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EDITORIAL

IMPULS I CONTINUÏTAT
es reunions que la Soci està mantenint amb totes les Direccions
Territorials ,de les qualsus estem
in�ormant puntualment, més
enllà de ser una presentació i
declaració d’intencions per part
nostra,amb lavoluntat d’estrènyer uns llaços �orts
i indestriables amb CaixaBank, tenen l’objectiu
de donar a conèixer el nostre projecte d’Associació
del Personal de ”la Caixa” als directius i directives
de tot el territori. Els convidem, si és que encara
no són associats, a �ormar-ne part i els demanem
la seva col·laboració per �er que tots els companys
i companyes de CaixaBank sàpiguen qui som, què
�em i els avantatges que suposa ser de l’Associació.
En aquest context, i deixant constància de
la molt bona acollida que els nostres representants han tingut en totes aquestes reunions, que
s’han dut a terme en un marc de sintonia notable per ambdues parts, s’han produïtja resultats
pràctics que estan ajudant a di�ondre el missatge associatiu d’una manera e�ectiva entre tots
els empleats i empleades de l’entitat.
Així,atots elsnouspro�essionals que participen
en el programa CaixaBank First Experience, de
benvinguda i �ormació inicial, se’ls explica el que
és la Soci. De la mateixa manera, la plata�orma
Persones de les DireccionsTerritorials, el portal de
comunicació interna, inclou di�usió explícita de
l’Associació;i l’app de la Soci es pot descarregar des
del mòbil corporatiu. Són accions encaminades a
impulsar la Soci i a �er-la present a tots els àmbits
de ”la Caixa”. I en �arem més.

L

Paral·lelament i com no pot ser de cap altra
manera, l’A ssociació no s’atura, ans al contrari.
Així, mentre laJunta Directiva porta a terme tots
els acords que es van prendre en l’última Junta
Rectora, les nostres seccions continuen organitzant activitats esportives i culturals, i les que
estan adherides al PAS-Voluntaris de ”la Caixa”
també en �an de caire solidari.
Totes aquestes activitats, òbviament, compten
amb la participació de molts de nosaltres, que
compartim l’experiència amb altres companys
i companyes i, cada vegada més, també amb els
nostres �amiliars. Cal �er-ho constar: la Soci aposta decididament per la conciliació �amiliar en el
temps lliure i la �acilita.
En aquest sentit, una evidència potent que el
nostre vaixell associatiu continua navegant a
velocitat de creuer és la disputa escalonada de
les nostres estimades Copes Associació, un punt
de trobada magnífc amb l’excusa de l’esport i
una mani�estació en clau associativa de calat. El
mes de març se’n van disputar dues: la de pàdel
a Saragossa i la de bàsquet a Múrcia, totes dues
gràcies a l’es�orç organitzatiu de les seccions
Pádel Zaragoza i Baloncesto Murcia, respectivament. I s’estan preparant
LES REUNIONS AMB
les de �utbol 7 i �utbol sala.
És a dir, tenim més preLES DT DE CAIXABANK
sència i la mateixa il·lusió
I LES NOSTRES COPES
de sempre. Impuls i contiASSOCIACIÓ
SÓN EVIDÈNCIES
nuïtat. Som la Soci...
Consell de Redacció

QUE LA SOCI CONTINUA
REMANT AMB FORÇA
www.lasoci.org
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NOTÍCIES

VII COPA DE PÀDEL 2019

SARAGOSSA VA SER
UNA SEU MAGNÍFICA
L’organització a càrrec de Pádel Zaragoza va ser impecable,
en un ambient esportiu i cent per cent associatiu
oc, set, partit i Soci! Les parelles
van donar-ho tot, elspartits decisius van ser competits i intensos,en un context molt esportiu
i, sobretot, molt associatiu.E�ectivament, el dissabte 23 de
març, a la ciutat de Saragossa,i més concretament
a tots els racons del club Pádel Plaza, on es va
disputar la VII Copa Associació de Pàdel 2019,
s’hi va respirar ambient de Soci, al cent per cent.
Allí es van reunir més de seixanta (64 per ser
exactes) companys i companyes de deu seccions
per passar-s’ho bé,jugar a pàdel... i �er Soci.
La �esta anual del pàdel associatiu va ser organitzada per la secció Pádel Zaragoza, amb el
delegat,Javier Arnedo, al capdavant de tot l’operatiu. I cal dir, d’entrada, que l’organització duta
a terme pels amics aragonesos va ser impecable.
“Veure les cares dels companys i companyes
passant-s’ho bé i podent gaudir de la trobada
compensa i molt”, comentava el delegat, en el
moment de �er balanç.
Saragossa va rebre la Soci amb els braços
oberts i, una vegada més, la Copa va ser un esdeveniment en què el component esportiu i les
ganes de competir van combinar a la per�ecció
amb l’esperit associatiu que sempre presideix
aquest tipus de mani�estacions.
A la VII Copa de Pàdel 2019 van prendre part
jugadors ijugadores de les seccions de Barcelona,
Madrid, Mallorca, Navarra, el País Basc, Sevilla,
Tarragona,València,Valladolid i Saragossa.

J

perJ osé Luis Franco i Nicolás Graciani, de Pádel
Madrid, van ser-ne les guanyadores, respectivament. La categoria mixta es va disputar en un
únic grup, amb �ase prèvia, semis i fnal, que
van guanyar Sara García i Luis Manuel Pinto
(Pàdel Tarragona).
Enhorabona a ells i elles, i a tots els participants i acompanyants que, a Saragossa,van tornar
a deixar clar quin és l’esperit de la Soci.

Tres categories i molta emoció
Des de les nou del matí del dissabte i durant tota
una intensa jornada es van disputar els partits
d’un torneig dividit en tres categories: primera,
segona i mixta.
En les categories primera i segona, es van �er
�ases prèvies i eliminatòries de quarts, semis i
fnals, més dos quadres de consolació. La parella
Justo J avier Donezar i Álvaro Lerga, de Pádel
Navarra (una “clàssica”de la Copa), i la �ormada
4
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Va ser una j ornada
intensa la de la Copa
de Pàdel en què
uns competien i els
altres s’ho miraven
i animaven.

És el costum que, en el sopar de cloenda, es proposa la
candidatura per organitzar l’edició següent. Enmig de
l’ovació general, els companys de Pádel Madrid, amb el
delegat Óscar Herrero al capdavant, es van oferir per acollir la Copa
Associació de Pàdel 2020. L’any que ve, la “família” del pàdel ens
tornarem a reunir, aquesta vegada serà a Madrid!

BENVINGUDA I CLOENDA

VII Copa Associació Pàdel
Saragossa, Pádel Plaza
Primera categoria
Campions
Justo Javier Donezar / Álvaro Lerga
Pàdel Navarra
Finalistes
Luís Francisco Castañón / Carlos Pineda
Pádel Sevilla
Consolació primera categoria
José María Armentia / David García
Pádel Zaragoza
Segona categoria
Campions
José Luis Franco / Nicolás Graciani
Pádel Madrid

L’acte de benvinguda de la
VII Copa Associació de Pàdel va tenir lloc divendres
alvespre a l’hotel NH Ciudad de Zaragoza, on es va allotj ar tota l’expedició, formada perj ugadors ij ugadores acompanyants.
Entre els i les assistents cal destacar la presència del director de RH
de la DT d’A ragó-La Rioj a de CaixaBank, David Gracia, que es va mostrar
molt satisfet pel fet que Saragossa
acollís una trobada de la Soci tan
bonica, i també delvicepresident de
la Federación Aragonesa de Pádel,
Ángel Maté.
LaJunta Directivava serrepresentada peltresorer,AntoniArtés, que no
es va perdre ni un partit i que va agrair a tothom el fet de ser-hi i de saber

gaudirde la Soci en tota la seva plenitud i, molt especialment, a la secció
amftriona per la magnífca acollida.
Dinar de germanor
El dissabte al migdia, eltorneig es va
aturar perquè tots els i les participants dinessin plegats a les mateixes
instal·lacions del Pádel Plaza, i a la
nit va tenir lloc el sopar de la Copa al
restaurant Tres Mares, amb l’acte de
lliurament de les copes als campions
i campiones, amb el delegat, Javier
Arnedo, com a mestre de cerimònies. Fins aquí els actes “ofcials”.
Cal dir, però, que un nombre signifcatiu del personalva sortir a gaudir de l’animada nit de Saragossa. La
Soci i el pàdel lliguen, i la ca pital de
l’A ragó va ser un lloc especial...

Finalistes
Jaume Alemany / Fernando Serra
Pàdel Mallorca
Consolació segona categoria
Alberto Javier Hernández / F. Rafael Muñoz
PádelValencia
Categoria mixta
Campions
Sara García / Luis Manuel Pinto
Pàdel Tarragona
Finalistes
Beverly Martínez / José Luis Gregorio
Pádel País Vasco

www.lasoci.org
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PROCÉS ELECTORAL

ELECCIONS
A LA JUNTA
RECTORA 2019
El 15 de març va fnalitzar el termini per
presentar les candidatures a la cambra
dels nostres representants
leccions a l’A ssociació del Personal de ”la Caixa”! El 15 de
març va fnalitzar el termini de
presentació de candidatures
per cobrir la meitat dels membres de la Junta Rectora.
Cal recordar que, en aquests comicis, els companys i companyes que surtin escollits rectors i
rectores ho seran per un període de tres anys, i no
de sis com marquen els Estatuts.Aquesta mesura
excepcional va ser aprovada per la Junta Rectora
del mes de gener passat, per la necessitat d’igualar
el venciment dels mandats amb els rectors i rectores que actualment estan en la meitat del seu i als
quals encara queden tres anys de vigència.
Així,l’any 2022 tota la cambra es renovarà alhora i es podrà procedir a la constitució d’unaJunta
Rectora que, mantenint una representativitat territorial equitativa,estigui composta per un nombre
de representants menor a l’actual i més racional
amb la nostra realitat i manera de �uncionar.

E

Candidatures presentades
En tancar l’edició, la Comissió Electoral procedia
a validar les candidatures presentades, el pas

Una imatge
de l’última
Junta Rectora,
celebrada el gener.

Composició de la
Junta Rectora
En el moment de
procedir a la
renovació parcial
reglamentària, que va
tenir lloc el mes de
febrer passat, la Junta
Rectora estava
constituïda per 179
rectors i rectores.

previ a la proclamació provisional dels candidats
i candidates prevista per a aquest mes d’abril.
La llista completa es publicarà a la pàgina web
de la Soci i, paral·lelament, els associats i associades rebran la relació de les candidatures de les
seves demarcacions.
El Reglament electoral contempla un període per presentar recursos i, si es dona el cas, la

¡ÚLTIMA
HORA!
ÚLTIMA HORA!

MÚRCIA ACULL LA COPA DE BÀSQUET
Al tancament d’aquesta edició, tot era a punt a Múrcia per a la disputa de la
Copa Associació de Bàsquet, el 30 de març al pavelló Federico Arce i que ha
congregat la maj oria de seccions de l’esport de la cistella.
Els companys de Baloncesto Murcia, encapçalats pel delegat José Francisco Campuzano, s’han esforçat per preparar un cap de setmana per al record. De fet, en tenen
experiència,j a que aquesta és la segona vegada que organitzen la copa a casa seva.
En el proper número de La Soci informarem detalladament de la gran festa del
bàsquet associatiu.
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ERRATAS
FE DE
D’ERRATES

En la pàgina 7 del
número de febrermarç de la revista, la
foto de Francesc
Moragas era aquesta (que�guraenl’edició digital) i no la que,
per una errada tècnica, es va publicar
de Josep M. Boix.

COPA DE FUTBOL 7

La Comissió Electoral (CE) es constitueix amb l’únic
obj ectiu i responsabilitat de
convocar les eleccions a la
Junta Rectora ivetllar perquè
el procés electorales desenvolupi en base al Reglament
i als Estatuts de l’Associació.
A banda de convocar les
eleccions, la CE ha de validar
les candidatures, fer l’escrutini, revisar les possibles impugnacions i, �nalment, proclamar els nous membres
escollits performar part de la
nova Junta Rectora.
Els Estatuts indiquen que
la CE ha d’estar formada pel
president o presidenta de
l’Associació, i quatre rectors o
rectores i tres representants
dels censos electorals.Així, la
Comissió Electoral2019 està
formada per Victòria de Lucas,Jordi Llàcer, Ferran Marieges, Pere Padró, Miquel
Ramos, Montserrat Bes, Ana
Ramos i JosepAlapont.

Comissió Electoral els examinarà abans de proclamar la relació defnitiva dels candidats i candidates, que s’enviarà a tots els associats i associades de les demarcacions en què se celebrin
eleccions, amb la papereta de vot i un sobre per
dipositar-la a dins.

Campanya electoral
Els candidats i candidates han pogut adreçar un
escrit als associats i associades de la demarcació
per exposar els seus propòsits i demanar-los el vot.
Votacions el setembre
El període de votacions durarà 25 dies naturals i,
si es compleix el calendari previst, començarà el
mes de setembrevinent. Esvotarà en les demarcacions en què el nombre de candidats i candidates
excedeixi els llocs a cobrir.
En les demarcacions en què el nombre de candidats i candidates sigui igual o in�erior als llocs
per cobrir, aquests seran proclamats directament
membres de la Junta Rectora. De la mateixa manera, les demarcacions sense cap candidatura
presentada es quedaran sense representació durant tot el mandat.
Bona �eina i molts ànims i sort a tots i a totes!

