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Editorial

l’esport
ens uneix
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 seccions 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 marcant gols o encistellant bàsquets, pedalejant per
carreteres i pistes, millorant el swing i el draw, disputant punts, sets i partits amb pales i raquetes,
encadenant caramboles, fent llargues caminades,
pujant muntanyes, baixant per pistes d’esquí, conduint karts i motos, corrent curses populars i fins
i tot triatlons, pescant, navegant amb el velam desplegat, 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

Fer esport, en la freqüència i intensitat adequades, 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 mantenir les articulacions engreixades, a sentir-nos
més àgils i a mantenir el cos en harmonia.
I, com sabem prou bé, l’esport és una activitat 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

Fomentar l’esport
compartit amb els
companys i familiars és
un dels objectius de
l’associació

www.lasoci.org
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La festa del futbol

Que gran,
Tenerife!

El millor gol de la Copa:
l’abraçada entre companys
quan s’acaba el partit.

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

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 manera que vam rebre la col·laboració i el
suport de part de tots i de totes abans i

F
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durant la competició. No els puc estar
més agraït”, paraula de Goyo Pérez, delegat 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
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La benvinguda als equips
del divendres i el sopar i
cloenda de la gran festa
del futbol sala associatiu, de l’endemà, van ser els dos actes socials 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 Junta Directiva de l’Associació, hi va
assistir Josep Maria Mora.

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

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 mostrava 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.

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

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

a la preciosa ciutat de La Laguna (declarada 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

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 també l’afluència de molts aficionats locals
als partits, va propiciar un ambient molt
maco a les graderies.
La competició va tenir bon joc, competitivitat al màxim i esportivitat exquisida per part de tots els equips, tal
com van remarcar els àrbitres de la Federación 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 disputar una semifinal, mentre que la
segona va enfrontar FS Tenerife i FS

Eivissa guanya
la Copa Veterans 2019
Paral·lelament, les seccions
de Barcelona, Mollet, Empordà i Eivissa van disputar
la XV Copa Veterans 2019, un quadrangular pel sistema de lligueta i

amb una final entre barcelonins i eivissencs que es va decidir per penals,
després que el partit acabés amb
empat a quatre gols, a favor de FS Eivissa. Enhorabona!

www.lasoci.org
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XXI Copa Associació
de Futbol Sala 2019
Juny de 2019
La Laguna, Tenerife

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

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 vegada, 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, enhorabona a la secció FS Tenerife, que va
ser una amfitriona fantàstica de la gran
família del futbol sala de la Soci.

(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

reunió a zamora
elecciones:
ELECCIONS:Resultados
Resultats definitius
definitivos

us hi volem a
tots i totes!
“I què hem de fer per donarnos d’alta?”. Aquesta pregunta 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 presidenta 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 Castella i Lleó-Astúries, Marc
Benhamou, s’emmarca
en la roda de visites i contactes amb les delegacions territorials de CaixaBank
per donar a conèixer el nostre
projecte i els seus avantatges alhora que també per estrènyer els llaços
de col·laboració.
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la nova junta rectora
La nova Junta Rectora de l’Associació va quedar constituïda
definitivament el 26 de juny,
quan la Comissió Electoral va donar per
acabat el procés electoral, sense cap incidència a ressenyar, iva confirmarels 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 constituïda per 141 rectors de 75 demarcacions. La
llista completa es pot consultar al web de
l’Associació (www.lasoci.org). LaJunta Rectora té la responsabilitat de prendre les
decisions adequades per garantir la bona
marxa de l’Associació. Enhorabona!

En record de Llorenç Sànchez Vilanova
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 Quirúrgic, l’antecedent de la Mútua. Sànchez
Vilanova va destacar per la seva faceta

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

com a escriptor prolífic i alhora especialitzat en la història de la seva terra, el Pallars
Sobirà. Amb un centenar d’obres publicades, va rebre la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat del 2015.
Però sobretot, en Llorenç era una bona
persona i un company exemplar.

LASOCI

cultura

ens hi apuntarem!

FEM-HO EN FAMÍLIA!
Tres mares impulsen una nova idea de secció
dedicada a les famílies de la Soci
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’excursionisme, per exemple, amb els
companys,però també amb els fills i la parella?
Amb aquesta idea, a la Soci s’està impulsant una nova iniciativa pensada específicament 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 Barcelona i s’espera que l’exemple agradi a
molts altres llocs. “En el nostre cas, volem
fer trobades cada dos mesos per poder gaudir en família d’activitats variades i pensades 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”, afegeix la María José.

P

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!

Música Moderna

Primavera
No Time
a Madrid
Estan inspirats!
Els No Time van
dur a terme el
seu segon concert de la
temporada per acomiadar la primavera. El lloc
escollit en aquesta ocasió va ser l’Asador de Pedro, a la localitat d’Alpedrete, on es va congregar
un nodrit grup de seguidors i amics de la banda.
Val a dir que el local
oferia l’oportunitat a qui
hovolgués de sopar mentre els No Time versionaven 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 capdavant. Deliciós!

El “trident” fundador de la Soci en Família.

a
24ES
i 25
LAde
21setembre!
EDICIÓN

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 companyes 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 companyia representarà a Sevilla El anticuario, 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!

www.lasoci.org
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GastronomÍa Bilbao

!

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

‘Màster Xef’
solidari a BILBAO

gastronomia
Taller gastronòmic
baix empordà

benvinguts
al taller
dels nous
sabors
Aprendre, preparar i assaborir. 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 persones, 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, Roser Clopes, Josep Castro, Jordi Puig
i Jaume Mundo. Així dona gust!

La secció biscaïna fa un concurs de ‘pintxos’
en el marc del PAS-Voluntaris de ”la Caixa”
astronomía Bilbao
ens va sorprendre
amb el seu atractiu
concurs de ‘pintxos’
del qual vam informar en aquestes mateixes pàgines. Ganes d’aprendre,
creativitat, bon rotllo i unes creacions
per llepar-se els dits.
Ara, els companys i companyes bilbaïns s’han superat i han fet allò que
és l’essència del nostre PAS-Voluntaris

G

de ”la Caixa”: compartir les nostres
aficions amb col·lectius més desafavorits 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 activitats com aquesta”, va ser l’agraïment, 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!

Els nois i noies de Gaude
van gaudir de la gastronomia.
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Taller
Ens agrada
gastronòmic
la cuina

Salamanca,
gastronomia
i salut

Amb el suggerent lema “que
el menjar que ens alimenta,
alhora ens protegeixi”, Gastronomía Salamancava organitzar un sopar
on es tractava de fer coincidir la necessitat i el plaer de menjar amb l’hàbit d’ingerir aliments bons per a la salut.
El punt de trobada va ser un restaurant d’Aldearrodrigo, amb els fogons a punt per a una activitat “molt
interessant, entretinguda i en un ambient molt maco”, en paraules del
delegat, Miguel Ángel Rodrigo. A la
propera, t’hi conviden!

