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EdITOrIAL

En Evolució
constant
a temporada 2019-2020 ens ha
de portar novetats molt atractives per �er de la nostra Associació un espai cada vegada
més efcaç i útil, amb propostes
que responguin a les necessitats i voluntats de la nostra gent i que engresquin
tots els empleats i empleades de CaixaBank i la
Fundació Bancària ”la Caixa” que encara no són
dels nostres.
En aquesta línia,es tracta d’impulsar activitats
i serveis de camps d’acció diversos que persegueixen el creixement personal i el benestar �ísic i
emocional dels qui �ormem part de la Soci.
Són, en qualsevol cas, iniciatives per estimular i augmentar la participació dels associats i
associades, personalitzades i per trams d’edat,
amb l’objectiu d’arribar a totes les generacions
i –molt important– a totes les �amílies.
A propòsit de la �amília, us haureu adonat
que la portada d’aquest número �a re�erència a

L

una d’aquestes noves iniciatives, pensadaperquè
pares i flls s’ho puguin passar bé en grup, amb
l’oportunitat d’ampliar les nostres relacions
com a pares i que els nostres �ills �acin nous
amics. De la Soci en Famíliaja se n’ha creat una
secció a Barcelona, impulsada per tres mares
que són les promotores de la idea, i estem convençuts que el seu exemple proli�erarà arreu.
Tenim el convenciment que, si volem ser la
Soci de tots i totes, hem d’explorar noves vies
d’acció en tots els camps en què puguem contribuir a millorar la nostra qualitat de vida.
Volem construir l’A ssociació del Personal de ”la
Caixa” d’avui, amb la mateixa il·lusió i ganes
de sempre.
Amb aquest �erm deHeM d’eXPLOrAr nOVeS
sig, a�rontem la nova temVieS d’ACCió en TOTS eLS
porada. Gaudim de la Soci!
CAMPS en qUè PUGUeM
Potenciem-la!
Consell de Redacció

COnTriBUir A MiLLOrAr LA
nOSTrA qUALiTAT de VidA

www.lasoc�.o�g
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Visita institucional

CaixaBank i la FundaCió,
amB la SoCi
Jordi Gual i Jaume Giró van encapçalar les representacions
d’ambdues entitats a la visita a la nova seu de l’Associació

1

3

isites molt benvingudes! El president de CaixaBank,Jordi Gual,
acompanyat del director general de Recursos Humans,Xavier
Coll, i el director de Serveis Jurídics de RH,Armand Reixach,
van visitar el dimarts, 23 dejuliol, el local social
de la Soci. A la tarda, ho van �er el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, J aume
Giró, acompanyat de la sotsdirectora general,
Esther Planas. Va tenir la satis�acció d’o�iciar
d’amftriona laJunta Directiva de la Soci, encapçalada per la presidenta, Victòria de Lucas.
Les visites es van desenvolupar en un ambient
d’exquisida cordialitat i molt bona sintonia. En
tot moment, els alts càrrecs de CaixaBank i de la
Fundació que ens van visitar es van mostrar molt

V
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interessats a conèixer els projectes de l’A ssociació
per consolidar el seu projecte.

amb��x�d�r� d’h���r
En un context tan �avorable, Jordi Gual, Xavier
Coll,Jaume Giró, Esther Planas iArmand Reixach
van ser nomenats per la Junta Directiva ambaixadors d’honor de l’A ssociació. Cal dir que la
nominació es va �er extensiva també al president
de la Fundació, Isidre Fainé. Enhorabona!
l� ���� de ����
Situat al carrer Sardenya, 521-523, de Barcelona,
el nou local és un espai acollidor i �uncional, on
treballen els serveis administratius i �an activitats
les seccions culturals i les de petanca, tennis de
taula i billar. És la casa de tots!
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1. La Junta Directiva
de la Soci amb
la delegació
de CaixaBank,
encapçalada pel
president, Jordi Gual.
2. Jordi Gual, amb
Victòria de Lucas
i Pere Padró en un
moment de la visita.
3 i 4. El president de
la Fundació, Jaume
Giró, a la reunió de la
Junta Directiva.