A VALÈNCIA,
L’11 DE MAIG
La tercera edició de la Copa
de Futbol 7 es disputarà l’11 de
maig a València, organitzada
per la secció Fútbol 7 Valencia amb el
delegat,Vicente Martínez, alcapdavant
de la secció valenciana, que rebrà amb
els braços obert la “família” dels futbolers, amb la intenció de gaudir d’uns
bons partits i un cap de setmana de
companyonia i bon ambient.
Hi ha estat convidades les seccions
d’A lacant, Astúries, Burgos, Cantàbria,
la Corunya iAlmeria (la vigent campiona) que,j untament amb l’amfitriona,
j ugaran els partits a les instal·lacions del
Campus Universidad Blasco Ibáñez, de
Valencia. Gols i Soci!

COPA DE FÚTBOL
FUTBOL SALA

A TENERIFE,
EL 14 DE JUNY
Serà a Tenerife i ens fa molta
il·lusió anar-hi. Per primera vegada una Copa Associació
tindrà lloc a les illes Canàries. Serà la 21a
edició de la Copa de Futbol Sala, organitzada per la secció Fútbol Sala Tenerife, capitanej ada per Goyo Pérez, un
delegat il·lusionat amb la idea
de rebre a la seva terra la
delegació d’equips de
la Socivinguda d’arreu
de l’Estat.
A la 21a Co pa
Associació de Futbol
Sala, que es disputarà els dies 14 i 15 de
j uny, hi estan convidades totes les seccions
d’aquest esport.
L’any passat, la CopaAssociació
2018 esva disputara Burgos iva
ser guanyada per FS Madrid.

www.lasoci.org
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ESTRÈNYER LLAÇOS

VOLEM ARRIBAR
A TOTS I A TOTES
La Soci completa les visites a les DT i RH de CaixaBank
i es vol reunir també amb els DAN de cada demarcació
aJunta Directiva de l’A ssociació
va acabar la roda de visites a les
Delegacions Territorials (DT) i
de Recursos Humans (RH) de
CaixaBank a tot el territori, amb
l’objectiu d’explicar el projecte
de la Soci i establir lligams de col·laboració mútua.
El 19 de març, la presidenta,Victòria de Lucas,
i Elisa Coder es van reunir a Tenerife amb el DT
de Canàries,Juan Ramón Fuertes, i el director de
RH, Antonio Santana. A la reunió també van assistir els DAN, els quals van poder escoltar directament les explicacions sobre el nou projecte
d’A ssociació amb la voluntat de fer-lo arribar a
tots els companys i companyes de CaixaBank.
En aquest context i al tancament de l’edició,
només quedava pendent la visita a la delegació
territorial de Castella i Lleó, que està previst que
es dugui a terme durant el mes d’abril a Burgos.

L

Reunions amb els DAN
La possibilitat que els DAN també participin en
les reunions amb les DT i RH ha agradat molt a
la Junta Directiva, ja que els poden explicar de
primera mà què és la Soci i els avantatges que
suposa formar-ne part. En aquest sentit, la intenció és poder dur a terme trobades amb els

NOVA SEU

ESPAI ACOLLIDOR
I FUNCIONAL
La nova seu social de l’Associació del
Personal de ”la Caixa” està situada al
barri de Gràcia de Barcelona, concretament al carrer Sardenya (núm. 521-523).
En el moment de tancar aquesta edició, es
duien a terme les obres de condicionament i
millora de la nova seu, que albergarà els serveis
administratius i de direcció de la nostra entitat,
amb l’obj ectiu que a l’estiu es pugui fer efectiu
el trasllat.

8

DAN de les delegacions amb els quals no van
poder coincidir.
Cal dir que el balanç de les visites dutes a
terme a les DT i RH de tot el territori ha estat
considerat altament enriquidor i es valora molt
positivament l’oportunitat d’escoltar i recollir
les opinions dels delegats i delegades territorials
i dels directors i directores de Recursos Humans
sobre l’A ssociació, així com la de poder establir
uns lligams de col·laboració per donar a conèixer
i difondre el projecte associatiu entre tot el collectiu d’empleats i empleades.

Propostes
Cal recordar que,precisament,amb motiu d’aquesta bona sintonia, va sorgir la proposta ja efectiva
d’incloure la presentació de la Soci al Persones i al
programa CaixaBank First Experience o que l’app
de la Soci es pugui descarregar des del telèfon mòbil corporatiu.
Així mateix, en aquesta roda de reunions va
quedar igualment palesa la clara voluntat de
donar substància a les activitats de caràcter solidari que porta a terme la Soci, a través de les
seccions o individualment, en el marc del PASVoluntaris de ”la Caixa”.

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

Una imatge de
la reunió que les
representants de la
Soci van mantenir
a la DT de Tenerife.

LASOCI

ESPORTS

SETMANA
BLANCA
“És sentir com els esquís dibuixen la
muntanya amb el seu traç”. Ho signa
un esquiador de la Soci

VAN BAIXAR TOTES LES PISTES
DE BAQUEIRA BERET
ESQUÍ GIRONA

Més d’una seixantena d’associats i �amiliars de la secció
Esquí Girona, més
una trentena de
companys i companyes de la secció
barcelonina que s’hi van a�egir,
van gaudir d’una de les sortides
“estrella” de la temporada com és
la de la seva setmana blanca a la
Vall d’A ran, concretament a l’estació de Baqueira Beret.
“Els dos primers dies ens va nevar amb molta intensitat, però la
majoria vam esquiar sense problemes, mentre que el dimecres el
temps va millorar i aleshores les
esquiadesvan ser superiors”, explicaJosep Foradada,el delegat d’Esquí
Girona. “Cal ressenyar que cap esquiador no va patir cap accident”.
L’expedició, �ormada per esquiadors i esquiadores de totes les
edats,és a dir, sèniors,joves, adolescents i in�ants,esva allotjar a l’hotel
La Creu, “un lloc molt �amiliar”.

1

En aquest tipus de sortides,
l’allotjament esdevé el lloc de contacte entre tots,tant a la tarda com,
sobretot, a l’hora de sopar, que és
quan el gruix de l’expedició coincidia al menjador. Era aquell el moment de tranquil·litat per comentar
com havia anat l’esquiada del dia.
“El primer dia es va �er un còctel de benvinguda amb el propòsit de saludar-nos i presentar-nos
els qui no ens coneixíem, i de �ormar els grups per anar a sopar a
di�erents restaurants i bordes de
la Vall”, comenta el delegat.

Festa de comiat
El divendres a la nit va tenir lloc la
�esta de comiat, “en la qual esva �er
l’intercanvi de �otografes, vam repassar lesvivències de l’estada i ens
vam acomiadar �ins a la propera
esquiada”.
Esquí Girona ésl’exemple d’una
bona organització per gaudir de
l’esquí, esquiant amb la Soci.

LA VISITA DE
CADA ANY A
LES ANGLES
ESQUÍ MALLORCA

Ja són cinc les temporades que la secció
Esquí Mallorca visita
l’estació �rancesa de
Les Angles, als Pirineus, per celebrar-hi la seva setmana
blanca.Hivan prendre part �amílies
senceres per passar-hijunts uns dies
en què es combina la pràctica de l’esquí amb la convivència associativa.
“Ens va �er uns dies esplèndids i
la neu estava en unes condicions
immillorables”, ens explica el delegat mallorquí,AntonioJuan Fernández. “A més,vam tenir l’oportunitat
de completar la pràctica de l’esquí
amb lavisita al nou centre de spa que
es va inaugurar a la mateixa estació
dels Pirineus �rancesos”.

2

AQUEST ANY VA
TOCAR EL PIRINEU
ARAGONÈS
ESQUÍ CANTABRIA

Cada temporada, Esquí Cantabria escull
una estació per anarhi a passar la seva setmana blanca. Enguany, la destinació consensuadava
ser la de Cerler, al Pirineu aragonès.
L’esquiada va tenir lloc “a fnals
de �ebrer, tot aproftant que els nens
tenien vacances”, indica el delegat,
José Manuel Gómez. “Hem �ormat
un grup molt maco de companys i
companyes i �amiliars,tots molt ben
avinguts”.

3

Esquí i Soci
Esquí Cantabria és una secció molt
dinàmica “i amb molts projectes”,
que combina l’afció per l’esquí amb
les relacions d’amistat entre els companys i companyes.

www.lasoci.org
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ARRIBEN FORTS!

REMO CANTABRIA
Una secció j ove d’un esport molt d’equip,
en què tots remem a la una...
l moll de Sestao va
acollir una regata entre les di�erents DAN
de la territorial del
País Basc-Cantàbria.
La cita va ser el juliol
de l’any passat, hi van competir onze
traïnyes i la bandera “ens la vam endur
cap a Cantàbria”, explica José Miguel
Algorri.
Va ser aleshores quan l’actual delegat de Remo Cantabria va plantejar als
altres companys amb els quals havia
competit “la idea de crear una secció
de rem, que haig de dir que va ser acceptada amb entusiasme”.
Dit i �et, a �nals d’octubre la secció
ja estava creada, amb 19 inscrits. “Però
aquest nombre és l’avançada, j a que
s’ha despertat l’interès i con�o atraure
més companys”, explica. Cal dir que
no es tracta d’una tripulació experimentada: “abans de la regata de les
DAN vam �er una sortida prèvia a mode
d’entrenament, però res més”, a�rma
Algorri.

E

Gaudir del rem
Les sortides es �an des del Puerto Deportivo de Raos, molt proper a Santan-

der, i gràcies a l’acord que es va
arribar a un club de rem perquè
�acilités la seva fota de traïnyes de
12+1, trainerillas , canoes…
Així mateix, el delegat vol destacar que “també comptem amb la
col·laboració del Club de Remo de
Santoña i, més esporàdicament,
amb l’A sociación de Remo de Pedreña”, amb la qual cosa la secció
pot anar alternant di�erents badies,
ries i altres entorns.
Amb un patró que alhora �a les
�uncions d’entrenador, guiant les
operacions, la secció es proposa
practicar el rem en la seva màxima
extensió, “és a dir, des de traïnyes
de sis i d’onze amb timoner, canoes
i caiacs per a dos remers i individuals, pàdel sur�...”.

amb els companys
l’oportunitat de poder
gaudir de les nostres badies i costes,
tot practicant un esport que �omenta els valors del treball en equip”.
Quina canya! Ens hi apuntem? Enhorabona!

Treball en equip
A la pregunta de si tenen previst competir, la resposta del delegat és eloqüent: “De moment encara no, però
alhora estem esperant que ens convidin a l’Ox�ordversus Cambridge”...
Humor abanda,Remo Cantabria
representa una alenada d’aire �resc,
amb “l’objectiu de poder compartir

Traïnya
Una traïnya (trainera ,
en castellà) és originalment una embarcació pròpia de la costa cantàbrica, impulsada a rem, i de
vegades vela, antigament dedicada a la pesca, però avui dia
a l’esport de regates.
De línies fnes, proa alçada
i popa rodona, resisteix molt bé
les ones. El seu nom deriva de
l’ormeig de pescar anomenat
teranyina, que és una xarxa de
malla molt espessa utilitzada
per a les captures, sobretot,
d’anxova i sardina.

PIRAGÜISMO TENERIFE

LA FLOTA DELS CAIACS CANARIS
La secció Piragüismo Tenerife
rema a molt bon ritme i amb un
calendari de convocatòries que
abraça pràcticament tot l’any, “tot aproftant el bon clima que tenim a les nostres
latituds durant totes les estacions”, remarcar el delegat, Juan Andrés Herrera.
Lestres últimessortides dequè podem
donar constància en aquest número van
teniren les aigües que banyen la platj a del
port esportiu de Radazul l’escenari ideal,
amb una ruta perals caiacs que culmina en
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elpoblet marinerdeVaradero,a la costa del
sud-est de l’illa de Tenerife.
Entrenar i millorar la tècnica
En les primeres travessies del primer trimestre de l’any, els piragüistes canaris
“practiquem diverses tècniques i maniobres de paleig, i ens posem al dia quant a
les maniobres d’autorescat i suport als
nostres companys de travessia, en cas de
ser necessari”, segons detalla el delegat.
En una segona fase, “vam entrenar tècni-

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

ques per augmentar la resistència física i
també de seguretat”,afegeix JuanAndrés.
Si t’agrada el rem i ets de Tenerife, no
tens excusa. Piragüismo Tenerife és la
teva secció!

BTT BARCELONA

29 KM PER
DOSRIUS

ENS AGRADA EL MAR

VELA CÁDIZ VA SER
LA MILLOR ESCORTA

Un escamot de 23
bikers de BTT Barcelona, entre els quals
el delegat, Paco Vilches, va
completar tot pedalant a un
bon ritme i sense cap incidència remarcable l’etapa de Dosrius, de 29 quilòmetres, “dels
quals uns 700 metres eren puj ades i algunes van exigir un
cert esforç”.

La secció andalusa va fer una navegació original
per acomiadar el Juan Sebastián Elcano
mbJuan ManuelJiménez Bermúdez al timó
de les operacions, la
tripulació de Vela Cádiz va embarcar al
Puerto de Santa María
per dur a terme una navegació original
i interessant que, més enllà d’o�erir als
components la possibilitat de participar
en una travessia amb veler,tenia elvalor
a�egit d’acomiadar l’emblemàtic buc
escola de l’armada espanyola,Juan Sebastián Elcano, en el seu creuer d’instrucció de 2019.
“Aquesta sortidaja l’hem �et altres
anys i agrada molt als companys i companyes”, explica el delegat. Així, el
veler de la secció va �er d’escorta al buc
escola en la seva sortida del port de
Cadis i durant les primeres milles de
la seva travessia.
Així mateix, el temps va ser boníssim. “Els sol ens va acompanyar durant
tota lajornada i, a més a més, el retorn
al port el vam �er amb un bon vent, per
la qual cosa podem qualifcar l’experiència d’excel·lent”, concloïa el delegat.

