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omentar la pràctica de l’esport 
compartida amb els companys 
i familiars és un dels objectius 
fundacionals de l’Associació. 
Fruit d’aquesta voluntat ferma 
i, sobretot, de la iniciativa dels 

associats i associades que han creat arreu secci-
ons d’esports tan variats com hem volgut, avui 
es pot ben dir que gairebé juguem a tot.

Cada setmana hi ha esportistes de la Soci mar-
cant gols o encistellant bàsquets, pedalejant per 
carreteres i pistes, millorant el swing i el draw, dis-
putant punts, sets i partits amb pales i raquetes, 
encadenant caramboles, fent llargues caminades, 
pujant muntanyes, baixant per pistes d’esquí, con-
duint karts i motos, corrent curses populars i fins 
i tot triatlons, pescant, navegant amb el velam des-
plegat, bussejant amb els peixos, remant en equip...

Precisament, la imatge de la tripulació de la 
secció de rem de Cantàbria és la que il·lustra la 
portada de La Soci. Una fotografia amb grapa, 
per a un número que dedica la meitat de les 
pàgines, precisament, a les més de 160 seccions 
esportives que tenim a l’Associació.

F

l’esport 
ens uneix

FOMenTAr L’eSPOrT 
COMPArTiT AMB eLS 

COMPAnyS i FAMiLiArS éS 
un deLS OBJeCTiuS de 

L’ASSOCiACió

Fer esport, en la freqüència i intensitat ade-
quades, és recomanable, convenient i saludable 
per a la nostra vida diària, sovint massa plena 
de tensions inevitables. L’esport ens ajuda a 
airejar els pensaments i a desempallegar-nos 
dels mals humors, a tonificar músculs i man-
tenir les articulacions engreixades, a sentir-nos 
més àgils i a mantenir el cos en harmonia.

I, com sabem prou bé, l’esport és una activi-
tat que també es viu, òbviament, en la dimensió 
especial de la ment. Aquell espai compartit amb 
els records i les ganes, la complicitat i la rivalitat, 
l’estímul del pròxim partit, de la pròxima cursa, 
travessia... La il·lusió, en definitiva, de poder 
gaudir més de la vida, de la bona salut, dels 
amics, de la família i de l’entorn. És per tot això 
i, en definitiva, perquè ens ajuda a créixer i ser 
millors com a persones, que l’esport, des de 
sempre, ha estat uns dels objectius primordials 
de l’Associació. 

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

En el magnífic marc de La Laguna, la secció tinerfenya 
va ser una gran amfitriona de la Copa Associació 2019 

La festa deL futboL

Que gran, 
Tenerife!

F

la benvinguda als equips 
del divendres i el sopar i 
cloenda de la gran festa 

del futbol sala associatiu, de l’en-
demà, van ser els dos actes soci-
als de la copa.

cal destacar la presència, el 
primer dia, del dt de caixaBank a 
les canàries, Juan Ramón Fuertes, 
que va donar tot el seu suport a 
manifestacions amb tant esperit 
de companyonia com la nostra 
copa. en representació de la Jun-
ta directiva de l’associació, hi va 
assistir Josep Maria Mora.  

Som amics!

eina en equip! “Quan 
ens vam plantejar la 
celebració de la Copa 
a Tenerife, abans ho 
vam consensuar entre 
tots els integrants de 

la nostra secció i amb la resta de delegats 
de les altres seccions de l’illa, de mane-
ra que vam rebre la col·laboració i el 
suport de part de tots i de totes abans i 

durant la competició. No els puc estar 
més agraït”, paraula de Goyo Pérez, de-
legat de la secció de FS Tenerife.

 Tenerife va mantenir l’excel·lència! 
La secció amfitriona, amb Goyo Pérez i 
la resta dels companys que la formen 
pendents de tots els detalls, va ser una 
amfitriona excel·lent.

Amb gairebé dues-centes persones 
vivint-la, la gran festa del futbol sala 

El millor gol de la Copa: 
l’abraçada entre companys 

quan s’acaba el partit.
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associatiu va ser, un any més, un nou 
acte d’afirmació del que és la Soci i se’n 
van sortir amb una nota molt alta.

La Laguna
La XXI Copa Associació de Futbol Sala, 
que es va disputar el mes de juny passat 

FútBol sala MadRid 
es va pRoclaMaR 
caMpiona despRés 
de supeRaR teneRiFe 
peR 2 gols a 1 en una 
gRan Final

Als pavellons de La 
Laguna es van veure 
imatges de bon futbol, en 
què l’esforç dels equips 
per guanyar va quedar 
ben palès.

La gran festa del futbol sala associatiu va estar a l’alçada dels ja més de 20 
anys que fa que es disputa.

a la preciosa ciutat de La Laguna (decla-
rada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO el 1999), va respondre a les 
expectatives creades. Amb ja vint-i-una 
edicions en l’historial de la Copa, a cada 
nova edició es repeteixen els episodis 
de gran sintonia entre tots els companys 

que, amb alguns acompanyats de la 
família, van acudir a la cita amb moltes 
ganes de passar-s’ho bé.

En aquest context, l’incombustible 
delegat de la secció amfitriona es mos-
trava molt satisfet de l’experiència: 
“Només tinc paraules d’agraïment per 
a tots els companys de les seccions que 
han vingut a casa nostra”, explicava a 
aquest mitjà mentre no parava de rebre 
les felicitacions de tothom (“¡Grande, 
Goyo!”, se sentia de fons) en el moment 
del comiat cap a casa.

emoció, gols i bon futbol
El fet que la distància propera dels dos 
pavellons on es van disputar els partits 
(Esteban Afonso i Anchieta) amb l’hotel 
on s’allotjava l’expedició, així com tam-
bé l’afluència de molts aficionats locals 
als partits, va propiciar un ambient molt 
maco a les graderies.

La competició va tenir bon joc, com-
petitivitat al màxim i esportivitat ex-
quisida per part de tots els equips, tal 
com van remarcar els àrbitres de la Fe-
deración Insular, encarregats de dirigir 
tots els partits. 

Hi van participar un total d’11 equips 
dividits en 3 grups, que es van resoldre 
pel sistema de lligueta, classificant-se per 
a semis els tres primers i el millor segon.

FS Barcelona 1 i FS Madrid van dis-
putar una semifinal, mentre que la 
segona va enfrontar FS Tenerife i FS 

paral·lelament, les seccions 
de Barcelona, Mollet, em-
pordà i eivissa van disputar 

la xv copa veterans 2019, un qua-
drangular pel sistema de lligueta i 

amb una final entre barcelonins i ei-
vissencs que es va decidir per penals, 
després que el partit acabés amb 
empat a quatre gols, a favor de Fs ei-
vissa. enhorabona!  

Eivissa guanya 
la Copa vEtErans 2019
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el 7 de juny va morir l’associat 
llorenç sànchez vilanova (88 
anys), la contribució del qual a 

la nostra associació va ser decisiva per a 
la creació i l’impuls del servei Mèdic Qui-
rúrgic, l’antecedent de la Mútua. sànchez 
vilanova va destacar per la seva faceta 

com a escriptor prolífic i alhora especia-
litzat en la història de la seva terra, el pallars 
sobirà. amb un centenar d’obres publi-
cades, va rebre la creu de sant Jordi de la 
generalitat del 2015.

però sobretot, en llorenç era una bona 
persona i un company exemplar.  

NOtíCIeS

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

XXI Copa Associació  
de Futbol Sala 2019
Juny de 2019
la laguna, tenerife 

(Per ordre de classificació)
Grup A: Fs tenerife, Fs Mallorca, 
Fs empordà, Fs valencia.
Grup B: Fs Burgos, Fs la selva, 
Fs Barcelona B, Fs sevilla.
Grup C: Fs Barcelona a, Fs 
Madrid, Fs Murcia.

Semifinals
Fs Madrid, 5 – Fs Barcelona a, 3
Fs tenerife, 2 – Fs Burgos, 1

Final
Fs Madrid, 2 – Fs tenerife, 1

Campió 2019
Fútbol sala Madrid   

Burgos. Van ser dos partits sense treva 
dels quals van resultar guanyadors els 
companys de Madrid, que defensaven 
el títol assolit l’any passat a Burgos, i 
l’equip de Tenerife, el qual, a més de 
saber fer valer la condició de local, va 
mostrar molt bones maneres.

Madrid campió
La gran final va encarar dos estils en un 
partit trepidant. I quan semblava que 

Tenerife, que es va avançar per 1 a 0, es 
podia coronar campió per primera ve-
gada, Madrid va fer valer el seu esperit 
competitiu per capgirar el marcador, 2 
a 1, i decantar la balança al seu favor. 
Un any més.

Enhorabona al campió, enhorabona 
a tots els participants i, sobretot, enho-
rabona a la secció FS Tenerife, que va 
ser una amfitriona fantàstica de la gran 
família del futbol sala de la Soci.  

Esport, competició, diversió i relax, pautes per als participants de la nostra Copa.

la nova junta rectora
la nova Junta Rectora de l’as-
sociació va quedar constituïda 
definitivament el 26 de juny, 

quan la comissió electoral va donar per 
acabat el procés electoral, sense cap in-
cidència a ressenyar, i va confirmar els nous 
rectors i rectores escollits i va proclamar 
la constitució de la nova Junta Rectora.

          així, la reunió dels representants de tots 
els associats i associades queda constitu-
ïda per 141 rectors de 75 demarcacions. la 
llista completa es pot consultar al web de 
l’associació (www.lasoci.org). la Junta Rec-
tora té la responsabilitat de prendre les 
decisions adequades per garantir la bona 
marxa de l’associació. enhorabona!  

En record de Llorenç Sànchez Vilanova

reunió a zaMora

us hi volem a 
tots i totes!

“i què hem de fer per donar-
nos d’alta?”. aquesta pregun-
ta va ser la primera reacció 

que es va sentir entre els companys i 
companyes dan de la demarcació de 
castella i lleó-astúries, quan la presi-
denta de la soci, victòria de lucas, va 

acabar l’exposició que els va fer 
per explicar-los què és la soci 

i per què ens conviden a tots 
i totes a formar-ne part.
          la reunió, que va tenir 
lloc a Zamora i amb la 
presència del dt de cas-
tella i lleó-astúries, Marc 
Benhamou, s’emmarca 
en la roda de visites i con-

tactes amb les delegaci-
ons territorials de caixaBank 

per donar a conèixer el nostre 
projecte i els seus avantatges al-

hora que també per estrènyer els llaços 
de col·laboració.  

eLecciones: resuLtados definitivoseLeccions: resuLtats definitius
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assar-s’ho bé amb la família 
val el doble. Hi ha res més 
bonic que jugar a pàdel, 
futbol o bàsquet, practicar 
el ciclisme o l’excursionis-
me, per exemple, amb els 

companys,però també amb els fills i la parella?
          Amb aquesta idea, a la Soci s’està impul-
sant una nova iniciativa pensada específi-
cament per fer activitats en família, de la 
mà de Ruth Barrera, María José Merchán i 
Míriam Ortega, tres mares amb les idees 
clares. El primer projecte s’impulsa a Bar-
celona i s’espera que l’exemple agradi a 
molts altres llocs. “En el nostre cas, volem 
fer trobades cada dos mesos per poder gau-
dir en família d’activitats variades i pensa-
des per a totes les edats”, explica la Ruth.
          “La idea és gaudir en família d’algunes 
de les activitats que ja es duen a terme en 
espais com CaixaForum o CosmoCaixa, així 
com organitzar tornejos esportius en els 
quals pugui participar tota la família”, afe-
geix la María José. 

activitats infantils
Els protagonistes principals del projecte 
són els nens i nenes de totes les edats.           
Així, “les famílies podran disposar d’un 
equipament pensat per passar-hi temps 
juntes i que siguin atractives per als fills, 
des de racons de lectura amb llibres de di-

ferents gèneres per als més petits a consoles 
per poder participar en competicions on 
line”, apunta la Míriam. 

Portes obertes
Passat l’estiu, la nova secció Soci en Família 
Barcelona es presentarà amb una primera 
convocatòria de “portes obertes” per a totes 
les famílies associades. Estarem ben atents 
i no hi faltarem!  

FEM-HO EN FAMÍLIA!
Tres mares impulsen una nova idea de secció 
dedicada a les famílies de la Soci

ens hi aPuntareM!

P Primavera 
no time  
a madrid

estan inspirats! 
els no time van 
dur a terme el 

seu segon concert de la 
temporada per acomia-
dar la primavera. el lloc 
escollit en aquesta oca-
sió va ser l’asador de pe-
dro, a la localitat d’alpe-
drete, on es va congregar 
un nodrit grup de segui-
dors i amics de la banda.
          val a dir que el local 
oferia l’oportunitat a qui 
ho volgués de sopar men-
tre els no time versiona-
ven els seus clàssics del 
rock, el pop i el blues, que 
integren el repertori del 
grup de Música Moderna 
Madrid, amb el delegat, 
paco gómez, al capda-
vant. deliciós! 

la teatral visitarà sevilla i màlaga!
és la festa de la soci a sevilla! 
és la festa del teatre!  en el marc 
de la presentació de la nova 

associació a tots els companys i com-
panyes de caixaBank i la Fundació ”la 
caixa” de la demarcació d’andalusia oc-

cidental, la teatral actuarà a dues ciutats 
andaluses.

el dimarts 24 de setembre, la com-
panyia representarà a sevilla El anticua-
rio, de l’associat xavier gonzàlez costa, 
sota la direcció de M. Àngels sellés. i l’en-

demà, dimecres 25, la representació es 
farà a Màlaga. 

la iniciativa ha estat possible gràcies 
a la col·laboració de la dt de caixaBank 
d’andalusia occidental i dels voluntaris 
de ”la caixa”. Hi esteu tots convidats! 

El “trident” fundador de la Soci en Família.