Esmorzars solidaris

GaStronomia Baix Camp
Col·laBora amB CàritaS
L’activitat es va fer en coordinació amb els
Voluntaris de ”la Caixa” de Tarragona
es de les 10 fns a les 12.30 hores, dos dies. En
total, es van preparar i servir uns 70 esmorzars per a uns 35 comensals cadascuna de
les dues jornades. “Va ser una experiència
molt bonica”, ens assegura Anna Maria Miret. I no ho diu per quedar bé: “Tots i totes
vam dir que repetirem segur”.
De �et, abans que acabi l’any, Gastronomia Baix Camp
té previst �er una altra activitat “probablement amb creps,
panellets o alguna cosa semblant tal com vam acordar amb
els monitors dels nens i nenes”, precisa la delegada. “L’ex-

d

!

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

periència ha estat tan maca, que estem �orça engrescats”,
a�egeix.

Pas-V��unt���� �e “�� c��x�”
En per�ecta coordinació, Gastronomia Baix Camp i els voluntaris de ”la Caixa” de Tarragona, van organitzar a Reus
un esmorzar solidari per als nens i nenes que participen en
el Casal d’Estiu de Càritas. Van ser dos dies intensos i molt
agraïts, el primer amb nens i nenes fns a 9 anys i el segon,
fns a 14. “Ens agradaria molt que a la propera activitat us hi
apunteu, d’acord?”, ens convida la delegada. Hi serem!

dEscarrEga’m!

Sóc l’A PP de lA Soci
l� so�i ��mpr� t’��omp�ny�! l�
no�tr� �p�i���ió p�r � mòbi� �� pot
d����rr�g�r d�� d�� t��èfon �orpor�tiu d� c�ix�B�nk i é� �� mi��or m�n�r� d’��t�r
����b�nt�t d�� di� � di� d� �� so�i,j � qu� �t
p�rm�t:
• Informar-te de les activitats programades a
la teva demarcació o a tot el territori.
• Rebre noti�cacions de les teves seccions i
dels esdeveniments associatius.
• Consultar les notícies i accedirals vídeos de les
activitats que genera la nostra vida associativa.

• Posar-te al dia dels descomptes i les condicions per adquirir l’oferta de productes i serveis
de què gaudim els membres de l’Associació.
• Accedir als vídeos de les activitats.
• Consultar la nostra revista La Soci �n form�t
digital...
e�tà di�ponib�� p�r � android (�i�t�m��
2.3 i superiors) i iPhone (sistemes iOS7 i iOS8),
i t�mbé �� pot d����rr�g�r d�� d� Goog��
Play i App Store.
si �n��r� no �� t�n�, d����rr�g�’t �’�pp d�
�� so�i!

www.lasoci.org
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PEr
I PEr CArrETErA
EnSmunTAnyA
AgrAdA CórrEr

la bici Es porta
aquEsta tardor...
Ens agrada anar en bicicleta i de moment tenim
nou seccions dedicades al pedaleig
p�����r �� ��r�� �qu���� ��r��r!
a �’a ���������, ��� �� f� m����
��y�, ��� �gr��� �r������r �� ������m�, �� ��� ����� ��r�����: �� ������m� ��
���� �� ���� � �� �� mu����y�, qu� ��� ����
��y� ��r���� �’h� ���u��r��z�� �rr�u.
a��r �� b��� ��� ���� �� f�rm� � ��rm��
u� �������� ��r���� �mb �’����r� � �� ���ur�.
i f�r-h� �� gru� �� ��mé� é� r���m���b��
��r u�� qü����� �� ��gur����, ���� ��mbé
��rquè ������j �r � ���� �� r���� �’����������
qu� ��’� ��r����, ��m ��� à���� � ��� ����g��,
�����r�� �� ������ �� �’�m�����. F�r ������m�
é� b� � �r������r-�� �mb �� s��� é� m����r!

Som deu seccions
l’a��������� ��m��ç� �� ��m��r��� �mb
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��� �������� ��������� �� ������m� �� mu����y� � qu��r� mé� qu� ��m��g���� ���
��r����� ��r ru��� rur��� �mb ������ ��r
��rr���r�.
c�� ��r qu� �� ������ �����r� �� �’����r�
��� �������g é� Btt B�r������, qu� f�u
fu����� �’��y 1994. U� ��y mé� ��r�, ��1995,
�� �� �r��r c�����m� M����r��. a� ��u ��r�,
��� �� mé� r����� �r����� ��� c�����m�
v������� � c�����m� R�����è� qu� ��� ��m��ç�r � ������r �qu��� ����u ������.
c�� ��r ��mbé qu� �� ��m��r��� ������� �� ������ �� n���rr� �� ������r �� ��m
�� Btt ��� �� c�����m� n���rr�, �mb �’�bj ����u �’�m����r �� �r�gr�m� �� ��r����� �
�����r mé� ��r�����. l��rg� ���� ��������m�
� � �� s���!