A

A tota vela!
De �et, les paraules de J uan Manuel
resumeixen l’ambient que es respira
en les activitats de la secció, una de les
més actives en l’esport de la vela. “La
veritat és que ens ho passem molt bé
amb la secció, ja que estem aprenent
els aspectes bàsics de la navegació, amb
altres companys i companyes i en un
ambient molt maco i de bona companyonia”, a�egia un dels membres de
Vela y Motonáutica Cádiz.

Si et ve de gust gaudir de l’experiència de navegar amb veler i de �erho en molt bona companyia, uneix-te
a la seva tripulació!

També fan vela
Quatre seccions completen la relació de les dedicades a la vela i la motonàutica.
Vela Andalucía Oriental: Isidro Cabrera és eldelegat de l’activa secció
andalusa que agrupa companys i
companyes de Jaén,Almeria, Granada i Màlaga. Inscrita al PAS-Voluntaris de ”la Caixa”, també fa sortides amb nens amb síndrome de
Down o en risc d’exclusió social.
Vela i Motonáutica Asturias: amb
Ricardo Alberto Zafrilla, la secció
asturiana salpa de la badia de Gij ón
per fer unes travessies pel litoral
cantàbric que gaudeixen de molt
bona acceptació.
Vela i Motonàutica Barcelona: la
degana de les seccions de vela,
amb l’incombustible Antonio del
Río com a delegat, organitza sortides des del port de Mataró, cursets
d’iniciació a la vela i de patró d’embarcació motonàutica.
Vela Mallorca: amb Guillem Orf de
delegat, organitza sortides enveler
per navegar a les aigües de la Colònia de Sant Jordi i les platges del
Dolç, Es Carbó i Es Port...

CICLISME MALLORCA

L’ESCAMOT
INCANSABLE
En el marc de les sortides
mensuals que omplen el calendari d’activitats de Ciclisme
Mallorca, el 16 de febrer, l’escamot Sa
Poltrú va completar l’etapa del Cruce,
de 52 quilòmetres de ruta, amb avituallament a Sant Llorenç, al km 22, i després que el grup hagués deixat enrere
Ses Pedreres, Manacor i Son Negre i
continués ruta per Calicant, sa Vall i Petra abans de tornar al Cruce.
Acabada l’etapa, el delegat, Joan
Bauzà,va alinear la resta de companys
per fer-se la foto de grup que il·lustra
la informació. Ciclisme Mallorca està
complint la 24a temporada d’activitats
associatives. Enhorabona!

www.lasoci.org
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PAS A PAS...

MAGIC LINE, SÍ!
Caminants Barcelona, fdel a la
marxa solidària per Sant Joan de Déu

!

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

er cinquè any consecutiu i emmarcada com a activitat del
PAS-Voluntaris de ”la Caixa”, la
secció Caminants Barcelona va
prendre part en laVI Magic Line
SantJoan de Déu 2019, la caminada solidària organitzada per SantJoan de Déu
de Barcelona, amb l’obj ectiu de sensibilitzar
sobre els programes d’atenció a les persones més
vulnerables i recollir fons.
La cursa va tenir lloc el 24 de febrer i, “després
de l’experiència dels quatre anys anteriors, teníem molt clar que enguany també col·laboraríem
amb aquesta institució tan emblemàtica”, ens
explicava el delegat de la secció, Eduard Riu, poc
després d’haver acabat la caminada.
Així, dels 14.256 participants inscrits a la prova, 44 companys i companyes eren de Caminants
Barcelona, “una xifra de la qual cal estar molt
satisfets”.

P
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Proj ectes socials
Segons les dades facilitades per l’organització, la Magic Line 2019 va batre el rècord d’equips inscrits, 1.039, en alguns dels recorreguts previstos en la prova i que, en el cas
dels nostres caminantsva ser el de 10 quilòmetres.
Pel que fa a la recaptació, en aquesta edició
es van recaptar 315.296 euros per a proj ectes
socials molt diversos, sempre canalitzats per Sant
Joan de Déu: pisos d’inclusió, teràpies complementàries, cooperació internacional i recerca...
La caminada s’ha de fer per equips i l’esperit no
és competir, sinó compartir una experiència altruista, esportiva i cultural.
Pas a pas...
Per tot plegat i per la manera com està organitzada, la Magic Line és una caminada molt especial i completament diferent al que pot ser una
competició de senderisme de format normal.

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

La secció
barcelonina
va participar
per cinquè any
consecutiu
en aquesta
emblemàtica
prova.

CAMINANTS BAGES-BERGUEDÀ

UN RITME
CONTINUAT
a caminada nocturna pels voltants de Sallent, per camins
amples i ben marcats, va suposar l’inici del calendari de sortides del 2019 programades per
Caminants Bages-Berguedà.
Aquesta va ser una primera i senzilla presa
de contacte a la qual han seguit altres convocatòries igualment concorregudes, com la que el
grup de caminants encapçalat per Josep Illa va
�er uns dies després per la serra de les Pedritxes,
a la comarca del Vallès Occidental, en un traçat
que “o�eria molt bones vistes de tota la plana del
Vallès”.

L

Aquesta caminada va ser de 10 quilòmetres,
un menys que la que el grup va �er a Sant Quintí
de Mediona, a l’Alt Penedès, i que va incloure una
visita guiada al castell de Mediona. La secció va
completar el periple novament alVallès Occidental i en una ruta també de 10 quilòmetres, una
distància assequible alhora que sufcient per �er
exercici, per la vall d’Horta.
A aquestes alçades, Caminants Bages-Berguedà ja supera les 430 sortides... A la propera, voldrien comptar amb tu!

La del BagesBerguedà és
una de les
seccions de
caminants que
més quilòmetres
acumula.

SENDERISMO BURGOS

PER LES TERRES DEL MELGAR
Els companys i companyes
de Senderismo Burgos van
completar la ruta perterres de
Melgar de Fernamental, vorej ant el Pisuerga i que, entre altres punts d’interès,
passa per San Llorente de la Vega.
“En total, van ser 16 quilòmetres de
caminada feta a un bon ritme i en un am-

bient de molta companyonia, com és la
marca de les nostres sortides”, explica la
delegada María Rosa de los Mozos.
Unes setmanes abans, Senderismo
Burgos havia fet una sortida de marcat
caràcter cultural al Monasterio de las
Descalzas Reales. Són actius i s’ho passen molt bé!

SENDERISMO TENERIFE

ENTRE AMETLLERS
FLORITS I VOLCANS MÍTICS
AmbÁngel Rodríguez alcapdavant, els companys
i companyes de la secció Senderismo Tenerife
van admirar els ametllers �orits en una caminada
amb inici a Los Llanos i fnal a Las Manchas, a l’oest de
Tenerife.
Unes setmanes després, elgrupva repetir l’experiència
amb una altra ruta que, a més a més,va permetre contemplar dos volcans mítics de l’illa: el Chinyero (el 1909 té registrada l’última erupció a l’illa) i elTrevej o (el 1706 té registrada
l’erupció més devastadora). Caminar i fer Soci!

CAMINANTS LLEIDA

CAMINAR
PEL PENEDÈS
La secció Caminants
Lleida, amb Joaquim
Manau marcant el pas
en les funcions de delegat, va
debutar en la campanya present amb una caminada de 14
quilòmetres per les vinyes de
l’A lt Penedès.
Concretament, el grup es
va traslladarfns a la localitat de
Santa Margarida i els Monj os,
el punt inicial de la ruta que els
va portar fns a Bellvei, que j a
forma part del Baix Penedès.
Caminants Lleida es prepara molt bé les sortides i els
agradaria que tu fossis un o una
dels seus...

www.lasoci.org
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ENS AGRADA

MEDITAR

ESPERIT, COS I MENT...
A la Soci fem taitxí, ioga i txikung
o és cap descobriment
afrmar que el propòsit
d’assolir un equilibri
entre el cos i la ment
és, avui, cada vegada
més di�ícil d’aconseguir. De totes maneres, les arts marcials
de meditació i les tècniques tradicionals
de cultures orientals han exportat al
nostre món accidental tota una sèrie de

N

coneixements que ajuden a millorar el
nostre estat �ísic i emocional.
A la Soci, i des d’aquesta temporada,
es poden practicar tres d’aquestes escoles que busquen el benestar personal
com són el ioga, el taitxí i el txikung. De
totes se n’han creat seccions i totes tres
estan indicades per a tothom. Sobretot,
els qui us noteu estressats, és molt recomanable que us hi apunteu!...

YOGA VALENCIA

US CONVIDEM A FER IOGA
AMB NOSALTRES
Està més que demostrat que la
pràctica d’una disciplina millenària com és el ioga contribueix
a relaxar el nostre cos i a fer-nos la vida
emocionalment més agradable.
L’impulsor de Yoga Valencia és Jesús
Manuel Huerta Palau, un company que
practica el ioga des de fa anys i, en el moment de tancar aquesta edició, els companys i companyes que s’hi han inscrit j a
superaven clarament la trentena.
El ioga es basa en exercicis posturals
i gens agressius, aptes per a qualsevol
persona: “l’obj ectiu dels exercicis és
aconseguir la relaxació muscular i mental de la perso-

na, en un context de tranquil·litat i
d’absència total de tensió. És a dir, el
ioga és molta meditació, relaxació,
silenci...”, explica el delegat.
Grups de vespre i matí
Yoga Valencia s’ha posat en marxa
aquesta temporada i porta a terme les
sessions, impartides per un mestre en
ioga en un local de l’avinguda Baleares.
“Hemfet diversos grups,que hemdividit
en horaris de matí i de
vesprada; concretament, aquest darrer de
set i mitj a a vuit i mitj a, per
alscompanys icompanyes
enactiu”,explica eldelegat.
Si sou de València, la decisió és vostra: Yoga Valencia és
la vostra secció!

TAITXÍ BARCELONA

EQUILIBRI FÍSIC
I MENTAL
Des de l’estiu que funciona la
secció Taitxí Barcelona, impulsada per Lluís Peiró, instructor de taitxí-txuan per l’Associació
Espanyola de Wu-Shu, que dirigeix les
sessions d’una hora i mitj a que la secció duu a terme cada dimecres al local
social.
“El taitxí ens aporta uns benefcis
acumulatius,j a que promou l’equilibri i
l’harmonia, ens situa en el nostre centre
i ens aj uda a retrobar la tranquil·litat i la
calma. Paral·lelament, redueix el dolor,
l’estrès i l’ansietat, alhora que manté la
continuïtat del �ux energètic, evitant
bloquej os i malalties. També millora el
sistema immunitari i la circulació, aguditza la memòria... Es pot afrmar que el
taitxí és un exercici contra l’envelliment
i que pot ser practicat a qualsevoledat”,
explica el delegat.
Postures i moviments
“Es tracta per tant d’una disciplina dinàmica, no estàtica, que practica els
moviments a través de les formes”,
afegeix Peiró.
Han format un grup molt ben avingut i ens conviden “a tots els companys i
companyes que vulguin experimentar i
aprendre taitxíamb nosaltres a inscriure’s
a la secció. No us en penedireu!”. Taitxí
Barcelona, una bona elecció.
Originari de la Xina, fns al segle ��� el taitxí era un art marcial de pràctica secreta, que
es transmetia únicament a deixebles
molt lleials.

BILLAR BARCELONA

CARAMBOLES
SOCIALS
Oberta la inscripció
per a la competició “reina”

TXIKUNG BARCELONA

EL SECRET ÉS
SABER MEDITAR
Va descobrir el txikung (quigong )j a fa uns
anys i, avui, Jaume Salinas és instructor
d’aquesta tècnica xinesa: “que, a part de
proporcionar-nos una actitud positiva davant la
vida, ens aj uda a mantenir-nos sans i carregats
d’energia”. I afegeix que “qualsevol persona pot
practicar el txikung i la manera de fer-ho és, sobretot, amb la ment relaxada, centrada en la respiració, que ha de ser suau”.
Per compartir la seva experiència, Salinas ha impulsat la creació de la secció Txikung Barcelona, que
des del començament d’aquesta temporada està
funcionant molt bé: “Fem sessions d’una hora a la
setmana, amb un grup de companys i companyes
amb moltes ganes d’aprendre els exercicis deltxikung,
fàcils d’aprendre i que també es poden practicar a
casa”, ens explica.
Esperit,cos i ment es fonen en una simbiosid’harmonia ques’assoleix através d’unes seqüències d’exercicis d’execució senzilla, amb moviments sense cap
brusquedat, niforçant les extremitats a postures incòmodes: “es tracta de fer exercicis de forma tranquil·la i
pausada”, afegeix eldelegat de la nova secció.

n el moment de sortir aquest número, s’està disputant al local social el Campionat de
Carambola a Banda organitzat per la secció
Billar Barcelona. El torneig, que s’estructura en �ormat de lliga entre tots els inscrits,
en partides al primer que �aci 50 caramboles o en el seu de�ecte a 50 entrades, està previst que fnalitzi
el 30 d’abril.
Es tracta del segon torneig de la temporada de la secció
barcelonina,que té enJoaquim Muller el delegat.Abans,durant
el primer trimestre, es va disputar el de carambola lliure, que
va ser guanyat per Ramon Janes, seguit de Marià Rocamora i
d’Antoni Sánchez, que van completar el podi dels premiats.

