seus serve�s
mésv�lor��s és el�’a�e�c�ó Pr�mere�c� �ls �e�s �e 0 � 6 ��ys �mb�r�s�or�s
en el desenvolupament, o que tenen
r�sc �e p���r-los, �mb l’obj ec��u �e �e�ec��r � �o��r respos�� �l més �mme-

Els nostres convidats van
dinar al local social i a la
tarda van visitar les
nostres instal·lacions.

�����me�� poss�ble,� les seves �ecess����s. F� més �e 30 ��ys que E�ver�
pres�� �ques� serve�.
Mo l� més rece �� és e l se rve �
de Neurodesenvolupament Infantilj uvenil dirigit a nens ij oves de 6 a 18
anys que hanestat donats d’alta enels
prog r�mes �’a�e�c�ó Pr�mere�c� per
criteri d’edat i que continuen necess����� ��e�c�ó espec��l��z���, � ��mbé
�ls qu� s’h�� �e�ec��� o h�� �p�regu�
di�cultats després de la primera etapa
infantil.
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DAtA: 18 de maig
LLoc: barcelona

ActivitAt: recaptatòria, compartida

El �es��mo�� d’�� a�y de fe��a
El C�sm�C�ix� b�rcel��� v� �c�llir l� prese���ció de
l’‘A nuari del PAS 2016’ a bene�ci de l’Associació Trace
L’Anuari del PAS 2016 es va presentar en el magnífc marc del
CosmoCaixa Barcelona. El director Corporatiu de Recerca i Estratègia la Fundació ”la Caixa”,Àngel Font,
va ser el primer a dirigir-se a l’audiència, en qualitat d’amftrió.Tot seguit,
es va proj ectar un vídeo que recollia
les imatges d’algunes de les gairebé
vuitanta activitats �etes en el marc del
PAS durant el 2016.
A continuacióva prendre la paraula el president de l’A ssociació del Personal de ”laCaixa”,Anton Gasol:“Quan
avui posem la mirada al retrovisor,observem que ara �a quatre anys �èiem la
presentació en societat del Pla d’A cció
Social. En aquell moment teníem la
lletra de la cançó, però calia escriure
la partitura de la música per poder-la
cantar”.
La tercera persona que esva dirigir
a l’auditoriva ser un dels �undadors de
la Fundació Comtal i membre del seu
patronat,Valeri Ruiz,quiva començar
agraint “l’A ssociació del Personal de ”la
Caixa”tota la col·laboració que durant
aquests anys de �uncionament del PAS
ha tingut amb la Fundació Comtal”.

Mús��a �n �lau d� PAS
La segona part de l’acte va deixar pas a
la música interpretada pels companys
delaseccióMúsicaModernaBarcelona.
A la primera part del recital, amb guió
de Fermí Puig i la direcció musical i arranjaments de Beno Macias, es van interpretar cançonsemblemàtiquesdela
Nova Cançó, mentre que en la segona,
laJurassics Sweet Band va repassar alguns dels clàssics del pop i del rock que
�ormen part del seu repertori.
em���u � ����n��al
Després del concert, la presidenta de
l’A ssociació Trace, l’entitat declarada
d’utilitat pública que agrupa els pares dels a�ectats per un dany cerebral
sobrevingut,Rosa Sanvicens, esva posar literalment tot l’auditori a la butxaca.
El seu va ser el discurs vivencial
d’una lluitadora in�atigable que ha sabut combatreelse�ectesseversdelamalaltia, per seguir tirant endavant. Sanvicensva agrair el gest de la Soci de donar la recaptació íntegra, en concepte
d’inscripció a l’acte de presentació del
nostreAnuari, precisament a Trace.

Ass���a��ó tra��
–

C. LLançà, 42
08015 baRCELona

info@tracecatalunya.org
–

L’ass�ci�ció tr�ce �eix l’��y 1988,
�m� l’��j ec�iude mill�r�rl� qu�li���
devida dels afectats de traumatisme cranioencefàlic o dany cerebral
sobrevingut i els seus familiars,
i aconseguir una infraestructura
�dequ�d� per�lseu�r�c��me�� i l�
sev� i�serciós�ci�l,educ��iv�,�cup�ci���l i l���r�l.
U� d��y cere�r�l s��revi�gu�
ésaquella lesióqueafectaelcervell
l’�rige�de l� qu�l�� és c��gè�i� �i
heredi��ri, �idege�er��iu, i p�� �e�ir
diferents causes. El traumatisme
cranioencefàlic és undels tipus de
dany cerebralsobrevingut més freqüe��. Es�r�c�� d’u�� lesióc�us�d�
peruna força externa, perexemple
uncopfortalcapcomaconseqüènci� d’u� �ccide��.

Un moment de l’actuació musical que va acompanyar la presentació pública de l’Anuari.
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DAtA: 17 de maig
LLoc: menorca

Secció: golf menorca, gastronomia menorca
ActivitAt: compartida
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El ma��da�ge me�o�q�í
amb fnalitats socials
Les seccions Golf Menorca i Gastronomia Menorca fan una activitat
co�j u���, �m� perso�es ��sc�p�c����es �el Ce��re Pol�v�le�� C�rlos M�r
La primera vegada va ser el
2015... “I no us ho creureu,
però només baixar de l’autobús, alguns nois membres ens van recordar que l’any passat no els havíem
convidat!”, explica Sebastià Huguet.
“I és veritat! Disculpeu, a partir d’ara
mirarem de fer aquesta activitat tan
maca, que tant ens agrada a nosaltres
i a vosaltres, cada any !”, els va dir el
delegat de Gastronomia Menorca.
El cas és que, per segona vegada,
les seccions Golf Menorca i Gastronomia Menorcavan unir esforços per fer
una activitat conjunta i compartida
en el marc del PAS.L’activitatva tenir
lloc al Club de Golf Son Parc, a les
instal·lacions del qual van ser citats
un grup,d’unes 50 persones,del Centre Polivalent Carlos Mir per a discapacitats a passar una dia al club per
jugar a golf.
Els nostres associats van compartir unajornada intensa amb aquests
debutantstan especials,quevan rebre
les nocions bàsiques per a la pràctica
del golf ala zona de pràctiques de pitch
andputt i al green , amb tot el material
cedit pel mateix club Son Parc. Després, el restaurant del club va prepararun menú queva ser servit i adornat
pels companys de la secció Gastronomia Menorca.
Alexandre Aviñó, delegat de Golf
Menorca,ens resumeix les sensacions
que va tenir: “Penso que vam aconseguir que aquell fos un dia diferent per
a aquests nois, que són molt expressius i que ho agraeixen molt, i això és
impagable”. Per la seva banda, el delegat de GastronomiaMenorca, Sebastià Huguet, assentia: “Són uns nois
molt agraïts”.

Agraïm�n�s
Per la sevabanda,la directora del CentrePolivalent CarlosMir,IrenePerchés,
va expressar el seu “més sincer agraïment a l’A ssociació del Personal de ”la
Caixa”per haver-nostornat aconvidar

c�n�r� P�l��al�n� carl�s M�r
–

CaMí dEtREPUCó, S/n
07713 Maó

fundacio.web@gmail.com
–

des �el m��g �el2007, l� Fu���c�� per
� Perso�es �m� d�sc�p�c���� ill� �e
Me�orc� és u�� re�l����. Mol�es expec����ves � �l·lus�o�s h�� m�rc�� u� c�m�
difícil,però moltvaluós,�nsaaconseguir
l� sev� co�s���uc��.
Es �r�c�� �’u� proj ec�e p�o�er � les
illes b�le�rs�m�el�o�leo�j ec��u�’u��-

1.
Participants
al maridatge
de golf i
gastronomia
que es va fer
a Menorca.
2.
Els nois s’ho
van passar
molt bé
practicant
el golf.
3.
Compartir una
activitat de
la Soci és un
dels obj ectius
del PAS.
4.
Les seccions
menorquines
de golf i de
gastronomia
es van unir
per una bona
causa.

ficar serveis i optimitzar recursos. La
Fundació està formada pel Consell Insul�r�e Me�orc�,els 8�j u���me��s �e
l’ill� � les 14 e������s que �re��lle� per �
les perso�es �m� ��sc�p�c����.
La Fundació disposa de diversos
centres assistencials amb places concer���es �m�elCo�selli�sul�r. El10�e
generde2011vaentrarenfuncionament
el �ou Ce��re Pol�v�le�� C�rlos M�r, u�
centre modern i funcional que ha permès �grup�r e� u� sol esp�� ��versos
serveis que �ns ara es trobaven segregats en diferents instal·lacions.
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a compartir amb les persones que formen part de les seves seccions menorquines de golf i de gastronomia una
jornada tan maca que ens ha permès
relacionar-nos amb ells d’una manera
molt franca i agradable”.

Sumar forces per compartir
L’activitat conjunta de Golf Menorca i
de Gastronomia Menorca és un exemple de fins on pot arribar el Pla d’Acció
Social de la Soci. En el sentit que es tracta de donar una finalitat social a l’activitat pròpia de qualsevol secció.
Paral·lelament, les seccions es poden ajuntar i sumar esforços per oferir activitats múltiples a grups de persones a les quals el fet de poder compartir una tarda practicant un esport
o fent un taller de cuina els representa un estímul que aparentment pot
semblar petit però que, en la seva realitat, pot ser molt més beneficiós del
que imaginem.
A més a més, la possibilitat de repetir l’experiència més vegades és una
altra de les finalitats del PAS que, en el
cas de Gastronomia Menorca i Golf Menorca, es compleix regularment.
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DAtA: 20 de maig
LLoc: vitòria

Secció: triatlón y fondistas euskadi
ActivitAt: recaptatòria
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Companys bascos que van prendre part en la primera Trailwalker que va tenir lloc a la seva terra.

La t�a�lwalke�
�a a���ba� al país Bas�
La secció Triatlón y Fondistas Euskadi va completar la
prest�g��s� pr�v� c��tr� l� p��res� �l mó�
Dos equips amb una destacada
presència d’atletes de la secció
Triatlón y Fondistas Euskadi va
prendre part en laTrailwalker Ox�am Intermón 2017,que,per primeravegada,es
va disputar al País Basc.
La possibilitat de col·laborar amb un
projecte preciós solidari d’Intermón, representant lanostra entitat,córrer al costat de companys,a�rontarun repte esportiu majúscul i, a més a més, �er-ho a casa
eren massa al·licients com per deixar-los
passar.Així que, sis companys del Departament d’Empreses del País Basc-Cantàbriavandecidir�ormarunequipperprendre-hi part.
Els nostres companysvan ser generosos amb les aportacions i ràpidament es
van superar les donacions necessàries
per participar en la cursa. La preparació
també es va �er a consciència, i després
de dures i llargues sessions d’entrenament fnalmentva arribar el gran dia.El
temps va acompanyar i l’ambient a la
sortida era magnífc.Tot estava per�ectament organitzat.
L’equip deTriatlóny Fondistas Euskadi va començar la cursa a un bon ritme.

El recorregut,per les muntanyes deVitòria i l’embassament d’Ullibarri,era �orça
dur però amè i realment bonic. Els passos pels punts de control van ser especialment intensos, amb els companys de
suport animant els corredors.
Després de 13 dures hores de cursa,
amb els músculsja molt cansats, ijustament quanja s’havia �et de nit,esva arribar a la meta de Gasteiz, on els nostres
corredorsvan ser rebutsper amics i �amiliars.L’alegriaperlamissió complertaera
immensa.

Paga la p�na
El delegat basc, Koldo Muñoz, en �eia la
valoració següent: “Vam decidir participar en aquesta prova pel seu caràcter
solidari,per aportar el nostre gra de sorra en la lluita contra la �am al món. De
no ser així, per a nosaltres hauria estat
impensable poder-nos en�rontar a una
prova de 100 quilòmetres.
Ens va agradar molt el bon ambient
de la prova i animem a tots els companys
que ho puguin �er a participar en �utures edicions de la prova. Paga molt la
pena, de veritat”.Això és PAS.

oxfam in��rm�n
–

C. GRan dE GRàCia, 156
08012 baRCELona

info@OxfamIntermon.org
–

LaTrailwalkerOxfam Intermón
es v� ��sput�r per pr�mer� veg��� �l P�ís b�sc el 2017. a
Esp��y�, l� curs� t�m�é és
��sput� � G�r��� � � M��r��.
La falta d’accés a l’aigua
p�t��le pr�v�c� que m�l���s
�e pers��es v �squ�� e� s�tu�c�ó �e p��res� �que m�lers
�e ���es � �e�es h�g�� �e
c�m���r c��� ��� m�lts qu�lòmetres per ���r � �usc�r
��gu�.
Amb laTrailwalkers’aconsegue�xe� ����t�us �m� els
quals Oxfam Intermón acos t� � �questes pers��es l’��gu�
�ecess�r�� perquè pugu��
te��r u�� v��� ��g��.
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DAtA: 27 de maig
LLoc: barcelona

Secció: bàsquet barcelona
ActivitAt: recaptatòria

Encistellant per un bon f
La secció Bàsquet Barcelona participa als Jocs Interempreses
a favor de la Fundació Ared i de la Fundació Llars Compartides
L’esperit altruista és un dels valors identifcatius delsJocs Interempresesque esvan disputar enguany, en la 13a edició pel que �a a l’organitzada a Barcelona, que és l’original.
Així,en cada edició es �aunavaloració
de proj ectes solidaris que ens han estat
proposats i es �a una selecció,que després
es sotmet a l’opinió de les empreses participants, les qualsjuguen un paper actiu
en la distribució de l’aportació econòmica delsJocs entre les entitats socials.
A Barcelona es disputava laXIII edició
de l’Olimpíada Solidària,que és com també es coneix aquesta competició.La secció
Bàsquet Barcelona era la primeravegada
que competia en aquestsjocs i per a l’ocasió esva�ormar un equip entre els components dels equips que la integren i que
cada any disputen els torneigs socials en
el pavelló esportiu de la Soci.
El torneig va tenir lloc el dia 27 de
maig. Bàsquet Barcelona va debutar en
un partit que va resultar més renyit del
que s’esperava i que esva acabar decidint
en l’últim quart a �avor de la delegació
de Barberà del Vallès de la frma Novartis-Farma. Aquesta ensopegada va marcar la traj ectòria dels nostres, que en la
segonajornada se lesvan haver amb l’altre equip d’aquesta mateixa empresa, el
de la delegació de GranVia,que també es
va imposar als nostres.
Després d’empatar amb Euro�red,Bàsquet Barcelona esva acomiadar delsJocs
Interempreses 2017amb unaderrotamolt
digna contra el millor equip amb di�erència de tots els participants i que esva acabar proclamant campió del torneig,com
va ser el de l’Hospital SantJoan de Déu.
L’equip de la Sociva estar �ormat per:
Sergi Bazan, David Campdepadrós, Xavier Cases,Jordi Garcia, Sergi Langa,Raül
Enric López iJoaquim Manso.

esp�r�� s�l�dar�
ElsJ ocs Interempreses són una competició empresarial amb fnalitats socials.La
inscripció està oberta a totes aquelles entitats i organitzacions que vegin en l’esport una �orma més de �er-se presents en
la societat, com a entitat amb compromís social.

El combinat de la secció Bàsquet Barcelona que va participar
en els Jocs Interempreses i dos moments dels partitsj ugats
pels nostres basquetbolistes.

Funda��� Llars c�mpar��d�s
–

tRaVESSERa dE LES CoRtS,39-43,2n
08028 - baRCELona

fundacio@llarscompartides.org
–

L� Fu���ció� Priv��� Ll�rs C�mp�r�i�es és u�� e��i��� se�se à�im �e
lucre cre��� el 2003 �m� el ��m
de Fundació Conex, una associació
�e v�lu���ris per � l� ge�� gr�� que
v� cre�r u� grup �’i�ves�ig�ció �es�i��� � es�u�i�r els pr��lemes �e vi-

ve��� per � pers��es e� pr�cés
d’inclusió social. Elgrup informa, re �exiona itreballa sobre aquest tema
i arriba a conclusions funcionals que
�erive�e� l� i�e� �e l�vive��� c�mp�r�i��
així, Ll�rs C�mp�r�i�es �re��ll�
�m� l’��j ec�iu �e c��rir �ques�� �ecessi��� i els c��següe��s es���s �e
risc �’exclusió que es p��e�ge�er�r,
j a siguineconòmics,de soledat o falta de suport social, iofereix una alter���iv� �’e�vellime��.
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DAteS: 27 de maig � 10 de juny
LLoc: barcelona

ActivitAt: cessió
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Les instal·lacions
esportives de la
Soci van acollir
unesj ornades
d’esport adaptat
de la Federació
ACELL.

també és �asa �os��a...
L’ass�c��c�ó �el Pers���l �e ”l� C��x�” ce�e�x les ��s��l·l�c���s esp�r��ves
�ls ���s �e l� Fe�er�c�ó aCELL per � �ues j �r���es �’esp�r� ���p���
Un dels objectius del Pla d’A cció Social és posar les installacionsdel’A ssociació al servei
de les entitats socials del tercer sector
perquè hi puguin organitzar les seves
activitats.
És amb aquestavoluntat que la Soci
ha continuat aquesta temporada amb
elsacordsdecol·laboraciósubscritsamb
entitatsque�omentenl’esportperapersones amb discapacitats, com és el cas
de la Federació Catalana d’Esports per
aPersonesambDiscapacitatIntel·lectualACELL,que té com a principal objectiu
millorarlaqualitat devidadel col·lectiu
i �omentar la seva inclusió a la societat
a través de l’esport i el lleure.
LaFederacióACELLcomptaamb 118
entitats membres i més de 3.800llicències esportives de 16disciplines:atletisme, bàsquet, handbol, tennis, tennis
taula, petanca, vela, hoquei interior,
�utbol sala,natació,bàdminton,esquí,
ciclisme,gimnàstica esportiva,equitació i proves motrius.
La Federació ACELL segueix la flosofa del moviment internacional Special Olympics,queaplegaelmajornombred’esportistesamb discapacitatintellectual de tot el món, per la qual
l’esportista és el més important i l’es-

port ésuna eina per transmetrevalors,
cosa que garanteix que els atletes gaudeixen d’una competició digna,justa i
equilibrada.

Du�sj �rnad�s
En aquest context, l’A ssociació va cedir en duesjornades el pavelló esportiu del local social alaFederacióACELL,
quevavisitar la Soci amb un nombrós
grup dels seus esportistes i monitors.
Es tractava de practicants de �utbol

sala. Així, diversos equips van dur a
terme entrenaments i partits al nostre local social.
L’acorddecol·laboracióentrela Soci
i la FederacióACELL s’emmarca dins el
projecte Compartim l’Esport del nostre Pla d’A cció Social, a través del qual
volem �er un PASmés en el nostre camí
cap alaintegració social,cedint lesnostres instal·lacions de Barcelona a totes
les entitats del tercer sector que ho necessitin.

F�d�ra��ó AceLL
–

GRanVia dE LES CoRtS CataLanES, 645, 9a PLanta
08010 baRCELona

administracio@federacioacell.org
–

L� Fe�er�c�ó C���l��� �’Esp�r�s per � Pers��es �m� d�sc�p�c���� i��el·lec�u�lACELLté coma principalobj ectiu millorarla qualitat devida delcol·lectiu ifomentar
l� sev� ��clus�ó � l� s�c�e��� � �r�vés �e l’esp�r� � el lleure.
ACELL organitza conj untament amb Special Olympics Catalunya i diferents
aj untaments catalans elsJocsSpecialOlympics a Catalunya.Aquest esdeveniment
s’h� c��s�l���� c�m u�� �e les ��s�res �c��v����s més ���òr�es ��e m�j �rpr�j ecc�ó
l�c�l � ���er��c����l. Els ��s�res esp�r��s�es h� ��qu�re�xe� u� pr���g���sme que
els perme� m�s�r�r les seves c�p�c����s � ���� l� s�c�e���, pr���g����z��� gr��s
h�s�òr�es pers���ls � �e super�c�ó.
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DAteS: 26 � 27 de maig
LLoc: barcelona

Secció: tennis barcelona
ActivitAt: recaptatòria

u�s se�s � �� ges�
de �om�l����a�
La secció Tennis Barcelona participa als Jocs Interempreses
a favor de la Fundació Ared i la Fundació Llars Compartides
córrer enun ambient demoltbona
sintonia entre les parelles participantsque,això sí,s’hovan prendre
amb esperit competitiu, que es va
posardemani�estenlaigualtatque
esvaobservarenalgunsdelspartits.

ElsJocs Interempreses estan concebuts com una
competició amateur entre
els esportistes de les entitats per
consolidar una plata�orma de trobada de gent de di�erents sectors i
puntsdelageografa,amb lavoluntat d’utilitzar l’esport com a eina
de relació, comunicació i cohesió.
Es tracta d’una competició empresarial amb fnalitats socials, oberta a les entitats quevulguin donarli un valor a�egit més al �et que els
seusempleatspractiquin esport en
el seu nom.
Inscrita al PAS,la seccióTennis
Barcelona va participar en el torneig detennisquevatenirlloc ales
pistes del Complex Esportiu l’Hospitalet Nord de la Universitat de
Barcelona, els dies 26 i 27 de maig
d’enguany.
Les parelles inscrites esvan en�rontar totes contra totes, en �ormat de lligueta.Els partits esjugaven a un set de 9jocs (amb tie-break
sieranecessari).Lajornadavatrans-

Una de les parelles
de Tennis Barcelona
que va prendre part
en el torneig dels
Jocs Interempreses.

Els colors i els valors
–

En les pr�ves dels j�cs interempreses
2017 cele�r�des � b�rcel�n�,esv�n �nscr�ure 31 empreses � ent�t�ts perc�mpet�ren �lgun� de les 18 m�d�l�t�ts esp�rt�ves de què es c�mp�n�� el qu�dre
d’esp�rts.

Pr�m�rs p�r �qu�ps
La secció Tennis Barcelona va presentar dues parelles a la prova de
tennis delsXIIIJocs Interempreses
celebrats a Barcelona. Es tractava,
per tant,d’un torneig disputat per
la modalitat de dobles,i cal dir que
les nostres parelles, �ormades per
JordiRamosFontanaiJaumeBañeras Martín, d’una banda, i perJordi Coromina Simón iJuanAntonio
Garralda Campo,de l’altra,vanjugar a un moltbon nivell,que elsva
portar ajugar la gran fnal.
Ramos i Bañeras van obtenir
la medalla d’or, mentre que Coromina i Garralda es van penj ar
la de plata. Excel·lent participació, per tant, en ambdós casos. Es
va donar la curiosa circumstància, però, que, en l’en�rontament
directe entre les dues parelles nostres, la �ormada per Coromina i
Garralda es va imposar a Ramos
i Bañeras.
Amb aquestquadrefnal,laclassifcació per equips del torneig de
tennis tambéva estar encapçalada
per l’A ssociació del Personal de ”la
Caixa”, seguida de Gas Natural Fenosa i de Cuatrecasas.