Música Moderna Música Moderna 

es La 21a edición 24 i 25 de seteMbre!24 i 25 de seteMbre!
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astronomía Bilbao 
ens va sorprendre 
amb el seu atractiu 
concurs de ‘pintxos’ 
del qual vam infor-
mar en aquestes ma-

teixes pàgines. Ganes d’aprendre, 
creativitat, bon rotllo i unes creacions 
per llepar-se els dits.

Ara, els companys i companyes bil-
baïns s’han superat i han fet allò que 
és l’essència del nostre PAS-Voluntaris 

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

G

‘Màster Xef’ 
solidari a BilBao

La secció biscaïna fa un concurs de ‘pintxos’
en el marc del PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

GAStrOnOmÍA BILBAO

de ”la Caixa”: compartir les nostres 
aficions amb col·lectius més desafavo-
rits i que valoren molt el gest.

Amb aquest esperit, el delegat, José 
Hurtado de Mendoza, va convocar la 
penya per repetir el concurs ‘Màster Xef’ 
de Pintxos, a la Kitchen Academy de 
Getxo. Aquesta vegada, però, amb la 
participació d’uns concursants molt 
especials, com van ser els nois i noies 
amb discapacitat de l’Asociación Gaude.

Efectes positius
“No us podeu imaginar com han gaudit 
i el bé que els fa poder dur a terme ac-
tivitats com aquesta”, va ser l’agraï-
ment, a mode de comiat, dels monitors 
d’aquesta entitat especialitzada a donar 
suport a persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Cal ressenyar que l’activitat es va 
fer en col·laboració amb Voluntaris de 
”la Caixa”. És això! 

benvinguts 
al taller 
dels nous 
sabors

PAS-Voluntaris de ”la Caixa” !

aprendre, preparar i assa-
borir. aquest és el codi que 
segueixen als seus tallers 

de Gastronomia Baix empordà a 
l’aula Gastronòmica de Figueres.

a l’últim, “hi vàrem assistir 32 per-
sones,  que vam sopar els plats que 
ens havia preparat l’equip de cuina 
format per a l’ocasió”, ens confirma 
el delegat, Josep Maria artigas. les i 
els “artistes” van ser: dolors Rost, Ro-
ser clopes, Josep castro, Jordi puig 
i Jaume Mundo. així dona gust! 

amb el suggerent lema “que 
el menjar que ens alimenta, 
alhora ens protegeixi”, Gastro-

nomía salamanca va organitzar un sopar 
on es tractava de fer coincidir la neces-
sitat i el plaer de menjar amb l’hàbit d’in-
gerir aliments bons per a la salut.

el punt de trobada va ser un res-
taurant d’aldearrodrigo, amb els fo-
gons a punt per a una activitat “molt 
interessant, entretinguda i en un am-
bient molt maco”, en paraules del 
delegat, Miguel Ángel Rodrigo. a la 
propera, t’hi conviden! 

salamanca, 
gastronomia 
i salut

tALLer GAStrOnòmIC enS AGrAdA LA CuInA

Els nois i noies de Gaude
van gaudir de la gastronomia. 

tALLer GAStrOnòmICGAStrOnOmIA BAIx empOrdà
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experiència és fantàstica i el personal està 
realment encantat de formar part d’aquest 
grup de remers entusiastes de la Soci”. Firma 
la sentència José Miguel Algorri, el capità 
de l’equip de traïnyes mixt, és a dir, format 
per elles i ells, de la secció Remo Cantabria.

Aquest és el balanç de la primera temporada d’activitat 
d’aquesta secció, creada a finals d’octubre de l’any passat. 
No es tracta d’una tripulació experimentada, però n’estan 
aprenent ràpid.

Treball en equip
El rem és un esport que exigeix coordinació i treball en equip, 
“i en aquest sentit formem un bloc de companys i companyes 
molt ben avingut”, confirma el delegat.

Han dut a terme diverses sessions d’entrenament, que 
es fan a les aigües circumdants del Puerto Deportivo de Raos, 
molt proper a Santander, i gràcies a l’acord que es va arribar 
amb un club de rem perquè facilités la seva flota de traïnyes 
de 12+1,  trainerillas, canoes…

Volen ser més
Així mateix, el delegat vol destacar que “també comptem 
amb  la col·laboració del Club de Remo de Santoña i, més 
esporàdicament, amb l’Asociación de Remo de Pedreña”, 
amb la qual cosa la secció pot anar alternant diferents badies, 
ries i altres entorns.

Amb una vintena d’inscrits, que promet augmentar, 
l’objectiu dels remers càntabres és agafar el nivell suficient 
per poder competir en regates. Quina canya! 

a CantàBria, 
reMen ells i elles!
Remo Cantabria ha format una tripulació que gaudeix d’un esport 
apassionant i que posa a prova el grau de compromís amb el grup

eSfOrç en equIp!

l’

La tripulació de Remo Cantabria, a punt d’iniciar una sessió d’entrenament. 

l’exemple dels 
remers càntabres 
ha quallat ràpid 

en la creació de dues sec-
cions de rem a euskadi.

així, des de la primave-
ra que Remo euskadi Mar-
gen derecha està funcio-
nant a un molt bon ritme. i 
és que, atenció, els remers 
bascos van debutar el 2 
d’abril amb la primera sorti-
da i, a 13 de juny (última dada 
recollida), ja havien convo-
cat una quinzena de regates 
d’entrenament. l’altra és 
Remo Bizkaia este, de cre-
ació una mica més recent, 
amb José argoitia guiant la 
tripulació. van forts!  

A Euskadi 
no podien 
ser menys

eSpOrtS
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ACtvIdAdeS SubACuátICAS JAénACtIvIdAdeS SubACuátICAS JAén

ACtIvItAtS SubAquàtIqueS CAtALunyA

l calendari dels submari-
nistes catalans presenta 
una proposta variada d’im-
mersions a diferents punts 
del litoral català i tota la 
costa mediterrània. I per 

arrodonir la temporada, el grup intenta fer 
un viatget per conèixer nous mons i gaudir 
del que ells anomenen socimarinisme.

En aquesta ocasió, va tocar la gros-
sa: visitar un enclavament mític per 
als submarinistes com és el de les illes 
Maldives, en ple oceà Índic, a bord del 
vaixell Emperor Serenity per explorar 
unes profunditats d’una bellesa ino-
blidable, com reconeixia el delegat, 
David Alfós. Tenim les fotos, sobren més 
paraules...  

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

A lA recercA d’Aigües 
cristAl·lines
Ens apassiona practicar el ‘socimarinisme’

e

Ens submErgim a Calahonda
les instal·lacions del centro de 
Buceo, a la platja granadina de 
calahonda, un dels llocs d’im-

mersió preferits per a molts submarinistes 
del litoral andalús, va ser un any més el 
punt de trobada dels companys i compa-
nyes d’actividades subacuáticas Jaén per 
fer la primera immersió d’una temporada 
“en la qual tornarem a gaudir d’un esport 

apassionant com és el nostre i en la millor 
companyia”, segons ens informa José vi-
cente Girona.

“vam veure ballestes i altres espècies 
mediterrànies”, afegia el delegat de la sec-
ció, encara amb el vestit de neoprè posat. 
actividades subacuáticas Jaén és la secció 
ideal si et cau a prop de casa i t’agradaria 
practicar el submarinisme.  

eSpOrtS

Els submarinistes catalans 
van explorar el fons marí 
de les Maldives. 
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ACtIvIdAdeS SubACuátICAS CórdObAACtIvIdAdeS SubACuátICAS CórdObA

ACtIvIdAdeS SubACuátICAS MAdrId

al parc natural de la cala de Maro, a la 
costa del sol, hi ha unes aigües cristal·
lines ideals per practicar el busseig i 

admirar·ne el fons marí.
els i les submarinistes de la secció activida·

des subacuáticas córdoba, amb enrique More·
no submergint·se el primer, van explorar aques·
ta fantàstica reserva natural en una de les 
primeres immersions d’una temporada que es 
preveu intensa.

si us hi voleu afegir, només cal que us inscri·
viu a la secció. Us hi esperen!  

CÒrdoVa Explora 
Cala dE maro

“els objectius de les nostres sortides són aprendre 
els coneixements bàsics de com es fa navegar un 
veler i, sobretot, gaudir de l’experiència de sentir 

el mar en plenitud”.
Un any més, antonio del Río capitaneja les sortides de 

vela i Motonàutica Barcelona, com la que va inaugurar la 
temporada d’estiu, a bord del veler Janton, ancorat a l’amar·
ratge 805 del port del Masnou.

“ens ho vam passar com sempre: fantàsticament bé”, 
remata el delegat. no cal experiència, només ganes de 
formar part de la seva tripulació. ens hi apuntem!  

El mar és la passió 
d’una sECCió pionEra

La tripulació barcelonina, sempre a punt! 

Dos moments de la jornada a Cala de Maro.

la revista national Geo·
graphic el considera un 
dels “millors llocs d’euro·

pa per bussejar”. És el cap de palos 
i és on actividades subacuáticas 
Madrid es va desplaçar per passar 
un dels seus caps de setmana “sota 
l’aigua”.

els companys i companyes que 
es van desplaçar a cartagena van 

fer submarinisme en aquest punt 
escollit del Mediterrani, acompa·
nyats de la fauna que l’habita. va 
ser una experiència “esplèndida en 
tots els sentits”, indica el delegat 
Francisco Javier del toro.

si ets de Madrid i t’agradaria fer 
submarinisme, ho tens molt fàcil: 
apunta’t a actividades subacuáti·
cas Madrid. És la teva!  

a madrid, El bussEig 
Els Enganxa

En companyia 
de peixos, tota 
una experiència. 

enS AgrAdA LA veLAenS AgrAdA LA veLA
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ada any amb l’arribada del 
bon temps, Ciclisme Mallor-
ca, el grup Sa Poltrú, que és 
com els agrada dir-se als 
components de la degana 
de les seccions ciclistes, va 

dur a terme la seva visita a la península, amb 
l’objectiu de combinar ciclisme i turisme, “i, 
sobretot, la possibilitat de passar-s’ho bé viat-
jant plegats”, explica el delegat Joan Bauzà.

Enguany, als ciclistes mallorquins els va 
agafar per fer la via verda Ojos Negros, en 
tres etapes, que els van dur per terres d’Ara-

gó, Castella-la Manxa i València: “És una 
opinió compartida que les rutes per la via 
verda Ojos Negros van ser dolces i els paisatges, 
molt diversos. En conjunt, un bon viatge, 
precursor del que faran l’any que ve per cele-
brar les noces d’argent de Sa Poltrú”.

Crònica “oficial”
En la versió digital s’adjunta l’extensa crò-
nica del viatge, il·lustrada amb fotografies, 
del company i cronista oficial de la secció, 
Josep Cortés, amb el seu estil personal i in-
confusible. Paga molt la pena! 

De Mallorca a l’aragó
En la seva particular “Vuelta” de cada any, la secció 
Ciclisme Mallorca va fer la ruta verda Ojos Negros 

c

València estrena ciclisme
la nova secció ciclismo valencia 
ha debutat amb molt bon cop de 
pedal. a principis de juny, els com-
ponents van prendre part en la 
Marxa cicloturista ciutat de va-
lència, amb distàncies a escollir 
de 76, 100 i 185 quilòmetres i on 
van coincidir amb il·lustres com 
Miguel indurain.  

per camins i 
per carreteres

la secció dels ciclistes navarresos ha 
canviat de nom de Bici todo terreno 
a ciclismo navarra. amb aquest can-

vi, la secció de la qual n’és delegat Fernando 
insausti pretén ampliar el calendari de sortides 
a les etapes de carretera, “amb l’objectiu 
d’atraure més participants”. som-hi! 

enS AgrAdA eL CICLISme

creta Va ser 
nostra

el Gigilos, de 2.080 me-
tres, va ser el primer 
cim que va coronar 

l’expedició de Muntanya Barce-
lona a l’illa grega de creta.

el segon havia de ser el pac-
hnes, amb 2.453 metres, el segon 
més alt de l’illa, “però la neu no ens 
va permetre ni aproximar-nos-hi”, 
segons ens explica el delegat, 
Joan Bastús, en la detallada crò-
nica del viatge que tenim penjada 
al web de la soci (www.lasoci.org).

el tercer objectiu previst era 
fer timios stavrós, que, amb 
2.456 metres, corona el massís 
de psiloritis, el més alt de l’illa. 
aquest sí que es va conquerir 
“després de força estona de 
trepitjar neu i de patir els embats 
d’un fort vent a la carena”, ens 
relata el delegat. 

Fem eL CIm

nOvA SeCCIónOvA SeCCIó
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ctivitat conjunta de 
dues seccions afins i 
que estava oberta a tots 
els empleats de Caixa-
Bank i la Fundació 
d’Alacant. Aquest va 

ser el guió: vosaltres i nosaltres.
Les seccions alacantines de bicicleta 

de muntanya i senderisme van organitzar 
una sortida conjunta que marcarà el 
calendari futur de totes dues. Així, els 
delegats respectius, Ignacio del Barrio, 
per part dels bikers, i Álex Guijarro, pels 
senderistes, van programar les seves eta-
pes per la via verda del Maigmó, que dis-
corre per l’antiga via del tren Agost-Alcoi, 

que mai va ser operativa, de 22 quilòme-
tres, amb sis túnels i dos viaductes. 

Ambdues seccions van fer els recorre-
guts adaptats a les seves modalitats, en bi-
cicleta i a peu, i posteriorment es van retro-
bar per posar-hi el colofó amb un bon àpat.

Ciclistes i senderistes
“Ha estat una experiència molt positiva, 
amb parelles en què cadascun dels mem-
bres forma part d’una secció o de l’altra, 
per separat, que van fer les activitats res-
pectives i després es van retrobar per 
dinar plegats amb els altres companys i 
companyes”, comenta el delegat dels 
bikers. Enhorabona! 

alacant ajunta 
‘bikers’ i caMinants

el GR-1 que parteix de 
la localitat de palència 
de Barruello de santu-

llán i es connecta amb la de Feli-
ces de castillería, a través d’uns 
camins que tants caminaires i 
peregrins han recorregut al llarg 
de la història, amb paratges 
esquitxats per bos-
quets de xops, rou-
res i alzines, va ser 
el “repte” que es 
van proposar els 
companys i 
companyes de 
senderismo 
Burgos.

va ser una 
excursió de dificul-
tat moderada, que va 
convocar un bon nombre 
dels senderistes, amb María 
Rosa Muñoz marcant el pas i, 
després de la qual, el grup va 
reposar forces amb un dinar en-
tre col·legues en una posada de 
la terra caminada. a senderismo 
Burgos, s’ho saben muntar bé! 