E

Inscripció oberta a la competició “reina”
Però atenció perquè, a fnals d’abril, començarà “la competició reina de la temporada”, en paraules del delegat: el Campionat Social de Carambola a Tres Bandes.
La inscripció encara és oberta iJoaquim Muller anima “tots
els associats afcionats al billar a apuntar-s’hi”.
Altres activitats
Cal destacar també la bona acceptació
que han tingut entre els components de
la secció les classes de billar que va o�erir “unjugador de primer nivell”, indica el delegat.D’altrabanda,una selecció
dels nostres tiradors van disputar al
Club Billar Mollet un partit amistós que
es va saldar amb un meritori empat.

25È ANIVERSARI!

Dolor articular, estrès...
La pràctica deltxikung aj uda a “tonifcar i desbloquej arels òrgansvitals delcos,engarrotats pelcansament
i la tensió a la qual estem sotmesos en la nostra vida
diària i que cal corregir”, precisa.
La secció Txikung Barcelona porta a terme les
sessions els dij ous en horari de tarda al localsocialde
Barcelona. Hi seràs molt benvingut.T’hi apuntes?
Elterme txikung (quigong ) agrupa moltes
disciplines: qi (txi) signifca energia i gong
(kung ), treball.

UN BON COP!
Golf Barcelona, amb Joan
Plandolit al capdavant, compleix el 25è aniversari i per
celebrar-ho els companys i companyes
que en formem part poden vestir en
els torneigs socials en què participen
el polo commemoratiu de la secció.
Enhorabona!

www.lasoci.org
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T’HI ESPEREM!

VI TRIATLÓ
ASSOCIACIÓ

FONDISTES BARCELONA

La trobada tindrà lloc el 15 de maig
a la localitat valenciana d’Orpesa
tenció triatletes de la
Soci! Aquesta notícia
està bàsicament dirigida a tots vosaltres: el 15
de maig vinent, reserveu-vos la data perquè
esteu citats al sisè Triatló Associació.
La trobada tindrà lloc en el marc del
Triatló Oropesa que, en diverses modalitats, se celebrarà en aquesta localitat
de la Comunitat Valenciana. Coordina
la trobada la secció Triatlón y Carreras
Populares Valencia, amb Ricardo Piera,
el delegat, al capdavant.
Evidentment, hi estan convidades
totes les seccions de triatló de la Soci i
també les de fondistes o running , que és
el mateix. Els delegats de les seccions
respectives s’encarregaran de dur el control dels inscrits de cada secció, “amb
l’objectiu que, com a mínim, cada secció
pugui presentar sis triatletes o més”,
segons han explicat fonts de l’organització.

A

Triatletes, fondistes,
running ...
La Soci té quatre seccions de triatló i fondistes i nou
seccions més exclusivament dedicades a les curses de fons.
Triatló i fondistes
1. Triatló i Fondistes Barcelona
2. Triatlón y Fondistas Euskadi
3. Triatlón y Carreras Populares
Madrid
4. Triatlón y Carreras Populares
Valencia
Fondistes/Running
1. Atletismo Burgos
2. Running Almería
3. Running Asturias
4. Running Granada
5. Running Lanzarote
6. Running Málaga
7. Running Menorca
8. Running Murcia
9. Running Navarra

LA MITJA MARATÓ
VA SER UN PUNT
DE TROBADA
La Mitj a Marató de Sitges i la
41a Cursa Moritz Sant Antoni de
10 quilòmetres van servir de
magní�ca posada a punt per als corredors i corredores de Triatló i Fondistes
Barcelona, la secció que lidera Núria
Torralba, de cara a preparar la Mitj a Marató de Barcelona.
Es pot considerar de lluïda la presència de la secció en aquesta gran cita com
és la Mitj a de Barcelona, una prova de les
que atrau més participants,j a que disposa d’un recorregut que transita per llocs
emblemàtics de la ciutat.

MONTAÑA MADRID

LA MUNTANYA ES
VIU INTENSAMENT
Primera dada per destacar de la primera excursió de 2019 convocada
per Montaña Madrid: “El nombre
d’inscritsva superarambescreix les previsions”,
segons ens explica el delegat, Cándido del
Castillo. Enhorabona!
Va ser una ruta circular amb inici i �nal al
poble de Mira�ores i en ascens constant de
750 metres de desnivell per arribar a la Perdiguera, després de culminar el cim de la Pala.
“Vam continuar per la carena que ens va
dur �ns al port de la Morcuera i tot seguit vam
tornar a Mira�ores”, afegeix el delegat.
Viuen la muntanya intensament, i els
agradaria comptar amb tu...
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CULTURA

CUINA I CULTURA

GASTRONOMÍA
CÓRDOBA
DEBUTA AMB
MOLT BON SABOR

CUINA I CULTURA

32 ANYS I CAP
ALS 140 SOPARS
A Gastronomia Girona saben combinar
el plaer dels sentits amb l’amistat
nguany es compleixen exactament 32
anys de la creació
d’una de les seccions
emblemàtiques de la
Soci com és Gastronomia Girona, coneguda popularment
amb el sobrenom de “la Cassola”.
Cada tres mesos, des d’aquelles ja
llunyanes vigílies de Nadal de 1987, els
companys i companyes de la secció
gironina s’han trobat per celebrar el
sopar trimestral, que s’encarrega de
preparar íntegrament un equip de cinc
o sis membres de la secció, és a dir, que
van a comprar els ingredients i els cuinen perquè els assaboreixi la resta del
grup i, lògicament, ells mateixos. Després de cada àpat, els comensals en fan
la valoració i el puntuen.

E

Nou delegat
Seguint amb aquesta dinàmica, Gastronomia Gironaja ha celebrat aquesta temporada dos sopars o, “el que és
el mateix, la 138a i la 139a trobada
gastronòmica en el nostre historial”,
segons ens precisa el nou delegat de
la secció, Narcís Reixach.

Després de tants anys, les trobades
dels gastrònoms gironins s’han convertit en autèntics esdeveniments
associatius,ja que en el si de la secció
s’han establert llaços d’amistat forta.
Com és costum, els dos sopars de 2019
dels gastrònoms gironins van tenir
lloc al restaurant Pol Nord de Girona.
De veres, és un plaer assistir-hi. Ens hi
apuntem? Fantàstic!

És una secció nova, pensada
per a tots els companys i
companyes de Còrdova, rodalies i de qualsevol altre lloc més o
menys proper i que s’hi vulguin afegir,
a qui els agradi la cuina, la gastronomia
i la seva relació amb la cultura.
En aquesta línia, el programa d’activitats de Gastronomía Córdoba, que
té enJaime Cerezo com a primer delegat, se centra a convocar trobades al
vespre, en les quals els assistents gaudeixin dels plaers de les receptes més
especials de la seva terra i aprenguin la
manera de cuinar-les i assaborir-les, “en
un context de distensió, bon ambient i
molta companyonia”, ens comenta el
delegat,j ust després de portar a terme
la primera trobada.
Preparar i assaborir
“Hem inaugurat la secció amb una trobada en la qual hem elaborat plats
diversos amb un dels ingredients més
nobles de la nostra gastronomia, com
és el pernil”, precisava el delegat.
El Sabor de la Luna va ser el lloc de
trobada. “Primer vam aprendre unes
nocions bàsiques sobre la manera de
tallar el pernil, les seves propietats i valors nutritius. Tot seguit, vam preparar
diversos plats amb el pernil com a ingredient principal”. La vetllada va sertot
un èxit. Són els de Gastronomía Córdoba i ens conviden a formar-ne part!

Gastronomia Girona té
recopilades totes les receptes des de la primera
en dos llibres: el primer, amb les
receptes de les 60 primeres trobades i, el segon, amb les 40 posteriors.
“Així, el propervolum de la collecció està previst que s’editi després d’haver-se dut a terme la
trobada 140”, explica el delegat
gironí. Enhorabona!

www.lasoci.org
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HISTORIA GRANADA

TOT DESGRANANT
LA JOIA DE L’A LBAICÍN...

ranada és una j oia
per als amants de la
història i una font
inesgotable de llocs
per descobrir i per
aprendre’n coses que
desconeixem. Els companys i companyes de la secció Historia Granada ho
tenen clar i bé que s’ho passen gaudint
amb les explicacions d’A ntonio Castellón, el delegat, i altres especialistes
que els il·lustren en les visites organitzades per la secció.
Les dues últimes de les quals informemvan transcórrer per l’emblemàtic
barri de l’Albaicín. “En la primera ens
vam trobar a la plaça del Salvador ivam
visitar la casa del pare José Gras i Granollers, mentre que en la segona vam
fer un recorregut pels carrers i esglésies de l’Albaicín”, explica el delegat.

G

Fred i neu
Però afegeix: “el segon dia ens va sorprendre un fred i una nevada que ens
va obligar a suspendre el recorregut
a la meitat”. El grup va optar per acabar la jornada abans i fer un refrigeri
en un local de la zona. Ben jugat!

DEBUT LITERARI

PRIMERA
NOVEL·LA
DE SINGLA
Amb el suggestiu títol de
La Bella Liu, el nostre collaborador Jordi Singla
publica la seva primera novel·la.
Editada per l’editorial Caligrama, l’acció se situa a la Xina del
segle X, en el context d’una guerra
civil a punt d’esclatar, el llicenciat
Liu emprèn unviatge ple de perills
extrems.
Guerres,j ocs de llit i lluites pel
poder, grandeses i misèries, històries de gent gran i gent petita retratats per la ploma àgil i detallista
de Jordi Singla. Enhorabona!

L’A lbaicín és un barri de
la ciutat de Granada (Andalusia) que conserva
l’estructura i l’aspecte que tenia
en l’època musulmana medieval.
Fou declarat Patrimoni Mundial per la Unesco el 1984,amb l’A lhambra i el Generalife.

HISTORIA MADRID

UNA VISITA MOLT INSTRUCTIVA
El Monasterio de las Descalzas Reales, i el museu d’art que acull a l’interior, va ser el lloc escollit pels companys i companyes de la secció Historia Madrid
per dur a terme la seva primera activitat del
segon trimestre de la temporada.
Amb la delegada María Lourdes López al
capdavant, la secció dels afcionats a la cultura “organitza sortides per visitar llocs em-
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blemàtics de la nostra capital, per veure’ls i
conèixer els aspectes que ha escrit el guió de
la seva història”. I una vegada completada la
visita, el grup té el costum d’anar a fer l’aperitiu o a berenar, segons l’hora, per repassar-ne
els aspectes més destacats i fer tertúlia.
La d’Historia Madrid és, sense dubte, una
molt bona proposta. T’interessa? Només cal
que t’hi apuntis!

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

Las Descalzas Reales
El monestir de Nuestra Señora de la Visitación, conegut popularment
com Las Descalzas Reales, de
Madrid, fou fundat per Joana
d’À ustria el 1559.
Es tracta d’un edifci d’estil
classicista habitat per monges
de clausura franciscanes i que
conté un museud’art ambobres
d’autors tan rellevants com Rubens,Tiziano o Zurbarán, entre
d’altres.

LECTURA BARCELONA

TROBADA AMB
L’ESCRIPTORA
MARTA ORRIOLS
èxit va ser considerada la trobada que els
lectors i lectores de
Lectura Barcelona
van mantenir amb
l’escriptora Marta
Orriols, amb qui van comentar el segon llibre Aprendre a parlar amb les
plantes , segons ens va deixar clar la
delegada, Montse Muncunill: “Vam
ser 36 assistents, entre els quals cal
comptar quatre nous membres de la
nostra secció”.
La protagonista de la novel·la, igual
que l’autora,va perdre el seu marit en
un accident de trànsit. La trobada es
va fer al lloc habitual de reunió dels
lectors barcelonins de la Soci, com és
la llibreria Alibri de Barcelona.

D’

HISTÒRIA BARCELONA

EL LLEGAT
D’UN MÚSIC
EXCEPCIONAL
La secció Història Barcelona, pionera de la disciplina
a casa nostra i una de les
més actives en l’arc de les activitats
culturals,va visitar la Fundació Museu Pau Casals, al Baix Penedès, a
les parets del qual es repassa la
vida personal i artística de qui està
considerat un dels més grans
violoncel·listes de la història.
Cal dir que la visita va tenir com
a colofó “i a mode d’agradable sorpresa, un breu però deliciós concert
de violoncel a càrrec d’un intèrpret
local”, explica el delegat barceloní.
Com és habitual, els companys
i companyes que van assistir a la visita van culminar laj ornada amb una
calçotada en un restaurant de la
zona.

Museu Pau Casals
El Museu Pau Casals és un
espai centrat en la vida i
obra de Pau Casals que es troba al
passeig marítim de la platj a de Sant
Salvador, alVendrell.
Es va inaugurar l’any 1974 amb
l’obj ectiu de conservar, preservar i
ferdifusió de la �gura de Pau Casals,
la seva obra i el seu patrimoni.

El 14 de maig a l’Alibri
La propera trobada de Lectura Barcelona tindrà lloc el 14 de maig al mateix
lloc amb l’escriptora Eva Baltasar,
premi Llibreters 2018 per la novel·la
Permagel .
A les trobades de Lectura Barcelona hi som convidats tots els associats
i familiars. No us la perdeu!