LASOCI

Esports

Esforç en equip!

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
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.

L’

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 Euskadi
no podien
ser menys
L’exemple dels
remers càntabres
ha quallat ràpid
en la creació de dues seccions de rem a Euskadi.
Així, des de la primavera que Remo Euskadi Margen Derecha està funcionant a un molt bon ritme. I
és que, atenció, els remers
bascos van debutar el 2
d’abril amb la primera sortida i, a 13 de juny (última dada
recollida), ja havien convocat una quinzena de regates
d’entrenament. L’altra és
Remo Bizkaia Este, de creació una mica més recent,
amb José Argoitia guiant la
tripulació. Van forts!

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

www.lasoci.org
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Activitats Subaquàtiques Catalunya

A la recerca d’aigües
cristal·lines

Els submarinistes catalans
van explorar el fons marí
de les Maldives.

Ens apassiona practicar el ‘socimarinisme’
l calendari dels submarinistes catalans presenta
una proposta variada d’immersions 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.

E

En aquesta ocasió, va tocar la grossa: 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 inoblidable, com reconeixia el delegat,
David Alfós. Tenim les fotos, sobren més
paraules...

Actividades
Actvidades Subacuáticas
Subacuáticas Jaén
Jaén

Ens submergim a Calahonda
Les instal·lacions del Centro de
Buceo, a la platja granadina de
Calahonda, un dels llocs d’immersió preferits per a molts submarinistes
del litoral andalús, va ser un any més el
punt de trobada dels companys i companyes d’Actividades Subacuáticas Jaén per
fer la primera immersió d’una temporada
“en la qual tornarem a gaudir d’un esport

10

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

apassionant com és el nostre i en la millor
companyia”, segons ens informa José Vicente Girona.
“Vam veure ballestes i altres espècies
mediterrànies”, afegia el delegat de la secció, 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.

Actividades Subacuáticas Córdoba

CÒrdoVa explora
Cala de Maro

En companyia
de peixos, tota
una experiència.

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!

Actividades Subacuáticas Madrid

A Madrid, el busseig
els enganxa
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!

Dos moments de la jornada a Cala de Maro.

Ens agrada la vela

El mar és la passió
d’una secció pionera

La tripulació barcelonina, sempre a punt!

“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!

www.lasoci.org
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Ens agrada el ciclisme

Fem el cim

Creta va ser
nostra

De Mallorca a l’Aragó
En la seva particular “Vuelta” de cada any, la secció
Ciclisme Mallorca va fer la ruta verda Ojos Negros
ada any amb l’arribada del
bon temps, Ciclisme Mallorca, 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 viatjant 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-

C

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 celebrar les noces d’argent de Sa Poltrú”.

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

Nova secció

ciclismo
ciclisme navarra

València estrena ciclisme
La nova secció Ciclismo Valencia
ha debutat amb molt bon cop de
pedal. A principis de juny, els components van prendre part en la
Marxa Cicloturista Ciutat de València, amb distàncies a escollir
de 76, 100 i 185 quilòmetres i on
van coincidir amb il·lustres com
Miguel Indurain.
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El Gigilos, de 2.080 metres, va ser el primer
cim que va coronar
l’expedició de Muntanya Barcelona a l’illa grega de Creta.
El segon havia de ser el Pachnes, 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 crònica delviatge que tenim penjada
alweb 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.
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per camins i
per carreteres
La secció dels ciclistes navarresos ha
canviat de nom de Bici Todo Terreno
a Ciclismo Navarra.Amb aquest canvi, 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!

Activitat conjunta

Alacant ajunta
‘bikers’ i caminants
Les seccions alacantines de BTT i senderisme
s’ajunten per fer la via verda del Maigmó

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

ctivitat conjunta de
dues seccions afins i
que estava oberta a tots
els empleats de CaixaBank 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 etapes per la via verda del Maigmó, que discorre per l’antiga via del tren Agost-Alcoi,

A

que mai va ser operativa, de 22 quilòmetres, amb sis túnels i dos viaductes.
Ambdues seccions van fer els recorreguts adaptats a les seves modalitats, en bicicleta i a peu, i posteriorment es van retrobar per posar-hi el colofó amb un bon àpat.

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

a un bon ritme

Burgos es
fa seva la
serra DE
PALÈNCIA
El GR-1 que parteix de
la localitat de Palència
de Barruello de Santullán i es connecta amb la de Felices de Castillería, a través d’uns
camins que tants caminaires i
peregrins han recorregut al llarg
de la història, amb paratges
esquitxats per bosquets de xops, roures i alzines, va ser
el “repte” que es
vanproposarels
c o m p a nys i
companyes de
Senderismo
Burgos.
Va ser una
excursió de dificultat moderada, que va
convocarun bon nombre
dels senderistes, amb María
Rosa Muñoz marcant el pas i,
després de la qual, el grup va
reposar forces amb un dinar entre col·legues en una posada de
la terra caminada. A Senderismo
Burgos, s’ho saben muntar bé!

incansables...

Santiago ja és
una mica més a prop

Els senderistes de Tenerife, abans de començar l’etapa.

Seguint les passes
de l’apòstol. Els companys i companyes
de Senderismo Tenerife estan
una mica més a prop de Santiago de Compostel·la.
Aquest estiu, el grup de la
secció que està fent elCamí de
Sant Jaume, amb el delegat,
Ángel Rodríguez, marcant el

pas,va reprendre elperegrinatge allà on l’havia deixat l’any
passat, a Logroño, i va completar l’etapa fins a Burgos, amb
parada i fonda a Santo Domingo de la Calzada. “Vam arribar
sans i estalvis, i hem deixat enrere 134 quilòmetres menys per
arribar”, explica eldelegat. L’any
que ve, més…

www.lasoci.org
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Trobada de triatletes

Arnau Pérez
triomfa a Orpesa
El triatleta de Triatló Barcelona guanya amb
el mallot de la Soci la destacada prova valenciana
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 Populares 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 presents mallots de la Soci portats per companys i
companyes barcelonins, madrilenys, bilbaïns i

C

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

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

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 modalitat Olympic Sub-23.
Nedador consumat amb experiència en proves
d’alt nivell, el d’Orpesa era el quart triatló de l’Arnau, “una disciplina que vaig començar a practicar
l’estiu passat”, explica. Enhorabona, campió!