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

Seccio�s
�e �icicleta �e
���ta��a (6)
•� Btt J�é�
•� Btt a�������
•� Btt a�m�rí�
•� Btt a��ur���
•� Btt B�r������
•� Btt Má��g�
Seccio�s �e ciclis�e i
bTT (4)
•� c�����m� M����r��
•� c�����m� R�����è�
•� c�����m� v�������
•� c�����m� n���rr�

bTT bArCELOnA

la Transandalus, la ciTa
més EspErada dE cada any
l� s �� m� �� d � ��
tr��sa�d��us és, �oss ib�� m� �� , �� més
�s���i�� d� �� ��m�or�d� ��r
��s i ��s bikers d� �� s���ió Btt
B�r���o��.
c�d� � �y,i j � � � f� u�s
qu���s, �� s���ió �������� �s
�r�s���d� � ��rr�s ��d��us�s ��r
�om�����r u�� ru�� d’�qu�s��
r��o��gud� ��àssi�� d�� �i��ism� d� mu����y�.

e�gu��y, �� �r�j ���� ��r�i�
d� Ro�d� i �rrib��� � �� �o���i���
gr���di�� d� nigü���s. es ��
�om�����r �� sis �����s,�isi����
��o�s ��� bo�i�s �om v���� d�
abd���j ís o a�h�m� d� Gr���d�,
dos �ob���s qu� ��� f�r ��s d��í�i�s d��s �os�r�s �i��is��s.
“v� s�r u� ����r ij � �om����
��s di�s ��r �or��r-hi �’��y qu�
��”, �x��i�� �� d���g��, p��o
vi��h�s. e�hor�bo��!

Per als components de BTT Barcelona, la TransAndalus
és un compendi d’emocions, d’esport exigent, de viure
noves experiències i de convivència intensa.

bTT máLAgA

Els ‘bikErs’ malaguEnys
supErEn la prova
ci��is��s d� mu����y� d� �� s���ió Btt Má��g� ���
��r�i�i��r �� �� �ro�� d� r�sis�è��i� MtB 101Km 24H,
qu� ��gu��y �� ����br�r �� 22� �di�ió, s�m�r� � ��
�o���i��� d� Ro�d� i, �� �� s�u ��s, �� �� mod��i��� d� bi�i�����
d� mu����y�.
aqu�s�� �ro�� és u� r���� d� su��r��ió ��rso���, qu� ��s
�os�r�s bikers ��� �fro���r�mb d���rmi���ió i mo�� bo�� form�.

www.��so�i.org
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EnS APASSIOnA EL REm

A EuskAdi,
vA dE
trAinErEs
Després de tres anys de regates, els últims mesos es
van ofcialitzar dues noves seccions de rem basques:
Remo Euskadi Margen Derecha i Remo Bizkaia Este
ot el sarau comença �a tres
anys, a partir d’una sana rivalitat entre les DAN Marge Dreta i Marge Esquerra, que ens
vam reptar a una regata”, explica el delegat de Remo Euskadi Margen Derecha, J avier Abad. Va ser “al
més pur estil Ox�ord-Cambridge i va �uncionar
tan bé i tant ensvam divertir en els entrenaments
previs al gran dia, que va ser molt senzill encomanar a la resta de les DAN de la nostra demarcació per competir entre nosaltres en una gran
regata”, a�egeix .
Fa dos anys que les deu DAN de la Dirección
Territorial País Vasco y Cantabria de CaixaBank
competeixen en una gran regata de traineres que
es disputa al moll de la Benedicta de Sestao amb
una gran expectació i amb equips de 13 remers,
dels quals, com a mínim, quatre han de ser dones.