Les seccions alacantines de BTT i senderisme
s’ajunten per fer la via verda del Maigmó

a

ACtIvItAt COnjuntA

Burgos es 
fa seVa la 
serra De 
palència

A peu, en bici, junts i de totes les edats: a Alacant ho van brodar.  

santiago ja és 
una mica més a prop

InCAnSAbLeS...

seguint les passes 
de l’apòstol. els com-
panys i companyes 

de senderismo tenerife estan 
una mica més a prop de san-
tiago de compostel·la.

aquest estiu, el grup de la 
secció que està fent el camí de 
sant Jaume, amb el delegat, 
Ángel Rodríguez, marcant el 

pas, va reprendre el peregrinat-
ge allà on l’havia deixat l’any 
passat, a logroño, i va comple-
tar l’etapa fins a Burgos, amb 
parada i fonda a santo domin-
go de la calzada. “vam arribar 
sans i estalvis, i hem deixat en-
rere 134 quilòmetres menys per 
arribar”, explica el delegat. l’any 
que ve, més… Els senderistes de Tenerife, abans de començar l’etapa.

 A un bOn rItme A un bOn rItme
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el assolellat i ventós, que va 
afavorir el ritme en la prova de 
ciclisme, però va ser un agent 
molest en la de cursa a peu, 
segons informen fonts de la 
secció Triatlón y Carreras Po-

pulares Valencia, l’amfitriona de la trobada de 
triatletes de la Soci, que es va fer a la localitat 
costanera d’Orpesa tot aprofitant la disputa del 
seu triatló, un dels destacats del calendari.

A la sortida del Triatló d’Orpesa van ser pre-
sents mallots de la Soci portats per companys i 
companyes barcelonins, madrilenys, bilbaïns i 

valencians. Tothom va estar a l’alçada d’una pro-
va exigent, però un va brillar amb llum pròpia.

Gran victòria
Es tracta d’Arnau Pérez Grau, qui, després de 
nedar 1.500 metres, recórrer 45 km en bicicleta 
i córrer els 10 últims quilòmetres de la prova, 
es va proclamar guanyador absolut en la moda-
litat Olympic Sub-23.

Nedador consumat amb experiència en proves 
d’alt nivell, el d’Orpesa era el quart triatló de l’Ar-
nau, “una disciplina que vaig començar a practicar 
l’estiu passat”, explica. Enhorabona, campió! 

ArnAu Pérez 
triomfA A orPesA
El triatleta de Triatló Barcelona guanya amb 
el mallot de la Soci la destacada prova valenciana

C

A Tenerife, els kArTs 
no pAren de rodAr

al circuit de l’esperanza, 
els motors dels monopla-
ces de l’escuderia Karting 

tenerife, la secció dels pilots i de la 
pilot, reivindicant la presència feme-
nina i el bon pilotatge a la graella de 
sortida, no deixen de rugir. 

després de l’última prova de què 
tenim constància, a les portes de l’estiu, 
puntuable per al Gp la soci apreKarts 
2018-2019, la classificació general acu-
mulada estava liderada pel company 
Jiménez, amb Francis i lalo completant 
el podi. i com xalen! t’hi apuntes?  

trObAdA dE trIAtLEtES

repTe 
AConseGUiT!

corredors de la secció Running Málaga 
van participar en la prova de resistència 
101Km 24H, que des de fa 122 anys se 

celebra a la localitat malaguenya de Ronda, en 
la modalitat de marxa a peu.

tot un repte de superació personal que els 
nostres esportistes van afrontar amb determi-
nació i molt bona forma. 

runnIng MáLAgA

L’Arnau a dalt de 
tot del podi com a 
campió en la seva 
modalitat.

nOS guStA pILOtAr...LA vOLtA MéS ràpIdA
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gOLf tOLEdOgOLf tOLEdO

unts ens ho passem millor! Amb aquest lema 
cent per cent associatiu per bandera, al 
camp de Lerma i organitzada per Golf Cas-
tilla y León, es va celebrar la ja quarta edició 
de la Copa Triangular de Golf, que es va 
completar amb la participació de Golf Ma-

drid i de Golf Bizkaia, que va ser la guanyadora.
Amb un clima esplèndid, 34 jugadors de les tres seccions 

van compartir una jornada practicant l’esport que més els 
agrada “i, sobretot, de relacions personals entre col·legues”, 
tal com ressalta el delegat de la secció amfitriona, Teo Montes.

Guanya Golf Madrid
En la modalitat individual de stableford, Franciso Javier 
Garma, de Biscaia, va ser el guanyador, després d’una pugna 
aferrissada amb Francisco Gutiérrez, de Madrid. Ambdós 
van sumar 36 punts, però el company basc presentava un 
millor hàndicap. Jaime Ripoll, de Madrid, va ser el millor 
Scratch. Per equips, el triomf va ser per a Golf Madrid (310 
punts).
          En el dinar de germanor i el lliurament de premis, es va 
acordar que la propera edició l’organitzarà Golf Bizkaia. El 
golf, a través de la Soci, els ha unit...  

LA CoPA de CAsteLLA i 
LLeó, BisCAiA i mAdrid

Golf toledo és una secció formada 
per companys i companyes de di-
ferents llocs, que juguen a camps 

diferents. així, el iv torneig social de la secció, 
en modalitat de 18 forats stableford, es va 
disputar al camp de conca, amb la companya 
Esther oficiant d’amfitriona.  

Les tres seccions van tornar a disputar el “seu” 
triangular, que els serveix per reforçar llaços 

J

Són bOnES AMIguES

el iv TorneiG 
soCiAl, A ConCA

A sevillA, UniTs pel Golf

Un total de 22 jugadors van disputar al club Zaudin el torneig 
social Fi de temporada, el de més calat de la secció Golf 
sevilla. a la 1a categoria va guanyar eduardo Montero (39 

punts) i luis González (38) va ser segon, mentre que a la 2a categoria 
el guanyador va ser José antonio ale (38) i el segon, emilio García.

El sopar de la secció va posar l’animat punt final “a un gran dia de 
golf, però, sobretot, de companyonia entre bons amics de la soci”, 
segons explica Jesús cascallana, el delegat sevillà.  

L’equip de Golf Bizkaia; Teo 
Montes i alguns dels premiats, i 
els guanyadors de Golf Madrid. 

tOrnEIg SOCIALtOrnEIg SOCIAL
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dscrita al PAS-Vo-
luntaris de ”la Cai-
xa”,  la secció Golf 
Barcelona, que en-
guany celebra el 
25è aniversari, va 

col·laborar amb Voluntaris de ”la 
Caixa” per dur a terme l’organització 
del torneig a benefici de la residència 
Sant’Egidio, de Tarragona, dedicada 
a l’acolliment de persones sense llar.

Costa Daurada
L’escenari va ser el Golf Costa Daura-
da i cal destacar que el president dels 

Voluntaris, Lluís Romeu, va ser un 
dels participants, mentre que per la 
Junta Directiva de l’Associació va 
jugar Josep Maria Basora.

Majoria absoluta
L’ambient va ser en tot moment de 
moltes ganes de participar en un 
torneig per a una bona causa en un 
camp, d’altra banda, exigent i que va 
posar a prova la bona traça dels nos-
tres jugadors amb els pals.  

Atenció, perquè s’hi van presentar 
92 targetes, de les quals 58 eren com-
panys i companyes de la Soci.  

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

pAS-vOLuntArIS de ”LA CAIxA”

Voluntaris de ”la Caixa” i Golf Barcelona 
recapten fons per a persones sense llar

tOrneIG benèfIC

A

18 ForAts per
unA bonA cAusA

Josep M. Basora, Lluís Romeu, Jaime García Gómez, 
Joan Plandolit i Anna Miret.

La Banda ho 
torna a petar!

en una calorosa nit d’estiu, les 
instal·lacions del club Hispà Fran-
cès es van vestir de gala per 

acollir el concert benèfic de La Banda, el 
grup de Música Moderna Barcelona, que 
va tocar “durant més de dues hores”, se-
gons precisa el bateria, delfí Urgelés,  per 
a un públic molt receptiu i entregat.

dividit en diferents fases, “una primera 
amb cançons més tranquil·les per acompa-
nyar el sopar i una segona amb tota la carn 
a la graella, per ballar i deixar-se anar”, el grup 
va repassar el seu ampli repertori de versions 
dels clàssics del pop i el rock. Una delícia.

Per a la Casa dels Xuclis
i el més important: el concert es va fer a 
benefici de la Casa dels Xuclis, una inicia-
tiva de l’associació de Familiars i amics de 
nens oncològics, per facilitar allotjaments 
a les famílies de nens malalts de càncer 
que han de rebre tractament de llarga 
durada. Fantàstic! 

a Jaén vam 
coL·LaBorar 
amB aLhucema

“Que aquests nous amics que 
vam fer passessin amb nosal-
tres una experiència que els va 

agradar molt va ser molt gratificant”.
Aquest era el sentir unànime entre 

els companys i companyes de Gastro-
nomía Jaén que van acompanyar perso-
nes amb discapacitat intel·lectual de la 
residència alhucema, en una visita a la 
fàbrica de paté i salses. “la particularitat 
és que vam ajudar en les tasques d’ela-
boració i embalatge”. 

Què bé Que SOnA...Que bé Que SOnA...
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mb la col·laboració dels Volun-
taris de ”la Caixa” i “tot i que 
vam tenir quatre baixes d’últi-
ma hora per malaltia, com si 
fos una epidèmia, la veritat és 
que vam saber superar el la-

mentable imprevist per tirar endavant amb tota 
la il·lusió un concert que, no exagero, si dic que 
va entusiasmar el públic, que ens va fer sentir 
el seu escalf com poques vegades”.     

Amb l’emoció a flor de pell s’expressava Josep 
Mitjans, baríton i delegat de la Coral Caelum de 
la Soci, poc després d’acabar el Concert Solida-
ri que la secció va oferir a l’Auditori del Caixa-
Forum Barcelona i que va servir com a cloenda 
de la temporada.

Amb una concurrència entregada des de la 
primera nota, les veus de la Caelum van oferir 
un programa variat, amb Gershwin, musicals 
de Jerome Kern, suites de pel·lícules de Disney, 
a més de cançons d’Eric Clapton, Leonard Cohen, 
Paul Simon o la traca final amb el Let the sunshi-
ne in del musical Hair.

La Coral Caelum de la Soci ho va donar tot en el concert que va oferir 
al CaixaForum de Barcelona a benefici de la Fundació Quatre Vents

A

CAnt COrAL

Les nostres veus soLidàries

Concert a benefici de 
la Fundació Quatre 
Vents, dedicada 
a facilitar atenció 
global a famílies 
sense recursos.

la secció pádel país vasco va repetir la participació en 
el ii torneig de pàdel adaptat, formant parelles amb 
jugadors en cadira de rodes de la selecció d’euskadi 

que es va proclamar campiona d’Espanya.
“ens hem compenetrat molt bé i ha estat molt intensa la 

sensació de compartir pista amb algú que ha de jugar en ca-
dira de rodes, la qual cosa és òbviament una dificultat afegida, 
però que fa que t’adonis de la seva extraordinària capacitat 
tècnica i de superació”, explicava un dels components de la 
secció basca.

 Enriquir-nos com a grup
Beverly Martínez, delegada de la secció i alhora coordinadora 
territorial del País Basc, estava “molt contenta d’haver repetit 
l’experiència de la temporada passada, que ens enriqueix 
personalment i com a grup”. Un altre joc, set i partit a favor del 
pas-voluntaris de ”la caixa”...  

a euskadi Juguem  
a pàdeL adaptat

La “foto de família” entre els padelers de la Soci i els 
campions que juguen amb cadira de rodes. 

Als Quatre Vents
En el marc del PAS-Voluntaris de ”la Caixa”, la 
recaptació del concert va ser a benefici de la 
Fundació Quatre Vents.

Una vetllada rodona i un exemple més del 
que és posar el nostre cant al servei del compro-
mís amb la societat.   

Un moment del torneig de pàdel tan especial que va 
jugar la Soci al País Basc.

pàdeL SOLIdArIpàdeL SOLIdArI
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ESpECIAL ESpOrt

Taitxí Barcelona
DelegaT: lluís peiró laredo
creació: 2018
acTiviTaTs: la jove secció imparteix sessions d’una hora i mit-
ja per aprendre a practicar la disciplina mil·lenària del taitxí, 
amb exercicis que combinen postures i moviments dinàmics, 
aptes per a qualsevol persona.

Txikung Barcelona
DelegaT: Jaume salinas Ferraz
creació: 2019
acTiviTaTs :també amb l’objectiu d’assolir un equilibri emo-
cional i físic, la secció de txikung fa sessions setmanals d’una 
hora, amb exercicis senzills i amb moviments suaus basats 
en la respiració i a tenir la ment relaxada. 

Yoga valencia
DelegaT: Jesús Manuel Huerta palau
creació: 2019
acTiviTaTs: amb sessions impartides per un mestre de ioga, 
la nova secció valenciana s’adreça als companys i companyes 
que volen mantenir l’equilibri mental i físic o que pateixen 
dolors musculars d’origen tensional. 