Running Málaga
nos
la volta
gusta
més
pilotar...
ràpida

A Tenerife, els karts
no paren de rodar
Al circuit de l’Esperanza,
els motors dels monoplaces de l’escuderia Karting
Tenerife, la secció dels pilots i de la
pilot, reivindicant la presència femenina 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 generalacumulada estava liderada pel company
Jiménez, amb Francis iLalo completant
el podi. I com xalen! T’hi apuntes?

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 determinació i molt bona forma.

14

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

Són bones amigues

La Copa de CastElla I
LLeó, BiSCaia i Madrid
Les tres seccions van tornar a disputar el “seu”
triangular, que els serveix per reforçar llaços
unts ens ho passem millor! Amb aquest lema
cent per cent associatiu per bandera, al
camp de Lerma i organitzada per Golf Castilla y León, es va celebrar la ja quarta edició
de la Copa Triangular de Golf, que es va
completar amb la participació de Golf Madrid 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.

J

golf toledo

el iv torneig
social, a cOnca
Golf Toledo és una secció formada
per companys i companyes de diferents 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.

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

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...

Torneig Social

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.

www.lasoci.org
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Què bé que sona...
QuE

La Banda ho
torna a petar!
En una calorosa nit d’estiu, les
instal·lacions delClub Hispà Francès 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”, segons precisa el bateria, Delfí Urgelés, per
a un públic molt receptiu i entregat.
Dividit en diferents fases, “una primera
amb cançons més tranquil·les peracompanyar el sopar i una segona amb tota la carn
a la graella, perballari deixar-se anar”, elgrup
va repassarelseu ampli repertori deversions
dels clàssics del pop i el rock. Una delícia.

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

Torneig benèfic

18 Forats per
una bona causa
Voluntaris de ”la Caixa” i Golf Barcelona
recapten fons per a persones sense llar
dscrita al PAS-Voluntaris de ”la Caixa”, la secció Golf
Barcelona, que enguany 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.

A

Costa Daurada
L’escenari va ser el Golf Costa Daurada i cal destacar que el president dels
16

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 nostres jugadors amb els pals.
Atenció, perquè s’hi van presentar
92 targetes, de les quals 58 eren companys i companyes de la Soci.
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Per a la Casa dels Xuclis
I el més important: el concert es va fer a
benefici de la Casa dels Xuclis, una iniciativa 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!

Gastronomía Jaén

A Jaén vam
col·laborar
amb Alhucema
“Que aquests nous amics que
vam fer passessin amb nosaltres una experiència que els va
agradar molt va ser molt gratificant”.
Aquest era el sentir unànime entre
els companys i companyes de Gastronomía Jaén que van acompanyar persones 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’elaboració i embalatge”.

cant coral

Les nostres veus solidàries
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
mb la col·laboració dels Voluntaris de ”la Caixa” i “tot i que
vam tenir quatre baixes d’última hora per malaltia, com si
fos una epidèmia, la veritat és
que vam saber superar el lamentable 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 Solidari que la secció va oferir a l’Auditori del CaixaForum 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 sunshine in del musical Hair.

A

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 compromís amb la societat.

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

Pàdel solidari

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.

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

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 cadira 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”...

www.lasoci.org
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Especial esport

Perquè ens
agrada
l’esport...
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 persones 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, petanca, 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.
Sabies
que...

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!
18

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

COS I MENT
“Els errors sempre són perdonables
si un té el coratge d’admetre’ls”
Bruce Lee (artista marcial)
Taitxí Barcelona
Delegat: Lluís Peiró Laredo
creació: 2018
Activitats: La jove secció imparteix sessions d’una hora i mitja 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.

ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
“Sota l’aigua, trobaràs aquella estona de pau
i tranquil·litat que buscaves”
Ronnie Lampole (bussejador)
Actividades Subacuáticas Asturias
Delegat: Ricardo Alberto Zafrilla
creació: 2016
Activitats: En la quarta temporada d’activitat, la secció ha convocat jornades d’immersió en diferents punts de la costa asturiana, 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 organitzen 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’immersió de la costa catalana. També ha
organitzat un curs d’iniciació a l’apnea i ha
visitat la reserva del cap de Palos. El moment culminant del curs, però, ha estat el
viatge que la secció ha fet a les illes Maldives, l’enclavament paradisíac de l’Índic.

Actividades Subacuáticas Córdoba
Delegat: Enrique Javier Moreno Rodríguez
creació: 2015

Activitats: En la tercera campanya d’activitat, la secció organitza sortides a diversos punts de la costa andalusa, com la
convocada a la cala de Maro per inaugurar la temporada d’estiu.

Actividades Subacuáticas Jaén

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 Caixa”, Actividades Subacuáticas Madrid ha
fet batejos de busseig per a persones
amb discapacitat.

Delegat: José Vicente Girona García
creació: 2011
Activitats: La secció porta a terme sortides

Activitats Subaquàtiques
Eivissa i Formentera

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.

Delegat : José Antonio Marí Ribas

Actividades Subacuáticas
Lanzarote

Activitats Subaquàtiques Mallorca

Delegat: Sergio Francisco Santana

creació: 2013

Cardenes
creació: 2019
Activitats: La nova secció canària va debutar el mes de juliol amb un bateig de busseig a les aigües de Playa Chica, del Puerto del Carmen. Una jornada molt divertida
que augura un molt bon futur a la secció.

Activitats: Amb José de Oleza substituint
Raúl López com a delegat, la secció mallorquina 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.

creació: 2019
Activitats: La secció balear debuta aques-

ta temporada amb l’objectiu d’engrescar
els aficionats al busseig per fer immersions plegats i gaudir del fons marí de les
seves aigües.

Delegat: José de Oleza Jaume

Activitats Subaquàtiques Menorca
Actividades Subacuáticas Madrid

DelegAT: Víctor Obrador Martínez

Delegat : Francisco Javier Toro Alba

creació: 2004

creació: 2004

Activitats: Els submarinistes menorquins

Activitats: La secció madrilenya ha dut a

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.

terme diverses immersions aquesta temporada, a més d’un viatge al mar Roig per
cobrir la ruta Top Shark. També organitza

www.lasoci.org
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BÀSQUET
“Sempre porto una pilota de bàsquet al maleter
del cotxe, perquè mai se sap...”
Hakeem Olajuwon (campió de l’NBA)
Baloncesto Almería
Delegat: Víctor Gázquez Casado

2012
Activitats: La secció disputa partits setmanals entre els components, de manera regular, cada setmana al pavelló Marte d’Almeria.

components en un calendari que ocupa
tota la temporada.

Delegat: Borja González Rivero
creació: 2015
Activitats: La secció ha completat la quar-

ta temporada d’activitat amb una plantilla de jugadors joves i veterans que disputen 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 Associació de Múrcia.