NOVETAT EDITORIAL

RICARD PÉREZ PUBLICA
‘CONDEMNATS’
Editada per Stonberg Editorial, el nostre company i col·laborador Ricard Pérez Fuster ha
publicat la seva primera novel·la l’argument
de la qual gira al voltant d’una família normal que veu
imprevistament alterada la seva quotidianitat per un
fet que ho sacsej a tot.
L’escriptor i associat Joaquim Carbó signa el pròleg de Condemnats , una novel·la que “ens suggereix
que, a la vida, tots tenim el nostre destí. O potser no?...”,
ens comenta el seu autor. Enhorabona!

www.lasoci.org
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L’ART DE LA FOTOGRAFIA

SEGON VEREDICTE
DE LA LLIGA 2018-19
El certamen es disputa en dues modalitats,
la de les fotos tractades amb Photoshop i la que no
a VIII Lliga Social de Fotografa Digital de
l’A ssociació del Personal de ”la Caixa” 20182019 va anunciar el segon veredicte en les
dues modalitats de competició, la Modalitat
A, “per a �otografes tractades amb Photoshop i altres possibilitats digitals”, tal com
ens recorda Jaume Vila, el delegat Fotografa Barcelona, la
secció organitzadora del certamen, i la Modalitat B, per a
�otografes originals sense tractaments posteriors.
El segon veredicte va ser emès pel jurat �ormat Ra�ael
Miravet, Carme Mas i Del�í Ramírez, jutges de la Federació
Catalana de Fotografa.
En la Modalitat A, Pili Garcia, amb 46 punts sumats amb
les dues �otografes presentades, va liderar la classifcació,
mentre que Joan Elias va sumar-ne 44.

L

El nivell de les obres
presentades és
certament alt, com
es pot apreciar en
aquestes fotogra�es
de Joan Elias
(esquerra) i Pili
Garcia (dreta).

Garcia i Elias lideren la classifcació general amb 94 i 92
punts respectivament, mentre que Pere Arnal ocupa el tercer
lloc amb 87, superant Tomàs Llompart, que passa a ocupar
la quarta posició.

Duel Garcia-Arnal
En la Modalitat B, Pili Garcia ha estat la guanyadora del segon
veredicte, amb 49 punts, seguida de Pere Arnal amb 45.Arnal
i Garcia estan empatats al primer lloc de la classi�icació
acumulada, mentre queJosep Perelló és tercer amb 80 punts.
Resten dos veredictes més per completar els quatre de
què consta la VIII Lliga Social de Fotografa Digital. Això vol
dir que les quatre properes obres presentades en cadascuna
de les dues modalitats defniran les classifcacions defnitives. Enhorabona i molts ànims!

ACTUALIZAR
ACTUALITZARCONOCIMIENTOS
CONEIXEMENTS

INFORMÀTICA COMPLETA EL CURS DE SYMBALOO
Els associats i associades que
han participat en elcurs de Symbaloo impartit pel professor i
company Antoni M. Badia de la secció
Informàtica Barcelona van quedar plenament satisfets dels coneixements adquirits, igual que els que segueixen el curs
d’Excel, les classes del qual són responsabilitat del delegat de la secció, Jaume
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Casadevall, i que ha de celebrar l’última
sessió el 8 d’abril.
L’obj ectiu de la secció és ensenyarels
conceptes bàsics de funcionament dels
programes informàtics per poder treballar amb el PC i optimitzar-ne el funcionament, “i certament les explicacions
dels professors són molt didàctiques i a
l’abast de tots”.

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

!

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

JOCS DE TAULA MALLORCA

AL TRUC, TOTS
HI GUANYEN

ELEGÀNCIA I BON GUST

UN CANT AMB
COMPROMÍS
La Caelum porta la il·lusió al CaixaForum
amb un espectacle de música i cinema
a música de bandes sonores i cançons de pel·lícules
d’animació i també algunes j oies
de musicals inoblidables van completar el repertori amb el qual els i les cantaires
de la secció Cant Coral, acompanyats d’una parella de solistes i d’un
quartet de piano, baix, bateria i
percussió excel·lents, van omplir
de cant, delicadesa i elegància l’auditori del CaixaForum Barcelona.
Aquesta secció emblemàtica va
congregar fdels seguidors i amics
dels intèrprets, Voluntaris de ”la
Caixa”, companys i companyes de
CaixaBank. En defnitiva, una concurrència variada i que va gaudir

L

MAR ENDINS

Mar Endins es va crear
el 2010 a Sant Andreu
de la Barca per donar
suport alcol·lectiu d’immigrants
amb carències materials i emocionals. L’entitat disposa d’un
centre de trobada i suport, entès
com un espai de relació entre els
nouvinguts i el personal voluntari que els aj uda.

amb l’espectacle, que sota el títol
“De musicals i cinema” i la direcció
d’Òscar Peñarroya, els va o�erir la
coral de la Soci.
El recital va ser un viatge a la
il·lusió i la màgia de partitures molt
conegudes de pel·lícules com la
suite deMoana, Hamilton oAnastàsia,
i de musicals com Hair , Once ...
Cal indicar que, en cadascuna
de les peces va destacar la qualitat
interpretativa de les veus dels company s i companyes cantaires.

Cantar i actuar
A la difcultat de l’entonació,lavocalització i el ritme, cal a�egir també
l’element dramàtic amb què la Caelum procuravestir les seves cançons:
“El nostre objectiu no és cantar, solament, sinó també actuar”, explica
un dels barítons de l’agrupació.
Recital solidari
El concert de la Coral Caelum es va
�er en el marc de les activitats del
PAS-Voluntaris de ”la Caixa” a benefci de l’associació Mar Endins,
que es dedica a l’acollida d’immigrants.
Va ser una vetllada rodona que
va tornar a evidenciar que el projecte de la secció Cant Coral és un
exemple d’estima pel cant i compromís personal.

El dilluns i el dimarts són els dies
de partida fixats per Jocs de
Taula Mallorca per disputar els
campionats socials de truc que organitza
la secció mallorquina, de la qual Francesc
Barceló és qui “remena” la baralla...
Eldeldilluns eldisputenvuitj ugadors
i “per evitar que sempre guanyin els mateixos cada dia sortegem les parelles”, diu
el delegat.
Sortegen parelles i tripletes
Els dimecres varia la fórmula: “sortegem
dos grups de tresj ugadors, que s’enfronten entre ells durant diverses j ornades
fns que una tripleta guanya sis trucs”.
Segons el calendari estipulat, els
campionats socials de truc de Jocs de
Taula Mallorca duraranfns al mes de maig.
Que t’agradaria apuntar-t’hi, però no
sapsj ugar al truc? Cap problema, és senzill de pescar i ells te n’ensenyen!

ENS AGRADA BALLAR

QUE EL RITME NO PARI
El pasdoble, el rock i la bachata van ser
els tres balls que les parelles inscrites
als cursos organitzats per Balls de Saló
Barcelona van aprendre i perfeccionar durant el
primer trimestre de l’any.
Aquest era el segon curs de la temporada de
la secció barcelonina que, amb Eugeni Rodríguez
en les funcions de delegat, dona la possibilitat
als seus i les seves membres de combinar l’exercici físic amb la pràctica d’una activitat lúdica i
que estimula l’ànim com és el ball.
Atenció perquè Balls de Saló ha començat
el curs del tercer trimestre que està dedicat al
bolero, el foxtrot i la salsa.
Apuntem-nos al proper curs
“Els companys i companyes que vulguin provar
a veure si els agrada, poden venir a la primera
sessió sense cap compromís”, ens diu el delegat
de Balls de Saló Barcelona. Encara som a temps
d’apuntar-nos-hi? Resposta: sí!

www.lasoci.org
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PAS-VOLUNTARIS DE ”LA CAIXA”

CURS 2018-2019

PROGRAMA
EFEC A LES
ESCOLES

La Teatral
compromesa amb
el PAS-Voluntaris
de ”la Caixa”.
TEATRE SOLIDARI

LA TEATRAL ENS
VA “EMBRUIXAR”
La companyia de la Soci va representar ‘Revolta
de bruixes’ a benefci de Sant Joan de Déu
a història de Revolta de
bruixes , l’última estrena de la companyia de
teatre de la Soci, se
situa en una nit de
lluna plena en uns
grans magatzems on només hi ha la
brigada de la netej a, formada per sis
dones,i el guàrdia nocturn de seguretat.
A elles els uneix un problema collectiu,que les enfrontarà amb elvigilant,
però no tenen res més en comú,les unes
amb les altres, i és per això que la dimi-

L

nuta i domèstica revolta que sobrevé pot
agafar aviat uns camins inesperats...
Elles: Anna Abarca, Dolça López,
Conxa de Lucas, Victòria de Lucas,
Carmen Pacheco i M. A . Sellés, i ell:
Manel Paulo, amb la codirecció deJoan
Martorell i Maria dels Àngels Sellés,
es van fer seu el text del dramaturg J .
M. Benet i Jornet i, des de la primera
escena, van connectar amb el públic,
que, una vegada més,va omplir elJove
Teatre Regina per gaudir d’una vetllada de “teatre del bo”, com diria aquell.

HOMENATGE MERESCUT

Amb el PAS-Voluntaris
de ”la Caixa”
Les representacions deRevolta de bruixes
van tenir lloc el 8 i 9 de març i, com totes
les funcions de Teatre Barcelona, esvan
fer amb finalitats solidàries dins del
marc del PAS-Voluntaris de ”la Caixa”.
En aquesta ocasió, la recaptació
obtinguda es destinarà íntegrament
i com en altres ocasions a l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona.

Al�nal de la representació
es va homenatj ar un dels
membres històrics de la
Teatral, l’actoridirectorJoan Martorell,
per agrair-li una llarguíssima traj ectòria de compromís amb els companys icompanyes de la secció,amb
elteatre i amb la Soci. Enhorabona!

22

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

Des del mes de novembre
de 2018 i fins a l’abril de
2019 s’està duent a terme
el programa EFEC d’educació �nancera a les escoles de Catalunya,amb
el propòsit de dotar de coneixements �nancers bàsics els alumnes
de quart de secundària (ESO), en
sessions impartides per profes-sionals de l’economia �nancera. La
Soci hi participa a través del PASVoluntaris de ”la Caixa”.

La Teatralva tenir l’encert d’escollir el dia de la Dona Treballadora
(8 de març),j ornada de reivindicació feminista, per estrenar Revolta de
bruixes . La temàtica era molt adient, en
presentar unes dones que lluiten per una
millora salarial i perquè, ma lgrat els anys
que ens separen de la seva publicació
(1976) i que la situació evidentment ha evolucionat, encara s’ha de fer camí per aconseguir la igualtat en drets de la dona.
Aquesta obra mostra sens dubte l’in�nit
món intern de l’ésser humà. Una muntanya
d’emocions que puj a amb força i que pot
decaure en un instant. Balancej ant-se entre l’humor i els problemes de la vida.
Una coreogra�a de fèmines donenveu
a una realitat latent.A vegades volant, rient,
i aterrant. Amb una varietat d’energies sublims i úniques, Revolta de bruixes sorprèn,
movent-se en un ball hiperactiu, senzill i,
sobretot, humà.
LIDIA CAMINO
BARCELONA
Al tancament d’aquesta edició,
la Teatral representava Revolta
de bruixes a l’Espai Caixa de Girona. En el proper número informarem de
l’esdeveniment, amb reportatge fotogrà�c
de la secció Fotogra�a Girona. Seccions
compartint activitats: això és la Soci!

AGRAÏTS

COMPARTIR ÉS DONAR
Karting Asturias fa passar un dia inoblidable a nois i noies
en risc d’exclusió social de l’Asociación Luar d’Oviedo
uan el delegat Javier Luque va
comunicar als serveis d’atenció
al delegat les seves intencions:
“m’agradaria convidar un grup
de joves de l’A sociación Luar a
passar una j ornada de lleure
amb la nostra secció”, els receptors j a sabíem
que la proposta agradaria de bon començament.
I així va ser...
Inscrita al PAS-Voluntaris de ”la Caixa”, la
secció Karting Asturias va dur a terme una de
les seves activitats solidàries que comencen quan
surt el sol i no s’acaben fns al capvespre.
Una activitat que els companys i companyes de
la secció �an amb il·lusió i moltes ganes,conscients
que el seu gest �a possible “que persones que no ho
tenen gens �àcil s’ho passin bé i se sentin que els
donen suport”, ens comentava un d’ells.
L’activitat de Karting Asturias va tenir lloc
el 16 de �ebrer amb nois i noies, entre 18 i 20
anys, del barri Ventanielles d’Oviedo i en risc
d’exclusió social.

Q

Ruta de muntanya
Al matí, els companys i companyes de la secció
asturiana es van endur el grup de l’A sociación
Luar a caminar per la muntanya, concretament
a �er la popular ruta de l’Olla de San Vicente.
Es tracta d’una ruta molt coneguda i que,
segons es diu, tots els asturians l’han �eta o �aran
un cop a la vida. “El simple �et de poder sortir del
seu barri i a més a més poder sentir el contacte
amb la naturalesa i la sensació de grandesa que
transmet la muntanya va produir uns e�ectes
molts positius en aquests nois i noies”, explicava
un altre dels associats de la secció de kàrting asturiana que no s’ho va voler perdre.

Karts de tarda
Després de recuperar �orces amb un dinar ràpid
en una àrea de servei “on ens van preparar unes
empanades que estaven molt bé”, a la tarda la
jornadava �er un gir i va continuar al circuit Soto
de Dueñas.Al volant dels petits monoplaces, els
nois i noies van gaudir de valent tot practicant
l’activitat que, precisament, uneix els companys
i companyes de la secció Karting Asturias i que,
en el marc del PAS-Voluntaris de ”la Caixa”, van
voler-la compartir amb uns nois i noies que van
agrair molt el gest. “Cap d’ells no havia pujat mai
a un kart i l’experiència van qualifcar-la d’inoblidable”, explica el delegat.

Tres moments
de l’activitat que
Karting Asturias
va preparar
per als nois i
noies de Luar:
les indicacions
prèvies (que
van ser alhora
un exercici
d’atenció), tots
a punt per a
la cursa i la
fotogra�a de �nal
de festa.