L’ass�c��c�ó delPers�n�lv� p�rt�c�p�r
en l’ol�mpí�d� S�l�dàr�� �m�19 esp�rt�stes de tres secc��ns de tres esp�rts.
C�mpt�ts t�ts els result�ts, els tennistes, els gol�stes i els basquetbolistes
que v�n c�mpet�r �m� els c�l�rs de l�
S�c�v�n�c�nsegu�rl� pr�mer� p�s�c�ó en
l� pr�v� de tenn�s.
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DAtA: 28 de maig
LLoc: barcelona

Secció: cant coral
ActivitAt: recaptatòria
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Els cantaires de la Soci van oferir un gran recital.

u� �a�� mol� emo���
L� C�r�l C�elum c�mmem�rà el seu 15è ���vers�r� �m�
un magnífc concert al CaixaForum Barcelona a benefci del PAS
Va serbonic,va ser notable iva
ser emotiu... El diumenge 28
de maig la Coral Caelum de la
Sociva celebrar el seu quinzè aniversari amb un concert “depel·lícula”enl’extraordinari marc del CaixaForum Barcelona.
Va ser de pel·lícula pel nivell dels
cantaires i perquè el programa que es
va o�erir incloïa peces de cors de bandes sonoresdel cinema.Va serun espectaclevibrant,que esva il·lustrar amb la
projecció d’imatgesdelespel·lículesinterpretades que van ajudar a viure les
interpretacions amb una sensació de
viatge musical a través de les imatges i
de les melodies que �ormen part de la
nostravida.
La Coral Caelum va arrencar d’entrada amb els punyents cors russos de
Hymn of Red October per,tot seguit,anarse introduint en el dramatisme de les
gransbandes sonores de pel·lículesbèlliques com Glory o Saving PrivateRyan i,
a continuació,endinsar-se en la màgia
depecescom Hook o EdwardScissorhands ,
per acabar culminant en l’intermedi
instrumental indispensable d’E.T .Mag-

nífcala Caelum i magnífcala direcció
d’Óscar Peñarroya, l’autor dels arranjaments musicals del programa.
El concert va tenir moment àlgids
com, per exemple,quan el corva �ervibrar l’auditori amb les lletanies satàniques de The Omen (Laprof ecia), amb música deJerry Goldsmith. També va ser
molt celebradala interpretació animada de This is Halloween ,abans d’encarar
la recta fnal amb la monumental The
Mission ,d’Ennio Morricone,amb el públic dempeus.
Va ser un plaer per als assistents
quevan omplir l’Auditori del CaixaForum poder gaudir de les grans partitures de compositors com J ohn Wi-

La CoRaL Va CELEbRaR
ELS SEUS 15 anyS d’a MoR
aL Cant i d’ELEVaR
L’aSSoCiaCioniSME a
UnS niVELLS ExEMPLaRS

lliams,Basil Poledouris,JamesHorner,
Alan Menken,Danny El�man iAlan Silvestri, a més delsj a esmentats Goldsmith i Morricone. I tot això, gràcies a
l’es�orç i al gran treball dels nostres
cantaires, que van saber interpretar
unes partitures molt exigents amb les
qualsvan transmetre les emocions i el
caràcter que els compositors de tots
aquests clàssicsvolien donar a unes escenes cinematogràfques i a uns personatges magistrals.

Am�r al �an�
El director de la Caelum, Óscar Peñarroya,deiaenlapresentació del concert:
“Sempre he pensat que la música de cinema era una de lesgrans aportacions
alamúsicadel segleXX.Ésper això que
en aquest concert hevolgut centrar-me
en els moments més àlgids de labanda
sonora,des de fnals dels 70 fns a principis dels 90 del segle passat”.
La Coral Caelumva celebrar els seus
15 anys d’amor al cant i d’elevar l’associacionismeaunsnivellsexemplars,amb
un concert la recaptació del qual es va
�er abenefci del Pla d’Acció Social.
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DAtA: 29 de maig
LLoc: mallorca

Secció: balls mallorca en línia
ActivitAt: compartida

u�s �assos e� la bo�a lí��a
La secció Balls Mallorca en Línia fa una activitat amb
pers��es e� r�sc �’exclus�� s�c��l �e l� Fu���c�� S�c��l L� S�p�è�c��
L’acollidor local de la Fundació Social La Sapiència, una entitat que
acull a persones en risc d’exclusió
social, es va omplir de ritme i bones sensacionsamb lavisitadela Socii concretament
de Balls Mallorca en Línia, emmarcada en
el Pla d’A cció Social al qual està adscrita
aquesta animada secció mallorquina.
Els nostres ballarins es van presentar
d’entrada amb una demostració de linedance (ball en línia), que va servir “per trencar
el gel, aga�ar el ritme i situar la concurrènciaenl’ambient”,explicael delegat deBalls
Mallorca en Línia, Manuel Crespo Martín.
Tot seguit, els components de Balls Mallorca en Línia van ensenyar els passos bàsics d’algunsballs clàssics i llatins a les persones que acull el centre: “Ens va cridar
l’atenció la manera com aquestes persones
ensvanrebre,sempremostrant-semolt participativesen elsballsque elsproposàvem”,
explica el delegat mallorquí.
“Certament,vam gaudir d’una rebuda
molt a�ectuosa i cada nou pas que els ensenyàvem ens l’agraïen amb uns aplaudiments e�usius”,vol destacar el delegat Manuel Crespo.

Agraïm�n�
Precisament el director del centre La
Sapiència, a qui tothom es dirigia com
“senyorAndrés”,matisa el delegat,esva dirigir als companysi companyes de BallsMallorca en Línia per agrair-los “molt sincerament, en nom meu i en representació de
tots els aquí presents, la vostra visita, perquè actes com aquest,en el qual ensheu ensenyat aquests balls tan macos, són moments de recon�ort per a les persones que
per diverses causes ho estan passant malament i que se senten aïllats de la societat”.
Hova dir amb aquestes mateixes paraules,quevan ser escoltades amb atenció pels
components de la nostra secció deball i els
va confrmar que aquella activitat havia estat molt ben pensada. “‘La vostra visita ha
estat unaventada d’aire �resc als seus cors’,
ens va dir el director”, indicava el delegat
mallorquí.
El PAS pretén justament això, portar
una estona d’esbarjo,alegria o esperança a
aquellespersonesquenotenen capd’aquestes tres coses tan vitals per poder viure.

Els ballarins en línia de la secció mallorquina
van omplir de bones vibracions i bon ritme
el local de l’entitat La Sapiència.

PER tREnCaR EL GEL,
ELS noStRES baLLaRinS
ES Van PRESEntaR
aMb Una dEMoStRaCió
dE ‘LinEdanCE’

Funda��� S���al La Sap�èn��a
–

C. dE La PiEtat, 5
07012 – PaLMa
–

La Fundació Social La Sapiència és
u�� �rg����z�c�� �e c�ràc�er pr�v��,
c��s���uï�� pel b�s��� �e M�ll�rc�
el 2000 amb �nalitat social d’assis �è�c�� � ��clus�� s�c��l, pr�m�c�� �

��e�c�� � pers��es �m� m��c� �e
recurs�s e�s��u�c�� � r�sc �’exclus��
s�c��l.
L� Fu���c�� S�c��l L� S�p�è�c��
�é els seus �ríge�s � l� �èc��� �els
70 �m� l’a c�ll�me�� L� S�p�è�c��
(1976), destinat a l’acollida i informa c�� l���r�l � pr�m�c�� s�c��l �e persones sense recursos afectades per
l� cr�s� �e l’��y 1975.
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DAtA: 2 de juny
LLoc: barcelona

ActivitAt: cessió
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ràd�o Es�el so��ej a
litografes de l’Anuari
L’ass�ci�ció v� ser c��vi���� � l� ni� �e Rà�i� Es�el
on es van sortej ar litogra�es de la portada de l’‘A nuari 2016’
Una delegació de l’A ssociació del
Personal de ”la Caixa”–integrada
peltresorer,JoanF.Ruiz,ielcomptador,Antoni Artés– va ser convidada a la
VIediciódelaNitde CatalunyaCristiana iRàdio Estel,un sopar queva tenir lloc el 2 de
juny alaLlotja de Mar de Barcelona,en suport dels mitjans de comunicació de l’A rquebisbat de Barcelona
La Nit de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel va comptar amb la presència del conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya,entre altres personalitats del món de
la política i la cultura catalanes. El plat
�ort delavetlladava ser el concert del Coro
Vivace.
La Soci hi va contribuir amb la cessió
de litografes de l’estampa original Naveguemjunts,queil·lustralaportadadel’Anuari del PAS 2016 , obra de l’artista barceloninaMar SaizArdanaz,un dibuix allapis de
l’activitat social d’una secció dela Soci,en
aquest cas, de vela, perquè �ossin sortejades entre els convidats (a la pàgina 3 de
l’Anuari 2016 s’explica el signifcat del dibuix de l’artista,en el sentit que el títol de
l’obra evoca “l’essència de l’A ssociació del
Personal de ”la Caixa”com a projecte conjunt i del seu Pla d’A cció Social com a projecte solidari:Naveguemj unts ... Perquè,pas
a pas,�em les coses que ens agraden i amb
les quals també podem ajudar els qui ho
necessiten. I �ent-les junts, som més, tenim més �orça i podem �er-les millor”.La
impressió que va causar la litografa entre els assistents a aquest sopar de suport
als mitj ans de comunicació de l’A rquebisbat de Barcelona va ser molt bona.
La relació entre Ràdio Estel i l’A ssociació es remunta a la cessió de les installacions socials per a l’emissió especial del
programa A tota costa , un espai dedicat al
món de les activitats subaquàtiques,el 19
de març de 2016,i en el qual esva entrevistar el director d’ACUSUB sobre les activitats que la seva entitatva dur a terme per
a l’A ssociació ComKedem, en el marc del
PAS.A més, també es va comptar amb la
participació de Cressi i del club �ederat
Sant Andreu Sub.

Ràd�� es��l
–

C. CoMtES dE bELL-LLoC, 67-69
08014 baRCELona

web@radioestel.cat
–

Catalunya Cristiana és un setmana ri d’informació i de cultura religiosa
fundat el 29 de setembre de 1979
peri�ici��iv� �e ��s s�cer���s: M��s.
j���j�rque i M�. Fr��cesc M�lg�s�.
des �els seus i�icis s’e�i�� e� c���là i c�s�ellà.

L’��� ec�iu i�ici�l �els cre���rs
d’aquest mitj à era fer una publicació
s��re l’�c�u�li��� religi�s� � C���lu�y� ce�� r��� , pri�cip�lme�� , e�
l’Esglési� c��òlic�.
E� u�� ��v� e��p�, else�m���ri
v� i�ici�r el �r�c��me�� �els �emes
socials amb uncompromís més ferm
i la voluntat d’afavorir la formació
�’u� l�ïc�� c�mpr�mès.
L’��y 2009 l� pu�lic�ció es v�
u�ir �m� Rà�i� Es�el, �m� l� qu�l
c�mp�r�eix re��cció.
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DAtA: 8 de juny
LLoc: barcelona

Secció: golf barcelona
ActivitAt: recaptatòria

18 fo�a�s �e� �e�a��a� fo�s
La secció Golf Barcelona va participar en el Torneig
S�li��ri �e Càri��s �e S��� Cug�� �el V�ll�s
La secció Gol� Barcelona nova �altar a la cita solidària que, el 8 de
juny,va tenir lloc al Club de Gol�
de Sant Cugat amb la disputa del Torneig
Solidari de Gol� 2017, organitzat pel mateix club i l’entitat Càritas Diocesana de
Sant Cugat del Vallès, amb el suport
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
i de la Diputació de Barcelona.
Aquest torneig solidari s’havia d’haver
celebrat l’11 de maig passat, però el mal
temps va obligar el seu ajornament. S’hi
van inscriure 96jugadors, dels quals 37
eren de la secció Gol� Barcelona.Enguany,
el propòsit era recaptar �ons per al projecteArrela’t de Càritas.
La modalitat de la competició va ser
per parelles i el nivell mostrat,en un camp
tècnic i �orça exigent,va ser considerat bo
per part dels àrbitres quevan controlar el
desenvolupament del torneig.
I, entre totes les parelles participants,
cal destacar quela�ormadapels companys
Francisco Raya Rivero i Manel De La Fuente López, de Gol� Barcelona, va ser la que
va presentar les millors targetes una vegada completats els 18 �orats del camp de
Sant Cugat, en la categoria sènior. Així
mateix,JaumeTrasobares Marínva rebre
el premi especial a la bola més propera,
en el �orat 14.

F�ra�s s�l�dar�s
Un cop fnalitzat el Torneig de Càritas de
Sant Cugat del Vallès, els j ugadors i els
acompanyants que hi van prendre part
es van reunir al local del club per �er un
aperitiu que va precedir el repartiment
dels tro�eus i el sorteig d’obj ectes de gol�
per a tots els participants. Cal destacar
que CaixaBank va �er una donació de
3.000 euros.En total,esvan recaptar 7.370
euros.
El delegat de la secció Gol� Barcelona,
J oan Plandolit, expressava la satis�acció
per poder participar en aquest tipus d’activitats, en el marc del PAS: “La nostra secció mira de �er alguna activitat relacionada amb el Pla d’A cció Social cada temporada i, en aquest sentit, ens ha agradat molt
haver pogutjugar aquest torneig de Sant
Cugat,ambvoluntatsolidàriaperunabona
causa”,va explicar.

Els associats de Golf Barcelona
van tornar a prendre part en
el torneig solidari de Sant Cugat.

Pr�j ���� Arr�la’�
càr��as d� San� cuga�
–

PL. dE L’oM, 2
08172 - Sant CUGat dELVaLLèS

www.caritasdtr.org
–

Arrela’t és un proj ecte impulsat per Càritas Diocesana que es basa a oferir
acompanyament iacollida. Està adreçat a persones ensituació irregularde la
z��� �e C�llser�l�, �e les p�bl�ci��s �e S��� Cug��, Rubí, Cer���y�l�, Rip�lle� i M���c��� i Reix�c.
Els p�r�icip���s �’�ques�s curs�s, 20 c�m � màxim, h�� �e �e�ir c��eixeme��s �e c�s�ellà � c���là i se cerquem les �ecessi���s que pugui� �e�ir
cadascuna d’aquestes persones per acompanyar-les, i se les forma en
l’àmbi� leg�l, s��i��ri, cul�ur�l i les c�mpe���cies bàsiques �ecessàries per
i��egr�r-se e� el ��u e���r� e� qu� viue�. t�mbé i�cl�u curs�s �e lle�gu�
per �ls ��uvi�gu�s.
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DAtA: 9 de juny
LLoc: barcelona

Secció: música moderna barcelona
ActivitAt: recaptatòria
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to�a� �e� ��a bo�a �a�sa
La secció Música Moderna Barcelona va oferir
un concert a bene�ci de l’oenagé Baby Beatles
El grup La Banda, de la secció
Música Moderna Barcelona,
ho va donar tot. Ni una nota
esva quedar amagada alsinstruments
delsnostresmúsicsilesmésde 150persones quevan omplir el local del CentreAragonès de Barcelonavan gaudir
d’un molt bon concert.
“Vampassar-homoltbé,moltíssim,
com ho demostra el �et que vam estar
tocant gairebé dues hores, davant un
públicentregatqueesvaanaranimant
mentre avançavael concert iva acabar
ballant la majoria de les cançons”,ens
explicava Del�í Urgelés, un dels components de La Banda de la Soci.
El concert dels nostres música es
va celebrar en el marc del Pla d’A cció
Social i tenia com a objectiu la recaptació de �ons per a l’entitat Baby Beatles,una oenagé que es dedica a ajudar
dones que han patit un càncer de
mama a ser mares. En aquest sentit,
l’entitat també dóna a conèixer els
resultats d’estudis mèdics per contribuir a esvair pors,com la tesi doctoral
del Dr.Octavi Córdona,segons la qual
“l’embaràs posterior al càncer de
mama no solament no empitj ora el
pronòstic sinó que,amés amés,pot tenir un e�ecte protector”.
Els �undadors de Baby Beatles són
persones que han viscut el càncer de
molt a prop. Teresa, la presidenta de
l’associació,�ou diagnosticada de càncer de mama quan tenia 36 anys i semprevatenir molt clar el seu interès per
ser mare, una vegada hagués superat
eltractament.Cincanysdesprésvanéixer el seu �ll Pol.
Larecaptaciódel concert deLabanda de la Soci va superar, 2.000 euros
acumulats, les previsions més optimistes.

Experiència gratifcant
“Per a nosaltres l’experiència ha estat
molt grati�cant,j a que, a més de podergaudir delanostraa�cióperlamúsica i expressar-la davant d’un públic,
hem tingut la satis�acció de poder
col·laborar amb una bona causa”, refexionava Urgelés. Enhorabona!

El cartell que anunciava el recital de La Banda, de Música Moderna Barcelona.

Baby B�a�l�s
–

babybeatles.org
twitter.com/Baby_Beatles
facebook.com/babybeatles
–

ba�y bea�les és una organi�zació creada peraj udara les dones sense recursos que hanviscu� uncàncerde mama
a ser mares. Aquesta associació acull

�o�es les dones que s’hi adrecen per
explicar-los quins són els passos a seguir i aj udar-les en la seva volun�a� per
ser mare.
Elcàncerafecta cadavegada a dones mésj oves i el seu percen�a�ge de
supervivència gràcies a la inves�igació,
a la conscienciació ia la involucració de
la pacien� augmen�a dia a dia. to� i així,
però, encara queda molt perfer.
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DAtA: 10 de juny
LLoc: madrid

Secció: karting madrid
ActivitAt: recaptatòria

A �o� gas �e� aj �da� el pAS
K�r���g M��r�� p�r��c�p� e� els j�cs i��erempreses ol�mpí���
Solidària 2017 a favor de la Fundación Menudos Corazones

La secció K arting Madrid va ser la primera de
les seccions de la capital
de l’Estat que va participar en els
J ocs Interempreses 2017, que, enguany, es van �er a �avor de l’entitat social Fundación Menudos Corazones de Madrid.
Lacompetició dekartsesvadur
aterme al circuitÁngel Burgueño,
a la carretera de Burgos (A-1), en
direcció a Madrid (al km 45,800).
El traçat va ser l’escenari d’una
prova de resistència per equips�ormats per dos pilots,com a mínim,
i fns a quatre.Es tractava de �er el
màxim nombre devoltes possible
al circuit durant una hora de cursa, en uns karts de 270cc. Cada
equip havia de �er, com a mínim,

Un moment de la cursa de karts
dels Jocs Interempreses de Madrid,
amb el nostre pilot en segona posició
a la sortida del revolt de tribuna.

Funda���n M�nud�s c�raz�n�s
–

C. doCtoRVaLLEjo nájERa, S/n
28005 – MadRid
–

L� Fu���c�ó� Me�u��s C�r�z��es és
u�� e������ que�reb�ll� per� l� m�ll�r� �e
l� qu�l���� �e v��� �e les pers��es �mb
una cardiopatia congènita (malformació
�elc�r� �els gr��s v�s�s s��gu���s) � �e
les seves famílies. Entre les tasques que

tres parades obligatòries alsboxes.
L’escuderiadela seccióKarting Madrid és una de les més respectades
esportivament parlant d’entre les
que cada any han competit en la
prova dels J ocs Interempreses,j a
que sempre ha assolit uns molt
bons resultats.
L’edició de 2017 tampoc va ser
unaexcepció en aquest sentit i,inscrit amb el nom de La Soci, l’equip
�ormatpelspilotsJavierCallejoMartín,Jordi Gallart Lizundia,Julián
MoraFernándeziAlbertoPasamontes García va completar una molt
bonacursa,enlaqual elsnostrespilotsesvansaberadaptarràpidament
alescaracterístiquesdel circuit,un
traçat molt tècnic i que exigia d’un
pilotatge f alhora que atrevit.
Tots els relleusvan rendir molt
bé, mantenint sempre les posicions capdavanteres i,en una dura
pugna amb l’equip de la �irma
Schneider Electric, l’escuderia de
Karting Madrid va aconseguir fnalment un molt meritori segon
lloc. Podi de plata.
El delegat de Karting Madrid,
JuliánMora,�eiaunavaloraciómolt
positiva de la participació alsJocs
Interempreses: “Un any més hem
volgut col·laborar amb aquesta iniciativa que enspermet experimentarlacompeticióamb altresequips,
la qual cosa és molt estimulant,alhora que sabem que tot es �a amb
una fnalitat solidària”.

duu a terme, hi ha la d’informar i orientar
els afectats, proporcionarels equips professionals mèdics i sanitaris necessaris
per�ls �r�c��me��s, pr�p�rc����r u�suport socioeconòmic a les famílies obligades a desplaçar-se del seu lloc de residència perquè els seus f ills s iguin
���erv��gu�s,ve�ll�r pelc�mpl�me�� �els
�re�s �els me��rs h�sp���l��z��s � se�s�b�l��z�r l� s�c�e��� s�bre l� pr�blemà��c�
�e les c�r���p���es c��gè���es.
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Data: 10 de juny
LLoc: Madrid

secció: Baloncesto Madrid
activitat: recaptatòria
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E�����ella�� e� �la� de pAs
Baloncesto Madrid va participar en els Jocs Interempreses Olimpíada
Solidària 2017 a favor de l’entitat social Menudos Corazones
L’equip de la secció Baloncesto Madrid va participar
per primera vegada en els
J ocs Interempreses, en la competició del seu esport queva tenir lloc el
10 dejuny de 2017 al Pabellón PolideportivoJosé Caballero de la localitat d’A lcobendas i que esva disputar en el �ormat delligueta,amb partits de dues parts de 20 minuts, a
temps corregut.
La secció madrilenya va presentar una relació amb onzejugadors:
PabloBrionesRodríguez,Jaime Caro
Cátedra, Fernando Gámez Carmona,J avier Gómez Argui, Francisco
Manuel LayuntaYuste,Pedro López
González,MiguelÁngel ParraRodríguez,JoséMiguel Pérez Gómez,Guillermo J osé Ramiro Ávila, Fernando Román Castaño i Gabriel Sanz
Santesteban.Tots ellsvanjugar aun
bon nivell en els tres partitsjugats
que esvan saldar amb tresvictòries
inapelables
L’equip de la Sociva participar al
torneig amb ganesde�er-hobé,practicar un bon bàsquet,passar una estona agradable,col·laborar amb una
causa noble i, a ser possible, “guanyar els partits que ens va tocarjugar”, segons comentava el delegat
de la secció, Miguel Ángel Parra Rodríguez.
I el cert ésqueBaloncestoMadrid
vacomplir amb totselsobjectiusque
s’havia marcat iva tornar cap a casa
satis�et per la �eina �eta i amb la medallad’or delacompetició,superant
els combinats de les frmes Sandoz
Farma i Altran España, segon i tercer classifcats respectivament.
Cada any,els nostres esportistes
de disciplines distintes de�ensen els
colors de l’A ssociació del Personal
de ”la Caixa”en aquesta competició
d’àmbit corporatiu la fnalitat de la
qual és solidària. La inscripció està
oberta a totes aquelles entitats i organitzacions que vegin en l’esport
una �orma més de �er-se presents en
la societat, com a entitat amb compromís social.

l’�qu�� �� �� ��cc��
B���nc���� M�����
qu� �� gu�ny��
�� ���n��g ���� J�c�
in����m������ 2017
� ��� m�m�n�� ����
������� ����u����.

diversió i esforç pels altres

el� J��� in��r�mpr����
� M�dr�d
En les proves dels Jocs Interempreses 2017
celebrades a Madrid, es van inscriure 8 empreses i entitats per competir en alguna de les 6
modalitats esportives de què es componia elquadre
d’esports.
L’Associació del Personalva participaren l’Olimpíada Solidària amb19 esportistes de dues seccions
de dos esports.
Comptats tots els resultats, els pilots i els basquetbolistes que van competiramb els colors de la
Socivan aconseguir la tercera posició en la classif cació general perequips.
Igual com a Barcelona, tots els nostres equips
que van competir a Madrid s’ho van passar bé i s’hi
van esforçar, a través del PAS i a favordels altres.
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Data: 14 de juny. LLocs: lleó, Burgos, Valladolid,
Madrid, extreMadura i coMunitat Valenciana

activitat: coMpartida

La �a�g de la so��
L’Associació participa en la campanya de donació de sang
en diversos llocs de l’Estat impulsada per un associat
“Només ens cal un petit impuls per �er coses grans”.Aquesta �rase, una declaració
d’intencions en si mateixa, és del rector
Juan Adol�o Collado, deValència.
Sevava ser la idea d’organitzar una campanya
de donació de sang i medul·la òssia entre els associats i empleats de CaixaBank de la seva província, tot aproftant que ell és el president de l’A sociación de Donantes de Sangre de la Provincia de
Alicante (ADSPA).
Per tant, la Soci i els seus membres tindrien
l’oportunitat de contribuir a una causa tan noble
i tan necessària. I donat el seu caràcter solidari,
l’activitat s’emmarcaria en el Pla d’A cció Social.
Però la cosa no va acabar aquí. I és que, quanJuan
Adol�ova presentar la idea al president de la Federació Espanyola de Donants de Sang, de la conversa entre tots dosva prendre cos la idea que, tenint
en compte que la Soci és present a tot el territori
estatal, seria encara millor organitzar una campanya que no es limités a la demarcació d’A lacant. I
així va ser.