“Els errors sempre són perdonables 
si un té el coratge d’admetre’ls”
Bruce Lee (artista marcial)Les activitats esportives són un motor que 

ens ajuden a mantenir un bon estat físic, ens 
estimulen a superar-nos en la pràctica de 
l’esport escollit i ens enriqueixen com a per-
sones i com a col·lectiu. És per tot això que 

l’Associació, des dels primers temps, promociona l’esport. 
Actualment, la nostra relació abraça un total de 163 

seccions dedicades a practicar un total de 28 modalitats 
esportives diferents: activitats subaquàtiques, atletisme, 
bàsquet, ciclisme de carretera i de muntanya, billar, 
senderisme, muntanyisme, esquí, futbol, futbol 7, futbol 
sala, ioga, golf, kàrting, mototurisme, pàdel, pesca, pe-
tanca, piragüisme, rem, taitxí, tennis, tennis de taula, 
triatló, txikung, vela i motonàutica. A més a més, hem 
portat a terme un any més les nostres Copes Associació 
de futbol sala, de golf, de bàsquet, de pàdel i de futbol 7.

Fem esport!
Cada mes d’agost, i des de fa una pila d’anys, que dediquem 
un número de la nostra revista a les seccions esportives. 

Es tracta de fer-ne una fotografia per deixar constància 
de la seva acció i per animar els companys i companyes que, 
encara, no formen part de cap, 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 esportives de les nostres seccions 
responen a una voluntat de compartir-la amb companys 
i companyes. Enhorabona a totes!  

Perquè ens 
agrada 
l’esPort...

SAbIES 
quE...

Cos I Ment
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“Sota l’aigua, trobaràs aquella estona de pau 
i tranquil·litat que buscaves”
Ronnie Lampole (bussejador)

aCtIVItats suBaquÀtIques

actividades subacuáticas asturias
DelegaT: Ricardo alberto Zafrilla
creació: 2016
acTiviTaTs: en la quarta temporada d’activi-
tat, la secció ha convocat jornades d’im-
mersió en diferents punts de la costa as-
turiana, sota la coordinació d’una entitat 
especialitzada. adscrita al pas-voluntaris 
de ”la caixa”, la secció asturiana ha dut a 
terme un baptisme de busseig en piscina 
per a nois i noies amb discapacitats de 
l’associació aspaYM d’astúries.  

actividades subacuáticas cádiz
DelegaT: Mateo Morales Marcos
creació: 2010
acTiviTaTs: els membres de la secció dels 
aficionats al submarinisme gaditans or-
ganitzen immersions a les aigües de la 
costa gaditana i cursets d’open Water. 

activitats subaquàtiques catalunya
DelegaT: david alfós campos
creació: 2002
acTiviTaTs: la secció catalana ha convocat 
sortides en grup a diversos punts d’im-
mersió de la costa catalana. també ha 
organitzat un curs d’iniciació a l’apnea i ha 
visitat la reserva del cap de palos. el mo-
ment culminant del curs, però, ha estat el 
viatge que la secció ha fet a les illes Mal-
dives, l’enclavament paradisíac de l’Índic. 

actividades subacuáticas córdoba 
DelegaT: enrique Javier Moreno Rodríguez
creació: 2015

acTiviTaTs: en la tercera campanya d’acti-
vitat, la secció organitza sortides a diver-
sos punts de la costa andalusa, com la 
convocada a la cala de Maro per inaugu-
rar la temporada d’estiu. 

actividades subacuáticas Jaén
DelegaT: José vicente Girona García
creació: 2011
acTiviTaTs: la secció porta a terme sortides 
per fer immersions a diversos punts de la 
costa andalusa, com la que va dur a terme 
a les aigües de calahonda. 

adscrita al pas-voluntaris de ”la caixa”, 
per cinquè any la secció ha organitzat un 
bateig de busseig adaptat per a persones 
amb discapacitat de l’associació anda.  

actividades subacuáticas
lanzarote
DelegaT: sergio Francisco santana
cardenes
creació: 2019
acTiviTaTs: la nova secció canària va debu-
tar el mes de juliol amb un bateig de bus-
seig a les aigües de playa chica, del puer-
to del carmen. Una jornada molt divertida 
que augura un molt bon futur a la secció. 

actividades subacuáticas Madrid
DelegaT : Francisco Javier toro alba
creació: 2004
acTiviTaTs: la secció madrilenya ha dut a 
terme diverses immersions aquesta tem-
porada, a més d’un viatge al mar Roig per 
cobrir la ruta top shark. també organitza 

batejos de busseig per a nous companys 
i companyes interessats a practicar aquest 
esport que és a l’abast de tothom.  

adscrita al pas-voluntaris de ”la cai-
xa”, actividades subacuáticas Madrid ha 
fet batejos de busseig per a persones 
amb discapacitat.

activitats subaquàtiques  
eivissa i Formentera
DelegaT : José antonio Marí Ribas
creació: 2019
acTiviTaTs: la secció balear debuta aques-
ta temporada amb l’objectiu d’engrescar 
els aficionats al busseig per fer immersi-
ons plegats i gaudir del fons marí de les 
seves aigües. 

activitats subaquàtiques Mallorca
DelegaT: José de oleza Jaume
creació: 2013
acTiviTaTs: amb José de oleza substituint 
Raúl lópez com a delegat, la secció ma-
llorquina ha fet immersions a l’illa de 
cabrera i un bateig de busseig al centre 
de sietemares, a més d’un curs d’open 
Water. 

activitats subaquàtiques Menorca
DelegaT: víctor obrador Martínez
creació: 2004
acTiviTaTs: els submarinistes menorquins 
se citen a les instal·lacions del cova des 
pont diving center Fornells, des d’on són 
traslladats a la reserva marítima de la 
zona, el punt on fan les immersions.
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Baloncesto almería
DelegaT: víctor Gázquez casado
creació:  2012
acTiviTaTs: la secció disputa partits set-
manals entre els components, de mane-
ra regular, cada setmana al pavelló Mar-
te d’almeria. 

Baloncesto Bizkaia
DelegaT: Borja González Rivero
creació: 2015
acTiviTaTs: la secció ha completat la quar-
ta temporada d’activitat amb una planti-
lla de jugadors joves i veterans que dis-
puten partits setmanals al polideportivo 
arkitze de Bilbao. el potencial de l’equip 
s’ha plasmat amb dues victòries a les 
copes associació de Barcelona (10/2018) 
i de Múrcia (04/2019), consecutivament. 
 
Baloncesto campo de gibraltar
DelegaT: Javier pérez Fajardo
creació: 2018
acTiviTaTs: La secció dels aficionats al bàs-
quet del campo de Gibraltar (cadis) han 
dut a terme la segona campanya amb la 
disputa de partits entre els components. 
la secció ha pres part en la copa asso-
ciació de Múrcia. 

Baloncesto granada
DelegaT:  Jorge Juan vanegas lópez
creació: 2008
acTiviTaTs: la secció granadina de bàsquet 
disputa partits d’entrenament entre els 

components en un calendari que ocupa 
tota la temporada. 

Baloncesto Madrid
DelegaT: Miguel Ángel parra Rodríguez
creació: 2011
acTiviTaTs: amb alguna cara nova a la plan-
tilla, Baloncesto Madrid ha dut a terme un 
programa d’activitats basat en els partits 
entre els seus components que, de ma-
nera regular, es disputen al pavelló Mar-
qués de samaranch. la secció ha pres part 
en la copa associació de Barcelona. 

Baloncesto Murcia
DelegaT: José Francisco campuzano Gómez
creació:  2011
acTiviTaTs: la secció ha estat la brillant or-
ganitzadora de la novena edició de la copa 
associació que el mes de maig va tenir lloc 
a Múrcia. la secció ha pres part també en 
la copa associació de Barcelona. a més, 
el calendari regular de la secció conté la 
disputa de partits setmanals. i per nadal 
ningú pot faltar al sopar de la secció. 

Baloncesto sevilla
DelegaT: Rafael luis alvarado carmona
creació: 2015
acTiviTaTs: en la quarta temporada, la sec-
ció dels basquetbolistes sevillans ha 
organitzat un torneig social per als seus 
integrants, consistent en la disputa de 
partits setmanals. la secció ha pres part 
en la copa associació de Barcelona. 

Baloncesto Tenerife
DelegaT:  Juan lorenzo García González
creació: 2016
acTiviTaTs: Ja són tres les campanyes com-
pletades per la plantilla de basquetbo-
listes insulars, formada per aficionats i per 
alguns exjugadors federats, que disputen  
partits socials amb l’objectiu de fer esport 
i passar-s’ho bé plegats.

Baloncesto valencia
DelegaT: luis Molla Barberá 
creació:  2007
acTiviTaTs: la secció dels basquetbolistes 
valencians ha mantingut una temporada 
més el calendari regular d’activitats, amb 
partits que els components juguen al pa-
velló de la Fonteta de sant lluís de valèn-
cia. la secció ha pres part en les copes 
associació de Barcelona i de Múrcia. 

Bàsquet Barcelona
DelegaT : albert sendra Bergua
creació: 1987
acTiviTaTs: els equips de la secció degana 
i amb més participants del bàsquet as-
sociatiu ha disputat la lliga social i la copa 
social Joan Gavaldà, amb doblet per als 
celtics. la novetat ha estat el trasllat de 
la secció al pavelló de l’Hospitalet nord, 
que va acollir la viii copa associació 2018, 
organitzada per Bàsquet Barcelona, i ha 
estat la pista dels basquetbolistes bar-
celonins. la secció ha pres part també en 
la copa associació de Múrcia. 

“Sempre porto una pilota de bàsquet al maleter 
del cotxe, perquè mai se sap...”
Hakeem Olajuwon (campió de l’NBA)

BÀsquet

ESpECIAL ESpOrt
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BTT alicante
DelegaT: ignacio del Barrio ordóñez
creació: 2015
acTiviTaTs: en la quarta temporada, la sec-
ció alacantina ha dut a terme diverses 
sortides entre les quals la de la via verda 
Maigmó, especial per als companys i 
companyes en actiu. 

BTT almería
DelegaT :  José Javier Rivas Molina
creació: 2018
acTiviTaTs: És la secció esportiva de creació 
més recent de totes, amb el propòsit de 
formar un escamot de bikers disposats a 
gaudir de les rutes de la seva terra. 

BTT asturias
DelegaT : iván ardura Mora
creació: 2016
acTiviTaTs: en la que ha estat la quarta tem-
porada d’activitat, l’activa secció asturiana, 
que combina les rutes de muntanya i les 
de carretera, ha mantingut el bon ritme de 
sortides, amb menció especial per a la de 
categoria especial del concejo de llanes. 

BTT Barcelona
DelegaT: Francesc vilches Barón
creació: 1994
acTiviTaTs: la secció degana entre les de bi-
cicleta de muntanya ha dut a terme un ca-

lendari de sortides regulars arreu del país i per 
setmana santa va completar la ruta de la 
TransAndalus, des de Ronda fins a Nigüelas.

adscrita al pas-voluntaris de ”la cai-
xa”, la secció ha repetit per sisè any les 
sortides amb residents dels albergs de 
l’obra social de  sant Joan de déu.  

BTT Jaén
DelegaT: Jesús Mollinedo sánchez
creació: 2013
acTiviTaTs:  compleix la quarta temporada 
aquesta secció andalusa, caracteritzada 
per dur a terme sortides per rutes que 
combinen pla i ascensos. 

ciclisme Mallorca
DelegaT: Joan Bauzà nicolau
creació: 1995
acTiviTaTs: ciclisme Mallorca ha completat 
28 etapes aquesta temporada, més una 
d’especial per als companys en actiu i la 
volta a terol, tot coincidint amb les festes 
de setmana santa. en els 29 anys de tra-
jectòria té acumulades 275 rutes per les 
carreteres mallorquines.   

BTT Málaga
DelegaT: Gustavo Ruiz coloma
creació: 2016
acTiviTaTs: en la quarta temporada d’acti-
vitat la secció ha incorporat la modalitat 

tot terreny (abans era secció de ciclisme) 
a les activitats programades. entre les 
curses en què ha participat, destaca l’MtB 
alcornocales o la 101 km legión Ronda.  

ciclismo Navarra
DelegaT : Fernando insausti 
Herrero-velarde
creació: 2018
acTiviTaTs: en la setena temporada i amb el 
nom canviat (de Btt a ciclismo), la secció 
combina sortides i competicions de mun-
tanya, com la xiii sarriguren MtB pamplo-
na, amb etapes de carretera. 

ciclisme ripollès
DelegaT : arnau viñas Guix
creació: 2019
acTiviTaTs: creada aquesta temporada, la 
primera secció del Ripollès, on hi ha una 
notable afició al ciclisme, es proposa orga-
nitzar sortides per les rutes de la comarca.   

ciclismo valencia
DelegaT: Ricardo piera Ballesteros 
creació: 2019
acTiviTaTs: amb l’incombustible Ricardo 
piera liderant l’escamot, valència ja té la 
seva secció de ciclisme, amb l’objectiu de 
crear un grup motivat que, de moment, ja 
ha participat en dues marxes cicloturistes: 
la d’avapace i la de valència.    