Un dia molt especial
Des de l’A sociación Luar, aquesta va ser la valoració de la jornada: “Hem passat un dia genial a
l’aire lliure al corriol de l’Olla de San Vicente i
després hem �os adrenalina i pneumàtics al circuït de karts! I tot amb el millor grup de xavals i
xavales. I volem agrair als amics de l’A ssociació
del Personal de la Caixa per patrocinar aquest
dia tan especial per a nosaltres!”. Això és el PASVoluntaris de ”la Caixa”.
ASOCIACIÓN LUAR OVIEDO

Luar és una entitat sociald’Oviedo, creada el 2015, amb l’obj ectiu
d’actuar en col·lectius dej oves, entre els 16 i els 35 anys, en risc
d’exclusió i/o vulnerabilitat social per aj udar-los a defnir proj ectes d’actuació i oferir referents que els facilitin la inclusió social.
El mètode d’actuació de Luar és motivar elsj oves perquè reprenguin
els estudis i aconsellar-los sobre com enfocar el seu futur, així com també
aj udar-los a millorar els seus hàbits de comportament i a tenir cura d’ells
mateixos i reforçar l’autoestima, sempre en un marc d’estímul i respecte.

www.lasoci.org
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PUNT DE VISTA

JOSEP FORADADA
CORTACANS
Delegat d’Esquí Girona

“La nostra és una
secció molt familiar”
a més de quaranta anys que és
un dels nostres. “Abans, quan
entraves a treballar a ”la Caixa”, j a t’o�erien el �ull d’inscripció a la Soci i els empleats
que trobaves a la primera ofcina que començaves a treballar t’explicaven
breument els avantatges que tenia, com el de
poder practicar esport o participar en activitats
culturals, amb companys i companyes de di�erents llocs”. És en Josep Foradada Cortacans,
l’actual delegat d’Esquí Girona, una secció que
es troba immersa en plena temporada...

F

No pareu els d’Esquí Girona...

L’esquí, com que és un esport estacional, �a que
la secció sigui molt activa durant els quatre mesos que acostuma a durar la temporada de neu.
La nostra activitat principal és trobar-nos, per
poder practicar aquest esport apassionant, que
és esquiar, aga�ar el telecadira, pujar al cim més
alt, amb impressionants paisatges i vistes, i començar a baixar, ara per una pista vermella, ara
per una de blava, i també alguna de negra, parant de tant en tant per poder descansar i podernos esperar i agrupar.
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Satisfet amb la participació dels companys i companyes?

La veritat és que estem molt contents i satis�ets
de la participació i resposta dels associats i associades, en les activitats de la temporada passada. I molt esperançats per aquesta nova temporada, a dia d’avui som 106 inscrits; des del
començament de la temporada passada, hem
doblat el nombre de companys i companyes
que s’han apuntat a Esquí Girona.
Per cert, explica’ns el vostre pla de transport per
recollir els companys i companyes de les diverses poblacions.

Quan donem d’alta un esdeveniment, a més de
�er-ho per la web de la Soci i correu, també ho
anunciem en el grup de WhatsApp de la secció;
uns dies abans de la sortida, dono a conèixer els
noms dels participats i de la zona.
Tenim dues zones ben di�erenciades, Girona
i Barcelona. Els socis de la zona de Girona, �em
les sortides des de l’Empordà i el Gironès, amb
possibles reagrupaments a Serinyà (Pla de l’Estany) i Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). Els
socis de la zona de Barcelona queden en di�erents llocs de la ciutat, a Sant Cugat...

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

Esquí Girona j a
compta aquesta
temporada
amb més
d’un centenar
d’inscrits.

Quin invent, el WhatsApp...

Ho és, però, perquè el grup de WhatsApp sigui
“efcient”, només s’utilitza per comunicar motius relacionats amb les activitats, sortides d’esquí, material i notícies d’esquí i neu. Dono les
gràcies als associats i associades per haver utilitzat correctament la comunicació d’aquest grup.
Quan parlem de valors de la Soci, de què parlem?

La Soci és una gran oportunitat de conèixer i de
relacionar-te amb nous companys, que �inalment amb molts d’ells acabes sent amic. I els
nostres valors són sobretot els de la companyonia i les ganes de compartir activitats, que ajuden a crear vincles entre els companys i companyes més enllà dels pro�essionals.
Quin per�l ha de tenir, en la teva opinió, un delegat
de secció?

Un company més, amb ganes de preparar, planifcar i participar en les activitats, disposat a escoltar, a envoltar-se de companys col·laboradors que
l’ajudin a portar a terme l’activitat, a consensuar
projectes nous, amb els associats i associades, etc.
Esquí Girona és un bon exemple d’entendre la Soci
com un espai familiar.

Com ja he dit, l’esquí el practico des dels 12 anys
i naturalment ho he continuat �ent amb la �amília (tots esquiem a casa). No cal dir que poder esquiar amb la parella, els flls, i ara amb el nét és
un dels plaers �amiliars més grans. Això ho podem traslladar a la nostra secció d’esquí, ja que
ens acompanyen a esquiar matrimonis, parelles
i �ills, principalment en la setmana d’esquí; el
40% dels inscrits a Esquí Girona són �amiliars.

El delegat no hauria de sentir-se sol a l’hora d’organitzar les activitats...

Naturalment, és un aspecte molt important no
sentir-te sol; tal com he explicat, es va crear la
secció amb companys i amics, i actualment continuem portant la secció el company i amic, Josep Maria Artigas i jo. Parlem del �uncionament
i de la planifcació, consensuem pros i contres,
com també ho comentem amb altres companys, per a nous projectes i activitats.
Què t’ha aportat practicar una activitat com, en el
vostre cas l’esquí, amb altres companys i companyes de feina?

Anar a esquiar amb la secció m’ha ajudat a conèixer companys i companyes d’altres ofcines,
amb qui, si ve els coneixia de vista o pel nom, he
pogut relacionar-me i compartir èxits o inquietuds pro�essionals i poder canviar el xip del “dia
a dia” de la �eina; com també conèixer les seves
afcions i inquietuds particulars.
Fer activitats associatives amb altres companys
de feina aj uda a conèixer millor com són en realitat
les persones?

L’esquí és un esport individual, però a la vegada
no ens agrada gaire esquiar sols; ens agrada esquiar en companyonia,
ens ajudem, ens relacioELS NOSTRES VALORS SÓN
nem... I moltes vegades
acabem dinant o menjantELS DE LA COMPANYONIA I
nos l’entrepà tots junts.
LES GANES DE COMPARTIR
Per acabar la jornada deACTIVITATS,
QUE AJUDEN A
sitjar-nos un bon viatge, i
CREAR VINCLES MÉS ENLLÀ
esperant poder-nos trobar
a la propera.
DELS PROFESSIONALS
www.lasoci.org
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PASSIÓ PEL

CICLISME
Les seccions de ciclisme practiquen l’esport
de pedalej ar i gaudeixen de la natura

JOAN
BAUZÀ NICOLAU

IVÁN
ARDURA NORA

DELEGAT DE CICLISME MALLORCA

DELEGAT DE BTT ASTURIAS

L’any que ve �arà 25 anys que un grup de companys de ”la
Caixa” creàrem la secció Ciclisme Mallorca, amb la intenció
de relacionar-nos �ora de la �eina i, al mateix temps, practicar
un esport adient a la nostra edat,ja que consideràvem que la
vida sedentària no és recomanable per a ningú.
Al principi només �èiem esport, però al cap de poc temps
hi incorporàrem la gastronomia i perllogàrem les trobades
amb diades per dinar i, després, amb sortides �ora de Mallorca,
de manera que, si no hi ha res de nou, en complir el 30è
aniversari haurem pedalejat per totes les províncies de l’Estat espanyol, a més d’algunes sortides per França.
Aproftant que érem més o manco joves, podem bravejar d’haver pujat els colls més rellevants de la Vuelta i alguns del Tour; ara, que gairebé tots ja tenim els cabells blancs –els que
encara en tenen!–, anem alternant la carretera
amb les vies verdes i �em comptes seguir rodant �ins que el cos aguanti, esperant
que sigui per molts anys.
Si hi ha associats que se sentin
atrets per aquest esport, saben que
tenen les portes obertes per sortir
cada dissabte amb nosaltres.

El meu primer gran record de la in�antesa és, precisament, el regal d’una bicicleta blava, amb dues rodetes, i
una samarreta de l’equip ciclista Reynolds.
Des d’aquell mateix dia, crec que el ciclisme es va convertir en el meu esport �avorit. I fns avui. Per què? Entre
moltes raons, n’hi ha una que crec determinant i és que
practicant ciclisme poso a prova la meva voluntat, la
meva capacitat de resistència, la meva perseverança… El
ciclisme és un desafament amb tu mateix.
Però, a més, sortir a pedalejar a sobre
d’una bici et permet estar en contacte directe amb la naturalesa, i això proporciona una sensació de pau i de relació amb
l’entorn meravellosa. I, també, perquè
cada nova sortida en bicicleta és una
aventura.
És per tot això que m’apassiona el
ciclisme i perquè m’agrada compartir la meva gran a�ició amb
els companys de BTT Asturias, i
m’agradaria animar la resta de
companys d’A stúries perquè
s’uneixin a la nostra secció.
Compto amb vosaltres!
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PIONERES

BALONCESTO MURCIA

Les cistelles de la secció murciana són punts a favor de la Soci
n grup d’associats murcians
afcionats al bàsquet, sota l’impuls entusiasta de Luis García i
seguint l’exemple de les altres
seccions que �uncionaven
d’aquest esport a la Soci, va decidir sol·licitar els tràmits per crear la seva secció.
Era la primavera de 2011 i, amb el tempsjust
per �er uns pocs entrenaments, però amb molta
il·lusió, la recent creada Baloncesto Murcia es va
presentar a la primera edició de la Copa Associació, que va tenir lloc a Barcelona. L’equip va
quedar enquadrat en un grup molt complicat i
no va guanyar cap partit.
Però, pel que �a a la il·lusió, ningú va guanyar
els companys murcians. Així, en el sopar del torneig, després de l’acte de lliurament dels tro�eus,
quan seguint el costum es demana que una secció de les presents es posicioni per organitzar
l’edició següent, sense pensar-s’ho dues vegades,
el delegat de Baloncesto Murcia va aixecar el braç
i va dir: “Nosaltres! Si ens �eu la confança, l’any
que ve ens trobem a Múrcia per jugar la segona
edició de la Copa”. Ovació de gala.

U

La Copa Associació
I així va ser. Cap al fnal de l’estiu següent, les
seccions desplaçades a Múrcia per disputar la II
Copa Associació van quedar encantades del
tracte rebut pels amftrions murcians.“Ens ho
vam passar molt bé, tant dins com �ora de la pista, ja que els sopars i les sortides nocturnes que
vam �er amb els companys de totes les seccions
són d’aquells que es recorden”, explicava el delegat, Luis García.
Des d’aleshores, Baloncesto Murcia ha participat en les sis edicions posteriors de la competició i el 30 de març passat va tornar a ser la secció
organitzadora de la IX Copa Associació que, novament va tenir lloc a Múrcia, concretament al
pavelló Federico Arce de la ciutat que travessa el
riu Segura.

Nom
Baloncesto Murcia

Any de �undació
2011

Nombre d’inscrits
20

Delegat
José Francisco
Campuzano Gómez

ven habilitats diverses i, posteriorment es van jugar partits curts de bàsquet entre els quatre
equips que s’havien �ormat amb membres de la
secció i els nens als quals es va dedicar l’activitat
i els seus coordinadors. “Va ser un èxit, els nens i
els adults, tots, s’ho van passar molt bé”, explica
el delegat.

Campionat Social
Amb aquest esperit esportiu i cent per cent associatiu, des de �a vuit anys Baloncesto Murcia
organitza, cada temporada, la seva Lliga Social.
Es tracta del campionat que dona sentit a la secció i que disputa la vintena dels components, dividits en dos equips que juguen setmanalment.
A més a més, la secció també es caracteritza
pels sopars d’inici i de cloenda de la temporada.
“Trobar-nos,jugar, �er el partit i després �er-la petar amb els amics, d’això es tracta i això �em”. Baloncesto Murcia, un triple a �avor de la Soci...

L’equip de
Baloncesto Murcia
de la primera
Copa Associació
i una de les
activitats solidàries
organitzades
per la secció.

En clau de PAS-Voluntaris de ”la Caixa”
El 2016, ja amb l’actual delegat, José Francisco
Campuzano, la secció murciana es va inscriure
al Pla d’Acció Social (l’actual PAS-Voluntaris de
”la Caixa”) de la Soci i va organitzar una jornada de bàsquet amb nens de �amílies en risc d’exclusió social, de l’A sociación Columbares.
La jornada va tenir lloc a l’escola Nuestra
Señora de la Fuensanta. El company Félix Mondéjar va preparar una sèrie de jocs que combinawww.lasoci.org
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EN CREACIÓ

VOLEN SER
NOVES
SECCIONS...
Aquestes són les iniciatives que estan en
fase de creació per ser noves seccions

E

n el moment de tancar aquesta
edició, són set les propostes obertes en �ase de creació per ser noves
seccions: sis estan dedicades a
l’esport i una està englobada dins
les activitats culturals.