Ju�n a�ol�o Coll��o
v� ��r �i�tingit �mb
�l Mèrit N�cion�l
2016 p�r l�
f���r�ció
e�p�nyol�
�� don�nt�
�� s�ng.

D��er��� �err���r��
D’aquesta manera, coincidint amb la data del 14
dejuny, declarada Dia Mundial del Donant, es va
dur a terme una multitudinària campanya de donació en la qualvan participar els companys de les
províncies de León,Burgos,Valladolid,Madrid,Extremadura i la ComunitatValenciana, “que són els
punts on teníem una logística mésben organitzada”, explicava el membre de laJunta Rectora de la
Soci. Els companys de tots aquests territoris on va
tenir lloc la campanya van respondre a la crida
molt positivament. La campanya va ser un èxit.
JuanAdol�o Collado �ou distingit amb el Mèrit
Nacional 2016 per la Federació Espanyola de Donants de Sang:“Per tal que la sang no �alti mai,l’Estat s’hi ha d’implicar més. De �et, el de la sang és
un problema que al Govern li resolem els donants,
i això no hauria de ser així”.

aDsPa
–

donantesangrealicante.org
@alacantsang
–

L’Asociaciónde Donantes de Sangre de
la ProvinciadeAlicante(ADSPA)va néixer
el 2006 com a hereva de les antigues

Hermandades de Donantes alacantines,
que es van anardissolent.
Des d’aleshores, la tasca d’A DSPA
ha estat dedicartots els mitj ans de què
pot disposar per formar, per informar i
per promocionar la donació solidària de
sang a tota la província d’A lacant. Les
reserves de sang són escasses i “els

ciutadans hande serconscients que cal
augmentarel nombre dels donants actuals ide les donacions perpoderafrontar la demanda cada vegada més creixent que es produeix als hospitals
espanyols”, es pot llegir, a títolde crida,
en la portada de la pàgina web de l’entitat alacantina.
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Data: 16 de juny
LLoc: sentMenat (Barcelona)

secció: teatre Barcelona
activitat: recaptatòria

AnuAri pAs 2017
ActivitAts

El �ea��e amb el pAs
La secció Teat�e Ba�celo�a va �ep�ese�ta� ‘L’a�tiqua�i’
al Casal de la Ge�t G�a� de Se�tme�at
En el marc del PAS, la companyia de teatre de la secció Teatre Barcelona,laTeatral,va �er
portar l’obra L’antiquari,escritaper l’associat Xavier Gonzalez-Costa, una de
les estrenes de la temporada, al Casal
de la Gent Gran de Sentmenat.
El 16 dejuny �eia molta calor a Barcelona i al Casal no hi cabia ni una ànima. Era tarda de teatre i cap dels seus
socis s’hovoliaperdre.A més,laTeatral
té un bon cartell i és sinònim de teatre
amateur de qualitat.
La millor manera de polsar les sensacionsquelavisitadela companyiade
la Sociva deixar entre el públic del Casal d’Avis de Sentmenat és llegir el que
va escriure la seva presidenta, Teresa
Castejón, sobre la representació:
“Vaserunaexperiènciamésbonica!
El 16 dejuny la companyialaTeatral de
la Soci va representar L’antiquari al Casal de la Gent Gran de Sentmenat.
He �et una petita enquesta entre
la gent que hi va assistir, i la veritat
que serà curta la meva ressenya, perquè l’opinió és unànime: tots els enquestats van respondre amb les mateixes paraules ‘semblen pro�essionals’.
L’obrava estar moltben interpretada per part de tots. D’una qualitat per

c���l d�
l� G�n� Gr�n
–

C. COrOMInES, 2
08181 SEnTMEnAT

sentesplai@hotmail.com
–

Els casals de la ge�t g�a�
só� equipame�ts cívics
desti�ats alcol·lectiu de
les pe�so�es g�a�s que

tenencomafnalitat promou�e el seu be�esta� i
la seva pa�ticipació com
a memb�es actius de la
societat.
Els casals de la ge�t
g�a� ofe�eixe� als seus
usua�is la possibilitat de
gaudi� de se�veis i d’activitats que te�e� com a
obj ectiufome�ta�laco�-

poder ser representada en qualsevol escenari.Tambévull remarcar que algunes persones m’han comentat que
l’obraelsvaresultartaninteressant que
se’ls havia �et curta. Molts m’han ressaltat el paper de l’avi, impecable des
de la primera intervenció.
I tothom m’ha demanat que �elicités la Soci i laTeatral pelvostrebon �er
i pel que elsvau �er gaudir.Ah!I moltes
gràcies per deixar-m’hi �er un petit paper.Podeu tornar sempre queusvingui
de gust. Estarem encantats!”.
Per la seva banda, la delegada de la
secció Teatre Barcelona, M.Victòria de
Lucas,també�eiaunavaloraciópositiva
del’experiència:“Laveritat ésque L’anti-

vivè�cia, les �elacio�s
i�te�ge�e�acio�als i la
pa�ticipació e� la comu�itat.
A més, als casals de
la ge�t g�a� es due� a
te�me activitats fo�matives, espo�tives, a�tesa�als, musicals, d’ap�opa me �t a les �oves
tec�ologies, etcète�a.

quari ésunaobraquenodeixaindi�erent,
perquè conté tendresa,desitjos ocults...
ienlaqualmoltespersonesespodensentir identifcades. Per tant, sabíem que
�uncionaria i estem molt agraïts al públicquehaassistitalarepresentacióiestem contents d’haver-la �et”.

la gran famí�ia de �a tea�ra�
que va por�ar a escena ‘l’an�iquari’
en una represen�ació so�idària.
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Data: 17 de juny
LLoc: local social Barcelona
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activitat: cessió

Ob��m el �a�elló
�e� a l’e��o�� ada��a�

el pav�lló ��l local
socialva acollir �ls
�sportist�s �� la
fCedf.

El local social va acolli� la j o��ada de la Fede�ació Catala�a
d’Espo�ts de Pe�so�es amb Discapacitat Física
Un dels objectiusdel PASésposar les nostres instal·lacions al
servei de les entitats del tercer
sector,perquè hi puguin organitzar activitats. És amb aquesta voluntat que
l’A ssociació va renovar l’acord de collaboració amb la Federació Catalana
d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF).
Per re�orçar aquest vincle, el 17 de
juny,vam acollir per segon any consecutiu lajornada de cloenda de les escoles esportives de la FCEDF al nostre local social.Va ser una experiència enriquidora queva comptar, d’unabanda,
amb la participació dels associats i els
seus flls,quevan conèixer de primera
mà com es practica l’esport adaptat, i
de l’altra, elsjoves discapacitats de les
escoles de laFCEDF,amb els seus entrenadors.
La j ornada va tenir lloc al pavelló
del local social de Barcelona iva consistir en una demostració lúdica i esportiva dels nens i els nois que tenen
alguna discapacitat i que
practiquenesport enles
escoles esportives de
la FCEDF.
Emmarcada
en el PAS, lajornada va reunir

els practicants amb els monitors,�amiliars i els associats, adults i in�antils,
que hivan assistir per aprendre com es
practiquen aquests esportsi per provar
de practicar-los.Esvan establir unesrotacions en les quals es van anar mostrant diversos esports.

B�n��� �xp�r�èn���
“Ha estat molt bé, perquè hem tingut
l’oportunitat detastar diversesdisciplines i d’experimentar, encara que sigui
de manera molt superfcial, les sensacions dejugar a bàsquet amb cadira de
rodes,per exemple”,comentavael pare
de l’Àlex,qui,a més delbàsquet,també
va provar amb l’hoquei (tots dos en cadiraderodes).Tambéesvapracticarl’eslàlom,unamodalitatespecífcad’esport
adaptat,consistent asuperarun circuit
d’obstacles amb la cadira de rodes.
Es van disputar mini partits d’exhibició, en els quals es va poder apreciar l’habilitat dels practicants. Posteriorment es van repartir regals
i es va sortej ar material esportiu. Els assistents
van gaudir d’un re�rigeri que es v a
servir per posar
el punt fnal a la
j ornada.

F�d�r���ó c���l�n�
d’esp�r�s d� P�rs�n�s
�mb D�s��p������ Fís���
–

C. FrAnCESC TàrrEGA,48
08027 BArCELOnA

info@esportadaptat.cat
–

La Federació Catalana d’Esports de
Pe�so�es amb Discapacitat Física
(FCEDF)és unaentitat d’interès cívic
isocialqueva se�c�eada l’a�y 1969,
coma �esposta a la �ecessitat d’u�
g�up de pe�so�es pe�talde pode�
p�actica� l’espo�t adaptat a llu�s
capacitats.
L’obj ectiu p�io�ita�ide la FCEDF
és dese�volupa� p�oj ectes i est�atègies pe�t�eballa� pe�a la �o�malització de les pe�so�es amb discapacitats físiques a t�avés de
l’espo�t. La FCEDF o�ga�itza les
competicio�s de les 18 modalitats
adaptades,com l’atletisme, l’esquí,
l’hoquei,la �atació,la peta�ca,l’halte�ofília,elte��is de taula,elte��is,
el ti� amb a�c, el ti� olímpic, la vela,
el b�squet, la boccia , el ciclisme i
l’esg�ima.
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Data: 17 de juny
LLoc: València

secció: pádelValencia
activitat: recaptatòria
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L’obj e���� e�a �e� �ol�da���
�, a mé�, �am g�a�ya�
La secció Pádel Vale�cia va participar e� els Jocs I�terempreses
Olimpíada Solidària 2017 a benefci de la Casa Caridad de València
La primera edició de l’Olimpíada SolidàriaaValènciadata
de l’any 2010. Per tant, la del
2017 era la vuitena ocasió en què les
empreses de la ComunitatValenciana
que s’hivanvoler inscriurevan poder
trobar-se per competir en diverses modalitats esportives alhora que, amb la
seva participació,van col·laborar en la
recaptació de �ons per a la Casa Caridad deValència,l’entitat benefciària
de l’edició.
Igual com a Barcelona i a Madrid,
l’A ssociació del Personal de ”la Caixa”
també va ser present alsJocs Interempreses deValència.Així,la primera secció que hiva competirva ser la dePádel
Valencia,quevapresentar els seuscomponents al torneig de pàdel que va tenir lloc el 17 dejuny, a les pistes de pàdel de les instal·lacions esportives del
Campus de la Universitat de València.
El quadre del torneig estava�ormat per
grups de quatre parelles cadascun,que
s’havien d’en�rontar en �ormat de lligueta.Elspartitsconstavend’un setque
guanyava la parella que sumés 9jocs,
amb tie-break si es donava el cas.

M�d�ll� d’�r
� pr�m�r� p�r �qu�p�
Així, la parella de la secció Pádel Valencia �ormada perJ osé Manuel González Rodríguez iJ osé Leandro López
Espinosa va obtenir la medalla d’or,
després de j ugar un torneig excellentment notable: “Ha estat una molt
bona experiència, ens ho hem passat
molt bé, hem j ugat a un bon nivell,
hem guanyat i hem col·laborat amb
una bona causa. Què més volem?”,
així de satis�ets es mostraven els nostres companys després del seu èxit.
Cal destacar també el meritori cinquè lloc obtingut perVicente Martínez
Gallarte iJordi Muñoz Riera.El primer
i el cinquè llocs assolits per les dues parelles valencianes més ben classifcadesvan ser determinants perquè Pádel
Valencia �os el guanyador en la classifcació per equips del torneig de pàdel.

“Ens ho hem passat molt bé, el nivell dejoc ha estat l’idoni perjugar uns
partits competits i entretinguts i hem
pogut posar el nostre granet d’arena
per ajudar una entitat que treballa a
�avor dels desa�avorits”,explicavaJosé
Manuel González Rodríguez, el delegat de Pádel Valencia i medalla d’or
del torneig.

els assoc�ats d� pád�l
val�nc�a qu� �an
acons�gu�r �l �r�m�r lloc
�n �l torn��g d�ls Jocs
int�r�m�r�s�s 2017.

c��� c�r�d�d
–

PASSEIG DE LA PETxInA, 9
46008 - VALènCIA
–

Casa Caridad és el�omambqu� es co�eguda l’Asociació�Vale�cia�a de Caridad,
u�a i�stitució pio�era e� do�ar resposta a les �ecessitats dels més desafavorits.
Es tracta d’u�a e�titat se�se à�im de lucre, privada, i�depe�de�t i declarada
d’utilitat pública, u�a i�stitució ce�te�ària la tasca de la qual és aj udar els més
desvalguts, reparti�t me�j ar i allotj a�t perso�es se�se llar als seus dormitoris
socials.
E�els més de 100 a�ys d’e�ist��cia, mai �o ha ta�ca�t les portes, �i u�dia ta�
sols. I e� tot aquest temps, es calcula que Casa Caridad ha repartit més de 45
milio�s de racio�s de me�j ar i ha albergat a ce�te�ars de milers de perso�es
se�se llar.
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Data: 17 de juny
LLoc: València
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secció: FútBol 7 Valencia
activitat: recaptatòria

J�g�em �e� aj �da� el� al��e�
Fútbol 7 Vale�cia va pa�ticipa� e� els Jocs I�te�emp�eses Olimp�ada
Solidària 2017 a benefci de Casa Caridad Valencia
La secció Fútbol 7Valenciava participar en el torneig quadrangular de �utbol 7 que es va disputar
el 17dejuny alespistesdepàdeldelesinstallacions esportives del Campus de la Universitat Politècnica deValència.Va ser un
torneig dequatreequipsquevanjugaruna
lligueta, amb partits de dues parts de 15
minuts. Per tant cada equip va disputar
tres partits.L’equip de la seccióvalenciana
vaestar�ormatper:CarlosCastellanos,Ivan
Català, Ivan Ferreiro, Sergio Gómez, Luis
Iturbide, Pablo Marcó,Vicente Martínez
Gallarte,Vicente MartínezRomero,Víctor
Pardo, Lorenzo Pedrero iJuanA. Pons.
Fútbol 7Valencia va debutar en el torneig empatant 0 a 0 amb l’equip de l’empresa SPB.Peròva ser el segon partit el que
va condicionar la trajectòria de l’equip en
la competició.Així, en un encontre molt
disputat i divertit per alsjugadors que hi
van prendre part, l’equip valencià representant de la Sociva perdre per un ajustat
1 a 2 amb un rival debon nivell comva ser
el combinat delafrma Schneider Electric.

B�n fu�b�l
Elsjugadorsvalencians de Fútbol 7Valenciavan demostrar el seu esperit esportiu i
competitiu en el tercer partit que,malgrat
queja no tenien opcions per optar a la medallad’or,vanjugar amb ganes.Justament,
en aquest tercer partit, l’equip de la Soci
va tenir els millors moments del torneig
que li van valer per acomiadar-se amb
unavictòria per 5 a 3 davant de l’empresa
PWC.L’equipva acabar en el tercer lloc.El
campió va ser el primer rival del conjunt
valencià, l’SPB.
Vicente Martínez Gallarte és el delegat
deFútbol 7Valencia:“El primer partit,que
vam empatar contra l’equip queva acabar
guanyant, ens va passar una mica de �acturaperdesprés.En qualsevol cas,hempassat una bona estonajugant a l’esport que
ens agrada i que ens uneix com a grup i
hem col·laborat en una causa solidària”. I
d’això es tractava.
Cada any,elsJocs Interempreses,que a
Valènciavan disputar laVIII edició,es proposen no parar de créixer per convertir
aquesta iniciativa en un re�erent anual esportiu i de solidaritat.

soM solidaris

el� J���
in��r�mpr����
� v�lèn���
E� les p�oves dels Jocs I�te�emp�eses 2017 celeb�ades
aValè�cia esva� i�sc�i��e 7 emp�eses i e�titats pe�competi�e� alg��a de les 4 modalitats espo�tives
de q�è es compo�ia elq�ad�e d’espo�ts.
L’Associació delPe�so�alva pa�ticipa�e� l’Olimp�ada Solidà�ia amb
19 espo�tistes de d�es seccio�s de
dos espo�ts.
Comptats tots els �es�ltats, els
palistes ielsf�tbolistesq�eva�competi� amb els colo�s de la Soci va�
aco�seg�i� la te�ce�a posició e� la
classifcació general perequips.
Ig�al com a Ba�celo�a, tots els
�ost�es eq�ips q�e va� competi�a
Mad�id s’ho va� passa� bé, i es va�
esfo�ça�, g�àcies al PAS, e� favo�
dels alt�es.

e��j ug����� �� fútb�� 7
v���nc�� ��n ��m��t���
un g��n ��p���t ��p��t�u
� m��t c�mp�t�t�u.

ELS JOCS
InTErEMPrESES ES
PrOPOSEn SEGuIr
CrEIxEnT PEr ESDEVEnIr
un rEFErEnT AnuAL
ESPOrTIu I DE
COMPrOMíS SOCIAL
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Data: 18 de juny
Lloc: Soto Dueñas (Astúries)

seccions: Karting Asturias, Senderismo Asturias
Activitat: compartida
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Volants i rems per obsequiar
un bocí d’alegria
Les seccions Karting Asturias i Senderismo Asturias
fan una activitat amb l’Asociación de Familias de Niños con Cáncer
“Per començar a col·laborar amb el PAS se’ns va
ocórrer de contactar amb
l’Asociación Galbán per oferir-los
la nostra disposició per organitzar
una jornada que els nens d’aquesta organització que fa una tasca tan
important no oblidessin fàcilment”, explica Javier Luque, el delegat de Karting Asturias.
Aquesta secció, juntament amb
la de Senderismo Asturias, amb Javier Fernández Vázquez al capdavant, van ser les organitzadores
d’una activitat conjunta i alhora
compartida que es proposava regalar un boci d’alegria a uns nens
que per la malaltia que pateixen i
contra la qual han de lluitar estan
necessitats d’estímuls positius.
“Pensem, sincerament, que l’ob-

jectiu que ens havíem proposat,
el vam aconseguir”.

Jornada completa
Amb aquesta voluntat, els contactes entre els responsables de les seccions de la Soci i l’Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias van fructificar.
L’entitat en seguida es va mostrar
molt receptiva a la proposta dels companys asturians i a partir d’aquí es
tractava “de fer coordinar les agendes a tres bandes, dels nens i de les
dues seccions, juntament amb la disponibilitat de les instal·lacions on havíem de fer les activitats, per preparar una jornada que fos inoblidable”,
explica el delegat dels senderistes.
El dia acordat va ser el 18 de juny.
La jornada es va dividir en dues mei-

Asociación Galbán
–

C. México, 12.
33011 Oviedo
asgalban@gmail.com
–

L’Asociación Galbán agrupa famílies de nens
malalts de càncer del Principat d’Astúries. Es
tracta d’una entitat sense ànim de lucre, creada l’any 2001, com a resposta a les necessitats dels pares dels nens i dels adolescents
amb càncer que es tractaven de la malaltia
a l’Hospital Materno-Infantil de l’Hospital
Central Universitario de Asturias.
Des dels seus inicis, l’Asociación Galbán
ha desenvolupat la seva tasca amb l’objectiu
de millorar la qualitat de vida dels nens i dels
adolescents que pateixen càncer i les seves
famílies.
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tats. Així, al matí, els companys de
la secció Karting Asturias van prendre la iniciativa i van compartir amb
“uns nens molt macos i amb unes
ganes de passar-ho bé enormes” una
matinal de curses de karts al circuit
de velocitat de Soto Dueñas.
“Va ser molt maco veure com
aquests nois s’ho van passar tan bé
conduint els karts i emulant els seus
ídols del volant”, ens explica, encara una mica emocionat, el delegat.

Uns estímuls positius
Els nois de l’Asociación Galbán van
assistir acompanyats de familiars
i de personal de l’entitat social. En
total, entre nens i acompanyants,
eren més de 50 persones.
“És molt important per aquests
nens, que estan acostumats a passar-ho malament i que estan vivint
un experiència duríssima com és
enfrontar-se a un càncer, tenir
aquests moments de diversió plena”, explicava un dels representants de Galbán, que va agrair molt
sincerament el gest dels pilots asturians de l’alegria.
Natura i PAS
I després dels karts, van ser els companys de la secció Senderismo Astu-

rias els qui van prendre el relleu i es
van endur els nens a fer una activitat tan entretinguda com l’altra.
En aquesta ocasió “es va tractar
de fer una part del descens del riu Sella amb caiacs”, comenta el delegat
de la secció dels senderistes asturians, Javier Fernández.
“Els nens van acabar una
mica cansats però amb unes
cares d’haver-ho passat tan bé
que la veritat és que ens
va deixar a tots plens
d’il·lusió i d’energia”,
ens va dir el delegat
dels senderistes.
“Ens vam acomiadar de tots desitjant-los molta sort i
molta força, mentre que ells ens donaven les gràcies i
ens deien que esperaven poder-nos
tornar a veure”.
Tal com reconeixia un dels participants, tot plegat va
ser per treure’s els
cascs, deixar anar
els rems, posar-se
dret i començar a
aplaudir!
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Data: 30 de juny
LLoc: Barcelona

secció: cant coral
activitat: recaptatòria
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Ha�a�e�e� �e� al� �ef�g�a��
El g�up d’hava�e�es de la secci� Ca�t Co�al va ofe�i�
un recital benè�c a favor de l’oenagé Proactiva Open Arms
Elgrup d’havaneresElsLlobarros Platejats de la secció Cant
Coral Barcelona va o�erir una
cantada d’havaneres solidària alsj ardins del local social de l’A ssociació del
Personal de ”la Caixa”. El recital va tenir lloc el 30 dejuny,una nit molt calorosa en la qual esva organitzar una sardinadaassociativaper saludarlarecent
arribada de l’estiu.
Es tracta d’un sopar que s’organitza cada any i que té una moltbona acollida entre els usuaris de l’estança social de la Soci i que, com marca la tradició, s’acompanya d’un tastet de rom
cremat per posar el caliu adequat a
la cantada de les havaneres del grup
dels cantaires de la Soci.
Cal dir que, prèviament, es van repartir leslletres deles cançonsincloses
en el repertori entre tots els assistents,
per �acilitar que els qui ho volguessin
poguessincantaralgunsdels�ragments
de les havaneres més conegudes tot
acompanyant els cantaires del grup
d’havaneres de la Soci.
“La vetllada va ser molt animada i
tant la concurrència com nosaltres ens
hovam passar moltbé”,explicavael delegat de Cant Coral i un dels components dels Llobarros,Josep Mitjans.