Baloncesto Madrid
Delegat: Miguel Ángel Parra Rodríguez
creació: 2011
Activitats: Amb alguna cara nova a la plantilla, Baloncesto Madrid ha dut a terme un
programa d’activitats basat en els partits
entre els seus components que, de manera regular, es disputen al pavelló Marqués 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 organitzadora 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-

Baloncesto Granada
Jorge Juan Vanegas López
creació: 2008
Activitats: La secció granadina de bàsquet
disputa partits d’entrenament entre els
Delegat:
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Delegat:

Juan Lorenzo García González

creació: 2016

creació:

Baloncesto Bizkaia

Baloncesto Tenerife

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.

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

Activitats: Ja són tres les campanyes completades per la plantilla de basquetbolistes 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 pavelló de la Fonteta de Sant Lluís de València. 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 associatiu 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 barcelonins. La secció ha pres part també en
la Copa Associació de Múrcia.

CICLISME - BTT
”Pedaleja molt o poc, pedaleja llarg o curt, però
pedaleja sobre una bicicleta”
Eddy Merckx (ciclista)
BTT Alicante
Delegat: Ignacio del Barrio Ordóñez
creació: 2015
Activitats: En la quarta temporada, la secció alacantina ha dut a terme diverses
sortides entre les quals la de la Via Verda
Maigmó, especial per als companys i
companyes en actiu.

lendaridesortidesregularsarreudelpaísiper
Setmana Santa va completar la ruta de la
TransAndalus, des de Ronda fins a Nigüelas.
Adscrita al PAS-Voluntaris de ”la Caixa”, la secció ha repetit per sisè any les
sortides amb residents dels albergs de
l’Obra Social de Sant Joan de Déu.

BTT Jaén
BTT Almería

Delegat: Jesús Mollinedo Sánchez

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.

creació: 2013

Delegat :

Activitats: Compleix la quarta temporada

aquesta secció andalusa, caracteritzada
per dur a terme sortides per rutes que
combinen pla i ascensos.

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 muntanya, com la XIII Sarriguren MTB Pamplona, amb etapes de carretera.

Ciclisme Ripollès
Ciclisme Mallorca

Delegat : Arnau Viñas Guix

BTT Asturias

Delegat: Joan Bauzà Nicolau

creació: 2019

Delegat : Iván Ardura Mora

creació: 1995

Activitats: Creada aquesta temporada, la

creació: 2016

Activitats: Ciclisme Mallorca ha completat

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.

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 trajectòria té acumulades 275 rutes per les
carreteres mallorquines.

primera secció del Ripollès, on hi ha una
notable afició al ciclisme, es proposa organitzar sortides per les rutes de la comarca.

BTT Barcelona

BTT Málaga

Delegat: Francesc Vilches Barón

Delegat: Gustavo Ruiz Coloma

creació: 1994

creació: 2016

Activitats: La secció degana entre les de bi-

Activitats: En la quarta temporada d’activitat la secció ha incorporat la modalitat

Ciclismo Valencia
Delegat: Ricardo Piera Ballesteros
creació: 2019
Activitats: Amb l’incombustible Ricardo

cicleta de muntanya ha dut a terme un ca-

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.

www.lasoci.org
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CAMINANTS I SENDERISTES
“Qui hagi sentit alguna vegada la veu de la muntanya,
mai no podrà oblidar-la”
Proverbi tibetà
Caminants Bages-Berguedà
Delegat: Josep Illa Manubens
creació: 2014
Activitats: Amb sis campanyes fent excursions a un ritme de dues cada mes, Caminants Bages-Berguedà és una de les més
actives en la seva especialitat, sent l’última
registrada l’ascens al mític cim del Canigó.

Activitats: El calendari de la secció tarragonina ha inclòs sis sortides ,entre les quals
una de les més celebrades ha estat la primera etapa del Camí del Riu, a cavall de
les comarques de l’Anoia i l’Alt Penedès.

Senderismo Alicante
Delegat: Álex Guijarro Ruiz

Senderismo Tenerife

creació: 2017

Delegat: Ángel Rodríguez Perestelo

Caminants Barcelona

Activitats: Fa tres campanyes que funcio-

creació: 2016

Delegat: Eduard Riu Vidal

na la secció alacantina, amb el propòsit de
fer excursions per les rutes més emblemàtiques de tota la Comunitat Valenciana.

Activitats: Tres temporades fent activitats

creació: 1999
Activitats: La secció més veterana en la seva

modalitat, ha completat una altra temporada 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 Magic Line i ha fet sortides amb residents dels
albergs de l’Obra Socialde SantJoan de Déu.

Senderismo Almería
Delegat: Antonio Martos Pedrero
creació: 2014
Activitats: La secció dels companys i companyes almeriencs presenta un programa
de sortides que combinen una caminada
llarga pels senders més atractius i la gastronomia de la seva terra.

Caminants Lleida
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Activitats: La primera sortida de la temporada, la secció andalusa van fer-la a la ruta
del Castañar de Valdeazores; la segona,
a l’Alhucema, i la tercera, a la serra Mágina, amb caràcter de sortida especial per
als empleats en actiu.

Delegat: Joaquim Manau Ferré

Senderismo Burgos

creació: 2004

DelegaDA : María Rosa de los Mozos Muñoz

Activitats: Els caminaires lleidatans es ca-

creació: 2015

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.

Activitats: En la seva tercera temporada
d’activitat, la secció burgalesa es consolida com una de les més dinàmiques de
la seva modalitat, amb 24 excursions fetes, entre les quals el viatge a l’illa del
Hierro o les dues etapes del GR-99.

Caminants Tarragona

Senderismo Jaén

Delegat: Santiago Hijos Vallvé

Delegat: Santiago Ramón Ruiz Zorrilla

creació: 2001

creació:

-

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

i cada temporada ha estat més productiva que l’anterior. Els senderistes canaris
tanquen el curs amb 16 excursions convocades, 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 sortides que pretenen gaudir i aprendre del
patrimoni natural de València. La travessia 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 eivissencs es va crear fa tres anys amb la
finalitat de dur a terme sortides per completar rutes rurals de les Balears i alhora
organitzar viatges a la península.

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

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

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 Formigal, 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

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 muntanyencs 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

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 León
Delegat: Luis García Pinos
creació: 2014
Activitats: Els companys i companyes
castellans aficionats a l’esquí van convocar una sortida a l’estació de San
Isidro, de promoció de la secció i especialment adreçada al personal en
actiu de la seva demarcació.

Esquí Mallorca
Delegat: Antonio Juan González
creació:

2013

Activitats: La setmana blanca d’esquí a

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 temporada al màxim. L’estació de Masella
ha estat la de referència per als esquiadors 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 granadina ha inclòs tres sortides d’esquí
en grup i per a famílies a l’estació de
Sierra Nevada, una de les quals especialment adreçada a tots els companys
en actiu de la seva DT.