Esportives
Actividades Subacuáticas Lanzarote: Era qüestió
de temps que, en un entorn meravellós com Lanzarote, companys i companyes es proposessin
crear una secció d’activitats subaquàtiques. Serà
amb Israel González Cabrera al capdavant.
BTT Valladolid: L’incombustible Ireneo Galán de
la Concepción és al capdavant de la iniciativa dels
companys castellans a�icionats al ciclisme de
muntanya per crear BTT Valladolid.
Fútbol Sala Campo de Gibraltar:Atenció perquè
des de la comarca del Campo de Gibraltar, de la
província de Cadis, un grup de companys amb
Javier Pérez Fajardo al capdavant té el �erm propòsit de crear la segona secció de la demarcació,
en aquest cas dedicada al �utbol sala.T’hi apuntes?
Golf Córdoba: Els afcionats al gol� cordovesosja
poden compartir el seu esport �avorit en el marc
de la Soci, només cal que s’apuntin a la secció que
està impulsant Jaime Álvaro Cerezo Ruiz.
Remo País Vasco: Euskadi és terra de grans remers, no ha d’estranyar per tant que, amb Jorge
Martínez Reguera ofciant de timoner, es �aci la
crida per crear la secció de Remo País Vasco.
Vela Huelva: Els afcionats andalusos als esports
marítims i més concretament a la navegació estan
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d’enhorabona perquè a Huelva i sota la capitania
de Raúl Mendez està a punt de constituir-se una
nova secció de vela.

Culturals
HistoriaValencia: Els companys amb interès per
aprendre el màxim de coses sobre els orígens i la
història de la seva comunitat, visitant llocs emblemàtics,ja tenen la proposta que esperaven.
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ENS ACOSTEM
A LES 50
ACTIVITATS...
En el moment de tancar
aquest número de la
revista, l’Associació del
Personal de ”la Caixa” disposa de
210 seccions que organitzen accions esportives, culturals i d’entreteniment englobades en un
total de 45 activitats (algunes
seccions en practiquen més
d’una). Practiquem esport i fem
cultura a la Soci...

ACTIVITAT

SECCIONS

Submarinisme

9

Fondistes/Running

13

Bàsquet

10

BTT

9

Ciclisme

2

ACTIVITAT

SECCIONS

Billar

1

Balls de saló

2

Caminants/Senderisme

11

Ball en línia

1

Esquí

10

Bridge

1

Futbol

3

Cant

1

Futbol 7

6

Conferències

1

Futbol sala

19

Concerts

1

Golf

19

Excursionisme

4

Kàrting

5

Filatèlia

1

Muntanya

3

Fotografa

4

Motonàutica

3

Gastronomia

16

Mototurisme

2

Història

5

Pàdel
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Ioga

1

Pesca

4

Informàtica

1

Petanca

1

Jocs de taula

3

Piragüisme

1

Lectura

2

Rem

1

Música moderna

2

Slot

1

Numismàtica

1

Tennis de taula

2

Pintura

1

Tennis

2

Taitxí

1

Triatló

4

Teatre

1

Vela

5

Txikung

1

Visites culturals

3

COM CREAR-LES

Si ets aficionat o aficionada a
una de les més de 40 activitats
esportives i culturals que es
duen a terme a la Soci, però no hi ha secció a la teva zona o ciutat, no ho dubtis!
És el moment de crear-la!
Crear una secció és molt fàcil, només
has de seguiraquests tres senzills passos:
1. Envia una petició adreçada a la
Junta Directiva de l’Associació, exposant
el desig de crear la nova secció (demana
el model a ssee@lasoci.org). Des de la
Soci enviarem un correu electrònic a tots

els associats i beneficiaris de la zona
perquè aquells que estiguin interessats
puguin preinscriure’s.
2. Si la resposta i l’interès dels associats i familiars ha estat satisfactòria, es
convoquen tots els preinscrits a la reunió
de creació de secció, en la qual, a més
de constituir-se la secció, se’n tria el delegat o delegada (el promotor o promotora de la secció no té per què ser el
delegat o delegada).
3. Després s’envia l’acta de la reunió
de creació de la nova secció a l’adreça

ssee@lasoci.org per a la seva formalització. I a passar-t’ho bé fent l’activitat que
més t’agrada!
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Disfuncions a la UE
Els cinc grans Estats de la Unió Europea passen per
moments complicats que alteraren la desitj ada estabilitat

ECONOMISTA
I POLITÒLEG

XAVIER
FERRER

La Unió Europea té 28 Estats, dels quals
només cinc sobrepassen els quaranta
milions d’habitants, per tant representen més de la meitat de la població de
la UE i més encara de l’economia.
Aquests cinc Estats passen per moments
complicats que �an alterar la desitjada
estabilitat de la Unió Europea.
D’una banda, el Regne Unit amb el
controvertit i molt debatut Brexit a les
portes de consolidar-se, però amb moltes dis�uncions i desavences internes i
també amb la UE.Veurem si �nalment
hi ha acord i el 29 de març el Regne Unit
deixa de ser Estat de la UE, amb acord
pactat o amb desacord, cosa que seria
traumàtic per a tots, o bé en retarda la
data de sortida.
Passi el que passi, el Brexit representa una �ractura política en el Regne Unit
i també representarà una important
incidència negativa en l’economia i la
societat.
D’altra banda, Alemanya, el gran
Estat de la UE, el més potent des del punt
de vista econòmic i de població, no acaba d’aga�ar les regnes de la integració
europea, com hauria de �er, i a més està
encara en una situació d’adaptació de
la gran immigració que va representar
l’entrada de 800.000 re�ugiats sirians i,

per acabar-ho d’adobar, amb la cancellera Merkel de retirada.

Panorama convuls
I l’altra valedor de la integració europea,
França, de cop sotmesa a una pressió
molt signi�cativa per la protesta social
i econòmica i també política dels armilles grogues, que han alterat l’estabilitat
�rancesa i la fema del seu president. I
Itàlia, amb un govern �ormat per socis
tan di�erents i radicals, que van des
d’una dreta intransigent i anti immigració �ns a una esquerra alternativa,
que genera un govern a mans del poderós ministre de l’Interior, Mateo Salvini,
que s’ha en�rontat, primer amb la UE,
i més recentment amb França pel suport
als armilles grogues.
Així, dos habituals aliats, França i
Itàlia, es troben avui en�rontats i sense
veure-hi solució a curt termini. I l’Estat
espanyol a les portes d’un judici que
revisarà l’homologació dels estaments
de l’Estat amb els estàndards europeus
i que, de ben segur, generarà emocions,
mani�estacions i accions contraposades.

CAL QUE ELS CIUTADANS
EUROPEUS ENS POSEM
LES PILES I ANEM A VOTAR
PER PARTITS DEMOCRÀTICS
I EUROPEISTES
30
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I Polònia, el menys poderós econòmicament parlant de tots cinc, però
amb una població important, una bona
part de la qual ha donat el govern a uns
dirigents que qüestionen la separació
de poders i generen dis�uncions amb
els estàndards democràtics de la UE.

Estabilitat
Esperem que tots aquests Estats vagin
trobant el camí de l’estabilitat i la democràcia,�et que generaria també estabilitat
a la Unió Europea, bàsica en el moment
en què estem, amb reptes importants i a
les portes d’unes eleccions europees que
renovaran el Parlament Europeu i seran
el preludi d’una nova Comissió Europea.
És l’hora que la ciutadania europea
es posi les piles i vagi a votar i ho �aci per
partits democràtics i europeistes i també que les persones que es presentin a
les eleccions siguin vàlides, valentes i
es creguin Europa, perquè els anys que
vénen són crucials i s’hauran de garantir els valors de la UE, com a premissa
per garantir la llibertat i seguretat dels
ciutadans europeus.

REFLEXIÓ

L’aigua no és el
que sembla
La humilitat abans que la fexibilitat
ECONOMISTA

JORDI SINGLA

La �rase del �amós mestre de kung�u,
Bruce Lee ,“be water my f riend ”, apareix
en pel·lícules, entrevistes i anuncis de
cotxes. Bruce Lee ens aconsella ser fexibles com l’aigua. La fexibilitat és e�ciència i modernitat. Ser fexible és obrir
les �nestres d’un lloc tancat i deixar que
circuli l’aire.
L’elogi de la fexibilitat ve de moltes
bandes i en el cas de Bruce Lee ve de molt
antic, perquè les virtuts de l’aigua apareixen ja en el Daodej ing , un llibre petitó de més de 2.000 anys atribuït a Laozi,
literalment, “el vell mestre”, i del qual
hi ha mil traduccions. Segons la d’A rthur Waley, canònica en el món anglosaxó, en el capítolVIII diu això de l’aigua:
“El major bé és l’aigua. La seva bondat bene�cia les deu mil criatures; no
renyeix sinó que s’acontenta amb els
llocs que tots els homes menyspreen.
Per això és tan a prop del camí.
Si els homes pensessin en el millor
terreny per construir una casa; si dels
seus pensaments valoressin els més
pro�unds; si en l’amistat valoressin la
gentilesa; en paraules, veritat; en govern, ordre; en �ets, e�ectivitat; en l’acció,

oportunitat. És per �ugir de la pugna,
que mai li va malament”.
Prenent com una altra re�erència la
traducció del �lòleg espanyol Iñaki Preciado Idoeta, el capítol no comença gaire di�erent: “l’home de bondat superior
és com l’aigua. L’aigua sap a�avorir a tots
els éssers, però no lluita; ocupa els llocs
que la munió detesta i és prop del Tao”.
No negarem les moltes conveniències de ser fexibles. L’última part del
capítol podria al·ludir a la fexibilitat
amb això d’evitar la lluita i això de ser
oportú. Però el principi del capítol deixa ben clar que la principal virtut de
l’aigua no és la fexibilitat sinó la humilitat, perquè l’aigua va als llocs baixos i
bruts, als pantanals i els pantans, a les
esquerdes de la terra.

La pista del ‘Yij ing’
El Yij ing , el llibre dels canvis, és el més
antic dels clàssics xinesos; en ell es basen
els ensenyaments de Laozi. A aquest
llibre tan remot se li atribueixen poders
màgics i molts auguris però, en essència,
el Yij ing descriu 64 situacions que cobreixen gairebé tot el que un pot trobarse a la vida i explica com sortir-ne de la
millor manera possible.
Entre aquestes situacions trobarem
la impaciència de lajoventut, la donzella matrimoniera, la pau, l’exèrcit, el
poder del petit. Totes elles tenen coses

bones i coses dolentes, però la més positiva de totes és, sens dubte, la número
15: la humilitat. Segons el Yij ing , amb
humilitat, res pot anar malament.
Si avancem uns anys, Con�uci diu:
“L’aigua és la intel·ligència, la muntanya
és l’humà”. Com entendre això? En el
pròleg del llibre de Desmond Martin,
The rise of Chingis Khan and its conquest of
northern China, de 1950, el sinòleg Owen
Lattimore escriu:
“La mobilitat de la societat nòmada
s’adapta a la guerra. El cavall muntat a
la vida diària és el cavall de cavalleria de
les tropes i ja no ha de ser comprat per
l’Estat; l’arc de caça és l’arc de guerra; el
bestiar que s’ha de migrar en cada estació no necessita de mesures especials en
mobilitzar-lo per a la guerra”.
I, el més important, les dones i els
nens, com que viuen en tendes i veuen
la migració com una cosa normal, poden ser moguts a lloc segur quan la retirada és necessària, o traslladats als
nous territoris conquistats, sense massa alteració de la normal activitat social
i econòmica.Aquestes característiques
de la societat nòmada, al llarg dels segles, han estat un avantatge permanent
en la guerra contra els pobles sedentaris.
El granger sedentari, especialment
el que viu a mercè de les incursions nòmades, veia la seva sencera existència
alterada en períodes de guerres prolongades. Les incursions de primavera el
privaven de la seva collita. Si escapava,
havia d’abandonar la granja i les seves
pobres possessions. Els períodes de guerra crònica o prolongada tendien sempre
a ser bene�ciosos per al nòmada i desastrosos per al granger sedentari.”

Granger sedentari
I j o a�egiria que el maj or progrés i la
maj or riquesa depenien del granger
sedentari perquè la civilització va néixer
amb l’agricultura, no de la fexibilitat
de la caça i la ramaderia.
Massa antic? Rabiosament actual,
diriajo. Per ventura no té això res a veure amb els temps actuals? No són les
transaccions �nanceres tan fexibles com
l’aigua i, per contra, traslladar la �amília
i acomiadar-se dels amics no és com esquerdar una gran pedra de la rígida
muntanya? No parlem avui del món líquid i virtual, la mobilitat laboral, lajet
set, el canvi vertiginós i de tot el que, tal
com resa el re�rany, és propi del cul d’en
Jaumet? Crec que hi té molt a veure.
www.lasoci.org
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Camarena, el tenor estratosfèric

Tomavistas, el festival atípico
El FestivalTomavistas es especial. Se celebra en Madrid el 24 y 25
de mayo y este año celebra su quinto aniversario. Es un festival
tranquilo, casi familiar y con zonas verdes y un an�teatro donde
está ubicado el escenario principal muy cómodo.
La edición de 2019 se antoj a de calidad sin buscar la �esta
fácil. Bandas como Beach House (número 1 del cartel), Deerhunter, Cigarretes after sex, Cass McCombs son de gran calidad pero
de escucha pausada. Para las horas nocturnas y lo más cercano
al baile, tres artistas, Toro y Moi, Digitalism y los Friendly Fires.
Bandas que aun siendo electrónicas no son revientapistas.
Y lo que más me gusta es el buen gusto para elegir artistas de
la segunda división del indie nacional. Y es donde más disfrutaré
posiblemente en escenario pequeño de maravillas como Mucho,
Angel Stanich, Joe Crepúsculo, Carolina Durante, Triangulo de
Amor Bizarro, Morgan, Hinds, Cala Vento (que ganas de verles),
Las Odio, Cariño….
El Tomavistas es para los que le gusta más la música que la
�esta.
Novedades Carminha: Ultraligero
Viva Galicia. Y estos alumnos aventaj ados han decidido adaptarse a los tiempos que corren y no quej arse de la invasión de los
ritmos latinos, el trap y demás sonoridades.
Aquellos que les aparentaban con los primeros Siniestro Total
ahora no tienen defensa alguna. Ultraligero es su nueva colección
de canciones donde algunas ya con cierta antigüedad de casi dos
años, es lo que tiene la nueva forma de escuchar música, que te
hace sacar canciones y no discos. Y en lugar de acercarse al rock
o al indie, aquí recopila estilos y estilos sin agarrarse a ninguno.
Hay reggae , hay colaboraciones con gente del trap , hay cumbia, hay música disco, hay rap , funky … y por último, y no menos
importante, las letras. Con humor pero siempre con mensaj e,
nos regalan frases de esas que te apuntas. Lo dicho, esta banda
que cantaba con sorna “Aunque te gusten los Planetas como a
todos los puretas, yo te quiero igual”, ha parido un disco que no
olvidaremos.
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REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