R���p���òr��
La vetllada no tindria més dimensió
que la voluntat de passar una bona estona sopant i cantant en una nit d’estiu al local social de la Soci si no �os perquè es va aproftar l’ocasió per recaptar�onsabenefci del’oenagéProactiva
OpenArms.
“Ens ha agradat col·laborar amb
aquesta entitat,ja que la seva causa té
uns propòsits nobles i solidaris, són
gent que s’arriscaper salvarvidesi això
mereix totalanostra admiració”,explicava Mitjans.
Els Llobarros Platej ats és un grup
�ormat pels cantants de la secció Cant
Coral: Manel Massip, Pere Buxó,Josep
M.QuellaiJosepMitjans.L’acte esva�er
en el marc del PAS i va aplegar més de
120 persones, entre associats i benefciaris de l’A ssociació.

el grup d’havan�r�s d� la s�cció
Cant Coral Barc�lona durant �l r�cital
benè�c ofert alsj ardins del local social.

EL PAS POSA A DISPOSICIó
DE LES EnTITATS DEL TErCEr
SECTOr SOCIAL LES HABILITATS
I ELS COnEIxEMEnTS DELS
ASSOCIATS DE LA SOCI

Pr������� op�narm�
–

C.rECTOr, 95, BAIxOS
08912 BADALOnA

info@proactivaopenarms.org
–

Proactiva OpenArms és una organització nogovernamentalisenseànimde lucre la
principal missió de la qual és rescatar del mar els refugiats que arriben a Europa
fugint de con�ictes bèl·lics, persecució o pobresa. Neix d’una empresa de socor�isme i salvame�t ma�ítim amb dilatada e�pe�iè�cia e� les costes espa�yoles.
Es dediquena lavigilància isalvament de les embarcacions de persones que
�ecessite�au�ilialma� Egeu i Medite��a�iCe�t�al,ai�ícoma la de�ú�cia de totes
les i�j ustícies que esta� passa�t i que �i�gú e�plica.
Totva come�ça�amb u�es fotos de �e�s ofegats e� u�a platj a,que elsva�fe�
pe�sa�: “Si �osalt�es e�s dediquem a ai�ò i ho fem a les �ost�es platges, pe�què
allà s’esta� mo�i�t i �i�gú els aj uda?”.
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Dates: 1 � 9 de juliol
LLoc: Barcelona, local social

activitat: recaptatòria

ca� �e� �e��e b�go��
Vam s�ma� a la campa�ya de �ecollida de llet e� favo� del Ba�c dels Alime�ts
La campanya Cap nen sense bigoti, promoguda per
l’Obra Social ”la Caixa” a
�avor del Banc dels Aliments, va
batre tots els rècords dels anys anterior iva deixar la marca de la recollida en 405.000 litres de llet (de
tot tipus: líquida, en pols o condensada), quevan anar a parar directament alsbancs dels aliments
de Catalunya.
Això vol dir que 8.451 �amílies
en risc d’exclusió van poder ingerir,fns afnal d’any,el consum mínim de llet recomanat,que és d’un
litreperpersonaalasetmana.Iaixò
només a Catalunya. A la resta de
l’Estat es van recollir 1,2 milions
delitresdellet,quevan ajudar més
de 25.000 �amílies.
Cap nen sensebigoti ésuna ambiciosa iniciativa que assoleix uns
resultats excel·lents. I, com no po-
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dia ser de cap altra manera, des
de l’A ssociació del Personal de ”la
Caixa”també ensvamvoler a�egir
a aquesta iniciativa solidària ivam
col·laborar-hi tot adequant un espai de recollida,que esvahabilitar
a la planta 2 del local social.
Lacampanyaderecollidadellet
esva dur a terme a l’estiu. Concretament, durant el mes de juliol,
tots els associats i benefciaris que
van tenir coneixement que la Soci
també participava en aquesta iniciativa hi van voler participar. En
el punt derecollidaindicant esvan
anar acumulant els brics i les ampolles de llet que es van lliurar al
Banc delsAliments perquè els distribuís entre els nens de �amílies
sense recursos.
Al local social dela Soci,la campany a Cap nen sensebigoti 2017va
recollir més de 209 litres de llet.

Data: 1 de juliol
LLoc: Barcelona, local social

B�n� d�l� al�m�n��
–

C. MOTOrS, 122
08040 BArCELOnA

info@bancdelsaliments.org
–

El Banc dels Aliments de Barcelona és una
e�titatsocialse�seà�imde l�c�egestio�ada
perunafundació privada benè�ca independe�t, apolítica, aco�fessio�al i el p�i�cipal
obj ecti�de laq�alés �ec�pe�a�elsexcede�ts
alime�ta�is i dist�ib�i�-los e�t�e les e�titats
locals pe�q�è els faci�a��iba�a les pe�so�es
�ecessitades. Els alime�ts q�e dist�ib�eix
p�ocedeixe� bàsicame�t de la sob�ep�od�cció ide les do�acio�s,es �ebe�ies dist�ib�eixe� g�at�ïtame�t,a t�avés d’e�titats benè�ques que, per la seva relació directa amb
les pe�so�es �ecessitades, pode� ga�a�ti�
q�e els alime�ts a��ibi�a q�iels ha de �eb�e.

activitat: recaptatòria

Recollida útil i efcaç
Es completa la campa�ya de �ecollida de bicicletes ij og�i�es
�sades e� col·labo�ació amb la F��dació Fo�mació i T�eball
LaFundacióFormacióiTreball (FIT)va atendre el 2017
mésde245personesderivades per l’Ofcina de Treball de Sant
AdriàdeBesósiqueestrobavenensituació derecercade�eina.
L’objectiu delprogramaés�acilitar a les personesuna ocupació adequadaalessevescaracterístiques.La
Soci,atravésdelPAS,hicol·laboraperquè es pugui dur a la pràctica. En
aquestmarc,vatenirllocunany més
allocalsociallacampanyaderecollidadebicicletesijoguinesusades,que
va començar l’1 dejuliol i va durar
fnsalaprimerasetmanad’agost.Es

vaaconseguirrecollirmésde 150kg
debicisi dejoguines,amésderoba.

en p�rf���� �����
Cal dir que tot el material recollit es
trobava en per�ecte estat de conservació,desdebicicletesdemuntanya
ad’altresdepasseig,ajocsdidàctics,
cotxes,pilotes,dis�resses,teatrets,samarretes,camises,pantalons, sabates,etcètera.Elmaterialesvarecollir
alcontenidorquel’Associaciótéinstallatpermanentmentalpàrquing del
localsocialdeBarcelonaiesva�erarribar a�amílies que realment ho necessiten.

Fund���ó F�rm���ó � tr�b�ll
–

C. CrISTòBAL DE MOurA, 126-128
08019 BArCELOnA

�t@formacioitreball.org
–

La missió de la F��dació F��dació iT�eball,
amb més de vi�t a�ys de t�aj ect��ia, és, com
di� else� mateix �om, la fo�mació i i�se�ció
laboralde persones ambdi�cultats especials
de tip�s pe�so�al i social pe� i�co�po�a�-se
al me�cat de t�eball i evita� els �iscos d’excl�sió social.
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Data: 9 de juliol
LLoc: Barcelona, local social

activitat: recaptatòria
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E�� �am m�lla� �e� l’e��le�o��
La Soci es va afegi� de �ou a la campa�ya Mulla’t pe� l’escle�osi múltiple
la soci e�
va �umar a
aque�ta
campanya que
combina �a
natació amb �a
�o�idaritat.

L’esclerosi múltiple ésunamalaltia neurològica crònica que
a�ecta el sistema nerviós central.Les fbres nervioses estan envoltades i protegides per la mielina, una
substància composta per proteïnes i
greixos que �acilita la transmissió dels
impulsos nerviosos.
Des que el 1994 la Fundació EsclerosiMúltiplevaposar en marxalacampanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple,
a Catalunya més de 900 platges i piscines d’arreu, més de 100.000 persones
i uns 3.000 voluntaris hi participen
cada any amb l’objectiu d’augmentar
la sensibilització social sobre aquesta
malaltia, així com per recaptar �ons
destinats a mantenir i millorar els serveis que presten les entitats d’ajuda als
malalts.
És per tot això que la campanya del
Mulla’t per l’esclerosi múltiple s’ha
convertit en un dels actes de solidaritat més importants de Catalunya.
L’esclerosi múltiple és la segona
causa de discapacitat neurològica en
persones d’entre 20 i 40 anys i a�ecta
més les dones que els homes. Un 70%
de les persones amb EM són dones i el
30% són homes.

Es calcula que a l’Estat espanyol hi
ha 46.000 persones que pateixen esclerosi múltiple, 7.000 a Catalunya.
En el marc de les activitats de cessió de les instal·lacions del Pla d’A cció
Social, l’Associació es va sumar a la
campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple que organitza cada any la Fundació Esclerosi Múltiple, per donar suport a les més de 7.000 persones a�ectades per aquesta malaltia, només a
Catalunya.

L� p�s��n�
E�ectivament, un dels llocs solidaris
per recaptar �ons contra aquesta malaltia va ser la Soci.Així, el 9 dejuliol,
a la piscina del local social es van dur
a terme diverses activitats relacionades amb la campanya del Mulla’t.
Els associats i benefciaris que hi
van participar van nedar i van sumar
els metres solidaris a �avor de la Fundació Esclerosi Múltiple.
Cal dir que, per confrmar la distància acumulada, una persona collaboradora de la Fundació Esclerosi
Múltiple es va encarregar de comptabilitzar ivalidar els metres nedats entre tots.

Fund���ó es�l�r�s� Múl��pl�
–

C.TAMArIT, 104
08015 BArCELOnA

info@fem.es
–

La Fundació Esclerosi Múltiple és
u�a e�titat p�ivada se�se afa�y de
luc�e �ascuda a Ba�celo�a l’a�y
1989 amb l’obj ectiu de millo�a� la
qualitat de vida de les pe�so�es
amb escle�osi múltiple.
A Catalu�ya, hi ha 7.000 pe�so�es que pateixe�aquesta malaltia.
El seu obj ectiu és millo�a� la qualitat de vida de les pe�so�es afectades per la malaltia i destinar re cu�sos a la �ece�ca.
L’actuació se ce�t�a e� dive�sos àmbits: i�fo�mació, ate�ció al
pacie�t,se�veis de �eu�o�ehabilitació i fo�mació i i�se�ció labo�al.
Pe� do�a� a co�èixe� la malaltia,
pe�capta�fo�s i pe�se�sibilitza� la
societat, la Fu�dació duu a te�me
campa�yes al lla�g de l’a�y, com
el Mulla’t.
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Data: 24 de juliol
LLoc: Madrid

secció: actiVidades suBacuáticas Madrid
activitat: coMpartida

u� ba�e�g mol� e��e��al
La secció Actividades Subacuáticas Mad�id fa
u�a sessió de bateig amb �e�s amb sí�d�ome de Dow�
“Jo he �et moltsbateigs i la
veritat és que les sensacions quevaig tenir aquestavegada no recordo haver-les tingut mai.Lescaresd’agraïment dels
nois,els exercicis quevam �er,tot i
les difcultats objectives del cas,no
se m’oblidaran mai.Ni a mi, ni als
altres companys que hi van prendre part”.Qui ens �a aquesta explicació sincera és Francisco J avier
ToroAlba,el delegat d’A ctividades
SubacuáticasMadrid,la secció que
va organitzar un bateig de submarinisme amb nois amb síndrome
de Down de l’entitat social Grupo
Amás de Madrid.
En l’activitat, que va tenir lloc
el 24 dejuliol,van participar diversos membres de la secció, més dos
monitors de busseig de l’empresa
Open Water Madrid, que,j untament amb el delegat –que també
télatitulaciócorresponent–,esvan
encarregar de dur a terme els exercicis amb els nois, que al seu torn
van acudir acompanyats dels seus
monitors i alguns �amiliars. Cal
agrair igualment a l’Ajuntament
de la localitat d’A lcorcón la cessió
de les instal·lacions municipals on
hi havia la piscina en la qual es va
dur a terme el bateig.
“Els nois van arribar molt animatsperòtambé al’expectativa,ja
que donades les circumstàncies es
tractava per a ells d’una experiència nova però,això sí,molt motivadora”, argumenta el delegat. En
aquest mateix sentit esvan expressar els monitors de Grupo Amás,
tot comentant que per als nois �er
activitats noves i tan estimulants
com aquesta els era molt proftós.

Mé� d� �r�� h�r��
Així, un per un, els nois van anar
�ent, amb l’ajut dels monitors de
busseig, els di�erents exercicis de
què constaunbateig aquàtic.“Després de més de tres hores a l’aigua,
i d’acabar �orça cansats,vam quedar-nos tots aberenar ala ca�eteria

Grup� amá�
–

C. PArLA, 1
28914 LEGAnéS
g�upoamas@g�upoamas.o�g
–

G�upoAmás�s u�ao�ga�itzacióquedó�a
supo�t, exe�ceix, impulsa i defe�sa els
d�ets de les pe�so�es ambalgu�a discapacitat i�tel·lectual que visqui� a la Comu�itat de Mad�id.Amás es comp�omet
que les pe�so�es amb discapacitats pu-

delesinstal·lacions,onvam comentar les
anècdotes de l’activitat ivam riurejunts
delessituacionsviscudes”,comentaFranciscoJavier.
Els components de la secció madrilenya esvan endur a casa el record d’unes
cares de �elicitat dels nois: “Cadascú va
�er els exercicis al seu ritme, superant
pors, acostumant-se a respirar sota l’aigua, gaudint de la ingravidesa, de les
bombolles”.
En aquest sentit, l’activitat no es va
muntar com unbateig ordinari,amb explicacions teòriques i protocols,sinó que
“estractava que elsnois esrelaxessin,que
s’atrevissin a posar-se a l’aigua i, a partir
d’aquestmoment,ques’hopassessinmolt
bé”. La veritat és que tots van gaudir de
valent: “Us ho dic amb sinceritat, no sé

gui� dese�volupa�els seus p�oj ectes de
vida i a p�omou�e la seva i�clusió social.
L’èxit d’aquesta OnG,talcom �eco�eixe�
els seus gesto�s, depè� di�ectame�t de
l’e�e�gia col·lectiva i del comp�omís de
tots els seus empleats.
G�upoAmás �emu�taelsseus o�íge�s
a l’a�y 1977, amb la c�eació d’A DFYPSE,
g�àcies a l’esfo�ç dels empleats de Sta�da�d Elect�ic. Dos a�ys desp��s esva posa� e� ma�xa el Ce�t�e d’Ate�ció P�ime�e�ca pe�a �e�s de 0 a 6 a�ys.

qui s’ho va passar millor, si ells o nosaltres”, reconeix el delegat madrileny.

Pr�m�r� ���������
Es dóna la circumstància que aquestava
ser la primera activitat que la secció dels
submarinistes madrilenys �a en el marc
del PAS.A més a més,GrupoAmás compta amb molts nois que acostumen a �er
cursets de natació,la qual cosava �er que
els seus responsables es mostressin interessats a programar una nova activitat
amb Actividades Subacuáticas Madrid
per repetir l’experiència.
“Els nois ensvan demanar de tornarhi i per nosaltres no quedarà”, conclou
el delegat.Aquest és un tipus d’activitat
que identifca plenament el que vol ser
i és el PAS.
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Data: 14 de juliol
LLoc: Màlaga

secció: Vela andalucía oriental
activitat: coMpartida

u�a �e��obada
mol� e��e�ada
La secció Vela A�dalucía O�ie�tal completa
u�a so�tida e� vele� amb els �e�s de l’Asociació�
Sí�d�ome de Dow� Ja�� y P�ovi�cia
Un dels objectius del PAS és que
les activitats que �an les seccions
puguin tenir, si les circumstàncies ho permeten,una continuïtat.El cas
de Vela Andalucía Oriental és un exemple d’aquest plantejament. I és que, des
que per primeravegada els companys de
la secció van organitzar una sortida
en veler per a nens amb la síndrome de
Down, l’han repetit cada any.
“La nostra intenció és �er unes activitatsentretingudes,que agradini sorprenguin els nostres convidats, en les quals
mirem d’implicar institucions i organismes perquè col·laborin i ens ajudin a tirar-les endavant”, ens diu el delegat andalús, Isidro Cabrera Cruz.
Amb l’experiènciad’altresanys,el primer pas que van seguir els regatistes andalusos va ser contactar amb l’autoritat
portuària de Puerto Marina (Màlaga), a
qui van exposar el proj ecte “i a qui cal
agrair el seu suport incondicional”, destaca el delegat.
En altres suggeriments, des del port
esva aconsellar que, per �er la sortida en
veler,escontemplésl’opcióde�er-laabord
del seu buc escola, l’Ocean Cruiser , i també es va �acilitar l’accés als pantalans i a
una zona d’estacionament només per a
personal autoritzat perquè hi pogués ac-

a��������n síndr�m� d� D�wn
J�én y Pr���n���
–

C. FEDErICO MAYOr ZArAGOZA, S/n
23009 JAén
dow�j ae�@dow�j ae�.e.telefo�ica.�et
–

Qua� a Ja�� �eix u� �e� amb sí�d�ome
de Dow�, u�a de les p�ime�es �ecoma�acio�s que es fa als pa�es �s que el po�ti�
a l’Asociació� Sí�d�ome de Dow�Ja��y
P�ovi�cia pe� i�co�po�a�-lo al seu Se�vei
d’Ate�ció P�ime�e�ca. L’Asociació� Sí�d�ome de Dow�Ja�� �s u�a e�titat fu�-

cedir l’autobús queva traslladar els nois.
I val a dir que un primer moment a destacarva ser,justament,l’arribada del’autocar al port,on els esperaven els nostres
companys amb les autoritats portuàries
ialgunsperiodistesquetambéesvanmostrar interessats en la iniciativa dels nostres companys.

M�l�� �l·lu���
“Les cares dels nois transmetien una illusió i unes ganes de passar unajornada
inoblidable que ens van arribar a tots”,
reconeix el delegat. En pocs minuts, els
nois, amb els acompanyants i els company s de la secció andalusa,van pujar al
veler escola, que va sortir de port entre
els aplaudiments i els crits d’alegria dels
nois, cada vegada més immersos en una
experiència per a ells molt gratifcant.
Cal dir que,durant tota la navegació,
els companys de la Soci i el personal del
vaixell no van deixar ni un moment de
dedicar la seva atenció als nois perquè
gaudissin de l’experiència en tota la seva
plenitud.
“Es tractava de �er-los passar una estona molt intensa i divertida,que se sentissin els capitans d’un veler, tal i com
alguns ens deien entusiasmats”,comenta Isidro. I és que als nois se’ls va expli-

dada el 1991 fo�mada i di�igida pe� pa�es
amb flls amb síndrome de Down i altres
discapacitats i�tel·lectuals.
L’e�titat compta amb u�equip multidiscipli�a� i i�te�discipli�a� fo�mat pe�
psicòlegs, psicopedagogs, logopedes,
fsioterapeutes, mestres d’educació especial, tèc�ics socials i u� g�up de collabo�ado�s i volu�ta�is. Amb tot aquest
equip es p�ocu�a do�a� �esposta a les
disti�tes �ecessitats dels �e�s i �ois amb
sí�d�ome de Dow�. Des del2002,Sí�d�ome de Dow�Ja�� tamb� at�� alt�es discapacitats i�tel·lectuals.
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1.
Un dels moments
de la travessia
amb veler
en clau de PAS.
2.
Es tractava de fer
passar una estona
intensa i divertida
als nois i aquest
propòsit es va
aconseguir
plenament.
3.
Els nens de
Síndrome
de Down Jaén
y Provincia
esperaven amb
ganes la sortida
que els havien
preparat els
companys
de la secció
Vela Andalucía
Oriental.

car amb tot detall com funcionava el vaixell i se’ls va deixar maniobrar amb el
timó. “Quina passada!”, exclamaven.
“Crec que entre tots, els companys de la
secció i la tripulació del buc-escola, vam
aconseguir que, navegant per les aigües
de la costa malaguenya, aquests nois vibressin, que s’il·lusionessin i que aprofitessin la vivència al màxim”.
Després de la travessia, el grup va dinar al port perquè, a la tarda hi havia programada una visita a Selwo Marina, el
parc temàtic d’animals marins, entre els
quals dofins, pingüins, cocodrils i una
llista llarga d’espècies exòtiques que van
deixar els nois bocabadats.

Empatia
“Em va cridar molt l’atenció el que va passar al dofinari, ja que em va fer la sensació com si els dofins percebessin la fragilitat dels seus visitants, i em va semblar
que entre ells es va generar una mena
d’empatia intensa, que és molt difícil d’explicar en paraules”, reflexiona el delegat
de Vela Andalucía Oriental.
Va ser una jornada intensa, plena de
sorpreses i sensacions que no s’obliden.
I repetiran...
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Data: 19 de juliol
Lloc: Màlaga

secció: Pádel Málaga
Activitat: compartida

Pales, pilotes i PAS!
La secció Pádel Málaga organitza una jornada
amb nois amb discapacitat intel·lectual
de l’Asociación Los Girasoles de Ara
Jugar a pàdel és molt divertit i
una manera certament atractiva de fer esport i relacions.
Però jugar a pàdel amb un grup de nois
amb patologies psíquiques és donar-li
una dimensió diferent a aquesta activitat que tant ens agrada. Això és el que
va fer la secció Pádel Málaga, amb el delegat, Jesús Manuel Cabrera Ramos, al
capdavant.
El 19 de juliol, els companys malaguenys van organitzar una jornada de
pàdel amb els nois de l’Asociación Los
Girasoles de Ara, que disposa de dos centres de persones amb diferents tipus de
minusvalideses i problemes psicològics. L’objectiu principal d’aquesta entitat és procurar que les persones amb

alguna discapacitat intel·lectual i les
seves famílies puguin tenir un projecte de qualitat de vida, en un context
d’igualtat, atenent a les seves necessitats en relació amb les habilitats socials que puguin desenvolupar, oportunitats laborals, de lleure, etc.
El punt de trobada per començar
una jornada que va deixar un regust
de boca molt agradable a tots els que
hi van prendre part va ser les instal·
lacions del Padel Indoor Málaga, on
es van trobar un grup de companys de
la secció amb els nois, els seus acompanyants i el personal de Los Girasoles de Ara.
Durant tota la tarda, els nostres
companys i dos monitors del club van
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Asociación Los Girasoles de Ara
–

C. Horacio Lengo, 7
29006 – Màlaga.
girasolesdeara@gmail.com
–

L’Asociación Los Girasoles de Ara és una
entitat de Màlaga, sense ànim de lucre, que
fou constituïda el 1993 per un grup de pares
amb fills amb discapacitats intel·lectuals,
amb la voluntat d’atendre les seves necessitats i fer respectar els seus drets, una vegada complerta la seva etapa escolar, per
procurar-los una qualitat de vida digna i una
integració, en funció de les seves habilitats,
al món laboral.
Los Girasoles de Ara assumeix com a
propis els principis i els valors que defensa
el moviment associatiu FEAPS. La consideració de les persones amb discapacitat
intel·lectual com a subjectes de drets i deures, la importància de les famílies, la qualitat màxima en l’actuació de les organitzacions i l’interès per totes les persones amb
alguna discapacitat intel·lectual.

explicar les normes bàsiques del pàdel als nois, i tot seguit van organitzar
una sèrie d’exercicis que els nois van
fer amb moltes ganes.
També es van improvisar partidets en les quatre pistes que es van
fer servir i, en definitiva, la jornada va
“resultar molt positiva i entretinguda, ja que aquests nois són molt receptius i es van mostrar molt motivats i
agraïts”, explica el delegat.