T

En aquest context, la idea és que aquestes
tripulacions es vagin constituint com a seccions
de la Soci, amb tots els avantatges que això els
suposa. De moment, comencem el curs amb
aquestes tres seccions de rem i segur que
l’acabarem amb unes quantes més... Primer va
ser Remo Cantabria i, poc després, han vingut
precisament: Remo Euskadi Margen Derecha i
Remo Bizkaia Este.

Entrenaments i competició
Amb J avier Abad marcant el rumb, Euskadi
Margen Derecha va debutar amb la “bandera”
de la Soci el 2 d’abril, data en què van dur a
terme la primera sortida: “Entrenem a les aigües
de l’Abra, a la desembocadura del riu Nervión”.
És signifcatiu que, a 13 dejuny (última dada
recollida), la secció j a portés convocades més
d’una quinzena d’entrenaments més, amb
l’objectiu d’estar en plena �orma per a la tercera regata de la DT del mes de juliol.
Margen Derecha-Bizkaia Este
Immediatament, “els companys i companyes
de Margen Derecha ens van recomanar de crear
també la nostra secció”, explicaJoseba Argoitia.
I així va ser com es donava d’alta la segona secció
basca de traineres que tenim a la Soci.
La tripulació de Bizkaia Este entrena a les
ries de Bilbao i Lekeitio, entre altres aigües, i
cada dia s’ho passen millor preparant la gran
regata de Sestao. “I tot i que la victòria ens motiva molt”, a�egeix el delegat, “el més important
és compartir els entrenaments d’un esport extraordinari i molt nostre”. A la Soci.

8

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

Euskadi Margen
Derecha i Remo
Bizkaia Este
mantenen una sana
rivalitat a través d’un
esport molt arrelat i
que els apassiona.

PIRAgüISmO TEnERIfE

Els caiacs canaris
rEmEn a bon ritmE
l� ����ió pir�güi�m� t�n�rif� n� h� d�ix�� d� r�m�r
dur�n� ��� �’���iu, �n �ir�gü�� d’un i d� d�� ���i����, K1 i
K2, �n ru��� qu� ��m�r� �����um�n � ��r�ir d�� ��r�
����r�iu d� R�d�zu�.
a �r��ò�i�, ��bí�u qu�, �n �’�rg�� d��� �ir�güi����, r�m�r �n R1
v�� dir f�r-h� � un ri�m� d� 70/75 ����d�� ��r minu�? en R2 �ón
80 ����d�� ��r minu�, �n R3 �� ri�m� �uj � � ��� 90 ����d��/minu�
i així �ns a R7, que equival a dir ritme de competició.
G�n�i���� d�� d���g�� Ju�n andré� H�rr�r� ��r � ���� ���
��m��ny� i ��m��ny��, �����i��m�n� ��� �in�rf�ny�: � v�ur� �i
��� �i�� �� �uqu�� i u� ��un��u � pir�güi�m� t�n�rif�!

PIP
RO
ASIü
CIISómIO
PR
TEC
nIESRIó
IfE

són mEstrEs dE la pEtanca
Q u� n un �� �·��g� h�
gu�ny� ���, n� hi h� r�� �
dir. É� �� ��� d� M�n��
Qui���, qu� n� v� d�ix�r ni un d���
��rn�ig� ���i��� �rg�ni�z��� ��r ��
����ió p���n�� B�r����n� �n ��
��m��ny� 2018-2019. Qui��� v�
gu�ny�r �’o��n, ��� ��m�i�n���

d � � i r� d � r� , � � u n� � d � r� i
�’eur�c��� 2019. c�im�n� M���r�,
c�r��� s���, J���� a����n� –��
d���g��– i R�m�n sàn�h�z v�n ��r
��� ������m�i�n� r������iu�.
e� �rim�r ��rn�ig d� �� ��m��r�d� 2019-2020 d� p���n�� B�r����n�j � h� ��m�nç��...

l� �rim�r� ����ió d� �r�in�r�� �r��d�
� �� s��i é� R�m� c�n��bri�, �mb J��é
Migu��a�g�rri ��m � d���g�� i qu� ��mbé ��r�� � ��rm� un ����nd�ri d� r�g����
d’�n�r�n�m�n� �xig�n� i qu� f� ��� d��í�i�� d� ��
��v� �ri�u���ió, f�rm�d� ��r ��m��ny�� i ��mpanysj oves i amb molta força. La fotogra�a que
i�·�u��r� �� ��r��d� d�� núm�r� 571 (�g���-����mbr�) v� ��u��r fur�r. Quin �qui�!

