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AssociAció,
culturA i fAmíliA
n dels objectius de l’A ssociació
és promocionar les activitats
culturals que tots i totes nosaltres vulguem compartir. Amb
aquest propòsit, tenim 44 seccions �uncionant dedicades a
un total de 14 activitats culturals.
Més en detall, a nosaltres ens agrada divertirnos amb els balls de saló, cantar en una coral, assistir a con�erències,viatjar ivisitar llocs d’interès
cultural,�er �otografes de tota mena,col·leccionar
segells, practicar la gastronomia i gaudir-ne, interessar-nos per l’estudi de la història, aprendre
in�ormàtica i a treure el màxim partit dels ordinadors,trobar-nos per �er partides dejocs de taula,
llegir llibres i comentar-los,tocar i cantar en grups
de música, aga�ar el pinzell i pintar quadres, assajar i representar obres de teatre...
La veritat és que ens ho passem molt bé �ent
cultura a l’A ssociació. I, des de �a uns anys, dediquem un número d’aquesta revista a les nostres
seccions culturals. És com un mena de memòria
anual per deixar constància de la seva vitalitat i
per animar els companys i companyes que –enca-

U

ra– no en �ormen part de cap que s’hi apuntin o
també que s’animin a crear una secció nova dedicada a l’activitat que els agradi.
En aquest marc,l’Associació saluda l’estiu amb
la mateixa vitalitat de sempre i les pàgines de La
Soci en són una prova evident. Totes i cadascuna
de les activitats culturals i també les esportives i
les socials de les nostres seccions responen a l’impuls de compartir vivències amb els companys i
les companyes associats i també, i sobretot, amb
la �amília.
En la mesura que les nostres activitats serveixin, també, per conciliar oci i �amília, aquesta
Associació s’en�orteix, guanya musculatura i
sentit.A propòsit, la portada d’aquest número és
un collage dels tres dibuixos premiats en el concurs
in�antil que esva convocar aquesta primavera per
als nostres flls i flles.
Arriba elbon temps,tenim
TOTes Les ACTiViTATs de
l’estiu a la cantonada,gaudimLes nOsTRes seCCiOns
lo amb la Soci. Tots i totes.
Consell de Redacció

ResPOnen A L’iMPuLs de
COMPARTiR ViVènCies
AMB AssOCiATs i FAMíLiA

www.la�oc�.org
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AquESt juNy ES CompLEtA EL proCéS ELECtorAL

ElEccions a la
Junta REctoRa

Un moment
distès de l’última
Junta Rectora.

Efectuades les votacions en quatre demarcacions,
quedarà constituïda la cambra de representats
a novaJunta Rectora, l’àgora
dels nostres representants, escollits per vetllar pels bons
destinsi propòsits del’Associació, ha de quedar constituïda
aquest mes dejuny. El procés
electoral per renovar la meitat dels llocs de la
cambra estancarà amb l’escrutini i proclamació
dels membres escollits en les quatre demarcacions en les quals hi havia més candidats que
llocs per escollir i en les quals,per tant, s’han fet

l

votacions: Palma de Mallorca, el País Basc i les
dues demarcacions d’Andalusia (la que engloba
Huelva, Còrdova, Cadis i Sevilla, d’una banda, i
Almeria, Granada,Jaén i Màlaga, de l’altra).
La nova Junta Rectora de l’A ssociació del
Personal de ”la Caixa” quedarà constituïda per
141 rectors i rectores, que representen 75 demarcacions.La llista completa es podrà consultar awww.lasoci.org, l’adreça de la pàginaweb
l’Associació. Enhorabona, molts ànims, encert
i sort a tots i totes!

Els rectors i rectores que estrene n aq uesta
condició,així com els que
han renovat mandat,exerciran la responsabilitat per
un període de tres anys, i
no de quatre, com marquen els nous Estatuts.
Aqu���a m��ura ��cepcionalva ser aprovada per la Junta Rectora
en sessió extraordinària,
el mes de gener passat,
per la necessitat d’igualar el venciment dels
nous mandats al dels
rectors i rectores que
actualment estan en la
meitat del seu i als quals
encara els queden tres
anys de vigència.
L’any 2022 tota la
Junta Rectora es renovarà alhora per donar compliment al que determinen els actuals Estatuts
�� �’A�����a���.

EéSS LLAA2211AAEE
DD
ICICIÓIÓN

El futbol sala sE cita a tEnErifE
Els dies 14 i 15 de j uny, Tenerife
espera la gran família del futbol
sala i a tots ens fa molta il·lusió
�’a�ar-h�. p�r �r�m�ra ��ga�a u�a c��a
A�����a��� �� farà a ��� ����� ca�àr���.
Serà la 21a edició i l’organitza la secció
Fútbol Sala Tenerife, capitanej ada per
G�y� pér�z, u� ����ga� qu� �� m���ra
molt il·lusionat amb la idea de rebre a la
seva terra la delegació d’equips de la Soci
vinguda d’arreu de l’Estat.
Els partits es j ugaran al pavellons Es��ba� Af���� � A��h���a �� la lagu�a.
d’a��ra ba��a, �’��������� ���� �qu��� � fa-
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miliars, que es preveu superi amb escreix
les dues-centes persones, s’allotj arà a La
Laguna Gran Hotel. Hi estan convidades
totes les seccions d’aquest esport, els primers partits s’avancen al divendres, però
el gruix del torneig es disputarà el dissab��. A� ma�í �� �����ra� ��� fa��� �� gru�� �
les eliminatòries i a la tarda se celebraran
��� gra�� ��a��.
A� ����r� ����ra� ���� �� ���ar �� ���enda al mateix hotel on s’allotj arà l’expedició i l’acte de lliurament dels trofeus,
amb la presència de representants de la
Ju��a d�r�����a.

RevistA de l’AssociAció del peRsonAl de ”lA cAixA”

para�·���am���, �ambé �� ����u�arà �a
c��a t���r�f� 2019, r���r�a�a a�� �qu���
formats per j ugadors veterans. “Ens fa
molta il·lusió rebre a la família del futsal a
la nostra ciutat, i esperem passar un cap
de setmana intens, esportivament i asso��a���am��� �ar�a��”, �ra �� ����g ��� ����gat chicharrero. v���a �a ����ra c��a!

CopA ASSoCIACIÓ DE FutboL 7

la pilota
és una
bona amiga
Les seccions d’Almeria, Astúries, Alacant, Cantàbria
i l’amftriona de València van disputar la nostra Copa
l delegat de la secció amftriona, Futbol 7 Valencia, Vicente
Martínez, es mostrava molt
satis�et: “Ha estat un plaer acollir els amics de les seccions
d’altres llocs a la nostra ciutat
per disputar la nostra Copa i alhora una responsabilitat, j a que vols que tot surti bé i estar a
l’alçada de les seccions que ens van precedir i
que tant bé ho van saber �er”. Prova superada.

E

L’única realitat és que tots els components i
acompanyants de les seccions �utboleres, que es
van desplaçar a València per disputar la tercera
edició de la Copa Associació de Futbol 7, van
quedar molt satis�ets de l’experiència, en tots
els sentits.

A dalt, la foto
de la Copa
amb els equips
participants
abans que la
pilota comencés
a rodar. A baix,
un dels partits
d’una sèrie en
què tots els
equips van
mostrar ímpetu i
ganes de j ugar
i de guanyar.

Llig�e�a de 5
El sistema de competició escollitva ser el d’en�rontaments en sistema de lligueta entre els cinc equips
www.lasoci.org
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La de València va ser la
tercera edició de la Copa
Associació de Futbol 7.

participants:Fútbol 7Asturias (amb un equip amb
el qual també van �ormar companys de la secció
Fútbol 7 La Coruña), Fútbol 7 Cantabria, Fútbol
Almería –vigent campiona–, Fútbol 7 Alicante i
Fútbol 7Valencia (cal dir que altres seccions també
haurien volgut ser-hi, però no van poder quadrar
les agendes d’un nombre mínim dejugadors). Els
dos primers classifcats després de la lligueta, serien els que disputarien la gran fnal.
Seguint el protocol de la copa de �utbol 7, els
equips van quedar convocats a primera hora del
matí del 11 de maig per dur a terme l’esmorzar
conjunt a l’hotel Events & Spa Olympia, on estaven allotjats.
Tot seguit,un autocarva traslladar elsjugadors
a les instal·lacions del Campus Universitari Blasco
Ibáñez, on abans que res es va procedir a �er la �oto
ofcial del torneig, i a dos quarts de deu en punt va
començar arodarlapilotaen elsdoscampsreservats.

bon fut�ol
Partits de 25 minuts arbitrats per col·legiats de la
FVF, amb un terreny de joc massa sec,ja que els
serveis de regatge no van �uncionar com s’esperava i va �er molta calor. El �actor ambiental va
ser especialment comentat. “El sol s’agraeix, però
ens va �er suar de valent”, indicava un jugador.
Des del primer moment en què la pilota va
començar a rodar, es va veure que l’equip d’A lmeria tenia la intenció de de�ensar el títol assolit l’any passat a Galícia. Es tracta d’una secció
de �utbol que �a molts anys que disputa partits
de manera regular, la qual cosa �a que els jugadors es coneguin de memòria i, a banda, tinguin
una condició �ísica envejable.
En qualsevol cas, els altres quatre equips
també van demostrar habilitats i recursos.Això
sí, la Copa de Futbol 7 destaca sobretot per “l’exquisida esportivitat, sempre per damunt de les
ànsies de guanyar”, com va voler deixar clar el
delegat de la secció amftriona, a l’hora de �er la
valoració de la trobada. Cal dir, en aquest sentit,
que alguns petits contratemps �ísics, que van

Un totAl de 53
JUGAdoRs vAn dispUtAR
lA iii copA AssociAció
de FUtbol 7 A vAlènciA
6
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d���ré� �� j ugar, ���a �a “famí��a” ��� fu���� 7 �a f�r u� ���ar
��r r����ar f�r��� a� r���aura�� ca�a c��m����a. A �a �ar�a,
uns van dedicar-la a visitar llocs emblemàtics de la capital
��� túr�a � a��r�� �a� f�r-h� ����ré� �’u� ����a�� a �’h���� ��, a ��� ��u
del vespre, tots van quedar convocats per traslladar-se al restaurant
l’e���ma�, �� �a ����r ���� �� ���ar �� �a c��a A�����a��� �� Fu���� 7.
La vetllada va estar presidida pel bon ambient i es va posar de
ma��f��� �a �������a ���r� ���� ��� �qu���. “la c��a �� Fu���� 7 �a j uguem cinc equips, tots ens coneixem i hem establert una sana com�������a ����r���a � u�� ��aç�� �� ��m�a�y���a m��� ma���”, ������ava un dels components de la secció campiona.
En el decurs del sopar, al qual va assistir el company Josep Mitj ans
�� r��r�����a��� �� �a Ju��a d�r�����a, �� �a f�r �� ���uram��� ���� �r�f�u� a�� gua�ya��r�. “Ha ���a� u�a c��a a �’a�ça�a � ����m m��� �������� �’ha��r-�a f�� a �a�a ����ra”, ���a u� v������ Mar�í��z a m��� ��
��m�a�. ca� ����a�ar �am�é qu� a� ma�í �� ��r����r �� R��ur��� Huma�� �� va�����a, J��é A��j a��r� cam��y, �a ���ar �r����� a� ��r���g.
e�h�ra���a a ���� ��� fu�����r� qu� �a� �ar�����ar a �a c��a A�����a��� �� Fu���� 7 �, ������a�m���, a �a ������ �a���a��j a�a ��� v������
��r �’�rga���za��� � ��r �’am����� a�����gu��. A��ò é� u� ������!

III Copa Associació de Futbol 7
11 de ma�g de 2019
campus Un��ers�tar� b�as�o i�áñez
València
Fút�o� A�mería, 3 – F7 Astur�as, 1
F7 canta�r�a, 2 – F7 Astur�as, 1
F7 A���ante, 2 – F7 canta�r�a, 0
Fút�o� A�mería, 1 – F7 A���ante, 0
F7 Astur�as, 0 – F7 A���ante, 0
F7 canta�r�a, 2 – F7 va�en��a, 1
F7 va�en��a, 2 – F7 A���ante, 2
Fút�o� A�mería, 4 – F7 va�en��a, 0
F7 va�en��a, 2 – F7 Astur�as, 1
F7 canta�r�a, 1 – Fút�o� A�mería, 0
3r i 4t
F7 A���ante, 2 – F7 va�en��a, 0
Final
Fút�o� A�mería, 2 – F7 canta�r�a, 0
Campió
Fút�o� A�mería
Porter menys golej at
J. Manue� Ru��o (Fút�o� A�mería)
Màxim golej ador
José l. Fernández (Fút�o� A�mería)

necessitar de l’atenció del fsioterapeuta, i poca
cosa més, van ser producte de “situacions absolutament �ortuïtes”.

Final entre Almeria i Cantabria
Així, després que tots els equips s’en�rontessin
entre ells, en partits de 25 minuts, les seccions de
Fútbol Almería i Fútbol 7 Cantabria són les que es
van guanyar el dret a disputar la gran fnal de la
tercera edició de la Copa Associació de Futbol 7.
En un partit benjugat per ambdós bàndols,
els andalusos van imposar el seu domini i millor
tècnica i, tot i que els càntabres van ser un rival
molt digne i que en cap moment es van rendir,
els primers van acabar �ent caure la balança del
seu cantó amb un marcador de dos a zero. Per
segon any consecutiu, Fútbol Almería es va proclamar campiona. Enhorabona!