Coordinació de moviments
El fet que el pàdel sigui un esport que
requereix una coordinació i una psicomotricitat elevades, ja que es tracta de
combinar moviments i reflexos per colpejar una pilota amb una pala, va fer
que l’activitat resultés especialment estimulant per a aquests nois, tal com va
comentar un dels monitors que els
acompanyaven.
La trobada, que es va organitzar en
el marc del PAS, va acabar amb un berenar a les mateixes instal·lacions. “Ha
estat una experiència molt maca i que
esperem poder repetir”, concloïa el delegat malagueny.
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Data: 23 de setembre
Lloc: Cabárceno (Astúries)

secció: Senderismo Asturias
Activitat: compartida
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Amics per a sempre
La secció Senderismo Asturias convida els nois
del Centro Don Orione al parc natural de Cabárceno
Els nois amb discapacitat física i psíquica del Centro Don
Orione de Posada de Llanes, a
Astúries, van compartir una jornada
d’activitat lúdica que, per quart any
consecutiu, els van organitzar els
companys de la secció Senderismo Asturias.
En anteriors ocasions, la secció havia preparat excursions a la muntanya
i visites a llocs emblemàtics com l’Aquari de Gijón. “En aquesta ocasió, vam pensar que als nostres amics de Don Orione els agradaria molt endinsar-se en un
espai de la naturalesa obert, molt bonic i peculiar, un lloc que sabíem que

no havien visitat mai”, explicava el delegat de Senderismo Asturias, Javier
Fernández Vázquez.
Concretament, els companys de
la Soci van portar els seus convidats
a visitar el Parque de la Naturaleza de
Cabárceno, que es troba a la vall del
Pisueña, a 17 quilòmetres de Santander, sobre les 750 hectàrees d’una antiga mina d’extracció de ferro a cel
obert, a la localitat de Cabárceno. No
es tracta d’un zoològic de tall convencional, sinó d’un espai que es va adequar tot aprofitant l’encant primari
del seu paisatge. Els animals que l’habiten ho fan en gairebé una llibertat

total, ja que només se’ls facilita l’alimentació.

Jornada intensa
A primera hora, els companys de la Soci
van passar a recollir els nois pel Centre
Don Orione, des d’on es van desplaçar
a Cabárceno amb furgonetes del centre i vehicles particulars.
“Vam passar un dia fantàstic tot
gaudint de la presència dels animals
de distintes espècies que hi ha al parc
i, sobretot, de la companyia d’aquests
nois als quals hem agafat molta simpatia en els anys que portem fent activitats amb ells”.
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Els companys de la secció, els nois,
els monitors i els familiars van passar
una jornada realment intensa, “ja que
ens vam passar tot el dia amunt i avall,
desplaçant-nos entre les diferents zones del parc per poder veure tots els animals que hi viuen”, explica el delegat.
“La veritat és que els nois van acabar rendits però molt contents de l’ex-

Centro Don Orione
–

Carretera de La Robellada, s/n
33594 Posada de Llanes
www.orioneasturias.org
–

El Centro Don Orione és una institució
sense ànim de lucre que gestiona una
residència que dóna suport a persones
que no es poden valer per elles mateixes,
amb l’objectiu que es puguin integrar en
la major mesura de les possibilitats a la

senderismo asturias
i centro don orione
han fet forts
llaços d’amistat

societat i també de proporcionar-los una
bona qualitat de vida.
Amb els valors cristians guiant la
seva actuació, un altre objectiu del
Centro Don Orione és transmetre a la
societat el valor que per si mateixa té
la persona discapacitada, defensar
els seus interessos i implicar la societat
en la tasca de la seva integració social.
El Centro Don Orione presta servei
a 170 persones amb alguna discapacitat intel·lectual.

periència viscuda”, explicava també un
dels seus monitors. Durant la jornada,
els senderistes de la Soci i els amics de
Don Orione van recordar també les sortides dels anys anteriors.

Amics per a sempre
Sobre l’experiència d’haver repetit per
quart any consecutiu una activitat compartida amb els nois del mateix centre
Don Orione, el delegat de la secció dels
senderistes asturians reconeixia: “Amb
els nois de Don Orione és la tercera vegada que ens trobem per passar una jornada junts i a cada nova trobada més
intensa es fa la relació amb ells”.
Senderismo Asturias i Centro Don
Orione han fet forts llaços d’amistat,
i tant els nois com els responsables del
centre van transmetre l’agraïment als
nostres senderistes per la col·laboració
i el gest d’organitzar-los sortides com
les que fem “que per a ells tenen uns
efectes molt positius”, explicaven des
del centre.
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Data: 17 d’agost
LLoc: xerallo (lleida)

secció: cant coral
activitat: recaptatòria
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Ha�a�e�e� �e� ��a bo�a �a��a
El g��p Els Lloba��os Platej ats, de la secció Ca�t Co�al Ba�celo�a,
va actuar a benefci de l’Obra Social de l’Hospital Sant Joan de Déu

Tal com s’expressa en la seva
proclama,la solidaritat ésuna
actitud inherent a l’Orde Hospitalari de SantJoan de Déu, una entitat religiosa que des dels seus orígens
acull,acompanya i es compromet amb
les persones més des�avorides.Aquest
compromís és el que mou l’Obra Social
de l’Hospital SantJoan de Déu a treballar per millorar la qualitat de vida de
les persones més vulnerables, cercant
la complicitat de la societat i amb el suport dels nostres voluntaris per treballar amb l’obj ectiu d’aconseguir que
ningú quedi exclòs en la societat.
Els centres de SantJoan de Déu treballen en els àmbits de la in�ància
hospitalitzada, sense llar, salut mental, discapacitat intel·lectual, dependència, cooperació internacional i recerca biomèdica.
Doncs bé, a través del PAS, les seccionsdela Soci queho consideren oportú poden col·laborar directament amb
l’Hospital Sant J oan de Déu. És el cas
dela secció Cant Coral Barcelonai,més
concretament,del seu grup d’havaneres, Els Llobarros Platej ats, que el 17
d’agost va �er una actuació benèfca a
la localitat deXerallo,a la comarca del
PallarsJussà (Lleida).
“Ensvan proposar d’anar-hi a cantar des de la Penya Barcelonista de Xerallo, i vàrem cantar a la terrassa del
seu local”, explica el delegat de Cant

Coral i membre del grup d’havaneres,
Josep Mitj ans.

e�s l�obarros p�at�j ats,
a X�ra��o, �n ��� conc�rt.

B�n� r��p����
Gairebé 80 persones esvan aplegar per
gaudir d’un concert amb molt de caliu i en el qual es van recaptar 370 euros que van ser entregats a l’Hospital
SantJoan de Déu.
“Ja �a set o vuit anys que alguns llobarros ens trobem a laVall Fosca, on hi
organitzemalgunsàpatsin�ormalsamb
cremat i havaneres”, indicava el delegat després del recital. “Aquesta vegada ha estat una actuació programada i
sembla ser que els ha agradat �orça,ja
queensvolenproposar detornar-hil’estiu vinent”, a�egia Mitjans.

EL COnCErT
VA rECAPTAr
370 EurOS QuE
VAn SEr EnTrEGATS
A L’HOSPITAL SAnT
JOAn DE Déu

obr� s����l d� l’H��p���l
s�n� J��n d� Déu
–

C. PIuGGArI, 5-7, 4A PLAnTA
08014 - BArCELOnA

obrasocial@solidaridadsj d.org
–

La Ca�ta E��opea dels D�ets dels I�fa�ts
Hospitalitzats �ec�llq�e l’hospitalització de �e�s i �e�es �e��eix ��es ca�acte�ístiq�es dife�e�cials a les dels ad�lts.
I e� aq�est se�tit, cal �sa�totes les est�atègies pe�q�è �� �e� �o deixide se�

�� �e� me�t�e �oma�a l’hospital i pe�q�è la vivè�cia de la malaltia sig�i ta�
positiva com sig�i possible.
L’Hospital Sa�t Joa� de D�� combi�a l’alta especialització dels se�s
se�veis mèdicsambelcostat m�s h�mà
de l’assistè�cia. Pe�aq�esta �aó, la i�stit�ció sa�ità�ia i�ve�teix e� �ece�ca,
tec�ologia ii��ovació,pe�òtamb�s’implica e� el desplegame�t d’�� ve�tall
de p�og�ames pe�mi�imitza�l’impacte
�egati�q�e pot p�od�i�l’hospitalització
e� �� �e�.
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Data: 7 d’octuBre
LLoc: Barcelona
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secció: Btt Barcelona
activitat: coMpartida

Btt Ba��elo�a amb el pAs
La secció BTT Ba�celo�a va o�ga�itza� u�a activitat
a favo� de l’Hospital Sa�t Joa� de Déu
Sant J oan de Déu Serveis Socials Barcelona treballa amb
les persones en situació de sensellar delaciutat deBarcelonadesdefa
35anys a través d’albergs temporals,pisos d’inclusió, programa Primer la
Llar (Housing First), tramitació i seguiment del PIRMI, tallers de suport en la
cercalaboral,novestecnologiesi suport
emocional.A més, duu a terme projectes de sensibilització així com de recerca i formació. La secció va compartir
una sortida amb bici BTT amb residents
delCentreResidenciald’InclusióHortde
laVila de Barcelona, un centre de Sant
Joan de Déu Serveis Socials queva ser el
punt de trobada i de sortida del recorregut queva tenir lloc el 7 d’octubre en el
marcdelPAS.Desdelcentreresidencial,
elgrupvapedalaren direccióallocal social de l’A ssociació, passant per l’Hospital Maternoinfantil i parant a diversos llocs emblemàtics com el monestir
dePedralbes,l’HospitalSantJoandeDéu,
la plaça Mireia, el Mirador dels Xiprers,
la carretera de lesAigües i el local social
de la Soci,on dinaren tots plegats.
Cal dir que durant tota lajornada,
els companys de la secció BTT Barcelona, amb el delegat PacoVilches al capdavant,elsresidentsdel centrei elsmonitorsvan podergaudir d’una activitat
queva combinar l’exercici físic,el contacte amb la naturalesa,l’ambient distèsilabonaentesaqueespontàniament
va sorgir entre tots els participants.
“L’activitat va estar molt enriquidora
per a totes les parts,ja que va complir
amb l’obj ectiu de sensibilitzar altres
col·lectius sobre el fenomen del ‘sensellarisme’i, a més,va transmetre elsvalorsilesactitudsquecaracteritzen Sant
Joan de Déu,com són l’acollida i el respecte”,explicaven fonts del centre,que
es van mostrar agraïts amb els companys de BTT Barcelona pel gest.
Des de la secció BTT Barcelona es
v a correspondre agraint també la
possibilitat de dur a terme activitats
d’aquest tipus i mostrant la voluntat
de continuar realitzant accions solidàries de col·laboració i sensibilització amb l’Obra Social.

el testiMoNi d’UN resideNt

“Els �eside�ts de Sa�t Joa� de Déu
Se�veisSocialscompa�timla p�eocupacióde la ma�cade lla�,a més d’alt�es p�oblemàtiques.Tot i que molts t�eballem, les
p�ecà�iesco�dicio�sdet�eballihabitatge �o
e�s facilite� pode� te�i� u�a vida �o�mal i
dig�a. E�aquesta lí�ia,ge�e�alme�t estem
més pe�de�ts de com e�cami�a�el �ost�e
futu�amb èxit que de com ocupa�el �ost�e
temps lliu�e idesco��ecta�de la �uti�a.
Aquesta so�tida e�s ha pe�mès viu�e i
compa�ti� mome�ts molt ag�adables, co�èixe� ge�t bo�a, descob�i� mo�ume�ts i
paisatges �ous, �espi�a� ai�e pu�, a més de
viatj a�e� la histò�ia cive�sos segles e��e�e i

co�ve�ti�-�os e� u�a g�a�família du�a�t tot
eldia.Vamacaba�la �uta ca�sats iels memb�esdelaSocie�sva�so�p�e�d�eco�vida�t�os a me�j a�al bufet lliu�e de seu localsocial.Allàvampode�pa�la�ico�èixe�-�os més,
e�t�e els sabo�osos plats que e�sva�ofe�i�.
Volem ag�ai� als memb�es de l’Associació del Pe�so�alde ”la Caixa” que hagi�
estatta�amablesamb�osalt�es itot l’esfo�ç
que ha� fet pe� a i pe� compa�ti� aquesta
j o��ada amb u�es so�tides ta� be� o�ga�itzades i bo�iques de fe�”.
santJoan De DéUseRveis sociaLs
BArCELOnA

foU tot UN plaer

“Les pe�so�es se�se lla� �ecessite�
se�ti�que fo�me� pa�t de la societat.
De vegades és ta� se�zill com co�ve�sa�
amb elles”.Aquestes pa�aules les podem
llegi�alwebde l’Ob�aSocialdeSa�tJoa�de
Déu. nosalt�es,comquesomu�aseccióde
BTT, hem fet allò que millo�sabem fe�: pedala�.E�compa�yiad’u�esqua�tesd’aquestes pe�so�es se�se lla�, pe�ò que esta�
allotj adesalsalbe�gsde l’Ob�aSocialdeSa�t
Joa� de Déu. Així, el 7 d’octub�e, els compa�ysquee�svà�emapu�ta�a l’activitate�s
vamt�oba�a laSoci,a les9delmatí,ie�svam
di�igi�a l’albe�gdelca��e�Ho�tde laVila,�úm.
46,a Sa��ià, o� e�s espe�ave� els �eside�ts
pe�come�ça�el�eco��egut.

Desp�és de visita� les i�stal·lacio�s de
l’albe�g,o�và�emte�i�ocasiódeco�èixe�de
p�ime�a màelseufu�cio�ame�taixícomles
�o�mes i la vida quotidia�a dels �eside�ts,
và�em a�a�a ce�ca� les bicis,facilitades pe�
u�aemp�esade llogue�. La p�ime�atascava
se� de posada a pu�t pe� adapta�-les a les
mides i �ecessitats de cada pa�ticipa�t. A
l’i�icide la so�tida patie� pe�la falta de p�àctica,pe�ò �àpidame�tva�gaudi�de la pedalada i del paisatge pe�sob�e de Ba�celo�a, i
totsvà�emgaudi�fo�çaambaquestaexcu�sió
de BTT.Va se�tot u� plae�. Iespe�em �epeti�.
PacoviLcHes
BTT BArCELOnA

54

Data: 25 de noVeMBre
LLoc: lleida

secció: caMinants lleida
activitat: coMpartida
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u�a �am��ada �om�a���da
i molt gratifcant
La secció Cami�a�ts Lleida fa ��a exc�rsió a Sa�t Llore�ç de Mo�tgai
amb perso�es de la F��dació Sa�t Joa� de Dé� de Lleida
LaseccióCaminantsLleidaprepara cada temporada un programa molt complet de sortides.Sónungrupqueja�aunbongrapat
d’anys que caminenjunts pels senders
delaTerraFermai mésenllà,amb el denominadorcomúdecompartirenbona
companyiailaconfançaque donen els
anysque�aqueesconeixenicongenien,
el contacte amb la natura i el plaer de
descobrirnovesrutes,deconèixerelsvalors culturals dels llocs que visiten, de
compartir la taula i,en defnitiva,d’enriquir les relacions personals entre els
seuscomponents,ambJoaquimManau,
l’incansable delegat, al capdavant.
Adscrita al PAS, el 25de novembre,
Caminants Lleida va a�egir una dimensió més a les activitats que duen a
terme compartint una de les seves sortides amb els residents del centre
SantJoan de Déu Serveis SocialsTerres
de l’Ebre.
La ruta escollida va ser la de Camarasaa SantLlorençdeMontgai.ElscompanysdeCaminantsLleidavanmatinar
per recollir els seus companys de ruta i
els monitors que elsvan acompanyar.
La caminada va començar al pont
de Camarasa,des d’on el grupva resseguir el riu Segrepel marge dret fnsque
va arribar al pont que marca l’inici del
pantà de Sant Llorenç de Montgai, on
esva decidir canviar de marge.

enr�qu�d�r�
Entre un paisatge dominat pels arbres
i els matolls, els caminantsvan travessar la presa i,després d’unabreu passejada per la vora de l’aigua,van arribar
a la carretera, el punt fnal de l’excursió on l’autocar esperava el grup per
traslladar-los a un restaurant de la localitat de Cubells.
“Després d’un dinar animat en el
qualhempogutconversarméstranquillament amb les persones de SantJoan
de Déu”,esva posar el punt fnal a una
j ornada “penso que enriquidora per
ambdues parts”, a�egia el delegat.

Així, els companys de Caminants
Lleida que hi van prendre part van tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà la realitat tan dura de les persones que es troben en situació de no tenir una llar.

agr�ïm�n�
Des de SantJoan de Déu Serveis Socials
“valorem molt positivament l’impactequegeneren aquesttipusd’activitats,
ja que per als residents ha estat una experiència molt enriquidora que els ha
permès realitzar una activitat �ora del
centre que, pels seus mitjans, no haurien pogut �er.A més a més,han pogut
gaudir d’uns espais de relació i de coneixença amb persones,com són els associatsdela Soci,d’unaentitatqueaposta per acostar-se a situacions de vulnerabilitat i exclusió social.
Ens adonem que, amb propostes
com aquesta,podem �er extensibles els
nostres valors d’hospitalitat, d’acollida i de respecte a persones externes a
la nostra entitat, com els membres de
la Soci,alhora que,també nosaltres,re�orcem tots aquests valors. És per tot
això que, en nom de la nostra entitat,
volem donar-vos lesgràcies per ajudarnos a �er-les realitat”.
Des de la Soci només ens cal dir que
no es mereixen.Això és el PAS...

s�n� J��n s�r���� s����l�
t�rr�� d� Ll��d�
–

AVInGuDA DE LA CAnADIEnSE, 28
25001 LLEIDA

info.smi@sj d-lleida.org
–

L’a�y 1965 els Germa�s de Sa�t Joa�
de Dé� va� i�iciar la tasca assiste�cial
i hospitalària e� les comarq�es de Lleida, i va� crear ��a Colò�ia Agrícola al
Ce�tre d’A lmacelles per a perso�es
ad�ltes amb discapacitat.

Alj ��y del 2016, la de�omi�ació
social dels ce�tres de l’Orde a la província de Lleida es modifca i passa a
anomenar-se SantJoande DéuTerres
de Lleida.Aq�est ca�vi respo� a la vol��tat de vis�alitzar el proj ecte d’hospitalitat a les comarq�es de Lleida i�tegra�t els serveis q�e l’Orde presta e�
aq�esta zo�a.Sa�tJoa�de Dé�Terres
de Lleida i�clo�: elCe�treAssiste�cial
d’A lmacelles, l’Hospital Sa�t Joa� de
Dé� de Lleida, l’Acadèmia Maria�a i el
Ce�tre Especialde Treball “El Pla”.
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Data: 29 d’octuBre
LLoc: Madrid

secció: actiVidades suBacuáticas Madrid
activitat: recaptatòria

có��e� �o���a la fam
La secci� Actividades S�bac�áticas Mad�id va ca�via� les aletes
pe� ��es sabatilles pe� c���e� a favo� d’Acci�� Co�t�a el Hamb�e
El seu nom és Prahlad, viu a
l’Índia i, quan només era un
nadóde 18mesos,un equipde
l’oenagé Acción Contra el Hambre el
va atendre, avida o mort.El nadó presentavaun quadre de desnutrició aguda severa i, durant 24 dies,va rebre el
tractament nutricional i total’atenció
que necessitava per recuperar les �orces. I se’n va sortir.
Doncs bé, per contribuir que una
entitat de fnalitats tan noble com és
Acción Contra el Hambre pugui continuar salvantvides,va tenir lloc el 29
d’octubre a Madrid la Challenge Interempresas Contra el Hambre,una cursa solidària en la qual les empreses i
les entitats donaven 10 euros a l’oenagé Acción Contra el Hambre per cada
quilòmetre que el seu personal �os capaç de completar corrent.
La Soci hi va ser excel·lentment representada pels companys dela secció
Actividades SubacuáticasMadrid,amb
elseudelegatFranciscoJavierToroAlba
al capdavant.Així, per un dia i a �avor
d’unacausa solidàriai tanurgent com
éslalluita contrala desnutrició in�antil, els bussejadors madrilenys es van
“canviar els vestits de neoprè i les aletes de busseig per les samarretes i les
sabatilles de córrer”, explicava molt
satis�et ij a recuperat el delegat de la
secció submarinista.
“Els bussej adors de la Soci de Madrid hem demostrat que no solament
ens sabem moure sota l’aigua, sinó
que per sobre de l’as�alt també sabem
dir-hi la nostra, i si és per causes com
aquesta,si algun dia ens toca anar per
l’aire,també ensho plantejarem”,a�egia amb una bona dosi d’humor. CaixaBankva pagar els 10 euros per cada
quilòmetre que els nostres bussej adors van córrer.
Caldirtambéque,unsmesosabans
que se celebrés la cursa solidària,s’havia reunit el comitè científc internacional d’A cción contra el Hambre per
marcar el �ull de ruta d’investigació que permeti generar evidències i
trans�ormar-les en coneixements per
reduir la desnutrició.

el� �ubm�rini�t�� d�
l� ��cció activid�d��
sub�cuátic�� M�drid
v�n c�lç�r-�� l�� ��b�till��
d� córr�r p�r p�rticip�r
�n un� cur�� �olidàri�.

ELS BuSSEJADOrS DE LA SOCI
A MADrID VAn DEMOSTrAr
QuE, A MéS DE SABEr MOurE’S
Bé SOTA L’A IGuA, TAMBé HO FAn
MOLT Bé QuAn ES TrACTA
DE CórrEr PEr L’ASFALT

a����n c�n�r� �l H�mbr�
–

C. DuQuE DE SEVILLA, 3
28002 MADrID

ach@achesp.org
–

Acci�� Co�t�a el Hamb�e �s ��a o�ga�itzaci� i�te��acio�al �o gove��ame�tal,
privada,apolítica,aconfessionali no lucrativa,creada el1979 a França amb l’ambici� d’i�te�ve�i�a tot el m��.
La vocaci� d’Acci�� cCo�t�a el Hamb�e �s, com i�dica else� �om, ll�ita�co�tra lafam,elpatiment físic i les situacions de desemparament queamenacen lavida
d’homes, do�es i �e�s.
Acci��Co�t�a el Hamb�e combat les co�seqüè�cies i les ca�ses de la des��t�ici� a 50 països,amb m�s de 7.000 p�ofessio�als h�ma�ita�is col·labo�a�t amb la
seva ca�sa.