Activitats: El programa d’activitats de la

secció navarresa consisteix a fer excursions per completar rutes i ascensos
als cims més emblemàtics de Navarra
i el País Basc i també viatges per fer
cims d’altres llocs.

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 Jaén
DelegaDA: María Soledad Bueno Rivas
creació:

2018

Activitats: Amb la intenció de formar

un grup de companys i companyes

l’estació francesa de Les Angles, amb
un marcat caràcter familiar i que va tenir 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.

www.lasoci.org
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FUTBOL SALA
“La velocitat mental és més important que
la velocitat de les cames”
Xavi Hernández (futbolista)
Fútbol Sala Almería
Delegat: Francisco Rubi Castillo
creació: 2013

paper. Un any més, la secció burgalesa
ha mostrat el seu bon joc en la XXI Copa
Associació 2019 de Tenerife.

Activitats: La secció Fútbol Sala Almería dis-

puta el torneig social de partits amistosos
entre els companys que la integren.

Futbol Sala Eivissa i Formentera
Delegat: Pere Josep Guasch Tur
creació: 1985

Futbol Sala Barcelona

Activitats: La secció que agrupa els futbo-

Delegat: Daniel Salvago Méndez

lers d’Eivissa i Formentera ha disputat el
torneig social de partits amistosos i entrenaments per preparar la XXI Copa Associació 2019 de Tenerife en la categoria de
veterans, que han guanyat.

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 barcelonina 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

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.
creació:

Fútbol Sala Burgos
Delegat: Pablo Vázquez Gómez
creació: 2015
Activitats: En la quarta temporada d’activitat, la secció ha pres part en la Lliga
d’Empreses de Burgos, iniciada el setembre del 2018 i en la qual ha fet un molt bon
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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

Futbol Sala Empordà
Delegat: Rafael Mateu Palé
creació: 1987

Activitats: La secció Fútbol Sala León organitza un torneig social de partits entre els
components durant tota la temporada.

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 Selva. En la categoria de veterans, la secció
gironina ha format un equip que ha disputat la XXI Copa de Tenerife.

Fútbol Sala Jaén Sur
Delegat: Rafael Redecillas Gámez

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 assolit l’any passat a Burgos.

creació: 2003
Activitats: En la ja setzena temporada d’ac-

Futbol Sala Mallorca

tivitat futbolera, la secció andalusa ha
disputat el torneig social de partits entre
els components al pabellón de la Universidad 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.

Delegat: Ignasi Escoda Alsina

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

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 jugadors. La secció mallorquina no va faltar a
la Copa Associació de Tenerife.

Futbol Sala Mollet
Delegat: Enric Montañà Garcia
creació: 1983

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

Activitats: En la seva, atenció, 35a tempo-

rada de trajectòria associativa, FS Mollet
ha participat, un any més, en la Lliga Valldor 7, a la UAB. L’experimentada i incansable secció va disputar la Copa Associació
de Tenerife en la modalitat de veterans.

FUTBOL 7
Fútbol 7 Alicante

Fútbol 7 Cantabria

Fútbol Sala Murcia

Delegat: Julio Aranda García

Delegat : Rubén Fernández Rodríguez

Delegat: Pedro José Salas Hoyos

creació: 2010

creació: 2014

creació: 2000

Activitats: La secció Fútbol 7 Alicante

Activitats: La secció murciana organitza una

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.

Activitats: La secció ha organitzat la seva
lliga social als camps del Club Atlético
Albericia, a Santander. També ha disputat la III Copa Associació 2019.

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: Roberto Cortés Manteiga
creació: 2014

Delegat: Isidoro Iriarte Laquidain

Fútbol 7 Asturias

creació: 2014

Delegat: Iván Castro Presol

Activitats: La secció navarresa, formada per

creació: 2016

jugadors en la seva majoria de Pamplona, ha
tornat a participarun anymés en la LligaAnaitasuna, que es disputa en elpavelló d’aquesta emblemàtica entitat esportiva navarresa.

Activitats: Igual que

Fútbol Sala Sevilla

Fútbol 7 La Coruña

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.

Delegat: Rafael Fernández Ruiz

Activitats: La secció degana entre les
gallegues, ha completat la cinquena
temporada d’activitat, amb la disputa del
torneig social. Jugadors gallecs van reforçar l’equip de Cantàbria en la III Copa
Associació 2019 disputada a València.

Fútbol 7 Valencia
Delegat: Vicente Martínez Gallarte
creació: 2014

creació: 2002

Fútbol 7 Burgos

Activitats: L’equip de la secció sevillana, un

Delegat: Sergio García Izquierdo

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.

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.

Activitats: A banda d’organitzar el torneig social entre els components, la
setena campanya de la secció valenciana 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.

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 estat 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 regularitat setmanal al pavelló San Isidro de
València. Els valencians van ser a Tenerife
per jugar la Copa Associació.

FUTBOL
Fútbol Almería

Activitats: La secció degana entre les

Delegat: Francisco Rubi Castillo

de totes les modalitats futboleres de
la casa ha participat en la Lliga Federada de l’ACDEA, amb altres equips
de Catalunya.

2007
Activitats: El camp El Zapillo ha acollit el
torneig social de partits que, cada setmana, han disputat els futbolers almeriencs. El moment culminant per a la
secció va esdevenir, però, a València,
amb la victòria, per segon any consecutiu, a la III Copa Associació de F7.
creació:

Futbol Barcelona
Delegat: Josep Maria Rifé Climent
creació:

1985

Fútbol Granada
Delegat:José Ramón López Rodríguez
creació: 2014
Activitats: Els companys futbolers de
Granada s’han citat els caps de setmana al camp municipal de Churriana
per jugar els partits socials que organitza la secció.

www.lasoci.org
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GOLF
”Felicitat és, per a mi, una llarga passejada amb
un putter a la mà”
Greg Norman (golfista)
Golf Almería

creació: 2016

Golf Girona

Delegat: Alejo Lozano Vargas

Activitats: En la segona temporada d’acti-

Delegat: Baltasar Julià Alsina

creació: 2008

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).

creació: 1998

Activitats: La secció ha organitzat els seus

torneigs socials que s’han disputat regularment 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 Cádiz
Delegat: Lorenzo Carrión Mata
creació: 2005

Golf Barcelona
Delegat: Joan Plandolit Arumí
creació: 1995
Activitats: La secció degana i amb més
inscrits entre les golfistes ha disputat gairebé 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 catalanes, i la Copa Associació de Lleida. Adscrita al PAS-Voluntaris de ”la Caixa”, la
secció ha fet activitats solidàries a benefici de Càritas i ha pres part en els Jocs
Interempreses 2019.