Per segon any
consecutiu,
Fútbol Almería
es va proclamar
campiona de la
Copa Associació.

A banda de j ugades
de mèrit, el que va
presidir el torneig
va ser l’exquisida
esportivitat entre
tots els equips.

www.lasoci.org
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Copa de Bàsquet

Múrcia es
va Marcar
un triple
Baloncesto Bizkaia torna a guanyar la
Copa Associació de Bàsquet, impecablement
organitzada per Baloncesto Murcia

avia de ser la �esta de la
cistella en clau associativa. I ho va ser! El bàsquet associatiu va tornar
a tocar sostre. “Ha estat
una Copa amb molt bon
ambient, tant dins com �ora de la pista”,
ens deia J osé Francisco Campuzano, el
delegat de la secció amftriona, mentre
acomiadava companys de les altres cinc
seccions que tornaven cap a casa. I cal dir
que el comentari unànime era que l’organització de la IX Copa Associació de
Bàsquet 2019, “havia estat impecable”.
Baloncesto Murcia, que j a havia acollit
l’edició de 2012, va tornar a ser una amftriona excel·lent.

H

si� ��cci�n�
A la pista, les sis seccions participants van
tenir els seus bons moments, però Baloncesto Bizkaia, que de�ensava el títol assolit l’any passat a Barcelona,va �er bons els
pronòstics que l’apuntaven com a �avorita intractable a la victòria. Els biscaïns
juguen molt bé i, a més, tenen jugadors
joves (una molt bona notícia en clau associativa). Van completar el quadre: Bàsquet Barcelona, Baloncesto Campo de
Gibraltar, Baloncesto Sevilla, Baloncesto
Valencia i la local de Baloncesto Murcia.
Les expedicions es van allotjar a l’hotel El Churra, a una distància de passeig
8

a peu del pavelló Cagigal, on es van disputar els partits. Precisament, aquesta
bona connexió va ser un dels aspectes
valorats pels participants, ja que va a�avorir el caliu associatiu en el desenvolupament de torneig.

e���r�ivi��� i c�m���ició
Des dels salts inicials dels primers partits,
va quedar clar que tots els equips havien
viatjat a Múrcia amb ganes de �er-ho bé,
com és lògic.

Els equips fnalistes
de la Copa Associació de
Bàsquet 2019.

Imatge del sopar celebrat després dels partits amb els equips participants.

Revista de l’associació del peRsonal de ”la caixa”

Bon bàsquet amb jugades de mèrit
notable en alguns casos, llançaments de
qualitat, rebots, triples… A propòsit, el
que sí que va ser un nivell top va ser l’arbitratge: tots federats amb un exàrbitre
ACB i un comissionat FIBA. “Aquí queda
la dada”, indicaven fonts de l’organització, en la qual cal destacar també la col·
laboració determinant del company
rector, Luis García Fuentes.
Però, per damunt de tot, la Copa va ser,
un any més, un exemple d’esportivitat i molt
bon ambient. En aquest sentit, la reflexió
de José Francisco ho clava: “Som companys

IX Copa Associació
Múrcia – 20/03/2019
Grup A
B. Campo de Gibraltar, 38 –
B. Barcelona, 52
B. Murcia, 35 – Campo de
Gibraltar, 33
B. Barcelona, 42 – B. Murcia, 44
Grup B
B. Bizkaia, 56 – B. Sevilla, 32
B. Sevilla, 15 – B. Valencia, 23
B. Valencia, 32 – B. Bizkaia, 61

Les seccions
de bàsquet van
disputar un torneig
marcat pel bon joc i
un boníssim ambient

Final
B. Murcia, 53 – B. Bizkaia, 75
MVP
Marcos Casado (B. Bizkaia)

A Múrcia es
van veure
bons partits,
competits i
amb jugades
de mèrit.

www.lasoci.org
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i som amics que sabem anar a totes a la
pista i després ens ho passem molt bé
després comentant la jugada mentre sopem plegats”.

Jornada intensa
Els sis equips es van dividir en dos grups de
tres equips i els dos primers de cada grup
van disputar la gran final. Baloncesto Murcia va donar la campanada, amb dues victòries per dos punts sobre la debutant Campo de Gibraltar i sobre l’altra favorita,
Barcelona, i va disputar el partit decisiu
amb Baloncesto Bizkaia, que va acabar decantant la balança al seu favor, amb un joc
imponent sota els taulers que es va imposar
davant del coratge dels locals.
El colofó
El colofó brillant a una jornada molt intensa va ser el sopar de germanor i el lliurament
de trofeus, que les delegacions de les sis
seccions participants van celebrar al restaurant de l’hotel, El Churra.
A banda d’un àpat excel·lent, la vetllada va tornar a posar de manifest les magnífiques relacions entre els components
de tots els equips, en un marc cent per cent
associatiu, com comentava el company de
la Junta Directiva de l’Associació, Jesús
Manuel Huerta.
10

Amb el reconeixement unànime a
tots els participants, amb menció especial per als campions de Baloncesto Bizkaia, que es van tornar a endur la Copa a
casa seva, i sobretot als magnífics amfitrions de Baloncesto Murcia, es va clausurar la novena edició de la gran festa del
bàsquet associatiu.

L’equip campió de
Baloncesto Bizkaia.

PalmarÈs

Baloncesto Bizkaia es destaca al
capdavant del palmarès de la
Copa Associació de Bàsquet,
amb quatre victòries, mentre que
Baloncesto Madrid en suma tres i Bàsquet
Barcelona, dues.
Any
Seu
Campió
2011	Barcelona	Baloncesto Madrid
2012	Múrcia	Baloncesto Madrid
2013	Granada	Baloncesto Madrid
2014	Madrid	Bàsquet Barcelona
2015	València	Bàsquet Barcelona
2016	Bilbao	Baloncesto Bizkaia
2017	Almeria	Baloncesto Bizkaia
2018	Barcelona	Baloncesto Bizkaia
2019	Múrcia	Baloncesto Bizkaia

Revista de l’associació del personal de ”la caixa”

L’acte de lliurament de
trofeus va ser un moment de
molt bona comunió entre tots
els participants que es van
donar cita a Múrcia.

i els guanyadors són...

Ens agrada com dibuixEu!
Cristóbal Bastida, Ane Vega i Víctor Romero guanyen
el II Concurs Infantil de Dibuix de l’Associació
ualsevol ocasió és bona per cuidar, estimar
i �omentar el valor incalculable de la cultura. I, en concret, entendre la cultura en el
concepte més ampli i també �omentar la
participació dels flls i flles dels associats i
associades en activitats associatives va ser
el tema del II Concurs In�antil de Dibuix de l’A ssociació convocat aquesta primavera i el veredicte del qual tenim el goig
d’anunciar en aquest número de La Soci .
Format per membres de la secció Pintura Barcelona, el
jurat que ha rebut i revisat tots els dibuixos ha volgut destacar:
“la capacitat de creació que els in�ants han sabut expressar en
els seus dibuixos, inspirats en el teatre, la música, el cinema,
la lectura… demostrant, sobretot, que s’estimen la cultura”.

Q

And the winner is...
Dels 35 dibuixos presentats pels flls i flles dels associats,
�amiliars o empleats de CaixaBank, els guanyadors i guanya-

Dibuix guanyado� en la
catego�ia Infantil (de 3 a
5 anys), ob�a de C�istóbal
Bastida (5 anys), de Mú�cia.

dores en les tres categories convocades són:
In�antil (de 3 a 5 anys): Cristóbal Bastida (5 anys), de Múrcia.
Primària 1 (de 6 a 8 anys):Ane Vega (7 anys), de Biscaia.
Primària 2 (de 9 a 12 anys):Víctor Romero (12 anys),deBarcelona.

e�� p��m��
A més deveure publicat el seu dibuix a la revista, els guanyadors
també han estat premiats amb passar dues nits en habitació
doble amb allotjament i esmorzar a:
Hoteles Gargallo de Barcelona (In�antil)
Hotel Alvargonzalez de Sòria (Primària 1)
Hotel Termes La Garriga de Barcelona (Primària 2)
Val a dir que �ragments dels tres dibuixos guanyadors illustren la portada d’aquest número de La Soci dedicat a les seccions culturals de la casa.
Enhorabona a tots i totes els qui heu participat en el II
Concurs In�antil de Dibuix de la nostra Associació. I fns la
propera!

Dibuix guanyado� en la
catego�ia P�imà�ia 2 (de 9 a
12 anys), ob�a de Vícto� rome�o
(12 anys), de Ba�celona.

Dibuix guanyado� en la
catego�ia P�imà�ia 1 (de 6
a 8 anys), ob�a d’A ne Vega
(7 anys), de Biscaia.

www.lasoci.org
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NOTíCIES

Què fER AQuEST ESTIu

L’AssociAció pensA
en Les nostres
vAcAnces
S’amplia l’oferta de colònies, de campus i d’estades
en residències a França per a tota la família

D

ivertir-se, riure, créixer, conviure, j ugar
aprendre idiomes, �er
esport... L’estiu j a és a
la cantonada i la Soci
s’avança, com ha �et

sempre, per tenir a punt un ventall d’opcions diverses perquè els nostres flls i
flles gaudeixin al màxim de les seves
vacances.
Però atenció, perquè l’o�erta també
s’amplia a tota la �amília!

Vacances amb
la Fundació
Pere Tarrés

Colònies temàtiques
Si els teus flls tenen entre 5 i 17 anys (seg��� �’����� ���������) ����� �����r u���
���ò���� ���b����b��� ��������� � �’����r�
o l’afció que més els agradi. Hi ha moltes
�������: ����r��, r�bò����, �r��...
Colònies en anglès
d’����r�� �quà����,�’���ur������m�,�� �u���, �’hí����, �’�����ur�, �� rugb� � �� ����j �.
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Vacances
originals
Per a ToTa
la Família
a��r�� ���ò���� �mb �� f�mí���
� ��m��r��r�mb ���r�� f�mí����
u�� ���� �� ����r���, ��b�rj �,
����r�, ���ur�... s��� bé, �� qu� �í?
l� Fu������ p�r� t�rré� (Fpt) �br�
les cases de colònies als pares i flls perquè h� �ugu�� g�u��r �’u�� ���� �� ��cances amb una proposta alternativa al
�ur��m� �r��������� � qu� g�u���� ��
m���� ���������� ��r ��r� ��� �úb���.

CCOOLLOòNNIIESSIINNTTEEGGRRAALLESS

l’a��������� � �� Fu������ p�r�
t�rré� (Fpt) h�� ��g��� u� ������� grà���� �� qu�� ���� ��� ��������� � ���������� � ��� ��u� f�m����r� �����
g�u��r �� ���� �’�f�r�� �� ��r���� �’�qu���� ������� �� r�f�rè����, �� u��� ����������
�������j ����.
d� ��r� � �’����u, �’ Fpt ��� �f�r��� �u��
gr��� ������� �� ���ò����, �� �r�m�r� ��f����� ��� mé� ������ �j ����, � �� ��g��� ������� ��rquè ���� �� f�mí��� �ugu� ��m��r��r
u��� ������� �� ��� qu��� �� ����r��� ���à
g�r������.

fAmíLIA, ANEm dE COLòNIES!

Colònies artístiques
D’art, de ball, de cinema, de disseny, de
m���, �� mú����, �� ����r� � �� �u���.
Colònies esportives
d� fu�b��, �’hí����, �’ ����r�� �àu����,
�’�����ur� � �� rugb�.
Colònies tecnològiques
De disseny de videoj ocs o de robòtica.
Campaments
d’���ur������m�.
Colònies a les Balears
M����r�� � M���r�� �� b��������.
Pioners en l’e��cació
en el lle�re
Amb 60 anys de traj ectòria,
�’Fpt �r�m�u �’��u����� �� �� ���ur�
�’��f���� �j ����. té �� ��u � B�r������ �
������� �� ����g������ � t�rr�g���,
M��r���, M����r�� � M��r��.

Revista de l’associació del peRsonal de ”la caixa”

Juliol i setembre
Des del8 dej uliol i fns al9 de setembre,
�mb Vacances en família, ��f���� � ��u���
��m��r������ �’����r�� �� ��� ���ò����
�’����u. i, � mé� � mé�, ��rm�� ��r���r�
� �����ur� �mb ���r�� f�mí���� �mb �’��r�qu�m��� ������ � ��������� qu� ���ò
r��r������ ��r � gr��� � ������.
e� ��� ��qu����� �� ����r���� f����
per l’FPT, el 98% dels participants re��m��� �qu���� ����r�è���� ��� ��u�
f�m����r� � ����gu��.
Cases en l’entorn
natural de Catalunya
l�� ���ò���� f�m����r� �� �’Fpt �� ����� f�r �� ��� ����� �� ���ò���� � ��b�rg� ������������ ��r ������r ��� f�mí���� � ���u��� �� u� ����r� ���ur��
privilegiat a: la Cerdanya, el Berguedà,
B�g��, p����r� s�b�rà, o���� � c����
d�ur���.e�� h� �����r�m ��r�r�?
t��� �� ��f�rm���� ��br� ��� ���ò���� �� �’Fpt � ���r�� ������� �� �������� � �u���m���u.�rg.