”Pedaleja molt o poc, pedaleja llarg o curt, però 
pedaleja sobre una bicicleta”
Eddy Merckx (ciclista) 

CIClIsMe - Btt
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“Qui hagi sentit alguna vegada la veu de la muntanya, 
mai no podrà oblidar-la”
Proverbi tibetà 
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CaMInants I senderIstes

caminants Bages-Berguedà
DelegaT: Josep illa Manubens
creació: 2014
acTiviTaTs: amb sis campanyes fent excur-
sions a un ritme de dues cada mes, cami-
nants Bages-Berguedà és una de les més 
actives en la seva especialitat, sent l’última 
registrada l’ascens al mític cim del canigó.

caminants Barcelona
DelegaT: eduard Riu vidal
creació: 1999
acTiviTaTs: la secció més veterana en la seva 
modalitat, ha completat una altra tempo-
rada amb més de 40 excursions i sortides, 
entre les quals destaca enguany el viatge 
als llacs salzkammergut de Baviera. 

adscrita al pas-voluntaris de ”la caixa”, 
la secció ha participat un any més en la Ma-
gic line i ha fet sortides amb residents dels 
albergs de l’obra social de sant Joan de déu.

caminants lleida
DelegaT: Joaquim Manau Ferré
creació: 2004
acTiviTaTs: els caminaires lleidatans es ca-
racteritzen per organitzar unes rutes que 
combinen bé una bona caminada i una 
bona taula. cal destacar que en aquest 
curs la secció ha completat les terceres 
etapes del camí de sant Jaume i de la via 
verda del danubi, respectivament. 

caminants Tarragona
DelegaT: santiago Hijos vallvé
creació: 2001

acTiviTaTs: el calendari de la secció tarra-
gonina ha inclòs sis sortides ,entre les quals 
una de les més celebrades ha estat la pri-
mera etapa del camí del Riu, a cavall de 
les comarques de l’anoia i l’alt penedès. 

senderismo alicante
DelegaT: Álex Guijarro Ruiz
creació: 2017
acTiviTaTs: Fa tres campanyes que funcio-
na la secció alacantina, amb el propòsit de 
fer excursions per les rutes més emble-
màtiques de tota la comunitat valenciana.

senderismo almería
DelegaT: antonio Martos pedrero
creació: 2014
acTiviTaTs: la secció dels companys i com-
panyes almeriencs presenta un programa 
de sortides que combinen una caminada 
llarga pels senders més atractius i la gas-
tronomia de la seva terra.

senderismo Burgos
DelegaDa : María Rosa de los Mozos Muñoz
creació: 2015
acTiviTaTs: en la seva tercera temporada 
d’activitat, la secció burgalesa es conso-
lida com una de les més dinàmiques de 
la seva modalitat, amb 24 excursions fe-
tes, entre les quals el viatge a l’illa del 
Hierro o les dues etapes del GR-99. 

senderismo Jaén
DelegaT: santiago Ramón Ruiz Zorrilla
creació:  -

acTiviTaTs: la primera sortida de la tempo-
rada, la secció andalusa van fer-la a la ruta 
del castañar de valdeazores; la segona, 
a l’alhucema, i la tercera, a la serra Mági-
na, amb caràcter de sortida especial per 
als empleats en actiu.

senderismo Tenerife
DelegaT: Ángel Rodríguez perestelo
creació: 2016
acTiviTaTs: tres temporades fent activitats 
i cada temporada ha estat més produc-
tiva que l’anterior. els senderistes canaris 
tanquen el curs amb 16 excursions con-
vocades, entre les quals l’etapa del camí 
de sant Jaume que enllaça logronyo 
amb Burgos.

senderisme valència
DelegaDa: alegría pérez sisternas
creació: 2009
acTiviTaTs: la secció valenciana celebra el 
10è aniversari amb un programa de sor-
tides que pretenen gaudir i aprendre del 
patrimoni natural de valència. la traves-
sia d’olba a Fuentes de Rubielos o la Ruta 
de los acantilados en són dos exemples. 

senderisme eivissa i Formentera
DelegaT: Joan Ramon Marí
creació: 2016
acTiviTaTs: la secció dels senderistes ei-
vissencs es va crear fa tres anys amb la 
finalitat de dur a terme sortides per com-
pletar rutes rurals de les Balears i alhora 
organitzar viatges a la península. 

ESpECIAL ESpOrt
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esquÍ

Muntanya Barcelona
DelegaT: Joan Bastús tur
creació: 1990
acTiviTaTs: els muntanyencs barcelonins 
han segellat un altre curs molt complet, 
com és habitual en els seus calendaris, 
tot combinant distintes disciplines dels 
esports de muntanya. Un dels moments 
culminants del curs per als munta-
nyencs barcelonins ha estat el viatge a 
l’illa de creta (Grècia).

Montaña Madrid
DelegaT: cándido del castillo García
creació:  2004
acTiviTaTs: la dels muntanyencs madri-
lenys és una de les seccions més actives 
quant a programa d’activitats. Ha fet 18 
excursions, com l’ascens al Mondalindo 
o la setmana del pirineu a la vall de tena. 
cal anotar també que el sopar de nadal 
de la secció és d’assistència obligada. 

Montaña Navarra
DelegaT: Gerardo echevarren Hualde
creació: 2018
acTiviTaTs: el programa d’activitats de la 
secció navarresa consisteix a fer excur-
sions per completar rutes i ascensos 
als cims més emblemàtics de navarra 
i el país Basc i també viatges per fer 
cims d’altres llocs.

“Quan fem el cim, 
no hem conquerit 
la muntanya sinó a 
nosaltres mateixos” 
Edmund Hillary (alpinista)

MuntanYa

“Una màxima de la meva època diu que els esquís 
milloren quan estan una mica desgastats” 
Ingemar Stenmark (esquiador)

esquí asturias
DelegaT: daniel Álvarez Junco 
creació:  2011
acTiviTaTs: els esquiadors asturians han 
dut a terme una temporada en la qual 
destaca la sortida a l’estació de For-
migal, on es van organitzar cursets per 
a adults i nens, i baixades en grup per 
totes les pistes. 

esquí cantabria
DelegaT : José Manuel Gómez González
creació: 2014
acTiviTaTs: els esquiadors càntabres 
han organitzat diverses sortides a les 
estacions habituals; la més destacada, 
la duta a terme el febrer a l’estació 
hivernal de cerler. 

esquí girona
DelegaT: Josep Foradada cortacans
creació: 2016
acTiviTaTs: en el seu tercer any i amb un 
nombre d’inscrits a l’alça i de totes les 
edats, Esquí Girona ha aprofitat la tem-
porada al màxim. l’estació de  Masella 
ha estat la de referència per als esqui-
adors i esquiadores gironins, però la 
setmana blanca de la secció es va fer 
a Baqueira-Beret. 

esquí granada
DelegaT: Ángel Martínez vaquero
creació: 2002
acTiviTaTs: el calendari de la secció gra-
nadina ha inclòs tres sortides d’esquí 
en grup i per a famílies a l’estació de 
sierra nevada, una de les quals espe-
cialment adreçada a tots els companys 
en actiu de la seva dt. 

esquí Jaén
DelegaDa: María soledad Bueno Rivas
creació:  2018
acTiviTaTs: amb la intenció de formar 
un grup de companys i companyes 

que compartissin el plaer d’esquiar en 
grup, es va crear la secció de Jaén, que 
enguany ha dut a terme la segona 
temporada d’activitat. 

esquí león
DelegaT: luis García pinos
creació:  2014
acTiviTaTs: els companys i companyes 
castellans aficionats a l’esquí van con-
vocar una sortida a l’estació de san 
isidro, de promoció de la secció i es-
pecialment adreçada al personal en 
actiu de la seva demarcació. 

esquí Mallorca
DelegaT: antonio Juan González
creació:  2013
acTiviTaTs: la setmana blanca d’esquí a 
l’estació francesa de les angles, amb 
un marcat caràcter familiar i que va te-
nir lloc durant la primera setmana de 
gener, ha tornat a ser el punt culminant 
de la temporada per als esquiadors i 
esquiadores balears. 

esquí Navarra
DelegaT: Jesús María sola Marticorena
creació: 2017
acTiviTaTs: impulsada per companys i 
companyes navarresos aficionats a 
l’esquí i amb el propòsit  d’organitzar 
sortides per esquiar en família, es va 
crear fa dues temporades la secció 
navarresa.

esquí valència
DelegaDa: ascensión Yepes pedriago
creació: 2016
acTiviTaTs: en la tercera temporada d’ac-
tivitat associativa, esquí valència ha 
convocat diverses sortides d’esquí en 
grup i en família, amb cursets i baixades 
per totes les pistes de valdelinares, 
l’estació de referència dels esquiadors 
i esquiadores valencians. 
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“La velocitat mental és més important que 
la velocitat de les cames”
Xavi Hernández (futbolista)

FUTBOL SALA

Fútbol Sala Almería
DelegAt: Francisco Rubi castillo
creAció: 2013
ActivitAtS: la secció Fútbol sala almería dis-
puta el torneig social de partits amistosos 
entre els companys que la integren. 

Futbol Sala Barcelona
DelegAt: daniel salvago Méndez
creAció: 1985
ActivitAtS: la secció degana del futbol sala 
associatiu i amb gairebé un miler d’inscrits 
ha disputat la lliga social i la copa social, 
en dues categories que engloben més 
d’una vintena d’equips. la secció barce-
lonina també ha participat amb tres equips 
(dos en la categoria sènior i un en la de 
veterans) en la xxi copa associació 2019 
de tenerife. 

Fútbol Sala Bizkaia
DelegAt: José  Manuel Malmierca pascual 
creAció:  1993
ActivitAtS: la secció biscaïna, una de les 
veteranes a la soci, participa en la lliga 
interempreses de Bilbao i completa les 
activitats amb la convocatòria de partits 
amistosos entre els components. 
 
Fútbol Sala Burgos
DelegAt: pablo vázquez Gómez
creAció: 2015
ActivitAtS: en la quarta temporada d’acti-
vitat, la secció ha pres part en la lliga 
d’empreses de Burgos, iniciada el setem-
bre del 2018 i en la qual ha fet un molt bon 

paper. Un any més, la secció burgalesa 
ha mostrat el seu bon joc en la xxi copa 
associació 2019 de tenerife.

Futbol Sala eivissa i Formentera
DelegAt: pere Josep Guasch tur
creAció: 1985
ActivitAtS: la secció que agrupa els futbo-
lers d’eivissa i Formentera ha disputat el 
torneig social de partits amistosos i entre-
naments per preparar la xxi copa asso-
ciació 2019 de tenerife en la categoria de 
veterans, que han guanyat.  

Futbol Sala empordà
DelegAt: Rafael Mateu palé
creAció:  1987
ActivitAtS: el gruix del calendari de la secció 
empordanesa, una de les deganes del 
futbol sala, es basa en la disputa de partits 
contra la secció també gironina de la sel-
va. en la categoria de veterans, la secció 
gironina ha format un equip que ha dispu-
tat la xxi copa de tenerife. 

Fútbol Sala Jaén Sur
DelegAt: Rafael Redecillas Gámez
creAció: 2003
ActivitAtS: en la ja setzena temporada d’ac-
tivitat futbolera, la secció andalusa ha 
disputat el torneig social de partits entre 
els components al pabellón de la Univer-
sidad de Jaén. adscrita al pas-voluntaris 
de ”la caixa”, Fs Jaén sur ha organitzat un 
torneig amb persones discapacitades 
d’alHUceMa i la Fundación don Bosco.

Futbol Sala la Selva
DelegAt:Josep pérez Fontanillas
creAció: 2005
ActivitAtS: a banda de jugar partits amb la 
secció també gironina de l’empordà, Fs la 
selva ha disputat partits amb el cFsp i ha 
participat en les 24 Hores de Futbol sala de 
palafolls. considerat un dels millors equips 
de la soci, la secció no es va perdre tampoc 
la xxi copa associació de tenerife. 
 
Fútbol Sala león
DelegAt: óscar alonso González
creAció: 2008
ActivitAtS: la secció Fútbol sala león orga-
nitza un torneig social de partits entre els 
components durant tota la temporada. 

Fútbol Sala Madrid
DelegAt: Rafael toval del sol
creAció: 1999
ActivitAtS: la secció ha participat una tem-
porada més en les competitives lligues 
d’empreses Gedesport. a més, ha participat 
en la xxi copa associació de tenerife, on ha 
tornat a competir, i ha revalidat el títol asso-
lit l’any passat a Burgos. 

Futbol Sala Mallorca
DelegAt: ignasi escoda alsina
creAció:  2003
ActivitAtS: el calendari d’activitats dels ma-
llorquins s’ha basat, una campanya més, en 
el torneig social de partits entre els seus ju-
gadors. la secció mallorquina no va faltar a 
la copa associació de tenerife. 
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FutBol 7

Fútbol 7 alicante
DelegaT: Julio aranda García
creació: 2010
acTiviTaTs: la secció Fútbol 7 alicante 
ha organitzat un torneig social entre 
equips formats pels components a 
les instal·lacions del club atlético 
Montemar. la secció alacantina ha 
pres part en la iii copa associació 2019 
de valència.  
 
Fútbol 7 asturias
DelegaT: iván castro presol
creació: 2016
acTiviTaTs: igual que els últims anys, 
Fútbol 7 asturias ha participat en el 
torneig interempreses que es disputa 
a les instal·lacions esportives del cristo, 
a oviedo. la secció asturiana ha pres 
part en la iii copa associació 2019. 

Fútbol 7 Burgos
DelegaT: sergio García izquierdo
creació: 2017
acTiviTaTs: en la segona temporada, la 
secció burgalesa ha disputat el torneig 
social de partits entre els  components, 
al complex esportiu esther san Miguel. 

Fútbol 7 cantabria
DelegaT : Rubén Fernández Rodríguez
creació: 2014
acTiviTaTs: la secció ha organitzat la seva 
lliga social als camps del club atlético 
albericia, a santander. també ha dispu-
tat la iii copa associació 2019. 

Fútbol 7 la coruña
DelegaT: Roberto cortés Manteiga
creació: 2014
acTiviTaTs: la secció degana entre les 
gallegues, ha completat la cinquena 
temporada d’activitat, amb la disputa del 
torneig social. Jugadors gallecs van re-
forçar l’equip de cantàbria en la  iii copa 
associació 2019 disputada a valència.

Fútbol 7 valencia
DelegaT: vicente Martínez Gallarte
creació: 2014
acTiviTaTs: a banda d’organitzar el tor-
neig social entre els components, la 
setena campanya de la secció valen-
ciana de futbol 7 serà recordada per 
l’organització impecable de la iii copa 
associació de Futbol 7, disputada als 
camps de la Universitat de valència. 

Futbol sala Mollet
DelegaT: enric Montañà Garcia
creació: 1983
acTiviTaTs: en la seva, atenció, 35a tempo-
rada de trajectòria associativa, Fs Mollet 
ha participat, un any més, en la lliga vall-
dor 7, a la UaB. l’experimentada i incansa-
ble secció va disputar la copa associació 
de tenerife en la modalitat de veterans.