55

56

Data: 4 de noVeMBre
LLoc: sant pere de casserres

secció: caMinants Barcelona
activitat: coMpartida
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s�n� J��n d� Déu
s�r���� s����l�
–

C. CrEu DELS MOLErS, 21
08004 BArCELOnA

www.sensellarsj d.com
–

Sa�t Joa� de Dé� Se�veis Socials Barcelona neix sota el
pa�aigües de l’O�de Hospitala�i Sa�t Joa� de Dé�-P�oví�cia
d’A ragó Sant Rafael.
L’albe�g Sa�t Joa� de Dé�
és el p�ime� �ec��s dels Se�veis
Socials de Ba�celo�a, q�e amb
elpas deltemps ha�act�alitzat
els se�s mètodes de t�eball i
av�i dia ofe�eixe� �� se�vei i�teg�al d’ate�ció a les pe�so�es
se�se lla�.
L’obj ectiu és donar suport
i�teg�ala la pe�so�aatesa,cob�i�t
les seves �ecessitats bàsiq�es i
t�eballa�t pe�aco�seg�i�la �ei�se�ció sociolabo�al,aixícom pote�cia� l’adq�isició d’hàbits de
vidasal�dables, habilitats pe�so�als i socials.

cam��ade� e� �la� de pAs
La secció Cami�a�ts Ba�celo�a va compa�ti� ��a so�tida amb
�eside�ts d’�� dels ce�t�es de Sa�t Joa� de Dé� Se�veis Socials
La secció Caminants Barcelonava organitzar una excursió
per �er-la amb un grup de persones en risc d’exclusió social que resideixen en un dels centres dels Serveis Socials de l’Hospital Sant J oan
de Déu.
L’activitatvatenirllocel4denovembre.Els companys de Caminants Barcelona, amb Eduard Riu Vidal al capdavant,van anar a recollir els seus convidats de caminada al lloc on s’allotgen.
Desprésque elsresponsablesdel centre
els �essin una ràpida visita a les installacions,elscaminantsielsmonitorsque
van acompanyar-losvan pujar a un autocar que els va transportar a la localitat deTavèrnoles,alacomarcad’Osona.
Allí, el grup va començar la caminada de 8,6 quilòmetres per un sender
molt atractiu, amb un paisatge certa-

ment bonic, que els va dur fns al monestir de Sant Pere de Casserres, situat
a les Masies de Roda. Quan va arribarhi, els caminants de la Soci i els seus
acompanyants van �er una visita guiada al monestir.
Després de la visita, els companys
de Caminants Barcelona i els residents
dels centres socials de Sant J oan de
Déu,que havien congeniat i tenien ganes d’intercanviar impressions de la
jornada i d’altres aspectes,van anar a
dinar en un restaurant del poble deTavèrnoles.

Experiència proftosa
L’activitat de Caminants Barcelona cal
emmarcar-la en el PAS, i va ser valorada de �orma positiva pel delegat de la
secció: “Col·laborar amb el PAS és una
manera de �er una acció de caràcter so-

lidari,tot �ent allò que ens agrada,que
és �er sortides amb la nostra secció, i
compartir-ho amb persones a les quals
l’experiència segur que els ha resultat
proftosa”.
Elsresidentsdel centre de SantJoan
deDéu esvanacomiadardelscompanys
de la secció barcelonina amb mostres
d’agraïment molt sincer, mentre que
els seus monitors comentaven els e�ectes positius que per al seu estat anímic
genera la possibilitat de �er una activitat com la que elsvan preparar els nostres associats.
Cal dir que el 7 d’octubre la secció
BTT Barcelona (les activitats de la qual
sovint coincideixen amb les de Caminants Barcelona) tambéva dur a terme
una activitat compartida del PAS amb
residents de SantJoan de Déu Serveis
Socials.
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Data: 16 de desembre
Lloc: La Palma de Cervelló

secció: Música Moderna Barcelona
Activitat: recaptatòria

Els ‘vells rockers’
per una bona causa
Els grups de la secció Música Moderna Barcelona, Jurassics
i La Banda, van oferir un concert a favor de La Marató de TV3
Les malalties infeccioses són la
causa d’1 de cada 3 morts al
món i són un problema important de salut pública. La Marató de TV3
2017 estava dedicada a recaptar fons
per combatre aquest tipus de malalties i la Soci hi va tornar a col·laborar,
un any més, a través del PAS.
La primera activitat que va anar en
aquesta línia va tenir com a grans protagonistes els grups de la secció Música Moderna Barcelona, que van oferir
un concert al Casino Social de la localitat barcelonina de la Palma de Cervelló.
Amb la seva música i el seu saber estar, Jurassics Sweet Band i La Banda, els
dos emblemàtics grups de la secció, es
van fer seu l’escenari i es van posar literalment a la butxaca el públic local que
va omplir el Casino de la Palma.

Clàssics del pop i del rock
Va obrir la Jurassics amb una selecció
variada del seu repertori de versions de
clàssics del pop i del rock, amb algunes
estrofes de les més conegudes que van
ser corejades per un públic que es va
anar animant més a cada nova peça que
sortia de les guitarres, els baixos, els teclats i les veus de la Soci.
Al seu torn, La Banda va agafar el testimoni amb el públic escalfat i el repte
de mantenir l’electricitat generada entre els que tocaven i els que ballaven. I
ho va aconseguir amb la seva selecció
de peces emblemàtiques dels anys seixanta i altres d’actuals.

La Marató de TV3
–

donatius

Per Internet, a través del portal de donatius de ”la Caixa”. O bé presencialment,
als caixers automàtics de ”la Caixa”, al
compte ES94 2100 0555 34 0202122222.
–

En el conjunt de la vetllada van sonar Wonderful World, Baila morena, Pretty
Woman, Hombre Lobo en París, Twist and
Shout, Let it be, Time is Tight, Unchain my
heart, Wonderful tonight, Acabo de llegar...
Peces interpretades amb passió tant per
Jurassics com per La Banda, que van fer
ressonar els racons del Casino de la Palma de Cervelló. El concert es va allargar fins ben entrada la nit. El públic va

La Marató de TV3 és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya
i la Fundació La Marató de TV3, pioner
a l’Estat espanyol.
Aquest projecte té el compromís
de recaptar diners per a la investigació
científica de malalties inguaribles i sensibilitzar la població.

sortir molt satisfet i els nostres músics
s’ho van passar molt bé.

Ho van petar!
“Ens hem sentit còmodes i penso que
el públic ha passat una bona estona amb
nosaltres”, explicava el delegat i músic
de la secció rockera barcelonina, Ramon
Casas. Ho van petar! I tot per una bona
causa.

El programa té una durada de 15
hores i cada any recapta una mitjana
de 7 milions d’euros, a més de generar
una gran mobilització ciutadana arreu
del país per organitzar actes paral·lels
per recaptar fons. El 2017, La Marató de
TV3 està centrada a combatre les malalties infeccioses.
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Dates: 21 � 22 d’octuBre
LLoc: Barcelona

Dates: 18 � 25 de noVeMBre, 3 de deseMBrede
LLocs: piera, collBató i altaFulla
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La tea��al mé� �ol�dà��a
Teat�e Ba�celo�a va �ep�ese�ta� ‘L’a�tiq�a�i’, ‘El visita�t’ i ‘Ll��y de n��k’
amb funcions a bene�ci de diverses oenagés i fundacions

el c���l d�l� i�f����
d�l R�v�l
–

C. JunTA DE COMErç, 16
08001 BArCELOnA

web@casaldelsinfants.org
–

El Casal dels I�fa�ts del raval es
va c�ea� l’a�y 1983 de la vol��tat
d’�� g��p de pe�so�esvi�c�lades
al ravalde teixi� �� ba��i amb més
opo�t��itats pe� als i�fa�ts i les
famílies.
Més de 3 0 a �ys des p�és ,
aq�est espe�it es co�ti��a e�coma�a�t a tots els ba��is o� elCasal
act�a.
Aq�esta e�titat defe�sa ��
modeld’e�titat sociala��elada a la
comunitat ials barris amb uncomp�omís amb els d�ets i les opo�t��itats, pe�òtambé amb la capacitat
d’i�vol�c�a� la ci�tada�ia i les i�stit�cio�s e� aq�ests mateixos obj ecti�s i de ge�e�a� p�oj ectes de
proximitat.

La companyia la Teatral, de la
seccióTeatre Barcelona,va �er
una posada en escena lluïda i
amb estil per representar l’obra Lluny
deNuuk ,de Pere Riera.L’escenariva ser
el teatre El Centre de Gràcia els dies 21
i 22 d’octubre, en el marc del Pla d’A cció Social i a benefci del Casal dels In�antsdel Raval.El Casal de�ensauna determinada manera de treballar contra
l’exclusió social i la seva raó de ser és,
prioritàriament, donar una alternativa als nens, nenes ijoves amb més difcultats socials.
Cal dir que amb aquesta oenagé hi
col·laboren més de 1.200 persones que
sumen es�orços per donar empenta a
lesaccionsde caràcter social dutesaterme al barri barceloní del Raval. Els voluntaris treballen albarri involucrants’hi,aportant recursos,coneixements,
implicant persones i, en defnitiva,generant accions socials i educatives.

‘Llu�y d� nuuk’
L’obra Lluny de Nuuk és el retrat d’una
�amília adinerada amb unes relacions
complicades que esclaten un dia especial, com es el casament d’una flla entradeta en anys.El repartiment inclou
nou personatges,moltbenperflatspsicològicament en el text.
Enaquest sentit,caldestacarlabona
�eina del director del muntatge,Albert
Capell,a l’hora de decidir el càsting entre elben nodrit elenc de la companyia
dela Soci.Elcertésqueelsdiversoscomponents de la �amília protagonistavan
ser representats pels actors i les actrius
idonis. I això que Lluny de Nuuk és una
obrade direcció complexai que exigeix
al repartiment un es�orç considerable
per tirar endavant la interpretació.
En aquest sentit, la reacció del públic queva omplir la sala del teatregracienc on es va representar l’obra confrma que larepresentacióva ser tot un

èxit.Va ser una molt bona representació escènica.
Labona assistència de públicva suposar que es �es una molt bona recaptació queva ser lliurada íntegrament a
l’oenagéIn�antsdel Raval.“Estem molt
satis�ets de com ha sortit aquestarepresentació, que per a nosaltres signifcava tot un repte i,a més a més i sobretot,
estem doblement contents de l’assistència de públic i de la recaptació que
hem donat a l’entitat que treballa per
als nois i noies del Raval en risc d’exclusió social”, comentava la delegada de
Teatre Barcelona,Victòria de Lucas, a
la sortida de la representació.

‘L’����qu�r�’
La Teatral va completar el periple que
durant el 2017va �er amb l’obra L’antiquari ,que la companyia de la Sociva representar en diversos escenaris durant
tot l’any,amb tresrepresentacionsmés
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Dates: 1 � 2 de deseMBre
LLocs: Barcelona

en tres escenaris di�erents, com va ser
el Teatre Foment de Piera, queva tenir
lloc el 18 de novembre en el marc de la
41a Mostra-Concurs deTeatre de Piera,
alaquallanostracompanyiavaserconvidada a concursar.
Esdónalacircumstànciaque aquestaésunaobrainclusiva:“Ensva�ermolta il·lusió que la nostra obra �os seleccionada per participar en el concurs i
encara més tenint en compte que es
tracta d’una obra inclusiva, en la qual
comptem amb dos actors amb la síndrome d’Asperger”, explicava sobre
aquest punt la delegada de la Teatral,
M.Victòria de Lucas.
Unasetmanadesprés,lacompanyia
de la secció Teatre Barcelonava portar
L’antiquari a la localitat de Collbató.Va
serel 25denovembre amb motiu d’una
gala a �avor de l’oenagé local Collbató
per a la Solidaritat, que es dedica a organitzar acollidesd’estiu per anensbielorussos que viuen en una regió que
va patir els e�ectes d’irradiació greus
provocats pel desastre de la central nuclear de Txernòbil (Ucraïna) de 1986.
I la cosa no esva acabar aquí,ja que
el 3de desembrelaTeatral esvapresentar al teatre municipal de la localitat
tarragonina d’A lta�ulla, on va �er una
altra representació de L’antiquari, que
va ser molt ben acollida pel públic alta�ullenc. En aquesta ocasió, la �unció
es va �er a benefci de Càritas Diocesana d’A lta�ulla.

‘el������n�’
ElJoveTeatre Regina deBarcelona esva
vestir d’estrena.Els dies 1i 2 de desembre, la companyia de la secció Teatre
Barcelona de la Soci,laTeatral,hiva representar l’obra El visitant , d’Eric-Emmanuel Schmitt, sota la direcció d’À ngela Navarro.
“Es tracta d’una obra distreta que
ha subjugat tota mena de públics als
moltspaïsos on s’haestrenat.A mi,personalment, emva captivar l’any 2009,
quanlavaig descobrir interpretadaper
un magnífc grup amateur. He de dir
que m’agrada i m’interessa observar i
aprendre dels comentaris sincers i de
les reaccions del públic”,explicalamateixa directora poc abans de la primera representació.
En el marc del PAS,larecaptació obtingudaenlesdues�uncions anavadestinada a la Fundació Ludàlia, una entitatsocialbarceloninadedicadaa�omentar i promocionar activitats de lleure i
cultura per a persones amb discapaci-

secció: teatre Barcelona
activitats: recaptatòries

tat intel·lectual, com a mitjà d’adaptacióiinclusióalasocietat d’aquestespersones i com agenerador de diverseshabilitats i de sentiments de plaer,
d’amistat, d’espontaneïtat, de �antasia o imaginació i degaudi,així com de
creativitat,expressivitat i desenvolupament personal.
Lesbutaques del Regina,l’escenari
que acull les representacions de laTeatral durant la temporada de 2017,esva
anar omplint d’un públic majoritàriament fdel als muntatges de la companyiadela Soci,peròtambédenou,amb
ganesd’assistir aunaescenifcaciód’alt
nivell, en els registres del teatre amateur. Esva recaptar la quantitat exacta
de 1.527 euros.
L’acciódel’obratranscorrelanit del
22 d’abril de 1938. Els soldats nazis
s’han emportat l’A nna, la flla del doctor Sigmund Freud:un home arajavell
i malalt que rep,just aquesta nit d’angoixa,una estranya i desconcertantvisita…Entotesdues�uncions,elscomentaris que se sentien amb al teló abaixat
eren de reconeixement a la capacitat
dels actors per �er-se seu un text amb
matisosi que exigiaunesbones dotsinterpretatives.LaTeatral dóna la talla,a
escena i col·laborant amb el PAS.Això
és teatre, això és PAS!

c�llb��� p�r � l� s�l�d�r����
–

PASSEIG DE LA FuMADA, 8
08293 - COLLBATó

solidaritatcollbato@gmail.com
–

Dedicada a l’acollida estival de
�e�s de Bielo�ússia, de la �egi�
afectada peldesast�e de la Ce�t�al
��clea� de T�e��òbil (uc�aï �a)
l’a�y 1986.
L’Associaci� de Collbat� pe� a
la Solida�itat o�ga�itza estades a
Collbat� pe� a aq�ests �e�s, q�e
s��acollits pe�famíliesvol��tà�ies.
Es t�acta de �ois q�evi�e�a la
coma�ca de Ko�ma, ��a de les zo�es més afectades pe� la �adiaci�
i ��a de les zo�es més pob�es
d’aq�esta à�ea. L’ú�ica aj �da q�e
�ebe� aq�estes famílies és la �ost�a. A més d’aj �da� els acollits a
millo�a� la seva sal�t amb l’estada
a casa �ost�a,t�eballem pe�q�è e�
�� f�t�� p�g�i� te�i� l’opo�t��itat
de vi��e e� ��a zo�a �o �adiada.

Fund���� Ludàl��
–

C. BALCELLS, 13-15
08024 BArCELOnA

www.ludalia.com/ca/
–

nasc�da l’a�y 2001, p�eté� �espo�d�eaa�ys d’i�q�iet�d i �ecessitats dej oves iad�lts ambdiscapacitat i�tel·lect�al i de les seves
famílies,q�a�t a l’aïllame�t social
e� q�è es t�obe�. Vole� ga�a�ti�
els d�ets c�lt��als, el d�et a ��
temps d’oci q�alitati�, el d�et a la
i�cl�si� social i el d�et a ��a vida
dig�a d’aq�est col·lecti� e� �isc
d’e�cl�si� social.

a��������� síndr�m�
d’a�p�rg�r d�l M�r��m�
–

C. Dr. COrBErA, 22-24, BAIxOS
08328 ALELLA

sac.maresme@gmail.com
–

L’Associaci� Sí�d�ome d’Aspe�ge�
del Ma�esme �ei� el 2008 pe� la
unió de 6 famílies amb �lls afec tats pe� la sí�d�ome d’Aspe�ge� i
TEA (T�asto�� de l’Espect�eA�tista). Fome�ta la defe�sa i la p�otecci� d’aq�ests i�fa�ts, adolesce�ts i ad�lts amb �ecessitats
d’aj �t o i�te�ve�ci� dife�e�ciada
�especte als p�og�ames ge�e�als
d’ate�ci� o ed�caci�. L’associaci�
també p�omo� el s�po�t a famílies amb �� memb�e q�e ti�g�i la
sí�d�ome.

Càritas dioCesaNa d’a ltafUlla

Cà�itas és l’o�ga�itzaci� de l’Església catòlica d’àmbit i�te��acio�al
dedicada a activitats benè�ques percombat�e la pob�esa de les pe�so�es. L’acolliment és la raó de ser de Càritas i l’eix
ce�t�alde la seva act�aci�. La c�eaci� de
Cà�itas d’A ltaf�lla va se� imp�lsada pel
bisbat de la diòcesi de Ta��ago�a i té pe�so�alitat j ��ídica eclesiàstica i civil. La
�a��a de Cà�itas a Espa�ya està co�stit�ïda pe� més de 5.000 Cà�itas pa��oq�ials, 68 diocesa�es i les co��espo�e�ts
Cà�itas a�to�òmiq�es.
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Data: 22 de deseMBre
LLoc: Barcelona

secció: cant coral
activitat: recaptatòria

AnuAri pAs 2017
ActivitAts

ca��a� �o���a
le� malal��e� ��fe���o�e�
La secció Ca�t Coral ofereix u� co�cert de nadal
al CaixaForum a bene�ci de La Marató de TV3
Bravo!Va ser el 22 de desembre.El �red
nadalencvaquedar�ora,perquè,adins,
l’ambient s’anava escal�ant a mesura
que el públic omplia l’Auditori de l’emblemàtic espai de cultura i artsbarceloní.A l’entrada,
hi havia una urna on els assistents van poder
�er els seus donatius.Mentrestant,els cantaires
acabaven d’afnarveus i espolsar els “lògics nervis que sempre portes a dins abans d’una actuació”,reconeixia el delegat de Cant Coral,Josep Mitjans,un dels 30 components de la Coral
Caelum i un dels cinc tenors de què disposa el
grup,just abans de començar el concert.
La vetllada va estar, una altra vegada més
i com és el costum quan es tracta de la Caelum,
a l’altura. Per a l’ocasió, el grup de cantaires
de la Soci, acompanyat per la solista Christina Koch, amb Frederic Oller al piano i laviolinista Mireia Vila, va estrenar una suite arranj ada pel director Óscar Peñarroya de cançons
de Lluís Llach.
Així, sota el títol Entre l’amor i la mort,la Caelum va cantar, seguides, és a dir, sense parar,
algunes de les obres emblemàtiques del cantautor,apartir dela cèlebre Campanades amorts ,
enllaçada amb Cant de l’enyor i I si canto trist ,passant per una peça molt poc coneguda com és
La tata ...
Va ser una interpretació amb molt de sentiment queva connectar completament amb un
públic entregat.

n�d�l��
La segona part del concert,la coral de la Sociva
dedicar-la a interpretar una selecció molt ben
triada de cançons de Nadal quevan �er les delícies del públic,queva acabar cantant i acompanyant els cantaires de la Caelum.Peces tan meravelloses com És mitj anit , Ding dongj oia dalt del
cel ,Happy Christmas (WarIs Over) deJohn Lennon,
Pel desert (del musical Martin Guerre , de ClaudeMichel Schönberg),J oia en el món, de G.F.Haendel, Santa Nit ...
Una variada i extensa cantada de nadales
que va envair completament l’emblemàtic auditori d’un esperit nadalenc amb el segell de la
Soci i del PAS.I és que el concert de la Caelum al
CaixaForum, aquesta vegada era a �avor de La
Marató de TV3 2017, dedicada a combatre les
malalties in�eccioses.

a�gun�� �� ��� v�u�
f�m�n�n�� �� ��
C���� �� �� s�c�.

reCaptaCió solidària

L� M�r��� ����r�
l�� m�l�l���� ��f��������
Les malalties i�feccioses esta�
causades permicroorga�ismes
patòge�s (bacteris,virus, fo�gs i protozous) que e�tre�alcos i es multipliquen �ns que produeixen la malaltia.
Cada microorga�isme s’i�stal·la i
prolifera e� u� lloc difere�t del cos
humà, depe�e�t de la seva via d’e�trada i característiques. Les perso�es
que porte� pròtesis ortopèdiques o
vàlvules cardíaques o �eurològiques

te�e� u� risc afegit de te�ir i�feccio�s
oportu�istes e� aquests dispositius
perma�e�ts. La maj oria de malalties
infeccioses es transmeten d’uns individus als altres i pode�afectarqualsevol perso�a.
Tothomti�drà u�es qua�tes i�feccio�s alllarg de la sevavida. La maj oria
só� lleus, però algu�es só� molt greus
i poden portar a la mort de manera
ràpida.
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Data: 3 de deseMBre
LLoc: Barcelona

secció: FútBol 7 alicante
activitat: coMpartida

Fú�bol 7 Al��a��e
La secció Fútbol 7 Alica�te �s co�vidada pe� l’e�titat H��c�les CF
Pa�alímpico a pa�ticipa� e� el Dia de les Pe�so�es amb Discapacitat
La secció Fútbol 7 Alicante,
amb el delegat,Julio Aranda
García,alcapdavant,vaserconvidada per la secció Hércules CF Paralímpico, a participar en les activitats
que es van programar amb motiu del
Dia de les Persones amb Discapacitat,
que esva celebrar el 3 de desembre.
Els nostres associats van jugar un
partit amb aquest equip de jugadors
discapacitats, igual comj a havien �et
l’any anterior. Per tant, aquesta va ser
una activitat compartida i repetida,és
a dir, que va complir amb un dels propòsits del PAS com és el de la continuïtat en la col·laboració entreles seccions
adherides i les entitats socials amb les
quals es col·labora.
En aquest sentit, el delegat alacantí �eia aquesta valoració del que havia
signifcat per a la secció Fútbol 7 Alicante el �et de poder tornar a compartit una activitat amb l’equip de l’Hércules Paralímpico: “La veritat és que,
per a nosaltres, poder atendre les peticions de col·laboració amb aquestsnois
d’una entitat emblemàtica d’A lacant
com és l’Hércules CF ens suposa una
gran satis�acció,ja que es tracta de �er
una acció de caràcter social amb uns

nois que s’ho mereixen tot i dels quals
hem pogut observarl’evolució quehan
experimentat gràcies al’a�any de superacióper assolirel queesproposin”,ens
indicava.

e�p�r�� d� �up�r����
La j ornada va ser molt completa, tothom s’hovapassar moltbé,esvan marcar molts gols, enmig d’un ambient
molt positiu en què no van �altar les
mostres d’a�ecte per part dels nois.
“Aquests tipus d’activitats els ajuden molt a superar els impediments

Hér�ul�� cF
–

ESTADIO JOSé rICO PérEZ
C. FOGuErEr rOMEu ZArAnDIETA, S/n
03005 ALICAnTE

informacion@herculesdealicantecf.
net
–

L’H��c�les CF, ��a de les e�titats espo�tives amb m�s sole�a de la Com��itat Vale�cia�a, va decidi� posa� e�
ma�xa elp�oj ecte H��c�les Pa�alímpico

que els provoca la seva discapacitat �ísica o psíquica”,va a�egir el delegatJulioAranda García.
La secció Fútbol 7 Alicante espera
concretar una nov a activitat amb
aquesta escola esportiva de l’Hércules
CF, que té més de 60 nens i j oves sota
la seva disciplina.Val a dir que, el mes
dejuny passat, l’Hércules CF Paralímpico es va proclamar campió estatal
de la Lliga Nacional de Futbol 7 per a
Discapacitats i alguns dels jugadors
han �ormat part de la Selecció Paralímpica espanyola.