CCAAmmPPuuSSdEESPPOORRTTIv
IuOSSddEELLAASSOOCCI I

aquesT esTiu ens ho Passarem bé
al club hisPà Francès de barcelona
Des de fa molts anys, durant els mesos de j uliol i
setembre els �lls dels associats entre 5 i 14 anys han
�ogu� �����r un� ��r� �� ��� ����n��� ���i��in� ���
��m�u� ���or�iu� org�ni�z��� ��r �� so�i i qu� �qu��� ���iu ��
duran a terme al Club Hispà Francès de Barcelona.
en gru�� �i�i�i�� ��r �����, �� ��m�u� e��or� cr���iu ���
Club Hispà Francès (c/ Jorge Manrique, 15-19; metro Montbau)
és dej ornada sencera. Al matí de 9 a 14,30 hores (servei d’acollida de 8 a 9 h opcional) i a la tarda de 14.30 a 17 hores, amb
o��ió �� �in�r.

Qui ho organitza?
l’�m�r��� org�ni�z��or� é� pro-aB, sl (un r�f�r�n� �n �’�n��nyament del tennis),j untament amb CiG Gestió Esportiva, SL,
�’org�ni�z��or� ��� c�m�u� � �� so�i.
pin�� mo�� bé!
Tota la informació sobre els campus de l’Hispà Francès i altres
��m�u� � �ui��m���u.org.

Activitats
Grups de nens/es de 3 i 4 anys: �r�b���� m�nu���, ��i�omo�ri�i���,j o��, �i��in� (���i��), mig�i��� (o��ion��),j o�� �� gru�,
��r� inf�n�i�, �r�b���� m�nu���…
Grups de nens /es de 5 a 14 anys: �� nni�, �r�b���� m�nu���,
���or��, gim��n��, �i��in�,j o�� �� gru�, �om���i�ion� ��
fu�bo�, bà�qu��, ��nni� �� ��u��, ������…
Campus de tennis
El campus de tennis combina l’ensenyança del tennis amb ac�i�i���� �� ��i�omo�ri�i���,j o�� i ���r�� ���or�� (fu�bo�, bà�qu��,
b�i�bo�), � mé� �� �r�b���� m�nu���. l�j orn��� �� �om���m�ntarà amb un bany a la piscina.

“BON JOuR!”

Tenim molTs llocs Per Passar unes
Vacances a França amb l’associació
Com cada any per aquestes dates,
�o�� ��� ���o�i��� i f�mi�i�r� �o��m
�o�·�i�i��r un� ������ �n qu�����o� ��
��� r��i�èn�i�� qu�, �o�� �� ��m� Les vacances
partout en France , �’�n�i��� vvF vi���g�� g��tiona per tot França i que posa a la nostra dis�o�i�ió, �n un�� �on�i�ion� ���n���j o���.

d’�qu��� ��r��i, qu� �on��m��� �o��� ���
mo���i���� �� �uri�m� (urbà, rur��, �� ����j �...)
en gaudeixen cada any moltes famílies d’as �o�i���. F�� �� ���� r���r��!
to�� �� inform��ió �obr� ��� ����n��� �n ���
r��i�èn�i�� fr�n����� �� vvFvi���g�� i ���r��
o��ion� �� f�r �uri�m� � �ui��m���u.org.

www.���o�i.org
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enS AgrAdA nAVegAr

PIrAgüISmO tenerIfe

aprendre
a fer
bones
palades

la tripulació gaditana
va visitar tànger
Vela Cádiz va creuar l’estret de Gibraltar
a penúltima aventura de
Vela Cádiz “va ser una experiència �abulosa!”, en
paraules del delegat,Juan
Manuel Jiménez. La tripulació gaditana es van desplaçar a Barbate, onvan puj ar alveler Outsail
One, de 14 metres d’eslora i quatre camarots,
per posar rumb a Tànger, on van arribar a

l

VeLerS de SOLIdArItAt

primera hora de la tarda. Després de visitar
la ciutat, el grupva �er nit a bord i a l’endemà
va a�rontar la tornada a casa.
“Ha estat una travessia inoblidable, a més
de navegar i descobrir Tànger,hem gaudit de
la travessia, hem vist dofns i en la �antàstica
companyia dels amics i amigues de la secció”.
Una més al quadern debitàcola deVela Cádiz.
Ens apuntem per a la propera?

!

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

vela per a joves en risc d’exclusió
F��� � �r�� ����r� �� f�����r v���
cá��z ��r � �� ��r���� ��r ����r��r
�� bu� ������ Ju�� s�b����á� e�����, qu� ��r��� ��� ��r� �� c���� ��r ������r
�� �r�u�r �’����ru���� �� 2019. U�� ��r����
m��� ���r����gu�� qu�, � b���� �� �’è��� ��
��������òr��,�� ����r u�� ��m����� �����àr��,
�� �� m�r� ��� pas-v��u���r�� �� ”�� c����”.
a��í, ���r� ��� 33 ��m���y� � ��m���y�� qu�
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f�rm���� ��� �r�� �r��u�������, �mb �� ����g�� Ju�� M��u�� J�mé��z �� ���������, h�
h���� �u�� ���� �’u� ����r� �’�������� �� m���r� �� r��� �’����u��� ������, ���m���y���
�� ��� m�����r�
“l�� ��r�� �’��·�u��� �’�qu���� ���� � �����,
qu� m�� h����� ���gu� �’���r�u����� �� ��r��r
� ����g�r, ��� ��� �rr�b�r� ���� m��� ������”,
r������� J�mé��z. e�h�r�b���!

Revista de l’associació del peRsonal de ”la caixa”

e� ��r� g ü��m�
� �� ������� �
�� �f�u���� ��
r��m�. e� ����g�� Ju��
a��ré� H�rr�r� m���é
u� �������r� �� ��������òr��� r�gu�� r � ���
��m���y� � ��m���y��
�� �� ������ ����gu�����
���u����m���.
dur��� ���� �� �r�m���r� ��mb u�� fr�qüè����
gairebé setmanal, les fo����� ���� ������ h����r���
�����r� ����r��u�� R���zu� ��r��r�j �r �� �����, ��
u�� ru�� qu� �����um� �
��r��r-��� �� ��r� �� v�r���r�, ��� �r�������� � ��rf��������� ��� �è���qu��
��� �����g � �r�b������ �������� ��m �� r�����è����
� �� ��gur���� �� r�g����.
e���r�gü��m� � �’�b���
�� qu� h��u�gu�.a�r���r�
� f�r b���� �� ����� !
aqu��� é� �� ��m� �� p�r�gü��m� t���r�f�. t’h�
����r�m!

enS AgrAdA CAmInAr

!

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

vam completar
l’oxfam trailwalker!
Triatló i Fondistes Barcelona va repetir a la cursa
solidària de 100 quilòmetres contra la fam al món
a ser el 14 i 15 d’abril a
Girona i, un any més,
no hi va �altar la representació dels i de les
�ondistes de la Soci,convocats per la secció Triatló i Fondistes Barcelona amb la delegada,NúriaTorralba,encapçalant l’escamot
atlètic.
Aquesta ha estat la cinquena vegada
consecutiva que els corredors i corredores de l’A ssociació han pres part en
l’emblemàtica cursa solidària Ox�am
Trailwalker.
Es tracta de caminar 100 km en el
topall de 32 hores per la Via Verda de
Girona, amb un objectiu però superior

v

a l’esportiu, ja que per si mateixa l’empresa és tot un repte, el propòsit principal
és recaptar el màxim de �ons possibles
per a Intermón, l’entitat que es dedica a
combatre la �am al món.

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”
Els associats ibenefciaris que hivan prendre part esvan haver d’inscriure en equips
de quatre, per sumar molts equips i més
recaptació.La prova,considerada de resistència extrema, va començar el matí del
dissabte a Olot i va fnalitzar l’endemà a
Sant Feliu de Guíxols. Cal recordar que la
participació en l’Ox�am Trailwalker Girona s’emmarca en les activitats del PASVoluntaris de ”la Caixa”. Enhorabona!

VALenCIA

la Trixilxes
va ser una
experiència
poTenT
a��n�ió,��s �in� “m�gnífcs” i la “magnífca”
d� tri���ón y c�rr�r�s
p��u��r�s v���n�i� qu� ��n ��m�nç�r i ��n ���b�r �� v tri���ó
o�ím�i� d� xi���s,��ns�r: c�r��s
Ri��s, J�rg� B�rb�r�, J�sé R�món B�rb�r�, R�ú� B�rb�r� i ��
d���g��, Ri��rd� pi�r�,j un��m�n� �mb M�rí� R�drígu�z, ��
r��r�s�n�� n� f�m�nin� �n
�qu�s�� �r��� qu� �� ��n����r
�� s���ió ����n�i�n�.
l� trixi���s f� qu��r� �nys
qu� �s dis�u�� � �� �����i��� ��s��n�r� d� xi���s (c�s����ó d� ��
p��n�) i �ngu�ny �r�s�n���� un
r���rr�gu� r�n���� �mb �’�bj ���iu d� d�n�r-�i un im�u�s i f�r-��
��r���i�� ��s �rim�rs �s��s�s
in��rn��i�n��s.
Bon ritme
e�s n�s�r�s �ri������s ��n m�n��nir �� b�n ri�m� i f�r g��� d’un�
�����i��� d� su��r��ió ���� �n
��d�s�un� d� ��s �r�s �r���s d�
què �s ��m��n �’�s���i��i���:
n����ió, bi�i����� i �urs� � ��u.
e��s i ����s ��m����i��n �n
�r���s d� �� s��� ��muni��� i
�s��n �n m��� b�n� f�rm�!

www.��s��i.�rg
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ESpOrtS

muntanya i

esquí

dE mALICIOSA A LA tOrnErA
SEnSE trEVA
Montaña Madrid

Els agrada la muntanya i segueixen
un calendari de
sortides regular i
amb una bona capacitat de convocatòria.Aquesta
primavera, les botes muntanyenques dels companys i companyes
de Montaña Madrid, amb el delegat, Cándido del Castillo, liderant
el grup, van deixar petj ada en
dues rutes molt atractives pel
sistema Central.
“Feia quatre anys que no anàvem d’excursió al cim de la Tornera, sortint de la Puebla, i en el
trajecte de la qual es pot admirar
tota la vall de la Puebla i també
les serralades d’Ayllón i de Gua-

1

darrama”, explica el delegat de
la secció madrilenya.

Creuar el Manzanares
Uns dies abans, una altra expedició va frmar l’excursió que corona el cim de Maliciosa, a la serralada del Guadarrama, per una
ruta que creua el Manzanares pel
pont del Manchegos: “Tota una
clàssica del nostre calendari, que
parteix de la Pedriza i o�ereix unes
panoràmiques impressionants
de la collada de Porrones”.
Cándido, Carmen, Concha,
Lola, Belén, Pilar, Paco, Juli, Antonio, Damián, Alberto, Ángel,
Diego i companyia s’hovan passar
molt bé.

SOrtIdA A
ArAmón
VALdELInArES
esquí valencia

Amb el marcat esperit �amiliar que
caracteritza les seves activitats, Esquí
Valencia va apurar
bé les últimes neus amb un calculat programa de sortides, sempre
amb la delegada,AscensiónYepes,
al capdavant. L’estació escollida
pels esquiadors i esquiadores valencians per acomiadar la temporadava serValdelinares, al sistema
Ibèric.
“Es tracta d’una estació generalment poc concorreguda,
tranquil·la i amb pistes d’un traçat
adequat per a afcionats que �an
els primers contactes amb l’esquí”.
Si ets deValència i t’agrada l’esquí,
ja et pots apuntar per a la temporada que ve.

2

fInAL dE
tEmpOrAdA
A fOrmIgAL
esquí asturias

“És el plaer d’esquiar
en bona companyia
i amb �amília, i nosaltres ho �em en el
marc de la Soci”. Esquí Asturias va tancar la temporada d’esquí amb una escapada de
cap de setmana a l’estació de Formigal, amb pistes que abracen
quatre valls pirinenques d’Osca.
Amb el delegat, Daniel Álvarez, tenint-ho tot sota control, les
�amílies asturianes van xalar de
valent baixant les pistes al gust
del nivell i les pre�erències de
cadascú. Verdes, vermelles o negres: no hi ha pistes que es resisteixin als esquiadors i esquiadores asturians.

3
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pÁdEL ALICAntE

torneig
social
express
mb una participació d’una vintena de palistes, “entre associats
i �amiliars, tots –qui més qui
menys– en plena �orma i moltes
ganes de passar-s’ho bé”, segons
precisa el delegat alacantí, Paco
Francés,va tenir lloc la primera edició del Torneig
Social Express de la temporada, organitzat per
la secció Pádel Alicante.
Va ser una jornada de bon pàdel, amb partits molt entretinguts que van servir per deixar
anar adrenalina, �er exercici i competir amb
esperit esportiu.
Mesurades les �orces de totes les parelles a
la pista, la fnal del torneig va en�rontar Pablo
Llorens i Ángel Esteso, d’una banda, amb la

a

parella que va acabar sent la guanyadora, �ormada per Estrella Martín i José Ortola. Moltes
�elicitats!

Apunta’t a PádelAlicante!
El pàdel enganxa i Pádel Alicante organitza
tornejos socials des de �a unes quantes temporades. Què esperes a apuntar-t’hi?

Parelles
participants en
el torneig de
pàdel de la secció
alacantina fent-se
la foto de família.

COpA AndALuSIA 2019

El golf és només l’Excusa
Laj ornada va ser intensa i, des de la sortida al camp, a les
nou del matí, es va poder observar que tots els equips estaven
en condicions de fer uns bons recorreguts. De mica en mica,
però, els am�trions van ser els que es van anar adaptant millor
a les característiques d’un camp tècnic i exigent.

les seccions anda�uses esperen cada any �a cita amb
il·lusió.Va sera �nals de març,als camps del ParadorGolf
de Málaga, i organitzada per la secció am�triona de Golf
Málaga,amb la delegada, Nuria Sánchez Carrión,alcapdavant de
�es operacions.
A més de la local, la Copa SocialAndalusia 2019 va reunir les
seccions de Golf Almería, Golf Granada i Golf Sevilla. Entre les
quatre delegacionsvam moure untotalde 42j ugadors ij ugadores.