Golf Bizkaia
Delegat: Jaime Aristegui Artiach
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Activitats: Els companys i companyes gaditans 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 tingut lloc a Màlaga.

Golf Castilla y León
Delegat: Teófilo Montes Hernández
creació: 2012
Activitats: Els jugadors i jugadores d’aquesta secció castellana han disputat aquesta
temporada diversos torneigs socials als
camps dels clubs de Lerma (Burgos), on
també han acollit i organitzat el IV Triangular amb les seccions de Madrid i de
Biscaia.
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Activitats: La secció ha organitzat una trentena de tornejos socials individuals i per
parelles de golf i de pitch-and-putt, amb una
participació acumulada de fins a 900 targetes. Golf Girona ha disputat la Copa Catalunya, amb les altres seccions catalanes, i la
Copa Associació de Lleida, proclamant-se
campiona per equips. Adscrita al PAS-Voluntaris de ”la Caixa”, la secció ha fet activitats
solidàries a benefici de Càritas Girona.

Golf Gran Canaria
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.
Delegat:

Golf Granada
Delegat: Antonio Ramón Álvarez Utrera
creació: 2004
Activitats: Golf Granada ha dut a terme diversos tornejos socials i ha participat, amb

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 organitza tornejos socials cada mes i també ha
organitzat elTorneig deTardoralclub ElRompido.Tambéhaprespartenla CopaAndalusia
de Màlaga amb les altres seccions andaluses.

Golf Lleida
Delegat: Francesc Irla Prat
creació:

menorquina manté un calendari molt actiu, amb la disputa de 17 tornejos socials
que inclouen el Torneig de Nadal i el Torneig 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 organitza torneigs socials per als companys
i companyes que en formen part.

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 golfistes lleidatans recordaran aquesta temporada 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 tornejos socials, el IV Memorial Emili Nadal, la
Copa InterSeccions (amb Barcelona i Girona)
i ha participat en la Copa Associació de Lleida. Adscrita al PAS-Voluntaris de ”la Caixa”,
les inscripcions als tornejos socials inclouen 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

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 també de Cadis, com el Torneig Social Hato
Verde, el Torneig Social Club Zaudin, etcètera. 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 tarragonins han disputat diversos tornejos
socials i també han disputat la Copa Catalunya 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 companyes de Toledo i del sud de Madrid i que
també ofereix activitats infantils, ha organitzat quatre tornejos socials i tampoc no
va faltar a la Copa Associació de Lleida.

KÀRTING
“Pilotar al circuit
de Mònaco és com anar
en bicicleta dins
de casa teva”
Nelson Piquet (pilot de F-1)
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 socialde 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 socialamb nou
curses que s’han disputat al circuit
La Esperanza. El debut dels pilots
canaris es va produir el 13 de setembre, mentre que l’última cursa de la
temporada va ser la del 13 de juny.

Karting Valencia
Delegat: Juan Luis Miñana Francés

Golf València

creació: 2012

Delegat: Miguel Casamayor Lapeña

Activitats: El circuit Active Racing,

creació: 2006

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 proclamat campiona de la prova dels
Jocs Solidaris Interempreses 2019.

Activitats: Els companys i companyes va-

lencians de la secció de golf han completat la tretzena campanya en actiu a un bon
ritme plasmat en la disputa de nou tornejos socials, tots classificatoris per formar
l’equip de la secció que ha participat en la
Copa Associació de Lleida.

www.lasoci.org
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PàdEL
“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 setembre 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.

Activitats: En la seva 18a temporada d’activitat, la secció ha disputat diversos tornejos socials al Club Tenis Pompeya de
Barcelona. Una representació de Pàdel
Barcelona ha participat en la VII Copa Associació de Saragossa.

DelegaDA: María del Mar Molina Ruano
creació: 2007
Activitats: La secció de Huelva que agluti-

na companys i companyes de tota la província ha organitzat el Campionat Social
Continu en diverses modalitats.

Pádel Burgos
Delegat: José Ramón Campo de la Fuente

Pádel Jaén

creació: 2011

Delegat: Francisco Hoyo Najera

Pádel Almería

Activitats: La convocatòria de tornejos so-

creació: 2007

Delegat:Juan Manuel Rubio Martínez

cials en format exprés és el plat fort del
programa de la secció burgalesa, en el
novè any de funcionament.

Activitats: Durant la temporada 2018-2019,
els companys i companyes de Pádel Jaén
han participat en la Lliga Social de la secció, que es disputa en les modalitats de
parelles masculines i mixtes.

creació: 2010
Activitats: En la desena temporada d’activitat Pádel Almería ha organitzat una Lliga
Social amb un quadre de 15 jugadors (associats i familiars) i més de 70 partits disputats.

Pádel Cantabria
Delegat: Rubén González González
creació: 2008

Pádel Madrid

Pádel Asturias

Activitats: La secció càntabra de pàdel, una

Delegat I creació: Óscar Herrero Gutiérrez

DelegaDA: Noelia Fernández Ruiz

de les veteranes entre les padeleres, ha
disputat un any més el Campionat Social,
una competició llarga en la qual es disputen més de 400 partits.

creació:

creació: 2010
Activitats: Amb Noelia Fernández substituint
Javier Fernández al capdavant, la secció
asturiana ha disputat laLliga Social, de dobles
masculins, femenins i dobles mixtos.

Pádel Córdoba
Delegat: Eduardo Antonio Cobo Bueno

Pádel Ávila

creació: 2016

Delegat: Ireneo Galán de la Concepción

Activitats: La convocatòria de tornejos so-

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.

cials en format exprés per als components
ha constituït el plat fort de la campanya en
el seu tercer any.

creació:

Pàdel Barcelona
Delegat: Saturnino Mateos González
creació: 2001

2001

Activitats: És la secció del pàdel associatiu

que mobilitza més personal. En la campanya 2018-2019 ha organitzat el XIX Campionat 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

Pádel Granada

Activitats: Els companys i companyes de

Delegat: Ángel Javier Cabezas Ortiz

la secció malaguenya organitzen tornejos
socials que es disputen en un format induït que facilita que tots els jugadors i jugadores formin parella amb l’objectiu de
relacionar-se tots i d’igualar els partits.

creació: 2004
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Pádel Huelva

Activitats: La secció dels companys i companyes granadins aficionats al pàdel ha
organitzat la Lliga Social 2018-2019.
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BILLAR

Pàdel Mallorca

Pádel Sevilla

Delegat: Luis Piza Capo

Delegat: Luis Francisco Castañón Romero

creació: 2005

una de les més actives de la casa, ha tornat
a organitzar el torneig social Rànquing 20182019, en les modalitats de parelles masculines, femenines i mixtes. Una representació de Pádel Mallorca ha participat en la VII
Copa Associació de Saragossa.