Fútbol sala Murcia
DelegaT: pedro José salas Hoyos
creació: 2000
acTiviTaTs: la secció murciana organitza una 
competició social de partits entre els seus 
components a les instal·lacions del pavelló 
de torreaguera. la secció va ser a tenerife 
per disputar la xxi copa associació. 

Fútbol sala Navarra
DelegaT: isidoro iriarte laquidain
creació: 2014
acTiviTaTs: la secció navarresa, formada per 
jugadors en la seva majoria de pamplona, ha 
tornat a participar un any més en la lliga anai-
tasuna, que es disputa en el pavelló d’aques-
ta emblemàtica entitat esportiva navarresa. 

Fútbol sala sevilla
DelegaT: Rafael Fernández Ruiz
creació: 2002
acTiviTaTs: l’equip de la secció sevillana, un 
clàssic del futbol sala associatiu, ha tornat 
a disputar les competitives liga padres 
Blancos i copa padres Blancos entre 
equips d’entitats i empreses sevillanes. 
Fútbol sala sevilla també va prendre part 
en la xxi copa associació de tenerife. 

Fútbol sala Tenerife
DelegaT: sixto Gregorio pérez pérez
creació: 2016
acTiviTaTs: en la seva tercera temporada, la 
secció insular ha disputat els campionats 
la amistad de tenerife, en les competicions 
de lliga i de copa i amb uns bons resultats. 
però el gran moment de Fs tenerife ha es-
tat ser l’amfitriona de la XXI Copa Associació, 
que ha organitzat de manera impecable.

Fútbol sala valencia
DelegaT: Juan antonio pons Blasco
creació: 1992
acTiviTaTs: igual com la campanya anterior, 
Fs valència ha disputat el torneig social 
amb partits entre els components, de re-
gularitat setmanal al pavelló san isidro de 
valència. els valencians van ser a tenerife 
per jugar la copa associació.

FutBol

“Un partit sense gols és com 
un diumenge sense sol”
Alfredo di Stéfano (futbolista)

Fútbol almería
DelegaT: Francisco Rubi castillo
creació:  2007
acTiviTaTs: el camp el Zapillo ha acollit el 
torneig social de partits que, cada set-
mana, han disputat els futbolers alme-
riencs. el moment culminant per a la 
secció va esdevenir, però, a valència, 
amb la victòria, per segon any conse-
cutiu, a la iii copa associació de F7. 

Futbol Barcelona
DelegaT: Josep Maria Rifé climent
creació:  1985

acTiviTaTs: la secció degana entre les 
de totes les modalitats futboleres de 
la casa ha participat en la lliga Fede-
rada de l’acdea, amb altres equips 
de catalunya.

Fútbol granada
DelegaT:José Ramón lópez Rodríguez
creació: 2014
acTiviTaTs: els companys futbolers de 
Granada s’han citat els caps de set-
mana al camp municipal de churriana 
per jugar els partits socials que orga-
nitza la secció. 
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”Felicitat és, per a mi, una llarga passejada amb 
un putter a la mà”
Greg Norman (golfista)

golf almería
DelegaT: alejo lozano vargas
creació:  2008
acTiviTaTs: la secció ha organitzat els seus 
torneigs socials que s’han disputat regu-
larment a les instal·lacions del club de golf 
de la envía i ha pres part en la  iv copa 
andalusia de Màlaga, que disputen les 
seccions andaluses. també ha participat 
en la copa associació de lleida.

golf Barcelona
DelegaT: Joan plandolit arumí
creació:  1995
acTiviTaTs: la secció degana i amb més 
inscrits entre les golfistes ha disputat gai-
rebé quaranta campionats socials de golf 
i pitch-and-putt en categoria masculina i 
femenina. també ha disputat la v copa 
catalunya, amb les altres seccions cata-
lanes, i la copa associació de lleida. ads-
crita al pas-voluntaris de ”la caixa”, la 
secció ha fet activitats solidàries a bene-
fici de càritas i ha pres part en els Jocs 
interempreses 2019.

golf Bizkaia
DelegaT: Jaime aristegui artiach

creació: 2016
acTiviTaTs: en la segona temporada d’acti-
vitat els golfistes biscaïns han disputat 
diversos tornejos socials que han servit 
també per preparar la participació en el 
iv triangular amb les seccions de Madrid 
i castella i lleó, disputat a lerma (Burgos). 

golf cádiz
DelegaT: lorenzo carrión Mata
creació: 2005
acTiviTaTs: els companys i companyes ga-
ditans han dut a terme diversos tornejos 
socials a més del torneig de nadal al club 
Montecastillo i de la copa andalusia amb 
les altres seccions andaluses, que ha tin-
gut lloc a Màlaga.

golf castilla y león
DelegaT: Teófilo Montes Hernández
creació:  2012
acTiviTaTs: els jugadors i jugadores d’aques-
ta secció castellana han disputat aquesta 
temporada diversos torneigs socials als 
camps dels clubs de lerma (Burgos), on 
també han acollit i organitzat el iv trian-
gular amb les seccions de Madrid i de 
Biscaia.

golf girona
DelegaT: Baltasar Julià alsina
creació:  1998
acTiviTaTs: la secció ha organitzat una tren-
tena de tornejos socials individuals i per 
parelles de golf i de pitch-and-putt, amb una 
participació acumulada de fins a 900 targe-
tes. Golf Girona ha disputat la copa catalu-
nya, amb les altres seccions catalanes, i la 
copa associació de lleida, proclamant-se 
campiona per equips. adscrita al pas-vo-
luntaris de ”la caixa”, la secció ha fet activitats 
solidàries a benefici de Càritas Girona.

golf gran canaria
DelegaT: Franscisco alberto Hinestrosa 
navarro
creació:  2004
acTiviTaTs: el programa de la secció dels 
aficionats al golf de Gran Canària inclou 
cursets tècnics i trobades per organitzar 
tornejos socials. 

golf granada
DelegaT: antonio Ramón Álvarez Utrera
creació:  2004
acTiviTaTs: Golf Granada ha dut a terme di-
versos tornejos socials i ha participat, amb 
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Karting asturias
DelegaT: Javier luque san Juan
creació: 2015
acTiviTaTs: en la seva cinquena tem-
porada d’activitat, la secció dels 
pilots asturians ha consolidat el 
seu campionat social amb curses 
als circuits del Karting soto de 
dueñas i de tapia. 

adscrita al pas-voluntaris de ”la 
caixa”, Karting asturias va organitzar 
una jornada de karts amb nois en risc 
d’exclusió social de l’asociación luar.

Karting Tenerife
DelegaT: Francisco Javier díaz 
domínguez
creació: 2016
acTiviTaTs: en la tercera temporada 
d’activitat, Karting tenerife ha dut a 
terme un campionat social amb nou 
curses que s’han disputat al circuit 
la esperanza. el debut dels pilots 
canaris es va produir el 13 de setem-
bre, mentre que l’última cursa de la 
temporada va ser la del 13 de juny. 

Karting valencia
DelegaT: Juan luis Miñana Francés
creació:  2012
acTiviTaTs: el circuit active Racing, 
de la pobla de vallbona, ha acollit 
les proves cronometrades i de 
cursa lliure del campionat social 
de la secció valenciana de karts. 
adscrita al pas-voluntaris de ”la 
caixa”, Karting valencia s’ha pro-
clamat campiona de la prova  dels 
Jocs solidaris interempreses 2019. 

“Pilotar al circuit  
de Mònaco és com anar  
en bicicleta dins  
de casa teva”
Nelson Piquet (pilot de F-1)

les altres seccions andaluses, en la copa 
andalusia 2019 de Màlaga.

golf Huelva
DelegaT : Raúl Méndez de villagas
creació: 2017
acTiviTaTs: la secció de golf de Huelva orga-
nitza tornejos socials cada mes i també ha 
organitzat el torneig de tardor al club el Rom-
pido. també ha pres part en la copa andalusia 
de Màlaga amb les altres seccions andaluses.

golf lleida
DelegaT: Francesc irla prat
creació:  2011
acTiviTaTs: el calendari de la secció ha inclòs 
la disputa de tornejos socials de golf i de 
pitch-and-putt, però sobretot les i els gol-
fistes lleidatans recordaran aquesta tem-
porada per l’organització impecable de la 
v copa catalunya i de la copa associació. 

golf Madrid
DelegaT: Manuel navarro Muñoz
creació:  2002
acTiviTaTs: la secció madrilenya ha dispu-
tat set tornejos socials de golf, el primer 
dels quals el setembre del 2018 i l’últim, el 
juny del 2019. Golf Madrid ha pres part en 
la copa triangular amb les seccions de 
castella i lleó i de Biscaia que va tenir lloc 
a lerma i en la copa associació de lleida.

golf Málaga
DelegaDa: nuria sánchez carrión
creació: 1997
acTiviTaTs: la secció malaguenya ha orga-
nitzat diversos tornejos socials, entre el 
quals el torneig de nadal, i a més a més 
ha estat l’amfitriona de les altres seccions 
andaluses com a organitzadora de la copa 
andalusia 2019.

golf Mallorca
DelegaT: enric Ferrer Motos
creació:  2000
acTiviTaTs: Golf Mallorca ha organitzat 11 tor-
nejos socials, el iv Memorial emili nadal, la 
copa interseccions (amb Barcelona i Girona) 
i  ha participat en la copa associació de llei-
da. adscrita al pas-voluntaris de ”la caixa”, 
les inscripcions als tornejos socials inclo-
uen un donatiu de 5 euros. 

golf Menorca
DelegaT: pere Font castell
creació: 2013
acTiviTaTs: amb pere Font substituint ale-
xandre aviñó com a delegat, la secció 

menorquina manté un calendari molt ac-
tiu, amb la disputa de 17 tornejos socials 
que inclouen el torneig de nadal i el tor-
neig de cap d’any, o els tornejos per equips 
o per parelles que tan bona acollida tenen 
entre els components. també ha participat 
en la copa associació de lleida.

golf Murcia
DelegaT: arturo Moreno alonso
creació: 2003
acTiviTaTs: la secció murciana de golf or-
ganitza torneigs socials per als companys 
i companyes que en formen part.

golf sevilla
DelegaT: Jesús María cascallana García 

creació: 2015
acTiviTaTs: en la quarta temporada d’activitat, 
la secció sevillana ha organitzat diversos 
tornejos socials en camps de sevilla i tam-
bé de cadis, com el torneig social Hato 
verde, el torneig social club Zaudin, etcè-
tera. la secció també ha pres part en la 
copa andalusia de Màlaga, amb les altres 
seccions andaluses, i en la copa associació 
de lleida. 

golf Tarragona
DelegaT: Josep Maria Basora sanjuan
creació:  2001
acTiviTaTs: els companys i companyes tar-
ragonins han disputat diversos tornejos 
socials i també han disputat la copa ca-
talunya de lleida, amb les altres seccions 
catalanes, i la copa associació 2019, que 
també es va fer a lleida.
 
golf Toledo
DelegaT: Jorge González Barahona
creació: 2017
acTiviTaTs: amb Jorge González substituint 
xavier Bonastre al capdavant de la secció, 
Golf toledo, que aglutina companys i com-
panyes de toledo i del sud de Madrid i que 
també ofereix activitats infantils, ha orga-
nitzat quatre tornejos socials i tampoc no 
va faltar a la copa associació de lleida.

golf valència
DelegaT: Miguel casamayor lapeña
creació: 2006
acTiviTaTs: els companys i companyes va-
lencians de la secció de golf han comple-
tat la tretzena campanya en actiu a un bon 
ritme plasmat en la disputa de nou torne-
jos socials, tots classificatoris per formar 
l’equip de la secció que ha participat en la 
copa associació de lleida.

KÀrtIng
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“S’aprèn molt més de les derrotes que de les victòries”
Fernando Belasteguín (campió de pàdel)

Pádel Alicante
DelegAt: Francisco Francés vinal
creAció:  2008
ActivitAts: la secció d’alacant ha organitzat 
la lliga social ,que va començar l’1 de  se-
tembre a les instal·lacions de l’sport club, 
amb tres i quatre partits a la setmana. Molt 
bona acollida també ha tingut el torneig 
social exprés de primavera. 

Pádel Almería
DelegAt:Juan Manuel Rubio Martínez
creAció:  2010
ActivitAts: en la desena temporada d’activi-
tat pádel almería ha organitzat una lliga 
social amb un quadre de 15 jugadors (asso-
ciats i familiars) i més de 70 partits disputats. 

Pádel Asturias
DelegADA: noelia Fernández Ruiz
creAció: 2010
ActivitAts: amb noelia Fernández substituint 
Javier Fernández al capdavant, la secció 
asturiana ha disputat la lliga social, de dobles 
masculins, femenins i dobles mixtos.  

Pádel Ávila
DelegAt: ireneo Galán de la concepción
creAció:  2011
ActivitAts: amb un grup de 13 jugadors, la 
secció dels padelers d’Àvila han organitzat 
la lliga social 2018-2019, disputada al club 
espacio Àvila pàdel i amb un calendari de 
partits setmanal. 

Pàdel Barcelona
DelegAt: saturnino Mateos González
creAció:  2001

ActivitAts: en la seva 18a temporada d’ac-
tivitat, la secció ha disputat diversos tor-
nejos socials al club tenis pompeya de 
Barcelona. Una representació de pàdel 
Barcelona ha participat en la vii copa as-
sociació de saragossa.   

Pádel Burgos
DelegAt: José Ramón campo de la Fuente
creAció: 2011
ActivitAts: la convocatòria de tornejos so-
cials en format exprés és el plat fort del 
programa de la secció burgalesa, en el  
novè any de funcionament. 

Pádel cantabria 
DelegAt: Rubén González González
creAció: 2008
ActivitAts: la secció càntabra de pàdel, una 
de les veteranes entre les padeleres, ha 
disputat un any més el campionat social, 
una competició llarga en la qual es dispu-
ten més de 400 partits. 

Pádel córdoba
DelegAt: eduardo antonio cobo Bueno
creAció: 2016
ActivitAts: la convocatòria de tornejos so-
cials en format exprés per als components 
ha constituït el plat fort de la campanya en 
el seu tercer any. 