Màlaga campiona
Així, amb totes les targetes entregades i els recorreguts completats, el resultat va proclamar campió l’equip de Golf Málaga: “Es
pot dir que la festa va ser completa,vam acollir els nostres companys i companyes de les seccions andaluses a casa,van passars’ho molt béj ugant a l’esport que tant ens agrada i, peracabar-ho
d’arrodonir, la copa es va quedar a casa”.
Granada, propera seu
La festa delgolf andalús va tenirelcolofó en elsoparde germanor
i el lliurament dels trofeus, en el qual es va decidir que la propera
edició seria organitzada per Golf Granada. La Copa Andalusia és
un exemple més de l’esport com a excusa per reunir companys
i companyes de llocs diferents. Enhorabona!

www.�asoci.org
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Senderismo Jaén

Despeñaperros EN FAMÍLIA
arribada del bon temps va saludar el debut
dels companys i companyes de Senderismo
Jaén aquesta temporada. La sortida inaugural
va tenir lloc als inicis de la primavera i va con·
sistir en una “preciosa caminada que ens va
deixar a tots i totes molt satisfets i amb moltes
ganes de repetir”, explicava el delegat, Santiago Ramon Ruiz.
Cal destacar la presència de caminants infantils. Gran notícia!
El grup va completar la ruta del Castañar de Valdeazores,
pel Parc Natural de Despeñaperros, al terme municipal de

L’

Santa Elena (Jaén). En acabar, els i les senderistes van reposar
forces en un conegut restaurant de la zona, “on vam tranquil·
litzar la gana amb plats típics de la terra”.

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”
Cal afegir que, al tancament d’aquesta edició, Senderismo
Jaén estava concretant una altra sortida pel Parc Natural de
Despeñaperros, emmarcada en el PAS-Voluntaris de ”la
Caixa”, amb joves en risc d’exclusió social de la Residencia
de Alhucema. Quin gest!

caminants lleida

Senderismo Burgos

Un PAS
més i
mantenint
el ritme

DE LA TERRA
FERMA Al CANAL
DE la Roubine
Narbona, amb la seva platja, la
catedral gòtica inacabada de
Sant Just i Sant Pastor, l’omnipresent Palau dels Arquebisbes i on
comença el canal de la Roubine, considerat un afluent del canal de Midi, va
rebre l’expedició de Caminants Lleida
amb un celcobert queva acabar deixant
anar un ruixat.
El grup va resseguir el curs del canal
en dues etapes. La primera, de 14 quilòmetres, es va completar amb menys
temps de l’inicialment previst. Probablement, la recompensa en forma “de
dinar en un dels considerats millors restaurants d’autoservei del món:
Les Grands Buffets”, com explica el de-
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Senderismo
Jaén, per a totes
les edats!

legat, Joaquim Manau, va influir en el
ritme de pas dels companys i companyes lleidatans.
L’endemà, el grup va completar una
segona caminada de 19 quilòmetres
que els va conduir fins a Port la Nouvelle,
on el canal desemboca al mar. Una visita a la bucòlica Minerbe, situada sobre
un penya-segat, van ser la rúbrica a una
sortida “queva deixar un molt bon regust
i va agradar molt” a les famílies que van
viatjar amb Caminants Lleida.

Revista de l’associació del personal de ”la caixa”

Amb poc més de quatre
hores i mitja, el grup de
Senderismo Burgos es
va cruspir la GR-99 de 15 quilòmetres que partia del pont de Rocamundo de Polientes i seguia pel
marge dret de l’Ebre per endinsarse a la Mata de Arenillas i fer camí
per diferents localitats, amb visita
a la cascada del Tobazo i final a
Villaescusa.
Un pas més en la trajectòria
d’una secció que no perd pistonada, amb María Rosa de los Mozos
marcant-li el pas.

LASOCI

CuLturA

múSICA mOdernA mAdrId

aNIversarI
FeLIç aMb
eLs No TIMe!
La banda madrilenya va demostrar
que manté la bona forma i el bon gust

múSICA pOpuLAr tenerIfe

PerqUè eStimem
lA noStrA múSiCA
i lA noStrA terrA
Companys i companyes canaris han
creat Música Popular Tenerife amb
la intenció de gaudir de la música
tradicionalde les illes i alhora difondre-la.Amb
José Carlos Hernández assumint el càrrec de
delegat, el que volen els músics canaris és
formar un grup amb un repertori de peces per
fer recitals destinats a un públic variat.
PAS -Voluntaris de ”la Caixa”
A més a més, la iniciativa lliga de ple amb el
pas-volunt�ri� de ”l� c�ix�”,j � que “en� �ro�o�em �i�it�r re�idèn�ie� de gent gr�n �er,
d’acord amb la direcció de cada centre, fer
re�it�l� � � d’oferir un� e�ton� de lleure i entreteniment � le� �er�one� que hi�iuen”, ex�li��
el delegat.
En aquesta mateixa línia, la secció també
vol contactar amb escoles per col·laborar en
la difusió de la música tradicional canària entre l’alumnat, alhora que també s’ofereix a
col·laborar en actes de tot tipus, “esportius,
socials i culturals, en els quals tingui cabuda
un� ��tu��ió”.

hIStOrIA mAdrId

ViSitAnt el
mADriD meDieVAl
i un col�lega �a anys,
i tant ells com els
amics i amigues
són bons músics i
toquenjunts, no hi
ha millor manera
que celebrar·ho amb un concert.
Dit i �et:els No Timevan aproftar
l’avinentesa de l’aniversari del seu
guitarrista, en Miguel Àngel, per
tocar fns que no els va quedar cap
cançó a la recambra, acompanyants
d’un auditori fdel i entregat.

s

El llocva ser un pub de l’avinguda
dels Canteros, a la localitat madrile·
nya d’Alpedrete, “amb sabors cubans
i molt ambient”, com ens explica el
delegat i alma mater de Música Moder·
na Madrid, Paco Gómez.

Entre amics
Van ser no pocs els amics de la Soci i
altres companys de CaixaBank els que
esvan donar cita en aquest local “i no
van parar de cantar les cançons amb
nosaltres”. Pura delícia!

La penúltima activitat que Maria Lourdes
López va proposar als companys i companyes d’ Historia Madrid va ser una visita
al passat medieval de la capital.
“Vam fer una passej ada fascinant per carrers,
j �rdin� i �l��e�, �mb el� �eu� edi��i� �mb �egle�
d’història i pels quals hem passat moltes vegades,
però sense observar-los amb la mirada atenta que
ens va permetre descobrir-ne l’origen i entendre
com hi convivien comunitats cristianes i musulmane�, �l�olt�nt de le� mur�lle� de l� �iut�t”, ex�li��.
Després d’una hora i mitj a llarga, el grup va cloure
la trobada amb un berenar. Historia Madrid és una
opció cada vegada més llaminera.

www.lasoci.org
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L’Art de LA CuInA

Màster Xef a la bilbaïna
Gastronomía Bilbao va organitzar un concurs de ‘pintxos’ que va
ser tot un èxit i que va oferir unes creacions per llepar-se els dits
olt bon nivell, moltes
ganes de fer-ho bé i millor ambient,aquestva
ser el saldo altament
positiu del primer MàsterXef Social dePintxos
organitzat per la secció Gastronomía
Bilbao, que va tenir lloc a la Kitchen Academy de la localitat de Getxo.
Els gastrònoms i les gastrònomes
biscaïns, amb el delegat,José Hurtado de
Mendoza, dirigint l’operatiu, s’ho van
passar la mar debé preparant i assaborint
unavarietat depintxos que no es trobava
a tot Bilbao!
“La qualitat va ser extraordinària i,
sobretot, cal destacar que al concurs
s’hi van apuntar, a més de la gent de
sempre, companys i companyes nous”,
destaca el delegat. Preparacions com
la crostini de peres amb formatge de
cabra i ametlles va ser una de les més
celebrades i que donen idea que la cosa
anava de veres.

M

Per llepar-se els dits!
Cada grup de xefs havia de preparar
quatre pintxos diferents i cinc unitats
de cadascun, quatre per al sopar i un
per al jurat. La veritat és que tots els
companys i companyes van estar molt
inspirats. Però el veredicte del jurat va
atorgar el primer premi a la cuadrilla

Companyes i companys de Gastronomía Bilbao preparant algunes
de les seves creacions.

formada per José Manuel Hernández,
Fernando Rodríguez Bergareche,Joseba Gurtubay i el delegat José Hurtado
de Mendoza.
“Els cullerots estan enlairats i la
propera competició promet emocions

fortes”, assenyala un dels guanyadors.
Però, per a la propera, en José ens convida: “apunteu-vos a la nostra secció i
gaudireu dels secrets de la nostra cuina
i amb una companyia inigualable”.
Gastronomía Bilbao ho té tot!

GAStrOnOmíA SALAmAnCA

Fins que l’últim no haGi arribat...
Va tornar a ser l’acollidor local de Casa Manolo de la
capital charra on la cuadrilla de Gastronomía Salamanca, amb MiguelÁngel Rodrigo repartintj oc entre els fogons i, en aquesta ocasió, amb Maribel i Mariluz assumint el rol de dues xefs molt entusiastes, va dur a terme la
seva trobada associativa.
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Una reunió amb la cuina com a excusa principal, molt ben
a�r�f�a�a � r�g��a ��r �a mà��ma �� �a ������ �a�����a�a: “���
primers a arribar assaboreixen l’aperitiu de benvinguda mentre
es preparen les menges, tenint molt present que el sopar no
��m��ça f�� qu� �’ú���m ��m���a� �� hag� arr�ba�”. Qu��a ���.
A� �rò��m à�a�, ��� h� a�u���m?

CuInA I terrItOrI

aMb productes
ecològics i
de proXiMitat
Gastronomía Córdoba va preparar un
menú de ‘Km 0’ a la seva segona trobada
a segona trobada
de la j ove secció
Gastronomía Córdoba, de creació
recent, va estar
dedicada “a la cuina de temporada, amb productes
ecològics, de la nostra terra”, indica el delegat, J aime Cerezo Ruiz.
“Es tractava de ressaltar els avantatges de la cuina de quilòmetre 0”,
afegeix i precisa el delegat.
El marc de la trobada va ser el
restaurant Amaltea, tot un referent
en la cuina dedicada al producte de
proximitat, ecològic i de temporada
de la ciutat.Allí, els companys i companyes quevan participar d’aquesta
experiència,abans que resvan aprendre unes nocions bàsiques sobre les
propietats saludables de cuinar amb
productes ecològics i locals.

l

“Va ser il·lustratiu comprovar com
el fet de treballar amb productes de
la terra obre la possibilitat de poder
explicar històries amb les qualsvestir
cada plat que es prepara i convertir la
cuina en una experiència gastronòmica molt plena”, v a ressaltar una
companya que no esva perdre la cita.

Una carta de proximitat
Tot seguit, el grup de Gastronomía
Córdobava preparar un menú per a
un sopar d’aquells que es recorden.
La carta? Uns aperitius mezze cordovesos amb llegums, remolatxa, tomàquet assecat, tàperes i formatge
km 0 Comocabras; cuscús amb verdures de la temporada, i tataki de
mogote (llonza de coll de llom) ibèric.
La vetllada “va ser tot un èxit”,
remata enJaime. Són els i les de Gastronomía Córdoba!

Burg��: cuina i hi�tòria. e�� c�mpany�
i c�mpany�� d� �aj �v� ��cció Ga�tronomía Burgos, amb Enrique de la
Cuesta al capdavant, van dur a terme una activitat que va combinar gastronomia i història.
“o, mé� b�n dit,d� pr�hi�tòria,j a qu�vam muntar una caminada per la nostra ciutat, amb l’obj ectiu d’anardescobrint fòssils i queva culminar
amb una b�n m�r��cuda pa���a”. B�n ta�tat!
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senderistes i
Gastrònoms
de Jaén
l�� ��cci�n� d� Ga�tr�n�mía Jaén
i s�nd�ri�m� Jaén van dur a t�rm�
una activitat conj unta que els va
sortir de meravella.
Així, ��� c�mpany� i c�mpany�� anda�usos van dedicar el matí a fer una caminada
pel parc naturalde Despeñaperros, amb l’obj ectiu de fer cames i obrir la gana.
Va de ‘níscalos’
Al migdia van fer un dinar a base d’embotits,
carn� d� muntanya i ��� p�pu�ar� níscalos (un
tipus de bolet) de la terra.

Gastronomía Córdoba, una secció nova i amb empenta.

www.lasoci.org
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SubACuátICAS jAén

Un bUsseig
molt especial
La secció dels submarinistes de Jaén fa un
bateig de busseig amb nens amb discapacitat
a estat una experiència plena
devida i d’emocions contínues,
que �em cada any i cada vegada
amb més ganes de tornar-hi”.
Una �rase ben dita equival a tot
un discurs i aquesta és de José
Vicente Girona, el delegat de la seccióActividades
SubacuáticasJaén.
En el marc del PAS-Voluntaris de ”la Caixa”, la
secció dels afcionats i afcionades al submarinisme de Jaén va dur a terme un bateig de busseig
amb nens i nenes amb discapacitat d’Almeria.
La jornada va tenir lloc a la piscina coberta
del Club Natación Almería, on la nostra secció
va comptar amb l’assessorament i la col·laboració
del centre de busseig Calahonda, que va proporcionar tot el material necessari per al busseig
adaptat, a més de personal especialitzat.