2004
Activitats: Des de l’1 de setembre, la secció
sevillana ha disputat la Lliga Social amb
quadres específics per a parelles masculines (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 Menorca

Pàdel Tarragona

Delegat: Joaquim Muller Valentí

Delegat: Guillermo Genestar Moll

Delegat: Eduard Masip Bastida

creació: 2001

creació: 2013

creació:

2004
Activitats: La secció organitza elTorneig Social MemorialJoan Carles Garcia, en memòria de qui va ser-ne el fundador. Una representació de Pàdel Tarragona ha participat
en la VII Copa Associació de Saragossa.

Activitats: Els billaristes de la secció

creació: 2010

Pádel Tenerife

han disputat, una temporada més,
els campionats socials de billar en
les modalitats de Carambola Lliure,
la Lliga Social de Carambola a Banda i el de Carambola a Tres Bandes
i el Campionat Social de les tres modalitats combinades.

Activitats: Es tracta d’una de les seccions

Delegat: Emilio de Armas González

pioneres del pàdel associatiu que, una
temporada més, ha organitzat la Lliga Social a més del Torneig de Nadal, que va
tenir lloc el 27 de desembre. Una representació de Pádel Navarra ha guanyat la
VII Copa Associació de Saragossa.

creació: 2016

Activitats: La secció de pàdel mallorquina,

creació:

“Hi ha sis milions de
tirades en el joc del billar”
Albert Einstein (científic)
Billar Barcelona

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

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

Pádel País Vasco

creació: 1999

DelegaDA: Beverly Martínez García

Activitats: La secció valenciana ha organitzat el Torneig Social a les pistes del club
Atlanta. Una representació de Pàdel Tarragona ha participat en la VII Copa Associació de Saragossa.
Adscrita al PAS, Pádel Valencia ha participat als Jocs Solidaris Interempreses.

creació: 2010
Activitats: La secció basca agrupa companys i companyes de Guipúscoa, Àlaba
i Biscaia, per als quals organitza tornejos
socials. Una representació de Pádel País
Vasco ha participat en laVII Copa Associació
de Saragossa.
Adscrita al PAS-Voluntaris de ”la Caixa”,
la secció ha pres part en elTorneig de Pàdel
Adaptat amb jugadors en cadira de rodes.

Pádel Palencia
Delegat: Jaime Vaquero Martín
creació: 2017
Activitats: En la tercera temporada de trajectòria associativa, Pádel Palencia ha
organitzat la Lliga Social per a parelles
masculines, femenines i mixtes.

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
PádelValladolid ha participat en la VII Copa
Associació de Saragossa.

Petanca Barcelona
Delegat:

Delegat: Francisco Javier Arnedo Rodríguez

creació: 1985

creació: 2006

Activitats: Ha dut a terme els quatre
campionats socials que constitueixen el gruix del seu programa d’activitats, començant pel Social Open,
continuant pel Social d’Apuntadors
i culminant amb el Torneig Primavera Eurocopa 2019. El 19 de juny,
Petanca Barcelona va celebrar el
dinar de cloenda de la temporada
2018-2019.

Activitats: La 14a campanya d’activitat ha

Delegat: Juan Carlos Cruz Rubio

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 Empresarial Heraldo de Aragón. I la cirereta
ha estat l’organització impecable de la VII
Copa Associació a casa seva.

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 dobles mixtos.

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

Pádel Zaragoza

Pádel Salamanca
creació: 2016

PETANCA

Josep Alapont Bataller
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MOTOTURISME
“No és pel que és, sinó
pel que pot arribar a
transmetre: aquesta és
la màgia de viatjar en
motocicleta”
(cita anònima)
Mototurismo Castilla y León
Delegat: Fernando Largo Fernández
creació:

PESCA ESPORTIVA
“Quan agafes una canya per primer cop, no
ets conscient que has tornat a néixer”
Joseph D. Farris (pescador esportiu)

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

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 gastronomia, convocada conjuntament amb
la secció de Gastronomía Huelva.

creació: 2010
Activitats: La

secció dels motoristes
lleidatans convoca sortides en grup
que combinen l’atractiu de la carretera amb l’entorn natural, cultural i gastronòmic, com va ser l’escapada a
Cotlliure duta a terme enguany.
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Pesca Barcelona
Delegat: Joan Astorch Parera
creació:

1985

Activitats: La secció barcelonina prac-

tica la modalitat de pesca des d’embarcació, en sortides adreçades a tots
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els components i que parteixen, a primera hora del matí (07.30 h) des del
port de Castelldefels. Pesca Barcelona 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.

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

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

Activitats: En el segon any de funcio-

Delegat: Isidro Cabrera Cruz

nament, la secció asturiana ha dut a
terme diverses sortides per navegar
per la badia de Gijón, a més d’una travessia d’una jornada sencera entre
Gijón i Luanco, d’anada i tornada, que
va agradar molt a la jove tripulació
asturiana.

creació: 2009
Activitats: La secció agrupa companys
i companyes de la demarcació d’Andalusia Oriental i salpa dels ports de
Benalmàdena i de Màlaga per fer les
seves “sortides de pràctiques”. El juliol, 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 Síndrome de Down Jaén y Provincia.

Remo Cantabria
Delegat: José Miguel Algorri Mier

Vela Huelva

creació: 2019

Delegat: Raúl Méndez Ruiz de Villegas

Activitats: La secció Remo Cantabria ha

creació: 2019

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 esforçat i competir en curses de traineres.

Activitats: Entre les seccions de vela, la

de Huelva és la nova convidada. “Capitanejada” per Raúl Méndez, es proposa
convocar sortides per gaudir de la navegació i aprendre’n les nocions bàsiques.

Vela i Motonàutica Barcelona
Delegat: Antonio del Río Huertas
creació: 1985
Activitats: Durant la temporada 20182019, la secció barcelonina degana
entre les de vela i una de les històriques de la casa, ha organitzat sortides
en veler des del port del Masnou i cursets d’iniciació a la vela i també de
patró d’embarcació.

Vela y Motonáutica Cádiz
Delegat: Juan Manuel Jiménez

Bermúdez

Vela Mallorca

creació: 2013

Remo Euskadi Margen Derecha

Delegat: Guillem Orfi Verd

Delegat: Javier Abad Martín

creació: 2013

creació: 2019

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.

Activitats: La secció gaditana ha dut a
terme una campanya amb diverses
sortides, entres les quals destaquen
la del comiat del buc escola Juan Sebastián 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.

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.