Pádel granada 
DelegAt: Ángel Javier cabezas ortiz
creAció:  2004
ActivitAts: la secció dels companys i com-
panyes granadins aficionats al pàdel ha 
organitzat la lliga social 2018-2019.

Pádel Huelva
DelegADA: María del Mar Molina Ruano
creAció:  2007
ActivitAts: la secció de Huelva que agluti-
na companys i companyes de tota la pro-
víncia ha organitzat el campionat social 
continu en diverses modalitats.

Pádel Jaén
DelegAt: Francisco Hoyo najera
creAció:  2007
ActivitAts: durant la temporada 2018-2019, 
els companys i companyes de pádel Jaén 
han participat en la lliga social de la sec-
ció, que es disputa en les modalitats de 
parelles masculines i mixtes. 

Pádel Madrid
DelegAt i creAció: óscar Herrero Gutiérrez
creAció:  2001
ActivitAts: És la secció del pàdel associatiu 
que mobilitza més personal. en la cam-
panya 2018-2019 ha organitzat el xix cam-
pionat de lliga social, amb quadres de 
parelles masculines, femenines i mixtes. 
Una representació de pádel Madrid ha 
participat en la vii copa associació de 
saragossa.  

Pádel Málaga
DelegAt: Jesús Manuel cabrera Ramos
creAció:  2005
ActivitAts: els companys i companyes de 
la secció malaguenya organitzen tornejos 
socials que es disputen en un format in-
duït que facilita que tots els jugadors i ju-
gadores formin parella amb l’objectiu de 
relacionar-se tots i d’igualar els partits. 
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PETANCA

BILLARPàdel Mallorca
DelegAt: luis piza capo
creAció:  2005
ActivitAts: la secció de pàdel mallorquina, 
una de les més actives de la casa, ha tornat 
a organitzar el torneig social Rànquing 2018-
2019, en les modalitats de parelles mascu-
lines, femenines i mixtes. Una representa-
ció de pádel Mallorca ha participat en la vii 
copa associació de saragossa.  

Pàdel Menorca
DelegAt: Guillermo Genestar Moll
creAció: 2013
ActivitAts: els companys i companyes inscrits 
a la secció menorquina de pàdel disputen 
la lliga social organitzada per la secció. 

Pádel Navarra
DelegAt: alejandro aguirre González
creAció:  2010
ActivitAts: es tracta d’una de les seccions 
pioneres del pàdel associatiu que, una 
temporada més, ha organitzat la lliga so-
cial a més del torneig de nadal, que va 
tenir lloc el 27 de desembre. Una repre-
sentació de pádel navarra ha guanyat la 
vii copa associació de saragossa.    

Pádel País vasco
DelegADA: Beverly Martínez García
creAció:  2010
ActivitAts: la secció basca agrupa com-
panys i companyes de Guipúscoa, Àlaba 
i Biscaia, per als quals organitza tornejos 
socials. Una representació de pádel país 
vasco ha participat en la vii copa associació 
de saragossa. 

adscrita al pas-voluntaris de ”la caixa”, 
la secció ha pres part en el torneig de pàdel 
adaptat amb jugadors en cadira de rodes.

Pádel Palencia
DelegAt: Jaime vaquero Martín
creAció: 2017
ActivitAts: en la tercera temporada de tra-
jectòria associativa, pádel palencia ha 
organitzat la lliga social per a parelles 
masculines, femenines i mixtes. 

Pádel salamanca
DelegAt: Juan carlos cruz Rubio
creAció: 2016
ActivitAts: en la seva quarta temporada 
d’activitat associativa, la secció castellana 
ha organitzat la tercera edició de la lliga 
social pádel tormes, en les modalitats de 
dobles masculins, dobles femenins i do-
bles mixtos.  

Pádel sevilla
DelegAt: luis Francisco castañón Romero
creAció:  2004
ActivitAts: des de l’1 de setembre, la secció 
sevillana ha disputat la lliga social amb 
quadres específics per a parelles mascu-
lines (dilluns, dimarts i dimecres) i per a 
parelles femenines (dilluns i dimecres). Una 
representació de pádel sevilla ha participat 
en la vii copa associació de saragossa.

Pàdel tarragona
DelegAt: eduard Masip Bastida
creAció:  2004
ActivitAts: la secció organitza el torneig so-
cial Memorial Joan carles Garcia, en memò-
ria de qui va ser-ne el fundador. Una repre-
sentació de pàdel tarragona ha participat 
en la vii copa associació de saragossa.  

Pádel tenerife
DelegAt: emilio de armas González
creAció: 2016
ActivitAts: la secció es va crear fa tres anys 
amb el propòsit d’organitzar tornejos socials 
entre els companys que en formen part.

Pádel valencia
DelegAt: José Manuel González Rodríguez
creAció: 1999
ActivitAts: la secció valenciana ha organit-
zat el torneig social a les pistes del club 
atlanta. Una representació de pàdel tar-
ragona ha participat en la vii copa asso-
ciació de saragossa.  

adscrita al pas, pádel valencia ha par-
ticipat als Jocs solidaris interempreses. 

Pádel valladolid
DelegAt:  José Miguel trigo Grande
creAció: 2017
ActivitAts: la secció castellana organitza 
tornejos socials amb quadres masculins, 
femenins i mixtos. Una representació de 
pádel valladolid ha participat en la vii copa 
associació de saragossa.  

Pádel Zaragoza
DelegAt: Francisco Javier arnedo Rodríguez
creAció: 2006
ActivitAts: la 14a campanya d’activitat ha 
estat inoblidable per a pádel Zaragoza. 
d’una banda, ha organitzat la lliga social 
de primavera i la lliga social de tardor per 
a parelles masculines, femenines i mixtes. 
de l’altra, ha pres part en el torneig em-
presarial Heraldo de aragón. i la cirereta 
ha estat l’organització impecable de la vii 
copa associació a casa seva. 

Petanca Barcelona
DelegAt:  Josep alapont Bataller
creAció: 1985
ActivitAts: Ha dut a terme els quatre 
campionats socials que constituei-
xen el gruix del seu programa d’ac-
tivitats, començant pel social open, 
continuant pel social d’apuntadors 
i culminant amb el torneig prima-
vera eurocopa 2019. el 19 de juny, 
petanca Barcelona va celebrar el 
dinar de cloenda de la temporada 
2018-2019.

“La petanca és 
psicologia i estratègia i 
exigeix molta capacitat 
de concentració”
Yolanda Matarranz 
(petanquista)

Billar Barcelona
DelegAt: Joaquim Muller valentí
creAció:  2001
ActivitAts: els billaristes de la secció 
han disputat, una temporada més, 
els campionats socials de billar en 
les modalitats de carambola lliure, 
la lliga social de carambola a Ban-
da i el de carambola a tres Bandes 
i el campionat social de les tres mo-
dalitats combinades. 

“Hi ha sis milions de 
tirades en el joc del billar”
Albert Einstein (científic) 
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PESCA ESPORTIVA
“Quan agafes una canya per primer cop, no 
ets conscient que has tornat a néixer”
Joseph D. Farris (pescador esportiu)

Pesca Andalucía Occidental
DelegAt : Juan vázquez pavón
creAció:  1998
ActivitAts: entres les activitats dutes a 
terme per la secció pesquera de la 
demarcació d’andalusia oriental cal 
destacar l’activitat, de pesca i gastro-
nomia, convocada conjuntament amb 
la secció de Gastronomía Huelva. 

Pesca Barcelona
DelegAt: Joan astorch parera
creAció:  1985
ActivitAts: la secció barcelonina prac-
tica la modalitat de pesca des d’em-
barcació, en sortides adreçades a tots 

els components i que parteixen, a pri-
mera hora del matí (07.30 h) des del 
port de castelldefels. pesca Barcelo-
na també ha organitzat cursos per 
obtenir llicències de patronatge.

Pesca eivissa i Formentera
DelegAt: Joan Marí Bueno
creAció: 1987
ActivitAts: la secció que aglutina els 
aficionats eivissencs i formenterencs 
a la pesca es va crear amb l’objectiu 
d’organitzar sortides amb vaixell per 
practicar l’esport de la pesca en els 
dos-cents quilòmetres de costa de 
què disposa l’illa.

Mototurismo castilla y león
DelegAt: Fernando largo Fernández
creAció:  2001
ActivitAts: els motoristes de castella i 
lleó presenten un programa que, d’una 
banda, inclou les quedadas de cap de 
setmana i, de l’altra, els motoalmuerzos 
d’una jornada, com ells mateixos els 
anomenen. 

Mototurisme lleida 
leandre Florensa
DelegAt: Miguel trujillo pestaña
creAció:  2010
ActivitAts: la secció dels motoristes 
lleidatans convoca sortides en grup 
que combinen l’atractiu de la carrete-
ra amb l’entorn natural, cultural i gas-
tronòmic, com va ser l’escapada a 
cotlliure duta a terme enguany. 

“No és pel que és, sinó 
pel que pot arribar a 
transmetre: aquesta és 
la màgia de viatjar en 
motocicleta” 
(cita anònima)

MOTOTURISME

ESpECIAL ESpOrt
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Piragüismo tenerife
DelegAt: Juan andrés Hernández 
Hernández
creAció: 2016
ActivitAts: És un grup molt actiu el que 
integren els companys i companyes 
piragüistes de tenerife. en la tercera 
temporada d’activitat, han convocat 
sortides de manera regular cada quinze 
dies, en què es combinen les pràctiques 
d’iniciació als caiacs i les de perfeccio-
nament tècnic a mar obert. 

remo Bizkaia este
DelegAt: José argoitia vila
creAció: 2019
ActivitAts: la nova secció ha format una 
tripulació per entrenar i competir en 
regates.

remo cantabria
DelegAt: José Miguel algorri Mier
creAció: 2019
ActivitAts: la secció Remo cantabria ha 
estat una de les grans novetats de la 
temporada 2018-2019 entre les seccions 
esportives. el grup d’aficionats al rem 
càntabres, liderats per José algorri, es 
proposa practicar aquest esport tan es-
forçat i competir en curses de traineres.

remo euskadi Margen Derecha
DelegAt: Javier abad Martín
creAció: 2019
ActivitAts: la secció Remo euskadi Mar-
gen derecha ha estat una altra de les 
grans novetats d’aquest curs. creada 
seguint l’exemple de la seva homòloga 
càntabra, els remers bascos també 
practiquen el rem i volen competir en 
curses de traineres.

“En el piragüisme de 
competició, està prohibit 
abaixar els braços” 
M. Cooper Walz  
(piragüista olímpica)

PIRAGÜISME 
I REM

VELA ESPORTIVA
“Si pots dir ja no puc més és que encara et 
queden forces abans de rendir-te”
Guillermo Altadill (regatista)

vela Andalucía Oriental
DelegAt: isidro cabrera cruz
creAció:  2009
ActivitAts: la secció agrupa companys 
i companyes de la demarcació d’an-
dalusia oriental i salpa dels ports de 
Benalmàdena i de Màlaga per fer les 
seves “sortides de pràctiques”. el juli-
ol, vela andalucia oriental ha viatjat a 
sicília. adscrita al pas-voluntaris de 
”la caixa”, la secció ha fet una sortida 
amb nens i nenes de l’asociación sín-
drome de down Jaén y provincia. 

vela Huelva
DelegAt: Raúl Méndez Ruiz de villegas
creAció: 2019
ActivitAts: entre les seccions de vela, la 
de Huelva és la nova convidada. “capi-
tanejada” per Raúl Méndez, es proposa 
convocar sortides per gaudir de la nave-
gació i aprendre’n les nocions bàsiques.  

vela Mallorca
DelegAt: Guillem Orfi Verd
creAció: 2013
ActivitAts: el programa d’activitats de la 
secció mallorquina de vela es basa en 
la convocatòria de sortides per navegar 
per les aigües de tot el litoral balear. 

vela y Motonáutica Asturias
DelegAt: Ricardo alberto Zafrilla olayo
creAció: 2018

ActivitAts: en el segon any de funcio-
nament, la secció asturiana ha dut a 
terme diverses sortides per navegar 
per la badia de Gijón, a més d’una tra-
vessia d’una jornada sencera entre 
Gijón i luanco, d’anada i tornada, que 
va agradar molt a la jove tripulació 
asturiana.  

vela i Motonàutica Barcelona
DelegAt: antonio del Río Huertas
creAció:  1985
ActivitAts: durant la temporada 2018-
2019, la secció barcelonina degana 
entre les de vela i una de les històri-
ques de la casa, ha organitzat sortides 
en veler des del port del Masnou i cur-
sets d’iniciació a la vela i també de 
patró d’embarcació. 

vela y Motonáutica cádiz
DelegAt: Juan Manuel Jiménez 
Bermúdez
creAció:  2013
ActivitAts: la secció gaditana ha dut a 
terme una campanya amb diverses 
sortides, entres les quals destaquen 
la del comiat del buc escola Juan se-
bastián elcano, la del Guadalquivir, la 
travessia de l’estret de Gibraltar per 
visitar tànger i la del cabo trafalgar.

adscrita al pas-voluntaris de ”la 
caixa”, la secció ha convidat a navegar 
nens en risc d’exclusió social.
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tennis Barcelona
DelegAt: delfí Urgelés Borràs
creAció:  1985
ActivitAts: la gran novetat d’una de les 
seccions esportives històriques de casa 
nostra, i amb més inscrits, ha estat el 
trasllat a les pistes de terra batuda del 
club Hispà Francès, on ha disputat els 
socials de lliga individual de 1a i de 2a 
(amb dos grups per a cada categoria), 
la lliga de dobles i el Rànquing social. 

adscrita al pas-voluntaris de ”la 
caixa”, la secció ha participat en els Jocs 
interempreses 2019. 

tenis Huelva
DelegADA: Rocío albéndiz llanes
creAció:  2012
ActivitAts: la secció de Huelva dels as-
sociats i familiars aficionats al tennis ha 
completat una campanya en la qual ha 
tornat a organitzar la lliga social, en les 
modalitats masculina i femenina, que 
es va iniciar el setembre de 2018. 