H

com mai i per a nosaltres aquesta és una gratifcació materialment impagable”, precisa Valentín Álvarez, un dels companys de la secció
que van participar activament en el bateig.

Tots a l’una
El bateig de busseig per a nens i nenes de l’A ssociació de Nens amb Discapacitat d’Almeria
(ANDA) dut a terme per la secció Actividades
Subacuáticas de J aén va durar tot el matí i va
comptar amb una participació de 47 persones,
entre associats, �amiliars, monitors i els nens i
nenes convidats. Enhorabona!

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”
“Els més valents i amb més autonomia van ser
els primers a capbussar-se a l’aigua, per viure
una experiència molt intensa per a ells i per a
nosaltres, que érem allí per ajudar-los i �er-la
possible”, a�egeix el delegat d’una secció compromesa socialment.
Els nens amb discapacitats més severes van
necessitar de l’ajut de dos i tres monitors, però
també van poder �er l’activitat. “Ells van gaudir
22
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La t�ipulació de
Su�acuáticas
Jaén, du�ant la
i��e�sió dels
nens i nenes
d’A NDA a les
instal·laci�ns del
CN Al�e�ía.

vAm CoLAborAr Amb: ANDA
–

c/ lavanda, 12
04008 almeRía

info@anda.com.es
–

l’a��������� �� n��� ��b d����������� �’a ���r�� (anda) é� u��
������� qu� ��g��b� ���� � ����� ��b ������������� f���qu�� �
���qu�qu�� �� qu������� gr�u, �r���� ��r ��r�� �’��f���� ������������� ��b �’�bj ����u �� �r�b����r ��rquè ���gu�� “u� fu�ur ��g�� ��b ��
������� �gu����� � qu������ �� ���� qu� qu������� ���r� ��� � ����”, ��� ���
�’������� � �� ���� �àg��� w�b (����.���.��).

ACtIvItAt COmpArtIdA

la teatral porta la
‘revolta de brUixes’ a girona
La secció de Fotogra�a Girona es va encarregar de fer
el reportatge de la representació a l’EspaiCaixa de Girona
ada vegada que la
companyia de teatre
de l’A ssociació visita
Girona, els companys
i companyes de Fotogra�ia Girona, amb
Manel Pérez amb l’objectiu de delegat
ben en�ocat, s’encarreguen de �er-ne
el reportatge �otogràfc.
No és la primera vegada que la secció gironina porta a terme el reportatge d’una �unció de la Teatral o d’altres
seccions, com la Coral, ampliant
d’aquesta manera el registre de les seves activitats. D’això se’n diu bones
sinèrgies entre membres d’una mateixa i gran �amília.

c

A benefci de Càritas
En el marc del PAS-Voluntaris de ”la
Caixa”, la recaptació voluntària obtinguda en la representació, s’ha destinat
a Càritas Girona.

e� gru� d� t���r� B�r������, v�
��r��r � �’ e����c��x� d� G�r���
�’ ���r��� d� Revolta de bruixes ,
d�J���� m. B���� �J�r���,���r��� ��� ��y�
������� � ��b u� ������gu� ������ � d’u��
f�r�� ���u������ ��r ��� r��v��d�������� ��b�r��� d� ��� d���� �r���g�������.
e�� ����������vàr��g�ud�rd’u�� b���
��rd� d� ����r�, ��rquè ����x� é� ���� ������, ��� ��r�����g�� ����� ���� b�� ��rflats i la interpretació dels companys de
�� �����ó d� ����r�, �����r�����, ��� ��r�rè� ���� ������v����� �� ��d� �br� qu�

���v���� r��r������r.c��d������r�’����r�
d� �� d�r����ó, ��rquè �� ������x�ó d�
�’�br� d����� u�� ����d� �� ������
���g�����v�, qu� �� v� ������gu�r.
Alfnalde l’obra, la directora M.Àngels
s���é� v� d�d���r u��� ��r�u��� � cr������
c�rv�à,���r�ug�r����� qu� ��� h�v�� d��x��
�qu���� �����x� �������. e� d��� �� ��r�u���à���� qu� �� ��r� d� �’���r�u é� ������� � ���� �����x� v� d��x�r �’������� ��r
d�d���r-�� ������r�, �� ��v� gr�������ó.
Teresa HiLari (GiRona)

1

més ‘b�uixes’ el �ia 16
a la pal�a �e
Ce��elló!
e� 16 d�j u�y � ��� 18.30 h.,

Fotos 1 i 3: dos moments de la representació de Revolta de bruixes en
l’EspaiCaixa. Foto 2: les actrius, entre bastidors.
2

3
Re po rtatge g ràfc de Fotog rafa Giro na

l� t���r�� r��r������rà Revolta de
bruixes �� ����r� d� �’a ����ç� p��merenca, a benefci de Càritas. Hi
��r��!

www.������.�rg
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PUNT DE VISTA

AnnA GArCíA CAbALLerO
Psicòloga

“La Soci ha
de potenciar la
participació dels
j oves i la família”
er activitats amb la �amília és
una cosa que ens agrada a tots.
A vegades, però, costa trobar
moments i afcions per compartir en comú.Justament, l’A ssociació aconsegueix això,ja que
és un espai per compartir relacions, afcions i
objectius amb els companys i companyes i, també, amb la �amília.
Psicòloga i flla d’associats, Anna García Caballero ha sabut aproftar l’oportunitat que li
o�ereix l’A ssociació d’aprendre i de practicar una
afció, en el seu cas tan intensa i apassionant com
el teatre, i de gaudir de la Soci en �amília...

F

—Sempre has viscut l’Associació...

Sempre he estat de la Soci. El meu pare era empleat de ”la Caixa” i la meva mare està vinculada a la secció de teatre de la Soci, la Teatral, des
d’abans que j o nasqués. Actualment el pare
també està vinculat a la secció de lectura.

sociats, sovint passàvem tardes a les butaques
�ent els deures i veient unavegada i una altra com
representaven les escenes de la propera obra. El
resultat de tants i tants assaj os eren obres de
teatre amb uns decorats envejables i un públic
sempre agraït!
—I acabes formant-ne part...

Recordo que elJosep Maria Ruiz, un re�erent a la
secció, em va proposar �ormar part del poemari
de Nadal; des d’aquell any no he parat ija �a més
de 15 anys que participo activament en la secció,
representant obres amb la mare, els companys
de la secció i també amb aquells flls i flles d’associats que ja no �em els deures, sinó que ara repassem text igual que ho �eien els pares i mares
�a anys. I tot això, sense oblidar que també �a més
de deu anys que a la secció vaig conèixer la meva parella, ambqui tinc
la sort de compartir afció.
—Caram! Com va anar això?

—I la secció de teatre et va enganxar molt ràpid...

La mare sempre ha participat a la Teatral. De
petita sovint l’acompanyava als assajos. Me’ls
mirava des de la platea i veia com s’ho passaven
de bé! Allà coincidia amb flles i flls d’altres as24

Era vora l’any 2006, un dia la mare
va tornar d’una reunió de la Teatral
a la qualjo no havia pogut assistir
i em va comentar que la secció
comptava amb un nou component,
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a l’associació
he tRobat gent
fantàstica, d’edats i
amb vivències peRso
nals distintes, amb
les quals t’acabes
sentint molt pRòxima

un noi que venia disposat a participar en la part
tècnica de la secció, llums i so, però al qual havien proposat un petit paper a l’obra que estàvem
preparant en aquell moment. I així va ser, entre
bastidors ens vam conèixer i fns al dia d’avui...
—Tornem al teatre: es pot dir que gràcies a la Teatral el que era una afció amb el temps ha anat
creixent en tots els sentits?

I tant! A la secció hi tinc molt bons amics, amb
els quals �aig una activitat que em permet desconnectar de la meva activitat pro�essional i
que té moltes qualitats que la �an molt enriquidora en tots els aspectes.

—A la Teatral feu teatre inclusiu: com
valores aquesta experiència?

Sens dubte el teatre inclusiu suposa
una experiència molt gratifcant per a tots els
components de la Teatral. Suposa una mostra
dels valors que la societat hauria de tenir, de �orma implícita, però que per desgràcia encara no
té assimilats. El teatre inclusiu suposavisualitzar
la realitat d’una societat �ormada per persones,
totes elles diverses en habilitats i capacitats.
En el cas concret del teatre, la inclusió es �a
molt evident,ja que tots els que participem en una
obra de teatre som necessaris i indispensables i,
per tant, tots som iguals davant el proj ecte que
tenim entre mans.

Anna Garcia és
flla d’associats
i una associada
activa que, gràcies
a la secció de
teatre, pot gaudir
plenament d’una de
les seves passions.

—I el teatre és ideal en aquest sentit...

Sí.El teatre permet aga�ar rols que sovint es troben
molt allunyats de la teva persona, et permet posar
a prova el teu sentit del ridícul i de la creativitat,
la capacitat de treball en equip i la confança en
un equip de persones que,un cop comença l’obra,
ha de tirar endavant fns que caigui el teló.
—Ets psicòloga clínica: quin tipus d’actius personals, de sentiments, d’actituds i de relacions es
potencien en una entitat com l’Associació?

Principalment destacaria el sentiment de pertinença a un grup, �et que sovint posa a prova
les relacions humanes alhora que també suposa adquirir cert compromís amb les persones
que el componen, i amb la mateixa institució.
—Aquest és un factor essencial...

I un exemple ben actual d’això és el canvi de seu,
que molts estem esperant com a oportunitat de
recuperar un espai propi, en el qual ens puguem
sentir com a casa, de la mateixa manera que
sentíem la seu de Teodor Roviralta. I és que l’A ssociació suposa un punt de trobada des d’on
establir una xarxa de relacions i crear i compartir amb la resta d’associats i associades nous
records vinculats a multitud d’activitats d’oci
i cultura.

—Com a espai per fer-hi activitats familiars, creus
que l’Associació és una bona opció?

I tant! Un exemple d’això és que la Teatral ha participat en lesJornades Culturals organitzades per
l’A ssociació, en què les activitats �amiliars han
estat molt presents,i en les quals el públic assistent
sempre s’ha mostrat molt obert i participatiu. A
més a més, activitats com el teatre no tenen edat!
—Què cal potenciar de l’Associació per millorarla, al teu parer?

Crec que hauria de potenciar encara més la participació dels associats i associades en activitats
culturals,esportives i de lleure.En defnitiva,quan
�ormes part d’una entitat com la Soci ho �as perquè
busques un espai de desconnexió, d’oci on compartir espais amb persones amb les quals comparteixes afció i,per tant,busquesgaudir de l’activitat.
—Què diries a un empleat o empleada de CaixaBank o de la Fundació que s’està pensant de ferse de l’Associació perquè s’acabi de decidir?

Li diria que no s’ho pensi! Hi ha gent �antàstica
amb la qual compartir afció, gent de di�erents
edats, di�erents vivències personals, a les quals
t’acabes sentint molt pròxim i amb les quals
pots desenvolupar noves habilitats.
www.lasoci.org

25

LASOCI

ESpECIAL CuLturA

perquè ens
agrada la
cultura...

Balls de salÓ
“A ningú no li importa si balles bé o
malament. Per tant, aixeca’t i balla! ”
Martha Graham (1894-1991), ballarina
i coreògrafa
Ba���s d� Sa��� A��ca���

Les activitats relacionades amb la cultura ens
SAbIES
enriqueixen com a persones i com a col·lectiu
quE...
i l’Associació les promociona. Actualment,
tenim 44 seccions dedicades a practicar un
total de 14 activitats culturals: balls de saló,
cant coral, con�erències,visites culturals, �otografa, flatèlia,
gastronomia, història, in�ormàtica, jocs de taula, lectura,
música, pintura i teatre.
I, des de �a uns anys, dediquem un número de la nostra
revista a les seccions culturals de casa. Es tracta de �er-ne una
�otografa per deixar constància de la seva acció i per animar
els companys i companyes que encara no �ormen part de cap
secció cultural perquè s’apuntin a alguna de les que tenen
més a prop de casa o s’animin a crear la seva pròpia secció,
dedicada a l’activitat que més els agradi.
Totes les activitats culturals de les nostres seccions responen a una voluntat de coneixement i de gaudi, i de compartir-la amb gent pròxima. Enhorabona a totes!

DelegADA: m�r� c�r��� c����

p����r
CreACió: 2019
inSCritS: 8
ACtivitAtS: l� ������ ����������

h� ��b���� �q����� �����r���.
Concretament, a �nals de se���br� �� �������r �� ������
����g�r�� � �’����è��� R����
e������ �� B����, �� ���� � ��r�� ��� �������� �’��r�������g�
� ��rf�����������. e�� ������y� � ������y�� ����������
�’h� r�������� ���� ������r��.

Ba��s d� Sa�� Ba�c��o�a
DelegAt: e�g��� R��ríg��z

B�r��g�
CreACió: 14/04/1993
inSCritS: 129
ACtivitAtS: e�� ��r���� �� ����r-

actualment, l’associació
té 44 seccions dedicades
a pRacticaR 14 activitats
cultuRals
26
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��� b���� ��à����� � ������� ��� ��
b��� �� ��� ���������� ����� �
��r�� ���� ������y� � ������y�� q�� ����gr�� �� ������
b�r�������� �� b���� �� ����, ��
��g��� �� �� ���� ���������. e��

��r��� �� ���������� �� ���
�r�����r�� �’11 ��������, ��������� � ��� g���� à����� ��
balls,des dels llatins �ns alclàs���� � �� r��k.
l� ������ B���� �� s��� B�r������ ���à ����r��� �� pasv������r�� �� ”�� c����”.