amb l’obj ecti�de col·labo�a�de ma�e�a activa e� la i�teg�ació social de les
pe�so�es a t�av�s de la p�àctica espo�tiva, l’ed�cació i el lle��e.
Així, la secció H��c�les Pa�alímpico
va ��ixe� de la col·labo�ació del cl�b
alaca�tí amb les e�titats G��po SIFu i
COCEMFEAlica�te,ielse�p�ime�eq�ip
competeix e� la Lliga nacio�alde F�tbol7. L’escola compta ambespo�tistes
d’edats comp�eses e�t�e els 10 a�ys
fns a la categoria sènior.
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Compartir el Talent
Dins el marc del Pla d’Acció Social, hi
ha un tipus d’activitats amb unes característiques més o menys iguals i específiques pel que fa a la concepció, a la manera d’activar-les, a una durada en el temps més
llarga, així com a un determinat nombre de participants, etc. Així, aquestes activitats estan englobades en la categoria de Compartir el Talent.
L’objectiu de Compartir el Talent és posar
en marxa projectes en col·laboració amb altres
entitats que es dediquen a la funció i assistència social, amb la voluntat d’oferir els coneixements professionals, acadèmics, tècnics, culturals... dels nostres associats i beneficiaris a
disposició de programes d’educació, formació, assistència, promoció i divulgació d’una
activitat formativa, cultural, esportiva o de
qualsevol altre tipus amb finalitats sempre altruistes.
En qualsevol cas, són projectes transversals,
ja que els posen en pràctica els nostres associats, ja sigui a títol individual o a través de les

seccions, i repercuteixen directament sobre col·
lectius concrets.
El període que abraça l’Anuari 2017 inclou
quatre projectes que, per les seves característiques, s’engloben en el marc de Compartir el Talent i en els quals l’Associació del Personal de
”la Caixa”, a través del Pla d’Acció Social, hi ha
pres part d’una manera activa i protagonista.
Es tracta del projecte d’Educació Financera a les
Escoles de Catalunya (EFEC), del Projecte Coach
per ajudar a persones a trobar feina, del projecte Et Fem Costat, que dóna suport als nois en
etapa educativa i en risc d’exclusió social, i de la convocatòria del certamen
posem en marxa
literari Mira’m als ulls i l’edició del lliprojectes
bre amb els relats guanyadors, la venda del qual es fa a benefici d’una entitransversals
tat social.
amb entitats del
A continuació us presentem la crotercer sector
nologia dels quatre projectes Comparque
es dediquen a
tir el Talent del Pla d’Acció Social que
inclou l’Anuari 2017.
l’atenció social
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Data: 28 de febrer
LLoc: barcelona

activitat: compartir el talent

el q�� m�� la ���t�a v�da
l’a��o�����ó ��� p���o��� ����� �� �o��o���ò��� �� �� ��go�� �����ó
��� p���� �� r����� m���’� ��� ����, ��� 1.180 ������ ����������
El 10 d’octubre a Barcelona i el 30 del mateix mes a
Madrid,van tenir lloc, en
elmarcdelsmagnífcsCaixaForum
d’ambdues ciutats,els actes de presentació del llibre Mira’m als ulls.
Unsmesosabans,el 28de�ebrer
esvatancar el termini de presentació dels originals que van participar en la 2a edició del Premi de Relats Mira’m alsulls,organitzat per
l’A ssociació del Personal dinsel seu
Pla d’A cció Social.
Convocat sota el lema “El que
mou la mevavida”,esvan rebre un
total de 1.180relatspresentats,una
xi�ra rècord que ens satis�à moltíssim,ja que demostra que el certamenemmarcatcomunprojectedel
PAShaquallat i que el seu missatge
detransmetrevalorssocialsatravés
de l’escriptura ha estat per�ectament entèspelsmésdemil concursantsquevanenviarelsseustreballs.
El Mira’m als ulls es va convocarper categories:In�antil (menors
de 12anys),Juvenil (de 13a 18anys),
Adults (de 19 a 64 anys) i Gent Gran
(de més de 65 anys). El tema d’inspiració escollit per a la segona edicióvaser “Elquemoulamevavida”,
ésadir,aquells�etsrelacionatsamb
els valors solidaris i que, d’alguna
manera,enshagin deixat petjada...

obj e���us
L’objectiufnaldelMira’malsullsés
con�eccionar un llibre amb tots els
relatsfnalistes,encadascunadeles
quatre categories. Degudament illustrada i maquetada,aquesta obra
conjuntas’editaràiesposaràalavendaalpúblic,iels�onsrecollitsesdestinaran auna causa solidària.
L’entitat bene�iciària de la recaptacióobtingudaperlavendadel
llibre Mira’m als ulls , perdecisiódels
associats que van votar-la a través
delnostrewebiquehacomptatamb
l’aprovació delaJuntaDirectivaha
estat L’A sociación Nacional SíndromesEhlersDanloseHiperlaxitudy
colagenopatias (ANSEDH).

e�s guanyado�s
qu� van ass�st��
a�s a�t�s d�
p��s�nta��� d�
Ba����ona
(a da�t) � d�
Mad��d (a ba�x).

fer elecció

Elj ur�� del M�r�’m
�ls ulls 2017
e�j ���� ��� ii p������ r����� m���’����
���� �� ����� fo���� ������� �������
q�� �g������� ��� �������� ���j ���ò��� �����à���
� �� �’à���� �� �� �������:
PepAlbanell,escriptor(associat imembre
del PAS);JoaquimCarbó,escriptor(associat i
������ ���pas); l�o���ç sá��h�zv����o��,

aNSEDH
–

C. NumaNCia, 8
30565 Las Torres de
CoTiLLas (murCia)

ehlersdanlosvascular@
gmail.com
–

l’a�o�����ó� n���o��� ���
sí���o�� �� eh���� d��los, Hiperlaxitudy colage-

escriptor (associat i membre del PAS);Àngel
Fo�� v����, ������o� co��o����� �� r������ �
e�����èg�� �� �� F������ó b���à��� ”�� c��x�”;
Bartomeu Nicolau Ribas, crític literari (asso���� � �o�·���o���o� �� La Soci ); l��í� u������,
�x��������� ���c����� s��� l��� �� b�����ona (associat i col·laboradorde LaSoci); mo�������� m��������,����g��� �� �� �����ó l��tura Barcelona (associada), i Roser Pàez,
membre de la secció Lectura Barcelona (as �o����� � �o�·���o���o�� �� La Soci).

�o������ é� ��� o�g����z���ó ����� à��� �� �����
q�� �� ������ � �o������o��, �j ���� � o������� ���
afectats perles síndromes
d’Ehlers-Danlos (un grup
�� ��������� g��è��q���
h������à����, �������������� � �o����������� �o�����) � ��� ���� f��������,j �
q�� �� ��� �o����������

���� ��������� ����� h�
ha nombroses di�cultats
���o������ �� ���g�ò����.
L’A NSEDHtambé pro�o� �� �������g���ó ����tí�ca de les síndromes i les
����� �o���qüè�����.to�
això amb la �nalitat de mi��o����� q������� ������ ��
��� ����o��� q�� ��� �����x��.
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Data: curs 2016-2017
LLoc: catalunya

activitat: compartir el talent
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C�m�a�t�� �l tal��t
� �����ya� a l�� ��c�l��
L’Associació del Personal de ”la Caixa” participa per cinquè any
�� �� ���� ���� eFec i hi ������ 47 f��m�����
Enguany s’ha completat la 5a
edicióis’hainiciatla 7adelprojecteEFEC,elprojecteEducació
FinanceraalesEscolesdeCatalunyaper
dotar deconeixementsfnancersbàsics
els alumnes de quart de secundària
(ESO),en sessionsimpartidesperpro�essionals de l’economia fnancera. I l’A ssociació del Personal, a través del PAS,
ha tornat a ser un dels motor de captaciódepersonal enl’àmbit de ”la Caixa”.
Precisament,lapeculiaritat del programa és que els tallers d’educació fnancerasónimpartitsperpersonesvinculades a bancs i entitats �inanceres
(pro�essionals en exercici o jubilats),
queho�andemaneraaltruista.Ielspro�essionalsdela Socihanrespost alaconvocatòria.
En el curs 2016-2017 el programa
s’ha consolidat amb 320 centres escolars d’arreu de Catalunya inscrits, la
qual cosa signifcalarealització de més
de 10.300 tallers per a més de 55.000
alumnes. En aquest context, l’A ssociaciódelPersonalhaaportat47companys
de la Soci inscrits que han participat
com a �ormadors,impartint els tallers
de gestió de pressupostos personals i

productes de crèdit,i han explicat com
evitar els casos de sobreendeutament,
i altres casos d’inversions, de situacions fnanceres quotidianes i planifcació fnancera personal, etc.

c�mp�r��r elt�len�
Una de les novetats destacades de l’edició del curs 2016-2017és el llançament
de l’APP EFEC,desenvolupada per l’IEF.
L’aplicació és un j oc amb preguntes
d’educaciófnanceraper al mòbil adreçada als alumnes que reben els tallers.

Pr�j e��e EFEc
–

av. josep
tarradellas, 123
08029 barcelona

efec@iefweb.org
–

e����� ���� eFec é� �����qüè��i� ��� ���� ����
eFep�� �� c�mi��ió eu�����, qu� �� ������ ��
u�� ��à��i���u������m�

Així doncs, d’una manera senzilla
però duta a terme per bons pro�essionals del sector fnancer (que hi participen de �orma altruista), el Proj ecte
EFEC s’ha erigit com una eina �ormativa perquè els alumnes aprenguin els
conceptesbàsics de cultura fnancera.
I la Soci hi contribueix, en el marc
del PAS i dins del projecte Compartir
el Talent, tot aportant l’experiència
pro�essional i els coneixements teòrics
del nostre personal. I des de la primera edició.

� e��ò�i�, �� ���f���i�nals del sector fnancer
im����i��������� � ��um��� �����������.
aqu��� ���g�� m�
�’��u���ió fi�������
�’�mm���� �� ��� ����m����i��� �’��g��i�m�� i�������i����� ��m
��� �’o�g��i�z��ió ��� �
�� c�������ió i��d�������u��m��� e���òmi�

(OCDE) i la Unió Europea
(UE), i està supervisat
��� d������m��� �’e�senyament de la Generalitat de Catalunya,amb
�’��� ���iu �� ����� � ��
�iu�����i� �� ��m���è��i�� ��� ��� �� g���i������� ��u� i�g������
i ��������, i ��i��� �ixí
��i���i� �’�x��u�ió fi�������.
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DatES: 7 de març � 28 d’a bril
LLoc: mallorca

activitat: compartir el talent

p�� ac����g��� q��
�� d��x�� �l� ��t�d��
l’a��������� ��� p������� �� ”�� c����” ���·������ ��� �� p��� ����
c���� �� �� F�������� e��� ��� �� �� ��� � ����� � m�������
El 7 de març es va dur a terme
la formació als mentors dels
j oves al CaixaForum de Palma gràcies a la implicació de la territorial en el projecte i a la col·laboració
de la Soci.
Durant dos mesos, els mentors de
CaixaBank i d’altres empresesfaran les
quatre sessions de mentoria amb elsjoves assignats al projecte i tornarà a ser
el CaixaForum de Palma l’escenari de
la cloenda d’aquesta tercera edició del
Projecte Coach a Mallorca el proper 28
d’abril. Una festa en la qual es troben
tots els agents: mentors,joves, tutors i
l’equip de la Fundación Exitvinculada
al projecte.
El Projecte Coach és una iniciativa
de la Fundación Exit que pretén reduir
l’abandonamentescolardejovesenrisc
d’exclusió social a través del coaching i
del mentoring. L’objectiu és que tinguin
unamotivacióper continuar estudiant
mostrant-los la realitat de l’empresa i
ajudant-los a millorar la seva empleabilitat mitjançant la incidència positiva en la seva autoestima, motivació i
orientació professional.
Així,durant quatre sessions,elsformadors, entre els quals hi ha associats
nostres, tutelen elsjoves que tenen assignats, i els ensenyen per dins què és
el món de l’empresa,presentant-los als
seus companys i potenciant el concepte de treball en equip i de compromís
per mirar de potenciar-ne la motivació per continuar la seva formació.

v�l�r �feg��
En aquest sentit, el Projecte Coach és
un valor afegit per als associats en actiu,ja que millora les seves competències professionals i n’enforteix el sentiment de pertinença.
Des de la Soci donem tot el nostre
suport i col·laboració a les direccions
territorials,fent decanalitzadorsi aportant el nostre personal. En l’edició de
Mallorca, vuit dels nostres companys
hi van participar.

Durant quatre sessions,
els nostres formadors
tutelen elsj oves que
tenen assignats i els
ensenyen per dins què és
el món de l’empresa.

Fund���ón Ex��
–

c. eraso, 31
28028 madrid

info@fundacionexit.org
–

l’��� ����� �� �� F�������� e��� �� ��
�������� ��� ���� �� ���� �’�������� ������ � ������ �� ���� ����� f��������
���������� ��� ������� ����� �f�g�� �
��� �������� � ��������� �� ������� ��
�����. e�� ����ò���� �� �� F�������� e���

el projecte coach
és una iniciativa de
la Fundación exit
que pretén reduir
l’a bandonament
escolar de joves en
risc d’exclusió social

��� ������g���, ���� ��ç�� �� �è����� �
�’��g���� �� �’������� ���� ���� �����
�������������, ��� ��� �������� �����g��� �� �� ���� ������èg�� �����sarialla formació i la inserció laboralde
� ���� �� ���� �’�������� ������.
a�� ��� ��� ��� ��� ������à����
����������� � ������� ��������, � �� ���
������ ��� ����� ��� �� F�������� e���
���à ����� � ����� ���� ���� ����� �’����� ��� �� ���� ���� ���� � ������ f����:
c����, �d�� �Y��.
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Data: 1 d’a bril
LLoc: barcelona

activitat: compartir el talent

AnuAri pAs 2017
projeCTes

T’a� �d�m a c��a� la t�va �m����a
l’a��������ó ��� p������� �� ”�� c��x�” ������� �� ���� ���� e� F�� c�����,
en �uè un e�u�p de �en�ors assessora als benefc�ar�s e�prenedors
En el marc del Pla d’A cció Social,una delesiniciatives en les
quals l’A ssociació del Personal
de ”la Caixa” ha impulsat el projecte Et
Fem Costat.
Estractad’unainiciativaquepermet
quequalsevolmembredela Soci,en�unciódelasevasituaciópersonaliaptituds
pro�essionals,puguio�erirelseuassessorament i el posterior seguiment del procéspertirar endavantunainiciativaempresarial.Enaquestsentit,EtFemCostat
ésunprojecteenelqualunequipdementors de la Soci assessora altresbenefciarisquevulguin emprendreun negoci.
ElprojecteEtFemCostatposaencontacteelsmentorsielsemprenedorsbenefciaris.Així,delamàdedi�erentsexperts,
t’acompanyemit’ajudematrobarlesmillors solucions alesnecessitats delateva
empresaonegoci.

Men��rs � emprened�rs
Comesveu,totsurtdel’Associació.Totdepèn de lagran �amília que ésla Soci:uns
ajuden (els mentors) i els altres són ajudats(elsemprenedors).Iquinssónelsperflsdelsmentorsi delsemprenedors?
El mentor ésun associat obenefciari, pro�essionalment que atresora una
dilatada experiència en di�erents disciplines per poder assessorar els emprenedors.Per la seva banda, el per�il de
l’emprenedor és el d’aquella persona
que vol tirar endavant una iniciativa
empresarial i que necessita assessorament.Elsemprenedorspoden,ono,ser
benefciaris de la Soci.
F�rm���ó
El projecte Et Fem Costat s’ha adreçat a
lespersonesdelcol·lectiuquehanvolgut
posarenmarxaunnegociperguanyar-se
lavida, amb la fnalitat d’assessorar-les i
acompanyar-lesenla sevainiciativa.
Enaquestprimerany,quecalvalorar
com de prova pilot,d’unabandavan ser
45els associats que esvan mostrar interessats a �ormar part del projecte, dels
qualsfnalmentvanser9lespersonesque
vancompletarla�ormació,i,d’altrabanda,esva atendre a 7benefciarisquevan
requerir assessorament.

Tot surt de
l’Associació, tot
depèn de la gran
família que és la
Soci: uns aj uden i
els altres són
aj udats.

el projecte et Fem
costat s’ha adreçat a les
persones del col·lectiu
qUE HAN vOLGUt POSAR
EN mARxA UN NEGOCi
PER GUANyAR-SE LA
vida, amb la Finalitat
d’assessorar-les
en la seva iniciativa

67

AnuAri pAs 2017
pensAmenT

u��� v��� ��� a����d��
El Pla d’A cció Social ha �et possible que l’A ssociació del Personal
de ”la Caixa” col·labori amb moltes entitats socials que �ormen part
d’aquest ampli, sòlid i robust bosc de la solidaritat que en diem tercer sector social.
La �orça de totes les entitats amb les quals
ens relacionem a través de la Soci,així com
la seva capacitat d’acció directa per ajudar persones i col·lectius necessitats d’empara, de suport, d’ajut i dejustícia social,
són una �ont d’inspiració i un exemple per
a nosaltres.
Col·laborar amb totes elles, �acilitar-los
la seva tasca i compartir amb les persones
a les quals ajuden o tutelen les nostres activitats i coneixements és en l’essència del
nostre PAS.Fins aquí,en aquestAnuari2017
hem pogut repassar quina ha estat l’acció
del nostre col·lectiu,tant pel que �a a les activitats de les seccions com a les que s’integren en el projecte Compartir el Talent.

En les pàgines que segueixen, i com en
els anuaris anteriors,volem cedir la paraula a tres personalitats, les refexions de les
quals enriqueixen el contingut de la nostra publicació anual alhora que serveixen
per aprendre i,també i sobretot,per entendreunamicamés quin és el sentit,lanecessitat i la urgència de les accions socials i solidàries.
Estracta de tresveus acadèmiques amb
un ampli bagatge en l’estudi de l’economia social i d’una activista social incansable.
Tenim el plaer de convidar-vos a la lectura de les col·laboracions que per a l’Anuari 2017 han �et: Guillem López Casasnovas,
pro�essor del Centre d’Investigació en Economia i Salut de laUniversitat Pompeu Fabra;Pere Guinjoan Estivill, pro�essor associat d’Economia a la Universitat Abat Oliba CEU,i Marta Esteve Zaragoza,directora
general de la Fundació Carulla.

EN LES PÀGiNES qUE
SEGUEixEN CEDim
la paraula a tres
personalitats, les
reFlexions de les
quals enriqueixen
EL CONtiNGUt DE
l’‘a nuari 2017’
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La �ova f�ag�l�tat �oc�al
r����� d� l�� �c������� d������l���d�� � ll��g �������

G��ll�� Ló��z
Ca�a��ova�
universitat pompeu Fabra

És notori que a nivell mundial
a�rontem un període prolongat de creixement molt modest. La població cada vegada creix
menys (fns i tot es redueix en alguns
països)ienvelleix relativamentenmolts
països occidentals i els avenços de la
productivitatsónmoltmoderats.A més,
aquest baix creixement està desigualment distribuït i éspocinclusiu: toolow
f or toolongf or toof ew és el seu millor descriptor. En e�ecte, els avenços tecnològics estan generant un �enomen de polaritzacióen el mercat detreball ilaglob alit zació genera gu any adors i
perdedors, i una percepció negativa
dels col·lectius adversament a�ectats.
Pel que �a a la resta, el proteccionisme
i el replegament intern s’estan installant a les societats.És important determinar què poden �er les polítiques econòmiques i socials per contrarestar
aquestes tendències.
La desigualtat global es redueix,
però augmenta dins de la maj oria de
països.La incidència de l’atur de llarga

durada comença a disminuir, però es
manté en nivells molt elevats. El progrés tecnològic dominant en l’actualitat substitueix eltreballreplicable.Això
a�ectaun ampli segment de l’ocupació
no qualifcada i també part de la qualifcada, cosa que es tradueix en una polarització de l’ocupació i dels salaris.El
procés de globalització deixa perdedors,que es concentren en determinades àrees o sectors.
Són necessàries mesures que contrarestin els e�ectes adversos del canvi tecnològic i la globalització, orientades a elevar el creixement potencial
i a millorar la redistribució:No one lef t
behind .

El que diuen les dades
per a Espanya
De mitjana, tant pel que �a a la renda
com al patrimoni, la gent gran j a no
són els pobres del país. Compte, però,
amb lesvariàncies,ja que són el millor
indicador de la necessitat relativa per
aunapolíticapública.Elpatrimoniestà
distribuïtmésdesigualment quelarenda, però els seus di�erencials són menors a Espanya que a la resta de laUnió
Europea (UE).L’Enquesta Financera de
les Famílies (EFF,a partir d’ara),que segueix una metodologia comuna entre
els països de la UE,o�ereix algunes sorpreses pel que �a a la riquesa relativa a
Europa un cop s’ha tingut en compte
(i)lariquesapertinençad’habitatge (en

contraposicióalpagamentdelloguers),
(ii) el còmput de rendes disponibles en
termes de capacitat de compra e�ectiva,(iii)laconsideraciódedotacionsamb
pensions meritades (si no s’hi pot accedir,l’estalvi ha de ser més gran,la qual
cosa la renda residual decreix) i (iv) un
cop comptabilitzades les prestacions
públiques en espècie com a despeses
substitutives evitades (sanitat, educació, serveis socials, que en un altre cas
generen despeses o primes d’assegurança addicionals).
La �otografa de les necessitats relativeshavariat.De�et,entre 2007i 2014,
datadel’últimadadadisponible,el risc
de pobresa dels nostresjubilats ha disminuït sis punts (del 25,5% al 19,2%),
precisament el que ha augmentat per
a la majoria. L’Enquesta Financera de
les Famílies ens diu que el percentatge
dejoves menors de 35anys que són cap
de �amília en una llar independent ha
baixat del 16% al 10,5%.Aquest és l’escenari del benestar perdut, silenciós,
d’unageneració:noemancipació,manca de �eina digna,precarietat i incertesa,natalitat.Laregressivitatdelestrans�erències intra�amilares (monetàries i
en espècie) i les d’acumulació i desacumulació de capital (donacionsi llegats)
en el ciclevital no compensa, sinó que
accentua les di�erències anteriors
L’habitatge,ensdiutambél’EFF,està
concentrat entre la gent gran. Comparant només els que tenen propietats –
jubilats respecte dels altres grups–, es
detecten per als primersvalors que dupliquen els de la resta, i que mostren
així un potencial important d’anualitats i hipoteques inverses, o per a l’impost de successions si és aplicable,com
acomplementofnançament,perexemple,de la avui dia incompletallei de dependència.
En defnitiva,el �et de sergranja no
ens indica la �ragilitat social que apuntava en el passat, tant per la menor desigualtat que contenen els seus indicadors mitjans com per la seva evolució
dispar respecte de la resta de població,
i dels mésjoves en particular.
Així mateix,lariquesa,neta de deute, de les llars habaixat un 25%fns als
153.000 euros actuals, mentre que la

69

AnuAri pAs 2017
pensAmenT

delsjubilats només ho ha �et en un 6%.
Però mentre que,en termes de mitges,
i no de mitjanes,lariquesaha augmentat per als nostresjubilats de 283.000
euros l’any 2005 a 328.000 euros l’any
2011,la dels inactius i els aturatsbaixava de 126.000 a 101.000 euros, símptoma inequívoc de la major desigualtat
de la distribució de la riquesa neta de
la nostra gent gran.Així, doncs, de tot
això en resulta clar que les polítiques
públiques s’han de �er des de les variàncies, tenint en compte les cues de
la distribució i no només les mitjanes.
Aixòvol dir que no es pot ser universalistes sense adequar, “proporcionar”,
els mitjans als objectius;és a dir, sense
prioritzar.
L’universalisme és més convenient
per als polítics,ja que prioritzar encara ésvist per la societat com una �orma
de discriminació i també com una cosa
còmoda per al gestor, a qui no li �a �alta instrumentar ni la prova de mitjans
ni de necessitats.Però no �er-ho,obliga
a perdre el �ocus redistributiu i erosiona encara més les comptabilitatsgeneracionals.