“Sempre he cregut que 
el tennis és un esport 
genuïnament femení” 
Anna Kournikova (tennista)

TENNIS

“Córrer em va fer sentir com un ocell 
escapant-se de la seva gàbia” 
Priscilla Welch (campiona de maratons)

Atletismo Burgos 
DelegAt: Gregorio Horga Manzanal
creAció: 2015
ActivitAts: la dels runners burgalesos 
competeix en diverses proves del ca-
lendari atlètic, com la iii Marató de 
Burgos, el 41è cross del crucero, la 
san silvestre cidiana-Burgos o la noc-
turna de Modubar, entre d’altres.

running Almería 
DelegAt: Fernando Martínez-corbalán 
lópez
creAció: 2016
ActivitAts: en la tercera temporada, els 
runners almeriencs han pres part en 
la cursa de Gran Fons Mediterrani, en 
la san silvestre almería i en la Mitja 
Marató i 9K d’almeria, entre altres pro-
ves del calendari. 

running Asturias
DelegAt: Jorge aliende llorente
creAció: 2016
ActivitAts: en la quarta temporada d’ac-
tivitat, el programa dels fondistes as-
turians contempla la participació en 
curses urbanes i en curses per pistes 
rurals. 

running granada
DelegADA: ana isabel Martínez carrión
creAció: 2016
ActivitAts: amb el nom de quedadas 
per anomenar les convocatòries, en la 
tercera temporada, els fondistes gra-
nadins han compartit entrenaments i 
la participació en curses. 

running Málaga
DelegAt: Rafael Barrera pages,
Gustavo Ruiz coloma
creAció: 2015
ActivitAts: amb Rafael Barrera substi-
tuint Gustavo Ruiz al capdavant, la 
secció ha disputat diverses proves, 
entre les quals el v trail archidona, la 
Marató de Málaga, el trial la capitana, 
la Mitja Marató de torremolinos, el de-
safío torcal sur i la 101KM Ronda. 

running Menorca
DelegADA: immaculada vinent cabra
creAció: 2019
ActivitAts: amb imma vinent assumint 
les funcions de delegada, la secció dels 
runners menorquins s’ha creat enguany 
amb l’objectiu de participar plegats en 
les proves del calendari balear. 

running Murcia
DelegAt: pedró José salas Hoyos
creAció: 2016
ActivitAts: la secció dels runners mur-
cians ha completat la seva tercera 
temporada d’activitat amb un progra-
ma de convocatòries per prendre part 
en curses populars que es disputin, 
bàsicament, en la comunitat murciana. 

running Navarra
DelegAt: Juan José Moreno chocarro
creAció: 2017
ActivitAts: la secció dels companys i 
companyes aficionats a les curses de 
fons de navarra ha completat la se-
gona temporada d’activitat. 

ESpECIAL ESpOrt
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tennis de taula Barcelona
DelegAt: Joaquim salgado Mendoza
creAció: 1994
ActivitAts: amb més de dos-cents ins-
crits, tennis de taula Barcelona ha or-
ganitzat, en clau interna, el campionat 
social i la iii lliga “ping pong per a tot-
hom”; i, en clau externa, ha disputat el 
campionat d’espanya de veterans i la 
lliga i la copa provincial Federada de 
Barcelona. 

adscrita al pas-voluntaris de ”la 
caixa”, tt Barcelona ha participat als 
Jocs interempreses 2019.

tenis de Mesa Burgos
DelegAt: clemente Monge agustín
creAció: 2015
ActivitAts: en el quart any d’activitat as-
sociativa, la secció burgalesa ha com-
pletat un calendari d’activitats intens. 
tM Burgos ha disputat una temporada 
més el 32è campionat de tM de Burgos 
per a empreses, una lliga de 16 equips 
iniciada l’octubre del 2018 i finalitzada 
el març del 2019. 

“No es pot jugar a futbol 
als 80 anys; en canvi, 
a tennis de taula, sí.” 
He Zhi Wen (palista olímpic)

TENNIS  
dE TAULA

TRIATLÓ I FONdISTES
“Establir un objectiu personal i ser capaç 
d’assolir-lo és guanyar la prova” 
Heather Wurtele (campiona de triatló) 

triatló i Fondistes Barcelona
DelegADA: Maria núria torralba llopis
creAció:  2007
ActivitAts: la secció dels fondistes i els 
triatletes barcelonins ha mantingut un 
calendari d’activitats certament carre-
gat, amb participació en 15 curses po-
pulars urbanes i rurals, i en 11 triatlons. 
adscrita al pas-voluntaris de ”la caixa”, 
atletes de la secció ha participat en la 
trailWalker Girona, en la Magic line 
Barcelona i en els Jocs interempreses. 

triatlón y carreras Populares 
Madrid
DelegAt: Fernando santamaría Marcos
creAció: 2012
ActivitAts: la secció madrilenya ha par-
ticipat en diverses proves, com la 10K  
trofeo José cano, la san silvestre va-
llecana, la Mitja Marató de Madrid o el 
10K de Madrid. adscrita al pas-volun-
taris de ”la caixa”, atletes de la secció 
han participat en la trailWalker Madrid. 

triatlón y carreras Populares 
valència
DelegAt: Ricardo piera Ballesteros
creAció:  2010

ActivitAts: Fins a 13 convocatòries ha 
presentat el programa d’activitats de 
la secció valenciana, de les quals cinc 
han estat triatlons i nou, curses popu-
lars, maratons, mitges maratons, mar-
xes i 10K. també van acollir el triatló 
associació a orpesa. 

triatlón y Fondistas euskadi
DelegAt: Koldo Muñoz Rodríguez
creAció: 2015
ActivitAts: en la quarta temporada com-
pleta, els fondistes bascos han dut a 
terme un calendari amb diverses pro-
ves, com la nocturna de Bilbao (mitja 
marató i 10K), la Behobia-donostia, la 
santurce-Bilbao i el 35è Memorial itzi-
ar lópez Uralde.  

triatlón y Fondistas sevilla
DelegAt: Fernando Rubiales Álvarez-
dardet
creAció:  2019
ActivitAts: Una altra de les novetats de 
la temporada la constitueix la secció 
dels triatletes i fondistes sevillans que, 
amb Fernando Rubiales al capdavant, 
es proposen compartir la participació 
en proves del calendari andalús. 
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SECCIONS ESPORTIVES dE L’ASSOCIACIÓ 
dEL PERSONAL dE ”LA CAIxA”

Mapa coMplet de seccions 
esportives de l’associació  
del personal de ”la caixa” 

Illes Canàries
 actividades subacuáticas 

lanzarote
 Fs tenerife
 Golf Gran canaria
 Karting tenerife
 pádel tenerife
 piragüismo tenerife
 senderismo tenerife

Andalusia
 pesca andalucía 

occidental
 vela andalucía oriental
 Baloncesto almería
 Btt almería
 Fs almería
 Fútbol almería
 Golf almería
 pádel almería
 Running almería
 senderismo almería
 actividades 

subacuáticas cádiz
 Baloncesto campo 

de Gibraltar (cádiz)
 Golf cádiz
 vela y Motonáutica cádiz
 actividades 

subacuáticas córdoba
 pádel córdoba
 Baloncesto Granada
 esquí Granada
 Fútbol Granada
 Golf Granada
 pádel Granada
 Running Granada
 Golf Huelva
 pádel Huelva
 tenis Huelva
 vela Huelva
 actividades 

subacuáticas Jaén
 Btt Jaén
 esquí Jaén
 Fs Jaén sur
 pádel Jaén
 senderismo Jaén
 Btt Málaga
 pádel Málaga
 Running Málaga
 Baloncesto sevilla
 Fs sevilla
 Golf sevilla
 pádel sevilla
 triatlón y Fondistas 

sevilla

Aragó
 pádel Zaragoza

Astúries
 actividades 

subacuáticas asturias
 Btt asturias
 esquí asturias
 Fútbol 7 asturias
 Karting asturias
 pádel asturias
 Running asturias
 vela y Motonáutica 

asturias
Cantàbria 
 esquí cantabria
 Fs cantabria
 Fútbol 7 cantabria
 pádel cantabria
 Remo cantabria

Catalunya
 activitats subaquàtiques de 

catalunya
 Bàsquet Barcelona
 Btt Barcelona
 Billar Barcelona
 caminants Bages-Berguedà  
 caminants Barcelona
 Fs Barcelona
 Fs Mollet
 Futbol Barcelona
 Golf Barcelona
 Muntanya Barcelona
 pàdel Barcelona
 pesca Barcelona
 petanca Barcelona
 taitxí Barcelona
 tennis Barcelona
 tennis de taula Barcelona
 triatló i Fondistes Barcelona
 txikung Barcelona
 vela i Motonàutica Barcelona
 ciclisme Ripollès
 esquí Girona
 Fs empordà
 Fs la selva
 Golf Girona
 caminants lleida
 Golf lleida
 Mototurisme lleida leandre 

Florensa
 caminants tarragona
 Golf tarragona
 pàdel tarragona

Regió de Múrcia
 Baloncesto Murcia
 Fs Murcia
 Golf Murcia
 Running Murcia

País Valencià
 Btt alicante
 Fútbol 7 alicante
 pádel alicante
 senderismo alicante
 Yoga valencia
 Baloncesto valencia
 ciclismo valencia
 esquí valencia
 Fs valencia
 Fútbol 7 valencia
 Golf valencia
 Karting valencia
 pádel valencia
 senderismo valencia
 triatlón y carreras 

populares valencia

País Basc
 Baloncesto Bizkaia
 Fs Bizkaia
 Golf Bizkaia
 pádel país vasco
 Remo euskadi 

Margen derecha
 Remo Bizkaia este
 triatlón y Fondistas 

euskadi

Navarra 
 Btt navarra
 esquí navarra
 Fs navarra
 Montaña navarra
 pádel navarra
 Running navarra

Illes Balears
 activitats subaquàtiques 

eivissa i Formentera
 activitats subaquàtiques 

Mallorca
 activitats subaquàtiques 

Menorca
 ciclisme Mallorca “sa poltrú”
 esquí Mallorca
 Fs eivissa
 Fs Mallorca
 Golf Mallorca
 Golf Menorca
 pádel Mallorca
 pádel Menorca
 pesca eivissa i Formentera
 Running Menorca
 senderisme eivissa i 

Formentera
 vela Mallorca

Comunitat de Madrid
 actividades 

subacuáticas Madrid
 Baloncesto Madrid
 Fs Madrid
 Golf Madrid
 Montaña Madrid
 pádel Madrid
 triatlón y carreras 

populares Madrid

Castella i Lleó
 Golf castilla y león
 Mototurismo castilla 

y león
 pádel Ávila
 atletismo Burgos
 Fs Burgos
 Fútbol 7 Burgos
 pádel Burgos
 senderismo Burgos
 tenis de Mesa Burgos
 esquí león
 Fs león
 pádel palencia
 pádel salamanca
 pádel valladolid

Castella-La Manxa
 Golf toledo

Galícia
 Fútbol 7 la coruña
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LASOCI SErvEIS Més informació a
www.cuidemdetu.org

entra a www.cuidemdetu.org i 
descobreix tot el que t’oferim 

per a tu i la teva família.CUIdEM dE TU

OCI

L’aquàrium Barcelona
oci, ciència, educació, diversió... i molt 
més! submergeix-te i passeja pel 
fons del mar.

BOTIGUES

Apple
aconsegueix les últimes novetats 
d’apple a un preu preferencial. 
descomptes i promocions exclusives.

OCI

Circuit de Barcelona-Catalunya
descomptes per assistir a importants 
esdeveniments del món del motor: 
Fórmula 1 i MotoGp.

ESPORT

VEEVO
Mètode d’entrenament únic, basat en 
la combinació d’entrenament 
funcional, fitboxing i meditació.

OCI

Water World i Aquadiver
parcs aquàtics a lloret de Mar i platja 
d’aro, amb extraordinàries atraccions 
i serveis.

HOTELS

Balneario Sicilia
combina el servei i l’atenció d’un hotel 
de quatre estrelles, amb una zona 
termal d’excel·lents instal·lacions.

HOTELS

Balneari Caldes de Boí
estació termal situada a 1.500 metres, 
al cor del pirineu lleidatà, amb 
descomptes únics. 

HOTELS

VVF Villages
lloguer d’apartaments i residències 
unifamiliars ubicats en zones 
d’interès turístic de França.

ESPORT

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

HOTELS

Campings.com
Més de 2000 càmpings a europa. 
trobaràs fàcilment el teu ideal. prepara’t 
per a unes vacances inoblidables.

OCI

Catalunya en miniatura
circuit de maquetes a escala de tot 
catalunya, declarat d’interès turístic 
nacional, i el Bosc animat.

ESPORT

DiR
centres de fitness, salut i benestar. 19 
clubs a Barcelona i sant cugat. 
suma’t a un estil de vida saludable!

ESPORT

Hospitalet Nord Centre Esportiu
complex amb sala de fitness, piscina 
coberta, pavelló, camp de futbol i 
pistes de tennis, pàdel i atletisme.

HOTELS

Cala Montjoi
t’ofereix descomptes especials en 
allotjaments en aquest complex de 
vacances de la costa Brava. 

ESPORT

O2
Gaudeix del benestar en balnearis 
urbans i centres on es potencien els 
hàbits de vida saludable. 

VIATGES

Expedia
Hotels, apartaments, cases rurals, 
vols... planeja les teves vacances amb 
expedia a preus competitius.

SOCIAL

Grapats
nougrapats ha posat en marxa www.
grapats.com, on pots trobar objectes i 
roba de segona mà.

HOTELS

Roc Blanc Hotels
Reserva amb descompte les teves 
estades als hotels Roc Blanc d’andorra 
o termes Montbrió de tarragona.

ALIMENTACIÓ

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

FORMACIÓ

Universitat Oberta de Catalunya
Matricula’t en els estudis de postgrau 
o màsters no oficials on-line amb 
descompte a la matrícula.