www.�����i.�rg
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ENS AGRADA

BUSSEJAR
Les seccions d’activitats subaquàtiques
han apro�tat a fons la temporada d’estiu

CAdA dIA Són
méS ELS quI
buSSEgEn A
mALLORCA
subaquàtiques Mallorca

Amb més participació de la inicialment
prevista, Activitats
Subaquàtiques Mallorca va dur a terme
la seva última immersió de l’estiu.
Com en les altres ocasions, el Club
Nàutic de Santa Ponçava ser el punt
de trobada des d’on els bussejadors
i bussejadores mallorquins, a dos
quarts de deu del matí, van sortir
en barca a la recerca dels llocs on
passar tota una jornada d’immersions, coordinada pel centre de
busseig Zoea.
El grup va tornar a port entrada
la tarda, amb la satis�acció d’haver
passat una bonajornada de busseig.
“Com gairebé sempre, ha estat un
estiu maco que hem acabat amb més
companys i companyes participant
en les nostres immersions, la qual
cosa ens satis�à molt”,va explicar el
delegat mallorquí, Jose de Oleza,
que aquesta temporada s’estrena en
el càrrec. Enhorabona!

1
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vALènCIA S’ESTREnA A mORAIRA
actividades subacuáticas valencia

2

Venen per quedar-s’hi. Què �eia València, amb la seva costa i
tanta �auna marina per admirar, sense una secció de busseig?
Era qüestió de temps. Així, des dels inicis de l’estiu que la nova
secció valenciana �unciona gràcies a la iniciativa d’un grup de
companys i companyes afcionats al busseig, encapçalats per Raquel Ruiz.
El debut el van �er a la costa de Moraira. Va ser una jornada de baptisme
per al grup com a secció de la Soci i per a alguns dels seus integrants com a
nous practicants del busseig. Benvinguda!

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

mAdRId, AL CAP dE PALOS
actividades subacuáticas Madrid

Amb l’objectiu d’ampliar la colla i �er nous amics,
la secció dels bussejadors madrilenysva organitzar
un cap de setmana de baptismes de busseig obert a
tots els companys i companyes que s’hi van voler
a�egir.
Les aigües iniciàtiques van ser les del Mediterrani i el lloc triat
el cap de Palos, a Cartagena,un dels punts d’immersió que la secció
que lideraJavi Toro acostuma a �reqüentar. El centre encarregat de
coordinar les immersions va ser el Mangamar. Bussejar amb els
companys i companyes d’Actividades Subacuáticas Madrid és una
aposta segura. Ens hi apuntem?

3

LAnzAROTE, un PARAdíS
PER ALS buSSEjAdORS

dESCObRIR nOvES
ExPERIènCIES
activitats subaquàtiques catalunya

Els companysi companyes d’Activitats
Subaquàtiques Catalunyavan deixar
lesbotelles a l’armari per �er un curset
d’apnea. Es tractava de “relaxar-se,
d’aga�ar aire i aveure fns on s’aguanta sense deixar de respirar, però no de somriure”,
explica el delegat, DavidAl�ós. L’apnea s’ha de practicar extremant les mesures de seguretat.
Uns dies abans, la secció havia bussejat de nit,
sota l’aigua i sota les estrelles, a la costa de Mataró, i també havia convocat una immersió de bateig
a Palamós per als companys i companyes que s’inicien en el busseig. “Només s’exigia ganes de passar-s’ho bé”. Incansables.

5

actividades subacuáticas lanZarote

Puerto del Carmen, que passa per ser una
de les reserves mésvisitades d’Europa, i més
concretament el raconet de Playa Chica,va
ser el punt de trobada per als companys i
companyes que van participar en el baptisme de busseig convocat per la nova secció canària.
“Estem contents, ens va �er un dia esplèndid i hem �et
nous amics i amigues per a la causa”, explica el delegat,
Sergio Francisco Santana. La veritat és que “l’entorn escollit és certament paradisíac”.Ja en són uns quants més. Us
hi apunteu?