Vela y Motonáutica Asturias
Delegat: Ricardo Alberto Zafrilla Olayo
creació: 2018

www.lasoci.org
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Especial esport

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

Running Málaga

Delegat: Gregorio Horga Manzanal

Delegat: Rafael Barrera Pages,
Gustavo Ruiz Coloma
creació: 2015
Activitats: Amb Rafael Barrera substituint 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 Desafío Torcal Sur i la 101KM Ronda.

creació: 2015
Activitats: La dels runners burgalesos

competeix en diverses proves del calendari atlètic, com la III Marató de
Burgos, el 41è Cross del Crucero, la
San Silvestre Cidiana-Burgos o la Nocturna de Modubar, entre d’altres.

Running Almería
Delegat: Fernando Martínez-Corbalán

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

López

Running Menorca

creació: 2016

DelegaDA: Immaculada Vinent Cabra

Activitats: En la tercera temporada, els

creació: 2019

Tennis Barcelona

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 proves del calendari.

Activitats: Amb Imma Vinent assumint

Delegat: Delfí Urgelés Borràs

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.

creació: 1985

Running Asturias

Running Murcia

Delegat: Jorge Aliende Llorente

Delegat: Pedró José Salas Hoyos

creació: 2016

creació: 2016

Activitats: En la quarta temporada d’ac-

Activitats: La secció dels runners mur-

tivitat, el programa dels fondistes asturians contempla la participació en
curses urbanes i en curses per pistes
rurals.

cians ha completat la seva tercera
temporada d’activitat amb un programa de convocatòries per prendre part
en curses populars que es disputin,
bàsicament, en la comunitat murciana.

Running Granada
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TENNIS

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

DelegaDA: Ana Isabel Martínez Carrión

Running Navarra

creació: 2012

creació: 2016

Delegat: Juan José Moreno Chocarro

Activitats: Amb el nom de quedadas

creació: 2017

per anomenar les convocatòries, en la
tercera temporada, els fondistes granadins han compartit entrenaments i
la participació en curses.

Activitats: La secció dels companys i

Activitats: La secció de Huelva dels associats 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.

companyes aficionats a les curses de
fons de Navarra ha completat la segona temporada d’activitat.

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

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

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

Tennis de Taula Barcelona

Activitats: La secció dels fondistes i els

Delegat: Joaquim Salgado Mendoza

triatletes barcelonins ha mantingut un
calendari d’activitats certament carregat, amb participació en 15 curses populars 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.

creació: 1994
Activitats: Amb més de dos-cents inscrits, Tennis de Taula Barcelona ha organitzat, en clau interna, el Campionat
Social i la III Lliga “ping pong per a tothom”; 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.

Triatlón y Carreras Populares
Madrid
Delegat: Fernando Santamaría Marcos
creació: 2012
Activitats: La secció madrilenya ha par-

Tenis de Mesa Burgos
DelegAT: Clemente Monge Agustín
creació: 2015
Activitats: En el quart any d’activitat as-

sociativa, la secció burgalesa ha completat 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.

ticipat en diverses proves, com la 10K
Trofeo José Cano, la San Silvestre Vallecana, la Mitja Marató de Madrid o el
10K de Madrid. Adscrita al PAS-Voluntaris 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 populars, maratons, mitges maratons, marxes 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 completa, els fondistes bascos han dut a
terme un calendari amb diverses proves, com la Nocturna de Bilbao (mitja
marató i 10K), la Behobia-Donostia, la
Santurce-Bilbao i el 35è Memorial Itziar 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.

www.lasoci.org
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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”
Galícia
Fútbol 7 La Coruña

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

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
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Astúries
País Basc
Actividades
Baloncesto Bizkaia
FS Bizkaia
Subacuáticas Asturias
BTT Asturias
Golf Bizkaia
Esquí Asturias
Pádel País Vasco
Fútbol 7 Asturias
Remo Euskadi
Karting Asturias
Margen Derecha
Pádel Asturias
Remo Bizkaia Este
Running Asturias
Triatlón y Fondistas
Vela y Motonáutica
Euskadi
Asturias
Cantàbria
Esquí Cantabria
FS Cantabria
Fútbol 7 Cantabria
Pádel Cantabria
Remo Cantabria

Navarra
BTT Navarra
Esquí Navarra
FS Navarra
Montaña Navarra
Pádel Navarra
Running Navarra

Aragó
Pádel Zaragoza

Comunitat de Madrid
Actividades
Subacuáticas Madrid
Baloncesto Madrid
FS Madrid
Golf Madrid
Montaña Madrid
Pádel Madrid
Triatlón y Carreras
Populares Madrid

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

Castella-La Manxa
Golf Toledo

Illes Canàries
Actividades Subacuáticas
Lanzarote
FS Tenerife
Golf Gran Canaria
Karting Tenerife
Pádel Tenerife
Piragüismo Tenerife
Senderismo Tenerife

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

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

Regió de Múrcia
Baloncesto Murcia
FS Murcia
Golf Murcia
Running Murcia

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

LASOCI

Més informació a
www.cuidemdetu.org

Serveis

Cuidem de tu

Entra a www.cuidemdetu.org i
descobreix tot el que t’oferim
per a tu i la teva família.

OCI

HOTELS

OCI

SOCIAL

L’aquàrium Barcelona

Balneario Sicilia

Catalunya en miniatura

Grapats

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

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

Circuit de maquetes a escala de tot
Catalunya, declarat d’Interès Turístic
Nacional, i el Bosc Animat.

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

BOTIGUES

HOTELS

ESPORT

HOTELS

Apple

Balneari Caldes de Boí

DiR

Roc Blanc Hotels

Estació termal situada a 1.500 metres,
al cor del Pirineu lleidatà, amb
descomptes únics.

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

Reserva amb descompte les teves
estades als hotels Roc Blanc d’Andorra
o Termes Montbrió de Tarragona.

OCI

HOTELS

ESPORT

ALIMENTACIÓ

Circuit de Barcelona-Catalunya

VVF Villages

Hospitalet Nord Centre Esportiu

Roger Goulart

Descomptes per assistir a importants
esdeveniments del món del motor:
Fórmula 1 i MotoGP.

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

Complex amb sala de fitness, piscina
coberta, pavelló, camp de futbol i
pistes de tennis, pàdel i atletisme.

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

ESPORT

ESPORT

HOTELS

FORMACIÓ

VEEVO

GymForLess

Cala Montjoi

Universitat Oberta de Catalunya

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

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

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

OCI

HOTELS

ESPORT

VIATGES

Water World i Aquadiver

Campings.com

O2

Expedia

Parcs aquàtics a Lloret de Mar i Platja
d’Aro, amb extraordinàries atraccions
i serveis.

Més de 2000 càmpings a Europa.
Trobaràs fàcilment el teu ideal. Prepara’t
per a unes vacances inoblidables.

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

Aconsegueix les últimes novetats
d’Apple a un preu preferencial.
Descomptes i promocions exclusives.

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

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

www.lasoci.org
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