Ba��s Ma��o�ca �� lí��a
DelegAt: m����� cr���� m�r�í�
CreACió: 29/10/2014
inSCritS: 22
ACtivitAtS: l� ������ �� b���� ��

�í��� f� ���� �����r���� q��
���à f��������� � m����r�� � ��
���� b�� r����. e�� ��r��� ��
f�� ��r gr���, ��g��� �� ������
���� ������y� � ������y��
�r��������� (��������� � ����ç��),
i es formen coreogra�es diver���, ���r� ��� q���� �� country
�� �’����� ��� �������j ��.
i���r��� �� pas-v������r��
�� ”�� c����”, B���� m����r�� ��
lí��� h� ��� � ��r�� ��h�b������
�� r����è����� �� ��r����� ��
r��� �’�������� ������.

eXcursIOns I
VIsItes culturals
“El veritable viatge de descobriment
no és cercar noves terres, sinó mirarles amb ulls nous”
Voltaire (1694-1778), �lòsof

cant cOral
“Cantar és una forma d’escapar.
Cantar és entrar en una altra
dimensió. En un altre món.”
Edith Piaf (1915-1963), cantant
Ca�� Co�a� Ba�c��o�a
(Co�a� Ca��um)
DelegAt: J���� m��j �n�

R�u�

CreACió: 2001

excu�s�o�s � v�s���s
Cu��u�a�s Ba��s-B���u�dà
DelegAt: J���� B�d�� v���
CreACió: 11/12/2007
inSCritS: 64
ACtivitAtS: l� ���b�n���ó �n�r� ������ �u��ur�� � g���r�n����

é� �� gu�ó qu� ��r�� ��� ���������� d� �� �����ó. l�� ��r��d��
d�� 25 d� n����br�, ��r ������r �� ��n����r d� s�n� J��n d�
��� ab�d�����, � �� d�� 10 d� ��rç, � R�u� � ��b ���ç���d�
�����r��r, �n �ón b�n� �x������.

excu�s�o��s y v�s��as
Cu��u�a��s Bu��os

inSCritS: 64

DelegAt: R�b�r�� pér�z

igu�� ��� �’�n��r��r, �� �����r�d� �r���n� ���à
��n� �n��n�� ��r � �� �����ó c�n� c�r�� B�r����n�. a� ��n����n� d’�qu���� �d���ó, �� ��u ú���� ��n��r� �� ��r �� qu� ��
�f�r�r �� c��x�F�ru� B�r����n�, �� 22 d� ��rç ������, ��b
un r���r��r� qu� �� �n���ur� ��r���ur�� ���� ��n�gud�� d�
�u������ ��n� ��n�gu�� ��� El Màgic d’Oz ,Aladí ,Anastàsia ,
El geperut de Notre Dame , Hair , Once ...
F�r��r ��r� d� �� �����ó d� c�n� c�r�� ������� ��n�r un�
afció pel cant i alhora una voluntat de compromís,j a que
��� ��u� �����n�n�� n� ������n� h�n d’�������r � ���� ���
�����g� ��nó qu�, � �é� � �é�, h�n d� ��r��r-�� ��� ��r���ur�� �r�b����d�� d� ����.
in��r��� �� pas-v��un��r�� d� ”�� c��x�”, �� ��j �r�� d���
recitals de la Caelum són a benefci d’una entitat del tercer
�����r. p�r��·������n�, �� gru� d’h���n�r�� l��b�rr�� p����j ��� (f�r��� ��r ���br�� d� �� �����ó) h� ���u�� � b�n�fci de l’InOut Hostel de Barcelona.

CreACió: 02/09/2015

ACtivitAtS:

p�n��g�

inSCritS: 12

l� �����ó d��� �x�ur���n����� burg������ duu �
��r�� �� qu�r�� �����r�d� d’���������. e� gru� �rg�n��z� ��r��d�� ��r ������r ����� � ���������� ��������n�� ��b un ��r���
�n��rè� �u��ur��.

ACtivitAtS:

excu�s�o�s � v�s���s Cu��u�a�s l���da
DelegAt: J��qu�� m�n�u F�rré
CreACió: 2000
inSCritS: 121
ACtivitAtS: a�bj � 19 �ny� f�n� ����������, �� �����ó

����d���n�
é� un� d� ��� �é� ��n����d�d�� d� �’�x�ur���n���� �u��ur��.
en ��� ��n� �r���r�� ��r��d�� d� �� �����ny� 2018-2019, ��
gru� h� ������� �� p���u d� �� p��r�� � �’in����u� d’e��ud�� i��rd�n��,
� l���d�, � �é� d� �� ����r�� d�� p�n�dè� � ��� ���������� d�
t�r� � d’org�nyà.

www.������.�rg
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FOtOgraFIa
“El component més important d’una càmera de
fotogra�ar és j ustament el que hi ha al darrere”
Ansel Adams (1902-1984), fotògraf
Fo�o��afía A�m��ía

nades a la fotogra�a d’Almeria duu a terme
�� qu�r�� �����r��� �’���������. e� ��u �r�gr��� �’���������� �����u �ur��� �’���������
a la fotogra�a,que preténoferirals i les alum��� u��� ��u��� ��r ���è���r �� fu���������� �� ��� �à��r�� ��g����� � ����r�r�ur�’�
�� �à��� r��������.

����� � ����� u�� ���r��� r������ ��b �������� r��������� ��������r,��� �� F���r����
Catalana de Fotogra�a, la Confederación
e���ñ��� �� F���gr�fí� � �� F���r����� i���r��������� �� �’a r� ph���gr��h�qu�.
l� ������ �rg����z� �� l��g� s����� ��
Fotogra�a Digital, que enguany disputa la
������ ������ �� �u�� ����������, �� qu�
��r��� �� �r�������� ��g������z��, � �� qu�
����� ������� �� f�r��� �r�g����.
F���gr�f�� B�r������ ���à ����r��� ��
pas-v��u���r�� �� ”�� c����”.

formen part puguin practicar la fotogra�a
�’����r��r�, �� ����r��� h�r�� ��� ���. a
��� � ���, ���·��b�r� ��b ���r�� ��������
�, ��rr�r�����, �’���à ����������z��� �� ��
r�����z���� �� r���r���g�� �’������������� �� ���u �����������.
i���r��� �� pas-v��u���r�� �� ”�� c����”,
Fotogra�a Girona recapta fons en totes les
���������� qu� �rg����z� �ur��� ���ur� ������
acumulat al�nalde la temporada es desti�� � u�� ������� ������.

Fotografa Barcelona

Fotografa Girona

DelegAt: x����r s���� p����
CreACió: 2017

DelegAt: a������ m�gu�� G�� s����r��
CreACió: 13/01/2016
inSCritS: 6
ACtivitAtS: La secció dels a�cionats i a�cio-

Fotografa Mallorca
DelegAt: J�u�� v��� a�����

DelegAt: m��u�� p�r�z ch�r��

CreACió: 1987 (��� � qu� �b���j � ������� u�

CreACió: 27/02/2007

inSCritS: 25

gru� �r��ur��r)
inSCritS: 299
ACtivitAtS: a�bj � 32 ��y� �� �r�j ���òr��, ��
�r���� �� �� ��g��� ���r� ��� �������� f�togrà�ques. Fotogra�a Barcelona imparteix
�ur���� �’��������� � ��rf�����������, ��r������ � ���·��b�r� �� ���������� �’���r�� ���-

inSCritS: 84

ACtivitAtS: aqu���� ��

La secció fotogrà�ca gironina
j � �uu 12 ��y� �� ��u ��� ����. é� u� ����
���·�����u� �u��ur��� ��� ����u� �� ����
����r�.a��í, �rg����z� �ur���� �� ���à����
����r�� �, ��r��·��������, ������� ��r�����
��rquè ��� f��ògr�f� � f��ògr�f�� qu� ��
ACtivitAtS:

�� ��g��� �����r��� �’��������� ��r � �� ������ ��r�ç���
��� ������y� � ������y�� �����rqu���
interessats en el món de la fotogra�a, amb
u� �r�gr��� �’���������� b���� �� �’�rg����z���� �� �ur���� � �� ��������òr�� ��
sortides fotogrà�ques.

FIlatèlIa I nuMIsMÀtIca
“La columna vertebral de la societat no són
els �lòsofs, sinó els col·leccionistes de segells”
Aldous Huxley (1894-1963), escriptor i �lòsof
F��a�è��a � num�smà��ca
Ba�c��o�a
DelegAt: B�r��� x���� t�rr��
CreACió: 1980
inSCritS: 49
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ACtivitAtS: a

b���� �� ��� �r�b���� ��r
�������r ��� �������� �� ��g���� qu�
s’incorporen als circuits �latèlics, inter������r ���r������� � ���������r �����
�����, ���b� f�r�� ��r� ��� �r�gr���

Revista de l’associació del peRsonal de ”la caixa”

d’activitats de la secció dels a�cionats i
a�cionades a la �latèlia organitzar troba ��� ��b ������������� ��r ��r�fu���r ��
�� ����������� �� �� h���òr�� � �� �r�����
��� ��� ���� ��g����.

hIstòrIa
“L’únic deure inexcusable que els humans
tenim amb la història és reescriure-la”
Oscar Wilde (1854-19 00), escriptor
H�s�o��a As�u��as
DelegAt: lu�� c�y� a�á�z
CreACió: 29/02/2012
inSCritS: 25
ACtivitAtS: F�r���� ��r un gru� �� ���-

��ny� � �����ny�� �nt�r����t� �n �� h��tòr�� �’a�túr��� � t��bé �� l��ó, �� �����ó
��tur��n� f� ��n� �ny� qu� �rg�n�tz� un
�r�gr��� �’��t���t�t� qu� �n���u ��� ��rt���� �j �����nt�, �u��u� � ���� �’�nt�rè�
h��tòr�� � �u�tur��.

H�s�ò��a Ba�c��o�a
DelegAt: J��n G�b�rn�u su��rr�t�
CreACió: 01/09/2000
inSCritS: 462
ACtivitAtS: l� ����t� � �’�x������ó “v��ázqu�z

� �� s�g�� �’or” �� c��x�F�ru� B�r����n�
�� ��r un� �� ��� �r���r�� qu� �� �����ó
��g�n� �n �’���������t�t �� �� h��tòr�� h�
�ut � t�r�� �qu��t� t����r���, � �� qu��
n’h�n ��gu�t ���t�� ��tr��.

l�� ��nf�rèn���� ��n�t�tu��x�n t��bé un ���� �unt� f�rt� �� �� �����ó, ���
les del Cicle d’Història de la Música, que
����rt��x J��n v����, qu� h� ��t���t ��
�n��r����ó �� n�u� �������t�.

H�s�o��a g�a�ada
DelegAt: ant�n�� c��t���ón F�rnán��z

CreACió: 2018
inSCritS: 22
ACtivitAtS: en �� ���� ��g�n� �����ny�, ��

�����ó ���r���ny� ��rt� � t�r�� un �r�gr��� �� ��rt���� r�gu��r�, qu� h�n �n��ò�
����t�� ����n��nt �� ��� d�����z�� R�����
� �� m��r�� m�������, �ntr� ��tr�� ��t���t�t�
��� ��� ����t�� � �u��u� � �x�������n�.

CreACió: 29/04/2015
inSCritS: 25

H�s�ò��a Ma��o�ca

ACtivitAtS: en �� qu�rt� t����r��� �’��t�-

DelegAt: m�gu�� Fr�n����� ló��z

vitat, el grup dels afcionats i afcionades
� �� h��tòr�� qu� f�r��n ��rt �� �� �����ó
gr�n���n� �u�n � t�r�� un �r�gr���
�’��t���t�t� qu� �n���u ����t�� � ����� ��b���àt��� �� �� ���� ��ut�t, � �� b�rr� ��
�’a �b���ín h� ��t�t un ���� �é� ����t�t�
�ngu�ny.

H�s�o��a Mad��d
DelegADA: m�rí�

l�ur��� ló��z

izqu��r��

m�r�n�
CreACió: 2017
inSCritS: 36
ACtivitAtS: en �� ��u t�r��r �ny �� fun���-

n���nt, �� �����ó b����r ��nté un r�t��
�’��t���t�t ��t. a�xí, ��� ��u� ���br�� h�n
����t�t �� ���t��� �� B�����r � �� t�rr� ��
l’Homenatge, el Monestir de la Real i el
mu��u �� �� pur���. a �é�, t��bé �’�����t��x � �r���nt����n� �� ���br�� � ��nf�rèn���� �’����������t�� �n h��tòr�� �����.