Camino pel costat de les platges del Maresme amb els auriculars
posats. Estic escoltant el primer enregistrament en solitari del
tenor mexicà Javier Camarena. Fa estona que no em �xo en els
ciclistes, el caminants o els que fan fúting. La prodigiosa veu, la
tècnica i els aguts d’aquest tenor líric lleuger em deixen esmaperdut. És impossible que el que estic escoltant sigui real.
El primer gran triomf al Teatre del Liceu de Barcelona va ser
la temporada 2012-2013 interpretant el paper de Nemorino de
l’òpera L’elisir d’amore, de Donizetti.A ell liva correspondre actuar
en el segon repartiment perquè el primer era per al seu compatriota Rolando Villazón. I l’èxit de Camarena va ser espaterrant i,
�ns i tot, va bisar la famosíssima ària Una furtiva lacrima. Actualment Villazón es dedica menys a cantar i més a fer de director
d’escena i, en canvi, Camarena és en el pedestaldels grans tenors
actuals, com ara Jonas Kaufmann o Juan Diego Flórez.
Va bisar al Metropolitan
El tenor mexicà és un habitual de la temporada de la Metropolitan Opera de Nova York amb l’afegit, a més, que va ser el tercer
tenor en setanta anys que va bisar una ària en l’exigent teatre
nord-americà.
A més, en comparació amb altres estrelles del �rmament
operístic, Camarena no va de divo: és senzill, humil i viu per a la
seva família, els amics i la música.
Jo l’he vist al Liceu en quatre ocasions. I he gaudit tant de la
seva veu que espero que torni sempre que pugui perquè, com
molts, en sóc un admirador incondicional.
Cap a �nals de l’any passat va sortir a la llum l’àlbum Contrabandista , amb el segell DECCA i amb el suport inqüestionable
de la gran mezzosoprano romana Cecilia Bartoli, gran amiga del
tenor. Us el recomano de totes totes. Una perfecció gairebé
absoluta, una veu estratosfèrica i una dicció tan envej able que
de les àries cantades en castellà s’entén tot el que diu. Genial!

CINEMA

LLIBRES

JOSÉ LUIS MUÑOZ

ROSER PÀEZ

‘A prendre a parlar
amb les plantes’

‘Roma’: poesía y verismo en cada plano
Hace falta mucho talento para convertir una
pequeña, casi insigni�cante, historia personalen una película que atrape alespectador,
para trasladar a la pantalla algo muy particular y privado, como pueda ser el mundo
de la infancia, y hacerlo universal.
Eso hace Alfonso Cuarón (México DF,
1961), uno de los muchos mexicanos que
triunfan en Hollywood, que ganan el Oscar
en la Meca del cine y son capaces luego de
regresar a su país y realizar una película
emotiva, tierna, de pequeño formato, como
esta Roma, quizá porque, al contrario de
otros cineastas que hacen ese recorrido
cinematográ�co y abj uran de su talento, los
Alfonso Cuarón, Guillermo delToro,Alej andro González Iñurrituy Guillermo Arriaga no
pierdenj amás su prurito de autoría.
Roma es la historia de un barrio, de una
época (los setenta), de una familia y, sobre
todo, de una niñera, Cleo (la extraordinaria
Yalitza Aparicio), una persona tierna, frágil,
que bebe los aires por los cuatro hij os de
su señora Sofía (Marina de Tavira), de los
que esa muj er algo frívola, soñadora e inconstante no se ocupa porque prioriza su
profesión.
Rodado en pantalla panorámica y en
blanco y negro para la plataforma Net�ix, el
último y espléndido �lm de Alfonso Cuarón
respira poesía y verismo en cada uno de sus
planos.

Cold War
Pawell Pawilkowski vuelve al blanco y negro, porque no encontraba otro color para
retratar esa época gris de su país. Cold War ,
título irónico sobre la guerra fría, no llega
al perfeccionismo y la emotividad de su
Ida, pero es una película muy notable que
subraya, una vez más, la solvencia del cine
polaco.
Baj o la piel
Paradigmas de lo inexplicable, Baj o la piel
no se ha estrenado en salas comerciales,
así es que el que quiera disfrutarla deberá
comprarla. Su director,Jonathan Glazer hilvana un �lm sobre alienígenas, tan oscuro
como esos cuartos in�nitos a los que la protagonista, Scarlette Johanson, lleva a sus
víctimas a la vez que fascinante y digno de
verse.
La tercera esposa
La realizadora vietnamita Ashleigh Mayfair
apuesta en este largometraj e por una recreación idílica y algo impostada de una
época pasada y por el esteticismo en este
drama amoroso y antropológico de caligrafía exquisita y detalles sutiles que es
La tercera esposa . Pero es también un retrato doloroso de la maternidad en soledad, broche que cierra el �lm. Lágrimas
de sangre.

La Paula és neonatòloga. Té quaranta anys
quan perd la parella,el Mauro,en un accident.
A partir d’aquest moment, sent com la seva
vida trontolla de dalt a baix. Ella que creia
tenir una vida gairebé perfecta al costat del
Mauro, editor i amant de les plantes. Eren una
parella sense �lls que no discutia per saber
qui portava o qui recollia els nens ni a quines
extraescolars els apuntaven. En canvi, podien
llegir amb calma prenent una copa de vi
mentre parlaven de quina pel·lícula, exposició o obra de teatre anirien a veure. Ells que
estrenaven pis en un nou barri de classe alta
amb una terrasseta on les plantes del Mauro podien créixer, que feien l’amor sense
estridències compartint una quotidianitat
plàcida… i de cop, la trucada, el Mauroj a no
hi és i ella ha d’aprendre a viure amb el dolor
i la ràbia. De sobte, el món de la Paula canvia.
Aviat percep una mirada diferent cap als que
senten pena. Mirades de tristesa compartides
pels amics que la bressolen, o la del pare,
que no està preparat perquè la �lla enviudi
com li va passar a ell temps enrere.
Aprendre a parlar amb les plantes és la
primera novel·la de Marta Orriols (guanyadora delpremiÒmnium)
qui a�rma que “quan
la mort deixa de pertànyer als altres, és
necessarifer-li un lloc
ambcura a l’altra banda de l’escull, perquè,
si no, n’ocuparia tot
l’espai amb absoluta
llibertat”. I parla amb
coneixement de cauAprendre a parlar
sa perquè ella maamb les plantes
teixa ha perdut preMarta Orriols
maturament el marit,
encara que, al revés
Editorial Periscopi
de la Paula, té �lls.
(256 pàgines)
L’obra és com una
radiogra�a del dol que ens ensenya què vol
dirtransitar per la vida dels vius quan tu sents,
després d’una pèrdua, que no en formaves
part deltot. Una història íntima on es crea un
relat que ens resulta proper, fent a més una
descripció convincent i de vegades molt
crítica de la vida de la classe mitj ana.

www.lasoci.org
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GRUP TEMPS
Acompanyar en el dol persones
que han patit una pèrdua important
rup Temps neix de la voluntat de persones experimentades i degudament formades de
fer costat i acompanyar
qui necessita un suport
emocional en situacions límit.
Estem parlant de casos de persones
en la fase terminal de la seva vida o a les
quals se’ls ha diagnosticat una malaltia
greu i de mal pronòstic, de persones que
han patit la pèrdua d’un ésser estimat i inicien el procés de dol que cal assimilar i
superar amb la serenitat i la capacitat su�cients per afrontar la resta de la vida, o de
persones que han d’assimilar altres tipus
de pèrdues.
Alguns companys i companyes de la
Soci ens han parlat de Grup Temps i de
l’oportunitat de donar a conèixer aquesta
entitat social col·laboradora de la Soci i
que forma part del nostre paquet d’avantatges.

G

Diferents tipus de dol
“Es treballa amb els diferents tipus de dols
segons la pèrdua, j a sigui la mort d’un
adult o d’un infant, la pèrdua d’una feina, la
d’un divorci, la pèrdua d’una casa o propietat, la pèrdua d’un entorn social o senzillament la pèrdua de la il·lusió per viure”,
ens explica Ricard Díaz, el director de Grup
Temps.

GRUP TEMPS

Els voluntaris de Grup
Temps donen suport emocional
quan més es necessita.

Pèrdues que colpegen
Grup Temps també fa costat a persones
que han patit pèrdues de tipus material,
com la d’una feina o una situació estable o
a persones que han arribat al límit emocional i que han perdut la il·lusió de viure.
Tens alguna persona propera que ho
estigui passant malament perquè li hagi
passat alguna d’aquestes coses i no saps
què fer per ella? Grup Temps pot aj udar-la.

Procés d’acompanyament
Els voluntaris de Grup Temps d’acompanyament, tant a l’hospital com a domicili,
després d’haver fet els cursos pertinents
de formació, donen el seu temps a aquelles persones que ho vulguin, en el darrer
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tram de la seva existència, tot oferint un
suport regular, emocional i efectiu als malalts que pateixen una malaltia en fase terminal.
L’acció dels voluntaris pretén alleugerir l’impacte emocional que produeix al
pacient la diagnosi d’una malaltia que
acabarà amb la seva vida, sense deixar al
marge ni el seu cuidador principal ni la
seva família, aj udant-los a desfogar-se i a
expressar-se en les seves emocions i
preocupacions, permetent el plor i la
con�dència i facilitant-los el descans.
El voluntari, d’acord amb el cuidador,
generalment fa visites de dues hores
aproximadament un cop per setmana.

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

C/ Còrsega, 215
08036 Barcelona
info@gruptemps.org
634 538 628
Actualment, els equips de voluntaris de Grup Temps actuen a set demarcacions.
A Catalunya:
Barcelona, Figueres,
Granollers, Palamós, Reus
A Andalusia:
Màlaga, Granada

Més informació a
www.cuidemdetu.org

CUIDEM DE TU
ESPORT

GymForLess
Accedeix a tots els centres esportius
mitj ançant una sola quota, sense límit
d’horaris, ni permanències o matrícules.

Entra a www.cuidemdetu.org
i descobreix tot el que t‘oferim
per a tu i la teva família!

ASSISTENCIAL

HOTELS

Grup Temps

VVFVillages

Acompanyament al fnal de la vida
i atenció a persones que han patit una
pèrdua signifcativa.

Lloguer d’apartaments i residències
unifamiliars ubicats en zones
d’interès turístic de França.

ESPORT

DiR
Centres de ftness , salut i benestar.
19 clubs a Barcelona i Sant Cugat.
Suma’t a un estil de vida saludable!

OCI

HOTELS

ALIMENTACIÓ

HOTELS

L’aquàrium Barcelona

Campings.com

Andalusian Gourmet

Cala Montj oi

Oci, ciència, educació, diversió... i molt
més! Submergeix-te i passej a pel
fons del mar.

Més de 2.000 càmpings a Europa.
Trobaràs fàcilment elteu ideal. Prepara’t
per a unes vacances inoblidables.

Productes gurmet de reconeixement
internacional, ecològics i artesanals
made in Andalusia.

T’ofereix descomptes especials en
allotj aments en aquest complex de
vacances de la Costa Brava.

MOTOR

ESPORT

VIATGES

MOTOR

Europcar

Centre Excursionista de Catalunya

Halcón Viaj es

Letamendi

Tarifes i condicions excepcionals
(d’aplicació en tot el territori espanyol)
en el lloguer de vehicles.

Fes-te soci col·lectiu del Centre
Excursionista de Catalunya, amb una
quota reduïda i tots els avantatges.

Novetats i ofertes exclusives en
viatges, estades, vols, etc. i grans
descomptes en creuers Pullmantur.

Descomptes en la compra de
vehicles nous i de gerència, així com
en revisions i accessoris originals.

HOTELS

BOTIGUES

HOTELS

ALIMENTACIÓ

Nova Son Alma

Mitsubishi Electric

Parador Canaro

Oleocampo

Tarifes especials en apartaments
totalment equipats,situats a Menorca,
a dos quilòmetres de Ciutadella.

Equips d’aire condicionat
d’avançades prestacions i consums
excepcionalment baixos.

Aquest hotel de 4*, situat en un dels
paisatges més bells d’A ndorra, ofereix
vistes a Soldeu i el Tarter (Grandvalira).

Oli d’oliva verge extra seleccionat per
a aquells que sempre volen tenir a
taula el millor de cada collita.

FORMACIÓ

VIATGES

ALIMENTACIÓ

BOTIGUES

Viaj es El Corte Inglés

Roger Goulart

Shoeshop

Portal exclusiu, on podràs trobar
ofertes en viatges (curta, mitj a i llarga
distància), creuers, paradors...

Gaudeix del Roger Goulart Brut
Nature, millor cava de 2013 per la
Guia Gourmets.

Botiga on-line de sabates, amb
descomptes aplicables sobre el preu
rebaixat. Alt compromís en qualitat.

Universitat de Girona
Gaudeix d’un descompte en les
activitats de la Fundació Universitat
de Girona: Innovació i Formació.

www.lasoci.org
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