La valoració de
les conseqüències
De la situació espanyola,podem destacar-ne alguns extrems.En primer lloc,
el caràcter decisiu del mercat detreball
(ladesocupacióho erosionatot)ilacrucialitat de les segones rendes per a la
desigualtat,j a que es mutualitzar els
ingressos,encaraquesiguiacostad’una
baixa natalitat i d’una renda disponible e�ectivament menys alta del que la
suma aparenta. En segon lloc, més enllà de la distribució primària de la renda,s’observaunaredistribució mésper
labanda de les despeses que per la dels
ingressos, amb una desigualtat (Gini,
rangs...)quenodesapareix,malgratque
la sevatraducció enbenestar (�elicitat?)
i la seva evolució estigui a�ectada per la
demografa. En aquest sentit, les paradoxes delbenestar sónben conegudes,
amb unavaloració percebuda d’expectativa més exigent,�rustració i queixa,
quan, per contra, superior és el desenvolupament assolit. En qualsevol cas,
més que la desigualtat, el que hauria
de preocupar és la pobresa i, fns i tot
mésquelapobresa,lapolarització com
avariable pronòstic de la ruptura de la
cohesió social.En tercer lloc,el componentpúblicdelaredistribuciódelarenda i la riquesa depèn �ortament del desenvolupament econòmic que el �aci

sostenible en fnançament, sense que
es pugui postular una causalitat directa o inversa entre la despesa social i el
creixement (iviceversa).Les polítiques
selectives,més redistributivesper euro
gastatperòdemenorincidènciapel seu
escàs import.
Enlamajoriadelspaïsos,1 elsingressos reals mitjans de les persones continuen sent més alts que els de les generacionsanteriorsalamateixaedat.Però
aquest j a no és el cas dels nascuts a la
dècada de 1960 en comparació amb les
generacions nascudes una dècada
abans.La desigualtat dels ingressos ha
anat augmentant de generació en generació a la mateixa edat en dos terços
dels països, i en particular entre els
grups mésjoves, per als quals la desigualtat ésavuidiamoltmésaltadel que
ho és per a la gent gran.
La salut, per la seva banda, es relaciona amb la �orta disminució de les
taxes d’ocupació a partir dels 55 anys
d’edat,cosa que indica la importància
d’altres �actors, com ara la �orma en
què �unciona la capacitació pro�essional, el �uncionament dels mercats laborals i el disseny del sistema de pensions.De mitjana,alvoltant de dos terçosdeladesigualtat d’ingressos al llarg
de la vida es trans�ereix a la desigualtat de les pensions, de menys del 25%
per a molts països anglosaxons a més
del 85% en aproximadament un terç
dels països de l’OCDE. Els que tenen
ingressosbaixos tendeixen a tenir una
expectativa de vida més curta que els
que guanyen molt, i això redueix encara més les seves pensions totals en
aproximadament un 13%.Així doncs,
augmentar l’edat dejubilació tendeix
a eixamplar la desigualtat en les pensions totals entre les persones amb ingressosbaixos i alts,per petit que sembli l’impacte.
Aquest és l’escenari, doncs, de les
noves generacions. Un mercat de treball precari, escassa o nul·la capacitat
d’estalvi,accésal’habitatgegairebénul.
Davant d’aquest panorama, aquestes són algunes de les recomanacions
dels treballs comentats:
1) Posar el �ocus de les intervencions en la primera in�antesa: iniciar
mesures de protecció social a edats primerenques,especialment per als nens
d’origen des�avorit; 2) Assegurar una
bona qualitat dels serveis que tenen
cura dels nens i de l’educació in�antil,
reduir el �racàs escolar,millorar les escoles des�avorides de baix rendiment,

lluitar contral’abandonament escolar
prematur i combatre els estereotips de
gènere detectatsprematurament al’escola; 3) Limitar l’impacte de la pèrdua
de llocs de treball i combatre la desocupació de llarga durada: per �er-ho, en�ortir les polítiques d’ajut als treballadors desplaçatsper la crisi i el canvi tecnològic, o�erint-los assessorament,
auditories d’habilitats,i assistència en
la recerca de �eina i reciclatge,i 4) Prioritzar nivells adequats d’ingressos de
jubilació mitjançant una combinació
de xarxes de seguretat en la vellesa, la
pobresa i la soledat.
Tot això ens deixa una agenda en
la qual s’hauria de considerar: 1) Una
política fscal més neutra amb les plusvàlues invertides però més agressiva
amb els guanys de capital realitzats a
part del sistema productiu (al marginal de renda); 2) Una política pública
més selectiva pel que �a a la despesa
prioritzada que recuperi per aquesta
via la més que probable regressivitat
fscal introduïda per la banda dels ingressos (és a dir, la dualitat fscal amb
una deriva de creixement d’impostos
indirectes i uns tributs directes en els
quals les rendes de capital estiguin relativament menysgravades que les del
treball); 3) El redisseny d’uns pressupostos públics més centrats en les “in�raestructures del benestar”, és a dir,
a millorar el capital humà dels que
parteixen d’una situació in�erior, en
educació, en �ormació, en natalitat.A
la Heckman! (És a dir, més prevenció i
intervencions primerenques com a
�orma d’inversió social),i 4)Una reconsideració dels equilibris intergeneracionals del benestar que integri política pública,serveis socials i polítiques
laborals actives (treball digne, accés a
l’habitatge, emancipació, natalitat):
del workf are2 al welf are .

noTes
1. OECD (2017), Preventing Ageing Unequally ,
oecd publishing, p�ris.
htt�://�x.��i.�rg/10.1787/9789264279087-�n
2. amb ��lítiqu�s �lt�rn�tiv�s �� workfare
�ns r�f�rim � un sist�m� �� �r�t���ió s��i�l
qu� int�r���i�ni més bé �mb �ls int�r�ss�s
��ls in�ivi�us, l�s f�míli�s i �l m�r��t �� tr�b�ll;
qu� f��iliti l� r�ins�r�ió l�b�r�l�n ll�� ��
��sin��ntiv�r-l�, i qu� �r�t�g�ixi l�s ��rs�n�s
qu� n� �st�n �n ��n�i�i�ns �� tr�b�ll�r ��rò
qu� �viti �r��r un� ����n�èn�i� ��rm�n�nt
��lsist�m� �n l�s qu� sí qu� h� �st�n.
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p���
G���j oa�
universitat
abat oliba ceu

En latotalitat de les economies avança- tit a l’educació.Cal que tothom tingui accésgades d’Occident, hi ha establert, amb rantit a una xarxa sanitària que diagnostiqui
una extensió diversa,l’estat del benes- les malalties i apliqui una senalla universal de
tar.Anomenem “estat delbenestar”al conjunt tractaments. Cal que totes les persones grans,
de prestacions públiques per atendre, amb co- incapaces de treballar per l’edat, gaudeixin
berturauniversal,les necessitats d’educació de d’una aportació de diners públics que els pernois i noies,de serveis d’atenció sanitària,de la meti mantenir un nivell de vida decorós. I cal
provisió de pensions públiques dejubilació a també que totes les persones impossibilitades
les persones grans i, de manera creixent en de valdre’s per elles mateixes tinguin garantit
aquests darrers anys, de serveis d’assitència a l’ajut necessari per tal que puguingaudir d’una
les persones impossibilitades de valdre’s per manera deviure plenament humana.
elles mateixes,ja sigui per edat, per malaltia o
– En segon lloc, cal de�inir molt bé i resiper invalidesa.
tuar el paper dels poders públics en aquest esArreu on ha estat implantat, l’estat del be- quema. Les administracions públiques tenen
nestar gaudeix d’unagran acceptació.Malgrat dues comeses que ningú altre no pot dur a terels problemes en la seva defnició i gestió, és me. Els cal defnir els nivells de qualitat amb
obj ecte d’una gran estima per part de la poquè aquests serveis han d’ésser prestats i els cal
blació. I, tanmateix, cal dir que la provisió també assegurar que e�ectivament siguin assod’aquests serveis, de manera totalment gratuï- lits. I també han de proveir els �ons necessaris
ta per a l’usuari (és a dir, sense exigir-li cap més per tal que aquest nivell de qualitat estigui unialtra contribució personal d’allò que a cadascú versalment i e�ectiva assegurat. En canvi, cal
li toca aportar als recursos de les arques públi- querenunciïn aproveirper ellsmateixosaquest
ques), amb cobertura “des del bressol fns a la servei. Fer de proveïdors directes els inhabilita
tomba”, presenta dues grans difcultats.
per ser àrbitres sobre la qualitat i l’abast e�ectiu
– D’unabanda,un problema fscal de possi- dels serveis prestats.
bilitat de fnançament,per l’es�orç tributari re– I en tercer lloc, cal �er compatible l’abast
querit i per la desincentivació de la iniciativa, universal d’aquests serveis amb la necessària
de l’es�orç i de la presa de riscos que la pressió responsabilitat personal dels seus usuaris. En
fscal, de la intensitat requerida per fnançar defnitiva, cal eliminar la gratuïtat universal,
l’estat del benestar actual, indueix.
substituint-laper nivells de copagament que es– D’altrabanda,tendeix a produir,al capda- tiguin en �unció de les possibilitats de la �amívall i en la immensa majoria de la ciutadania, lia de l’usuari, possibilitats que varien en �unun estat d’anomia.El ciutadàreceptor d’aquests ció de la seva renda i el seu patrimoni i també
serveis és reduït a un estat d’in�antilisme crei- de la situació personal de tots i cadascun dels
xent que, lluny d’alliberar-lo, l’esclavitza, tal membres de la unitat �amiliar.
comja va diagnosticar, �a 104 anys, Hilaire BeEls di�erents estats de benestar correspolloc.El ciutadà de les nostres democràcies avan- nents a cadascun dels països són realitats hisçades passa, a través d’una in�antilització �or- tòriques que són �ruit d’una conjunció de �acçada, de la condició de senyor i amo d’ell ma- tors ideològics i també de pressions i atzars
teix aladeclient (enel sentit
polítics.Entre els �actors
romà d’aquest mot) de l’esideològics que han tintat-Behemot.
gut un paper rellevant
Ens cal, per tant, repenen la seva construcció hi
sarelnostre “estatdelbenesha l’anomenada econocal eliminar la mia del benestar.Es tractar”.Semblanecessari manGRAtUïtAt UNivERSAL, ta d’unabranca de la teotenir un triple criteri.
– En primer lloc, cal
substituint-la per ria econòmica que està
mantenir l’abast univerNivELLS DE COPAGAmENt molt marcada, com tota
sal de les cobertures. Cal
la teoria econòmica moSEGONS LES POSSiBiLitAtS derna, per una flosofa
que tots els nois i noies conde la Família de l’usuari social subj acent de caire
tinuïn tenint accés garan-
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utilitarista. L’utilitarisme, aplicat a la política, postula que cal que l’acció pública estigui
dirigida pel criteri de la maximització del saldo total de perspectives de plaer (el dolor es
considera un plaer de signe negatiu). La perspectiva utilitarista indueix què l’actuació dels
poders públics caigui en la tecnocràcia. Els
usuaris dels serveis públics, en aquesta perspectiva, veuen desdibuixat el seu caràcter de
persones, per esdevenir mers objectes d’una
actuació vista exclusivament com a tècnica i
mesurada, per tant, només en termes d’eficiència.
Bona part de l’esforç de la filosofia política
contemporània s’ha centrat a buscar vies i maneres per poder superar aquest caràcter tecnocràtic i inductor d’anomia dels estats de benestar. El capdavanter d’aquest esforç ha estat el
filòsof americà contemporani John Rawls.
Rawls, fugint de l’utilitarisme, i acollit en una
perspectiva ètica i política de caire kantià i contractualista, planteja una proposta de configuració de l’acció de l’estat al voltant de dos
principis de justícia. Un primer principi que
asseguri les llibertats iguals per a tothom. I un
segon principi que asseguri, d’una banda, la
igualtat efectiva (i no nominal) d’oportunitats
i, d’altra banda, que estableixi que les desigualtats presents en renda, patrimoni i accés als recursos, només siguin permeses en la mesura
que aquestes mateixes desigualtats resultin
beneficioses per als membres menys afavorits

de la societat. La proposta de Rawls, i de tota la
immensa escola de pensament a què ha donat
lloc l’aportació d’aquest pensador genial, ha
estat criticada, però, pel seu caràcter utòpic.
És a dir, per la seva manca d’arrelament en les
condicions històriques concretes de les societats en les quals la seva proposta s’hauria de
posar en pràctica.
L’economia política contemporània és filla de la Il·lustració. El seu fundador, l’escocès
Adam Smith, que abans d’economista havia
estat catedràtic de filosofia moral, és autor
d’una obra remarcable en aquest darrer camp,
La teoria dels sentiments morals. Smith va escriure des de la perspectiva de la filosofia moral
de l’escola escocesa, molt influït pel pensament del seu mestre Francis Hutcheson i del
seu amic proper, David Hume. Eren, tots ells,
autors antitradicionalistes. El retorn de la teoria econòmica a l’humanisme smithià, propugnat pel premi Nobel Amartya Sen, pot ésser una via per superar les antinòmies del pensament econòmic utilitarista. Una altra via
pot ésser el retorn a la tradició aristotèlica, estoica i crisels diferents estats de
tiana del dret natural, desbenestar de cada país
cartada, potser de manera
precipitada, pel pensament són realitats històriques
il·lustrat. En aquest camí, ja
fruit de factors
hi ha alguns resultats preliideològics,
pressions i
minars que conviden a l’estambé atzars polítics
perança.
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ma�ta e�t�v�
directora de
la Fundació carulla

Què �aunapersonatanvinculada al món social comjo dirigint una �undació cultural?
Em �an moltes vegades aquesta pregunta...i llavors emvénen al cap totes
les persones que he conegut que han
participat en els di�erents proj ectes
dels quals he �ormat part...la Maria,el
José, la Fàtima, el fll de la Rosa...
I que patien problemes d’habitatge, d’atur, de papers...
Però hi havia moments en què podien somniar i imaginar-se d’una altra manera,en què podien recordar-se
com havien sigut i tornaven a aga�ar
energies, en què podien sentir-se part
d’un tot més integrador, els brillaven
elsullsis’oblidavendelmésimminent.
I era en aquests moments quan podíem recuperar l’espai d’optimisme i
de treball necessari per avançar en el
seu procés. Quan altres llenguatges ens ajudaven a parlar de les emocions, a desbloquejar,a reconnectar,i
acompartir desdeladi�erènciai acontinuar creixent.

Quan la cultura obria la porta!
Garantir un accés universal a la cultura, promoure-la com a dret �onamental i establir-la com un dels eixos centrals de les polítiques d’inclusió, permet construir relacions que �aciliten
el diàleg i contribueixen agenerar noves oportunitats i construir un �utur
millor per a la nostra societat.
La cultura és la cruïlla vital d’una
societat, on es troben el camí de les
oportunitats,el camí de l’educació,el
camí de la creació i el camí de les persones.
El camí de les oportunitats ens �acilita l’accés perquè aquesta cultura pugui ser i estar a l’abast de tots i totes.

Perquè la cultura ens �a créixer, ens
interpel·la, ens emociona i ens regala
�elicitat. Ens permet un llenguatge
comú que no entén d’economia ni ascensor social, i que cadascú interpreta i utilitza ala seva manera,igual que
cadascú sent i rep de �orma di�erent
un llibre o un poema. Un llenguatge
viu queesconstrueix permanentment
i no deixa indi�erent a ningú.
El camí del’educació éslavia d’entrada de la cultura a la nostra vida en societat i al nostre imaginari col·lectiu
en igualtat d’oportunitats.L’experiència educativa és una experiència cultural cabdal en una societat democràtica.Amb independència de l’origen
cultural i socioeconòmic, l’educació
permet que tots els nens i nenes estiguin en contacte, aprenguin i experimentin amb lacultura.LaUNESCOdefneix la cultura com “allò que �a de
nosaltres éssers especí�icament humans, racionals, crítics i èticament
compromesos”.
La cultura ens ajuda a mirar en�ora,a entendre els altres,a comprendre
la di�erència sense por.
En un món globalitzat on la in�ormació arriba molt segmentada, cal
una educació que �ormi ciutadans
amb capacitat de ser crítics i de no donar-ho tot pervàlid.Una educació cultural que enriqueixi el pensament i
la societat.
La cultura s’aprèn iva sempre dela
mà de l’educació. Hem de generar espais per aprendre a estimar-la i desitjar-la,perquèlaculturaens�améslliures, ens ajuda a explicar-nos dins el
món en quèvivim i acompartir aquest
llenguatge comú que cadascú expressa de �orma di�erent.
El camí de la creació , de l’emprenedoria, de la qualitat, de les metodologies,de la indústria cultural...El camí
dels qui tenen idees,dels qui les executen, dels qui els acompanyen.Un conjunt de camins imprescindible per repensar-ho tot una vegada i una altra,
per �er-ho millor. És el camí de la mà-

Marta est�v� (1975)
és lli��n�iada �n Dr�t
i tr�balladora so�ial.
D�sprés d� 20 anys
tr�ballant �n �l t�r��r
s��tor so�ial, ini�ia
una nova �tapa �om a
dir��tora d� la funda�ió
carulla: la �ultura
�om a motor d�
trans�orma�ió so�ial.
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xima diversitat, de les idees esbojarrades que trenquen paradigmes i permeten nous formats i nous escenaris. La
cultura mai s’atura, no pot deixar de
reinventar-se, d’investigar i arriscar-se
per mantenir-se viva.
I finalment, el camí de les persones.
Un camí sovint oblidat.
Si bé definir què és cultura és quasi un exercici quimèric, tots tenim una
construcció al nostre cap de què és. Perquè la cultura som nosaltres, som les
persones. La creem, hi contribuïm, la
modifiquem, etc.

Responsabilitat
Això vol dir que ens apropiem de la cultura quan ens agrada, però que ens en
desapropiem quan veiem que no hi podem accedir, que ens separa.
Per tant, totes les persones, institucions, etc. tenim responsabilitat en
fer que la cultura sigui el camí de les
persones; un camí plàcid en el qual

tothom, segons la seva visió, motivació i capacitats, hi pugui participar.
El fotògraf brasiler Sebastião Salgado, qui ha documentat durant dècades la condició humana, descriu les
persones com “la sal de la Terra”...
Cada granet de sal és diferent de l’altre, per molt que els veiem iguals.
I cada persona és un “granet de sal”
que permet configurar societats de forma singular des de la diferència i la diversitat. Les persones fem possible el
nostre món, únic i fascinant, gràcies a
la capacitat que tenim de pensar-lo i
interpretar-lo permanentment.
Transformar el present, generar
noves oportunitats i construir una societat cohesionada. Durant anys he
perseguit aquestes fites des de l’acció
social i ara, des de la Fundació Carulla,
continuo apostant per un país i una
societat que no deixin ningú enrere, i
en les quals la cultura sigui un element
indispensable per aconseguir-ho.

Les persones
fem possible el nostre
món, únic i fascinant,
gràcies a la capacitat
que tenim de pensar-lo
i interpretar-lo
permanentment

La cultura és la cruïlla
vital d’una societat,
on es troben les
oportunitats, l’educació,
la creació i les persones
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Associació del Personal
de ”la Caixa”
Fundació

Fundada el 1931, l’Associació del Personal de ”la Caixa” porta més de vuitanta anys tenint cura dels empleats de
”la Caixa”. Des del 2013, a través del Pla d’Acció Social (el PAS), comparteix les seves activitats, habilitats i coneixements amb les persones més necessitades .

Finalitat

LA PERSONA, LA NOSTRA RAÓ DE SER
• Fomentar la companyonia i la relació entre els associats.
• Promoure el perfeccionament intel·lectual, cultural, físic i esportiu dels associats.
• Mantenir vincles de cooperació amb ”la Caixa” i amb altres entitats del seu grup, en la consecució de les seves finalitats socials.
Aquests objectius es duen a terme mitjançant activitats diverses –puntuals o organitzades en seccions– i serveis.

Àmbit

L’Associació actua en favor i en interès dels seus membres a tota Espanya. Les seves activitats es realitzen principalment als llocs de residència dels associats.

Cens

Dades a 31/12/2017:
22.730 associats i familiars beneficiaris.
222 seccions gestionades pels mateixos associats delegats i repartides per tot el territori que mouen 15.268
persones:
• 175 seccions esportives: activitats subaquàtiques, atletisme, bàsquet, bici de muntanya, BTT, billar, bridge,
caiac, caminants, ciclisme, esquí, excursionisme, futbol sala, futbol 7, futbol, golf, hípica, jocs de taula, kàrting,
kitesurf, muntanya, mototurisme, pàdel, paddle surf, paintball, pesca, petanca, piragüisme, running, senderisme, slot, tai-txi, tennis, tennis taula, tir amb arc, triatló, vehicles 4x4, vela i ioga.
• 47 seccions culturals: balls de saló, cant coral, conferències, excursionisme i visites culturals, filatèlia i numismàtica, fotografia, gastronomia, història, informàtica, lectura, música moderna, pintura i teatre.
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Serveis i
activitats

El nostre objectiu principal és el de contribuir a millorar la qualitat de vida dels empleats associats i beneficiaris,
amb activitats i serveis que millorin el seu desenvolupament intel·lectual, cultural i físic, amb la voluntat de ser
transmissors de valors fonamentals com ara la companyonia, la relació, la solidaritat, la participació, la iniciativa i el respecte. Per això, promovem les activitats culturals i esportives entre els associats i beneficiaris.

Organització

L’Associació està dirigida col·legialment per la Junta Rectora i la Junta Directiva, que són els òrgans necessaris
de l’Associació.
La Junta Rectora, elegida per tots els associats, té la seva representació, i és, per tant, l’òrgan superior de
l’Associació i determina les directrius per a l’acompliment dels seus objectius, en té cura i fomenta l’activitat associativa.
La Junta Directiva administra i representa l’Associació, d’acord amb la Junta Rectora.

Publicacions

L’Associació publica mensualment, en format paper i digital, La Soci, la revista de l’Associació que compta ja amb
555 edicions (desembre de 2017).
A més a més, anualment publica l’Anuari del PAS (https://www.lasoci.org/pas_anuari.php), del qual comptem amb la quarta edició i el llibre de relats curts Mira’m als ulls (www.miramalsulls.cat), en la segona edició.

Contacte

www.lasoci.org
info@lasoci.org
Carrer Teodor Roviralta, 65
08035 Barcelona
Telèfon 932.111.544
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