InFOrMÀtIca
“A mi els ordinadors no em fan res en absolut,
però el que m’aterraria és no tenir-los”
Isaac Asimov (1920-1992), escriptor
i�fo�mà��ca Ba�c��o�a
DelegAt: J�u�� c��������� d��èn��h
CreACió: 02/06/2011
inSCritS: 113
ACtivitAtS: d�� ���9 �’��tubr�, ��� �������t�

� f������r� �nt�r����t� � ��r�n�r� �nf�r�à-

t��� �’un� ��n�r� ��nz���� � �rà�t��� t�n�n
��t� �������������. e��r��ò��t �� ��� ������n�
�’inf�r�àt��� B�r����n� é� ��nt�n�r ���
��u�n�� �� ��rr�nt ���� �r�gr���� � ��n��
qu� �é� �’ut���tz�n, � qu� ��� ��gu��x ���tr�
un ��t gr�u �� ��t��f����ó t�nt ���� ��n��-

x���nt� ��qu�r�t� ���
��r �� ������t�t ���� �r�f����r� qu� ��� ����rt��x�n.
inf�r�àt��� B�r����n� ��tà �n��r�t� �� pasv��unt�r�� �� ”�� c��x�”.

www.������.�rg
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gastrOnOMIa
“Aprèn a cuinar, prova recep tes noves, aprèn dels teus errors,
no tinguis por de res i, sobretot, diverteix-te cuinant”
Julia Child (1912-2004), cuinera i gastrònoma
gas��o�om�a Ba�x Camp
DelegADA: a���

m�r�� m�r�� F����
CreACió: 06/04/2011
inSCritS: 42
ACtivitAtS: e� �r�gr��� �’���������� �� ��
secció reusenca dels afcionats iafcionades
� �� g���r������ g�r� �� ������� �� �� ��������òr�� �� �r�b���� ��b �’�bj ����u �’����r������r�� �� �r���r���� � ����b�r�����
�� ��� ��r������ �� �� �u��� ��� ��rr���r�.

gas��o�om�a Ba�x
empo�dà
DelegAt: J���� m�r�� ar��g��

i�b�r�
CreACió: 17/08/2016
inSCritS: 34

e� �� ��r��r ��y �’���������, ��
������ ���� g���rò���� � g���rò����� ��
��� ��rr�� ��� B��� e���r�à ����é �� b��
r����, ��b u� �r�gr��� �’���������� qu�,
�� �� ��j �r�� �� ��� �r�b����, �� ��r�� �
��r�� � �’au�� G���r��ò���� ��� B��� e���r�à ��, ��b �’�������r����� �’u� �r�f��������, u� �qu�� �� ���� �u���r� � �u���r�� �r���r�� ��� ����� qu� ����ré�
����b�r��� ��� �� gru�.

ACtivitAtS:

��������. e� ���ú �’u� à��� �� ��������
�� �� �r�b��� ����r��r �, ��r ��r�� g���r��,
�� ������ �’��������, ������, ��r�� �
����r�� ���b�r���. e�� � ��� ���������� ��
�� ������ ��� ���bé qu� �����u��� � ����r�r ��� ��gr������� �� ��r���.

gas��o�omía B��bao
DelegAt: José Hurtado de Mendoza
v������
CreACió: 03/02/2016
inSCritS: 43
ACtivitAtS: l� b��b�ï�� é� u�� �� ��� ��������
g���r��ò��qu�� qu� �u�� � ��r�� u�
�������r� �’���������� �é� ����u ���r���, qu�
�r����� r�u����� g���r��ò��qu�� b�����u��� �� ��f�r���� txokos ���� qu��� j �
f�r��� ��r� ��� ������y� � ������y��
����r���. e� �qu��� ����� ��� ��r����rí����
�� �� �u��ur� b����, �� ������ �r���r� ���
r������� ��b ��� �r��u���� qu� h� ����
� ����r�r.

gas��o�omía Bu��os
DelegAt: e�r�qu� �� �� cu���� c�����

DelegAt: J��é ag�� t��á�
CreACió: 08/06/2011
inSCritS: 24

e�� à���� �� G���r������ B�r������ ��� �r���r�� ��� ����������, ���r������ ��� ��� �� �u���, u� �àrr�� qu� ��

ACtivitAtS:
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B�rz���
CreACió: 13/04/2011
inSCritS: 29
ACtivitAtS: l� ������ �à���br� �é �� ����u�

�� ������r ��� �r�b���� g���r��ò��qu��,
��r�g���� ��r u� �������r � �� u� ����� ��
r����ur����, � ��gr������� ��b���à����
�� �� �u��� �� �� ���� ��rr�, ��� ��� ��r
�’alubia blanca, �� carico montañés ... s��
����r� qu� �gr���� ��� ������y� � ������y�� �à���br��.

gas��o�omía C��doba
DelegAt: J���� c�r�z� Ru�z
CreACió: 2019
inSCritS: 21
ACtivitAtS: l� ������ ��r������ h� ��bu���

�qu���� �����r��� ��b ������ g���� ��
r�u��r u� b�� ���br� �� ������y� � ������y�� qu�, ��b �’���u�� �� ����r �u��ur� � g���r������, �� �r�b�� �� ���� �� ����
��r �����r-�’h� bé. l’���r��� �� ��������r
�� u�� �r�b��� �������� �� ��r���.

CreACió: 02/09/2015
inSCritS: 23
ACtivitAtS: a�b e�r�qu� �� �� cu���� ���

gas��o�om�a Ba�c��o�a

gas��o�omía Ca��ab��a
DelegAt: Fr������� J����r s�������

� ��u ����g��, ��� �r�b���� �� �� ������
burg����� �� g���r������, qu� ��gu��y
�uu � ��r�� �� ���� qu�r�� �����r���
�’���������, �� ��r����r��z�� ��� b�� ��b���� � ��� g���� �� �����r-�’h� bé � �� f�r
�u��ur� g���r��ò���� ��b �r��u���� ��
�� ��rr�.
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gas��o�omía g��o�a
“la Casso�a”
DelegAt: n�r�í�

R�����h B����h

CreACió: 1987
inSCritS:

24

ACtivitAtS: a�b n�r�í� R�����h ���r�����-

�� ��� � ����g��, �� h���òr��� ������ g�r�����, �� ��g��� �� ��� g���r��ò��qu��,
j � �u�� �é� �� �r���� ��y� �rg����z���

��� ��u� “�o��r� � r����� r���”. p�r��������n�, �� �����ó h� �ub����� ����r�o�
���br�� �n ��� qu��� �� r��o����n �o��� ���
����� r�������.
in��r��� �� pas-vo�un��r�� �� ”�� c��x�”,
G���rono��� G�ron� h� ��r������� �n un�
activitat conj unta amb Fotografa Girona
i Teatre Barcelona a benefci de l’A ECC.

gas��o�omía Hu���a “e� Choco”
DelegADA: e���� i��b�� có��r G����go

gas��o�omía Mu�c�a
DelegAt: J����r R���r�o c����

muñoz

CreACió: 03/11/2009
inSCritS: 24
ACtivitAtS: l� �����ó ���� �o���ny� � �o�-

panyes murcians afcionats a la gastrono��� org�n��z� �rob���� �n ��� qu��� ��
�r���r�n ����� �í���� �� �� �u�n� “�� ��
Huerta”. Una de les més celebrades ha
����� �� qu� ������ �������� ��� f��o�o�
paparaj otes .

CreACió: 1998

gas��o�omía Sa�ama�ca

inSCritS: 44

l�� ���������� �� �� �����ó “e�
cho�o” �ro�ur�n �o�b�n�r �’��o�����n�
� �� g���rono��� ��� �’un�����n� �u��ur��.
a �é� � �é�, �n��r��� �� pas-vo�un��r�� ��
”�� c��x�”, �� 5 �� g�n�r �� ���� �ny, ��
�����ó org�n��z� �� �o��� �un������ �� Go��
de Leche, la Festa de Reis per als flls dels
���o����� � ��� �������� �� c��x�B�nk � �
benefci del Menj ador Social de l’Asocia��ón R��urr����ón.

ACtivitAtS:

gas��o�omía Jaé�

DelegAt: m�gu�� Áng�� Ro�r�go c���r���o
CreACió: 03/02/2016
inSCritS: 43
ACtivitAtS: l� �����ó qu� r�un��x �o���ny�

� �o���ny�� �� s�����n�� � �ro�ín��� �uu
� ��r�� ����r��� �rob���� g���ronò��qu��, �o� �� ��� 30 �� no���br� � c���
lu�� o �� ��� 8 �� ��rç � c��� m�no�o, ��b
m�r�b�� � m�r��uz �� �o��n����n� �� ���
o��r���on�.

gas��o�omía t�����f�

DelegAt: R�f��� R��������� Gá��z

DelegADA: m�rí� ��� m�r c�b�

CreACió: 22/11/2011

CreACió: 17/08/2016

lectura
“No trobar temps
per llegir és lliurar-se
a la ignorància”
Confuci (551 aC-479 aC),
�lòsof

B���n�or�

inSCritS: 63

inSCritS: 53

l�c�u�a Ba�c��o�a

ACtivitAtS: l� �����ó g���ronò���� �� J�én

ACtivitAtS: l� �rob��� �n�ugur�� �� �� ���-

DelegADA:

org�n��z� �rob���� ��r �onè�x�r � ����bor�r ��� r������� �é� �o�u��r� �� �� ����
��rr� �, �� ��j or�� �� ��� ��g����, ��� f�
�o�n����n� ��b �� �����ó �� ��n��r����.
pr�������n�, �’���r�n� �� �� ����or���
�r���n� �� �on�����r �n un� ��������� �onj un�� �n�r� ��b�u�� �����on� �� ��r��or
�� d����ñ���rro�.

�or��� �� �� �����ó ��nàr�� �� ��n�r ��o� ��
23 �� no���br� �� r����ur�n� lo� s�b�n��ño�, �n �� ��r� �� ���j orn���� ��������� � �� �u�n� ��nàr��, qu� for��n ��r� ���
�rogr��� �� �� �����ó, � qu� ��n ��n�r ���
��gron� �� �ro��gon�����. l� �����ó ��o��u�� � f�r ��� ���������� �onj un����n� ��b
�� �����ó “g�r��n�” ��j o�� �� ��u��.

s�n�

gas��o�om�a Ma��o�ca

gas��o�omía va���c�a

DelegAt: Jo��� Jo�n c��ó s�rr�

DelegAt: Jesús

CreACió: 29/05/2013

CreACió: 09/01/2013

Manuel Huerta Palau

inSCritS: 62

inSCritS: 42

e� �rogr��� �’���������� �� ��
�����ó ����orqu�n� �� b��� �n �� �on�o���òr�� �� �o��r� �������� � �r���r�r
����� qu� ��ngu�n �o� � �ngr����n� �r�n����� ��gun� ������������ �� �� �u�n�
����orqu�n�.

ACtivitAtS: l� �����ó ����n���n� h� org�n��-

ACtivitAtS:

z�� ����r��� �rob���� g���ronò��qu��
qu� �o����n ��b �� ��r��������ó �’un�
�on�urrèn��� f���� � ����r� ����o����.
d’���r� b�n��, �� 8 �� ��rç, �� �����ó ��
�r�n�r� ��r� un �ny �é� �n ��30è con�ur�
mun���� �� p������.

mon���rr�� mun�un���

CreACió: 24/03/2010
inSCritS: 64
ACtivitAtS: en �� no�è �ny �’���������,

la secció porta organitzades fns al
��n����n� �’�qu��� nú��ro un�
�o�z�n� �� �����on� �� ����ur�
�onj un�� � �o��n��r� �� ���br�� qu�,
h�b��u����n�, �o����n ��b ��
�r��èn��� �� �’�u�or � qu� ����n
ob�r��� � �o�� ��� � ��� ���br�� ��
�� so��.
l���ur� B�r���on� ���à �n��r��� �� pas-vo�un��r�� �� ”�� c��x�”.

l�c�u�a t�����f�
DelegADA: m�rí� t�r��� co���o

m��í�n
CreACió: 17/08/2016
inSCritS: 22

gas��o�om�a M��o�ca

ACtivitAtS: La secció dels afcionats

DelegAt: Sebastià

i afcionades a la lectura de Tener�f� �uu � ��r�� �� ��r��r� ����or��� �’���������. e� fun��on���n�
é� ���’un ��ub �� ����ur�, �n ��qu��
�� �ro�o�� un ���br�, qu� ��� �o��on�n�� ��� gru� h�n �� ���g�r �n
un termini fxat. Posteriorment, el
gru� �� r�un��x ��r ��b��r� �obr�
�’obr�.

Huguet Sintes

CreACió: 1995
inSCritS: 72

e�� ����� qu� �r���r� �� �����ó
��norqu�n� h�n ����� �rè�����n� ��b��u�� ���� gru�� �n��rr�g��� �� �r���r�r�o�. l� �����ó ���bé �on�o�� �or����� �
��f�r�n�� �o�������� ��r �onè�x�r-n� ���
������������� �u��nàr���.

ACtivitAtS:

www.���o��.org
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jOcs de taula
“No deixem dej ugar perquè ens fem vells,
sinó que ens fem vells perquè decidim deixar dej ugar ”
Benj amin Franklin (1706-1790), polític i científc
B��d�� Ba�c��o�a
DelegAt: x����r v������b��

Jocs d� tau�a Ba�c��o�a
m�����

CreACió: 30/10/2012

DelegAt: R�f��� s���r���h K�r��r
CreACió: 1993

inSCritS: 56

inSCritS: 39

l� ������ �������� ��j �� ���
bridge alterna les competicions o�cials
��b ��� pools � ��� ��r����� ��������� �
���à���qu�� � �� ��u ��������� ������.
e� �� �����r��� �r����� � �� �� ������ �� �����r �’������ �’�qu���� �ub�������, �� ������ j � h���� �u� � ��r�� 18
pools �������, �é� ��� pools ���à���qu��
(�������� qu� ������� ��b �’�������r����� �’u� àrb��r� �� �� F���r���� c������� �� Br��g�) � h� ��r������� �� ���
��r��j �� �� �’acB � �� ��r��j �� �� ��ub�,
�u��u��� ��b �� ������� p����� ��r
�qu���.
Br��g� B�r������ ���à ����r��� �� pasv��u���r�� �� ”�� c����”.

ACtivitAtS: e� �� 26� �����r��� �’���������,

ACtivitAtS:

��� ������y� � ������y�� qu� f�r���
��r� �� �� ������ J��� �� t�u�� B�r������ h�� �u� � ��r�� ��� ���������� ������� �� �ò���� � �� ������r�, �� ��b���
����� �� �� ��������� �� ��r�����. l� ������ b�r�������� f� ��� ����� ���������� �
�� ���� ��j ��� �� ��u�� ��� ����� ������ ��
B�r������.

Jocs d� tau�a Ma��o�ca
DelegAt: Fr������ B�r���� R��r�
CreACió: 2014
inSCritS: 25
ACtivitAtS: e�� ����u�� � ��� �����r�� ��� ���

dies de partida �xats per Jocs de Taula

m����r�� ��r� �� ����u�� ���� ����������
������� �� �ru�. e� ���� ����u�� ��j ugu��
�u�� j ug���r�. e�� �����r�� �� ��r��g��
��� gru�� �� �r�� j ug���r�. e� �u��� ��
�r�b��� ��� �� R��� �� �� B��� cu��� � ��
c�f���r�� s�� m���, ��b��� ������ ��
p����.

Ju��os d� M�sa t�����f�
DelegAt: Ju��á� J���f�� c�br�r� G�r�í�
CreACió: 02/11/2016
inSCritS: 27

l� ������ ���àr�� �������� ��
���u��rj �� �� �’envite �uu � ��r�� ��
��r��r ��r���g ������ �’�qu���j �� �� ��r��� �u�ò����. a��í ������, u�� �� ��� ��r���u��r����� �� ��� �r�b���� �rg����z����
��r �� ������ é� qu� �’�����u��� � f�r
���j u������� ��b �� ������ “g�r����”
�� g���r������.

ACtivitAtS:

teatre
“El teatre no es fa per explicar coses, sinó per canviar-les”
Vittorio Gassman (1922-2000), actor
t�a��� Ba�c��o�a “�a t�a��a�”
DelegADA: m�r�� v���òr�� �� lu��� c����
CreACió: 1925
inSCritS: 135
ACtivitAtS: e�J��� t���r� R�g��� é� �’����-

��r� �� �� ������ t���r� B�r������ ���r���
��� ����� �br��, ����r� ������ �’u� �úblic �del que funció rere funció omple la
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���� � ��b �� qu���� ����r� r���r������ h�
������gu�� ����b��r u�� quí���� ����
����. p�r��� �� �� ������ ��g��� ��
�’a���������, qu� �� �� �����r��� ���u��
j � h� r��r������� Un Déu salvatge � Revolta de bruixes . c�� �������r ���bé ��� r��r����������� f���� � c����F�ru� G�r���,
�� �� t���r�� h� ������� ��b �� ���-
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laboració de Fotogra�a Girona i Gastro ����� G�r���.
i���r��� �� pas-v��u���r�� �� ”�� c����”,
����� ��� r��r����������� �� �� ������y��
es fan a bene�ci d’entitats socials. La sec��� ���bé f� “����r� ����u��u”, ��� r���r����
�� ��r� �’��gu��� �� ��� �br�� � ����r�
��b �� �í��r��� �’a���rg�r.

MÚsIca
“Que diguin el que vulguin del rock’n’roll,
perquè la música no pot ser mai dolenta”
Elvis Presley (1935-1977), cantant
Mús�ca Mod���a Ba�c��o�a

Mús�ca Mod���a Mad��d

Mús�ca Popu�a� t�����f�

DelegAt: R��o� c����

DelegAt: Fr������o Gó��z

DelegAt: José Carlos

pr��

CreACió: 20/09/2005

ló��z

CreACió: 26/07/2005

Hernández

CreACió: 2019

inSCritS: 47

inSCritS: 12

inSCritS: 15

ACtivitAtS: aq�����

ACtivitAtS:

l� �����ó ���� �f���o���� � ��
�ú���� �o��r�� ���r����y� ����o�� ��
���� b����� f����o���� � �o� g��,����j ���
��� r���r�or��, for���� bà�������� ��r ��
��r��ó �� ��à����� �����yo�� � ����r����o����, � of�r��� �o���r�� �� ����r�o� �o����
�� m��r�� � �ro�í����. só� ��� no t��� � ���
dr. Ko��k.
i���r��� �� pas-vo�����r�� �� ”�� c��x�”,
��� gr��� �� mú���� mo��r�� m��r��
participen en concerts a benefci d’entitats
�o���àr���.

ACtivitAtS:a t���r�f� �’h� �r��� �q����� �r�-

�����ó b�r���o����
���à for���� ��r�o����y� � �o����y��
q�� ����g�� ��� r���r�or�� � �oq��� ��
�o���r��, ���� �� �� ��r� ���o������ ��xí
�o� ���bé �� ����� �� �úb��� �� g���r��. a���������, mú���� mo��r�� B�r���o�� �o���� ��b ��� gr��� ��gü����: l�
B����,v�� Ro�k, Fr���y’� �J�r������ sw��� B���.
i���r��� �� pas-vo�����r�� �� ”�� c��x�”,
��� ���� gr��� ��r������� �� �o���r��
�o����r��.

����r� ��� �����ó �� �ú���� �o����r
���àr�� ��b �� �������ó �’of�r�r r������� ��r
� �o�� ��� �úb���� � ��fo��r� �� �ú���� �� ��
��rr�. e� �� ��r� ��� pas-vo�����r�� �� ”��
c��x�”, ��� r����è����� �� g��� gr�� � ���
���o��� (o� �’of�r��x�� ��r ����r�r���r ��
r���r�or� �� �������) �ó� �o� ������ �� ���
q���� ����� �������� ����rè� � �o�·��bor�r.
l� �����ó ���bé �o� ��r �r����� �� �� f��������������� �� s�� cr���ób���� �� l�g���, �� �� ���í�o� �� �ú���� fo�k�òr���.

pIntura
“Un pintor és un home que pinta allò que ven,
però un artista, en canvi, és un home que ven
allò que pinta”
Pablo Picasso (1881-1973), pintor
P���u�a Ba�c��o�a
DelegAt: Jo�� R��o� F�� B��������
CreACió: 2004
inSCritS: 23
ACtivitAtS: u� gr�� �� ����or� � ����or�� ��

for��r f�j � 15 ��y� �� �����ó �� �����r�. a

b���� �� ��� �rob���� q�� f�� ��r ����r������r ����� o f�r �or����� �’����rè� �r�í����, ��� � ��� �o��r�� �r������ ��r������� ��
����r��� ����������,j � ��g�� �x�o���� ���
����� �r����o�� �� �o��� �o���� o �o�·��bor��� ��b ���������� �����r��� �� �� so��,

�o� �o��� ��r ���j or����� �����r���, ��
��� q���� org����z�� �����r� �� �����r� �
�����������, o �’���r� b���� f��� ��j �r��
�� ��� �o���r�o� �� ��b��x ��f����� q��
�’������� �o��o��. p����r� B�r���o�� ���à
����r��� �� pas-vo�����r�� �� ”�� c��x�”.

www.���o��.org
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SeccionS
culturalS de
l’aSSociació
del PerSonal
de ”la caixa”
Astúries
H����r�� a��ur���

Bilbao
G���r���mí�
B��b��

Les seccions que apareixen enumerades en aquest
número especial de La Soci són les que confguren
la relació de les dedicades a activitats de caire
cultural. En aquest sentit, la temporada 2018-2019,
en total, l’A ssociació del Personal de ”la Caixa”
disposa de 44 seccions en �uncionament, les activitats de les quals estan dedicades a 14 disciplines
culturals.
Des de la nostra revista, les volem �elicitar totes,
alhora que desitgem que es mantingui la quantitat de seccions a l’alça, juntament amb la diversitat i la qualitat de les seves propostes.
Enhorabona!

Mapa coMplet de seccions
culturals de l’associació
del personal de ”la caixa”
Lleida
e��ur�����
� v������
cu��ur���
l�����

Girona
Fotografa Girona
G���r���m�� B���
em��r�à
G���r���m�� G�r���

Burgos
e��ur������ y
v������ cu��ur����
Burg��
G���r���mí�
Burg��

Madrid
H����r�� M��r��
Mú���� M���r��
M��r��

Salamanca
G���r���mí�
s���m����

Jaén
G���r���mí�
J�é�

Huelva
G���r���mí�
Hu���� “e�
ch���”

Múrcia
G���r���mí� Mur���
Almeria
F���gr�fí� a�m�rí�

Canàries
G���r���mí� t���r�f�
Ju�g�� �� M��� t���r�f�
l���ur� t���r�f�
Mú���� p��u��r t���r�f�
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València
G���r���mí�
v�������

Alacant
B����� ��
s���� a�������

Còrdova
G���r���mí�
c�r��b�
Granada
H����r��
Gr�����

Tarragona
G���r���m��
B��� c�m�
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Balears
B���� M����r��
�� lí���
Fotografa
M����r��
G���r���m��
M����r��
G���r���m��
M���r��
H���òr�� M����r��
J��� �� t�u��
M����r��

Barcelona
B���� �� s���
B�r������
Br��g�
B�r������
c��� c�r��
B�r������
e��ur����� �
v������ cu��ur���
B�g��-B�rgu��à
F����è��� �
num��mà����
B�r������
Fotografa
B�r������
G���r���m��
B�r������
H���òr��
B�r������
i�f�rmà����
B�r������
J��� �� t�u��
B�r������
l���ur�
B�r������
Mú����
M���r��
B�r������
p���ur�
B�r������
t���r�
B�r������

LASOCI

Més informació a
www.cuidemdetu.org

ServeIS

cuidem de tu

e��r� � www.�u���m���u.�rg �
�����br��x ��� �l qu� �’�f�r�m
��r � �u � l� ���� f�míl��.

COLÒNIES

HOTELS

HOTELS

HOTELS

Fundació Pere Tarrés

Balneari Caldes de Boí

Campings.com

Cala Montj oi

e�����ó ��rm�l ���u��� � 1.500 m��r��,
�l ��r ��l p�r���u ll�����à, �mb
�����m���� ú����.

Mé� �� 2.000 �àm���g� � eur���.
tr�b� �l ��u �àm���g ����l � �r���r�’�
��r � u��� �������� ���bl���bl��.

t’�f�r��x �����m���� �������l� ��
�ll��j �m���� �� �qu��� ��m�l�x ��
�������� �� l� c���� Br���.

VIATGES

HOTELS

OCI

VIATGES

Grimaldi Lines

Castilla Termal

PortAventura

Crucerum

c�lò���� � �������� �� f�míl��.
e�gr����’� �mb l’����u �� l� Fpt: �u���,
r�bò����, �����j ���, �àu����.

v���j � �mb �����m��� � s�r���y� �
i�àl�� ������ul�r �mb ���x�ll � �l ��u
���x�. s�r����� ��� �� B�r��l���.

d����m���� �x�lu��u� �� �qu���
�������� �’h���l� b�l���r�, ub�����
en edifcis històrics.

Gaudeix d’un 50% de descompte a 40
��r������� ��r � ���� l� f�míl��,
��������l��, r����ur����, ���.

HOTELS

MOTOR

VIATGES

HOTELS

Booking

Letamendi

Hotelius Club

Descompte addicional de fns al 3% en
�qu���� �l���f�rm� �� �r�b�rà� mé�
�� 900.000 �ll��j �m����.

d����m���� �� l� ��m�r� ��
��h��l�� ��u� � �� g�rè����, ��xí ��m
�� r�������� � �������r�� �r�g���l�.

Halcón Viaj es
n������� � �f�r��� �x�lu����� ��
����g��, �������, ��l�, ���., � gr���
�����m���� �� �r�u�r� pullm���ur.

pl���f�rm� �� r���r���, �mb mé� ��
30.000 hotels en els principals
������� � �m��r����� �����m����.

CASALS

IDIOMES

BOTIGUES

HOTELS

Esport Creatiu

Interschools

Mitsubishi Electric

NH Hoteles

cur���� � ����l� �� ������ ��r m�ll�r�r
l’����r� �� g���r�l.

of�r�� �x�lu���� �� �ur��� �’��glè� �
l’���r��g�r ��r � ��ul��, � �r�gr�m��
�� f�míl��.

equ��� �’��r� �����������
�’����ç���� �r��������� � ����um�
�x��������lm��� b��x��.

d����m��� ��br� l� m�ll�r ��r�f�
�������bl� �� mé� �� 170 h���l�
�’e����y�, a���rr� � p�r�ug�l.

HOTELS

HOTELS

VIATGES

VIATGES

Nova Son Alma

Roc Blanc Hotels

ServiTravel

Viaj es El Corte Inglés

t�r�f�� �������l� �� ���r��m����
����lm��� �qu�����, ���u��� � M���r��,
� ��� qu�lòm��r�� �� c�u����ll�.

R���r�� �mb �����m��� l�� �����
������� �l� h���l� R�� Bl��� �’a ���rr�,
� t�rm�� M���br�ó �� t�rr�g���.

p�r��l �x�lu��u �� �r�b�rà� �f�r��� ��
���������, gr��� ����g��, �r�u�r�,
����g�� �mb ����, ���.

p�r��l �x�lu��u, �� ���rà� �r�b�r
�f�r��� �� ����g�� (�ur��, m��j � � ll�rg�
����à����), �r�u�r�, ��r���r�, ���.

d����m��� �� �r�u�r� � ��� �l mó�, �
�b��qu� �’u�� �x�ur��ó �
l’����gur��ç� ��l ����g�.

www.l�����.�rg
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