4

www.lasoci.org
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Ells són Els pionErs dE la pilota
na temporada més, l’equip de
la secció Futbol Barcelona, la
degana de les �utboleres de casa
nostra, competeix en la Lliga
de l’ACDEA (l’A ssociació Cultural Esportiv a d’Empreses i
Agrupacions), en un grup de 18 equips, que
disputen una �ase regular. Els vuit primers �an
una segona �ase on els tres primers es classifquen per a la �ase provincial.
I precisament la temporada passada, Futbol
Barcelona es va classifcar per a la �ase provincial, on es va quedar a les portes de les semifnals.

U

“Tenim un bon equip, amb una plantilla àmplia,
de més de 30jugadors, amb una mitjana d’edat
que supera els 30 anys i que, per tant, �a imprescindibles les rotacions”, ens explica Indaleci
Rodríguez, un dels puntals històrics de l’equip
barceloní.

Una de les
formacions recents
de la secció Futbol
Barcelona.

Necessiten nous “ftxatges”
Aquesta temporada,la intenció és repetir èxits,per
la qual cosa necessiten re�orçar diverses posicions.
Si volsjugar amb ells, et rebran amb els braços oberts. Futbol Barcelona és una molt bona
elecció.

eNS AGrADA eL pàDeL
eStAN eN BONA FOrmA

Futbol Sala
la Selva juga contra
equipS veteranS i juvenilS
a b���� ���� ��r���� �m������� �mb �� ������ g�rm��� �� Fs em��r�à, ���
��m���y� g�r����� �� Fs �� s����
m��ur�� ����u fu�b���mb r����� ��
f�r� �� �’òrb��� �����������.
a��í, ��� �������r �� ������ ���
���j u�� ��������j �� ��rJ���� pér�z
� �� ����� ��� Fs p���f����, u� �qu��
f���r�� �� �� 2� pr��������, qu� ��
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�� �����r �mb u�� ����òr�� ���� ����r�� ��r 2 � 5.
“eufòr���, ��� ��m ���m�r �
r����r �’�qu��j u����� a, qu� ��� ��
����r �� ����r� ���� �mb u�� ����òr�� ����u����� ��r...”, �� ��� ��b�rh�. e� qu������� ���, Fs �� s���� h�
��m��ç�� �� ��m��r��� � r�br��
�mb m��� b��� u��� ��m�� �����:
��� �����!

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

Sevilla va
DiSputar el Seu
Social D’eStiu
e�� h� �����m bé j ug��� � �à���,
�qu���j �� ����r��� � �� g��r� ��m������,
�� mé� �� �� ���u �� �����r b����, � ����r� mé� f���-h� �mb �� b��� ��m���y�� ����
���·��g�� �� �� s���.
Aquesta és la refexió del que han passat els
��m���y� � ��� ��m���y�� �� pá��� s������, �
m��� �� b����ç ��� t�r���g �’e���u �rg����z��
��r �� ������. “e� mé� ����r���, �� ‘qu�r� ���’, é� �
��r, �� �� r�m���r �� f���� ��� ��m��r���� ��u�� ��
�� m����r �� ��� ��m���y���”. pá��� s������ �’h�
mu��� bé!

BàSqUet BArCeLONA

EncistEllar amb
l’EspErit sEmprE viU
mb les piles renovades inicia
Bàsquet Barcelona la segona
temporada a les pistes del pavelló l’Hospitalet Nord. “L’any
passat va ser de resituar-nos,
però amb l’esperit de la secció
sempre molt viu”, ens explica un dels històrics
de la secció pionera del bàsquet a casa nostra
com és José Javier Aparicio.
Precisament, la temporada 2018-2019 va
coronar els Celtics com a campions de la Lliga i
la Copa socials, per damunt d’uns voluntariosos
Jugoplastika, sotscampions per partida doble,
seguits de Can 60 i Barna Lakers. Com cada any,
la campanya es va cloure amb el partit All Star
amb dos quintets �ormats amb jugadors dels
quatre equips de la secció.
Bàsquet Barcelona va cloure l’exercici amb
Ramon Alsina com a màxim encistellador (418
punts), Xavi Cases com a millor triplista (58 triples) i Roman Alsina frmant el millor percentatge de tirs lliures (82,14%).

a
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E�s d�st�nts equ�ps de �a secc�ó, a �’All Star de Bàsquet Barce��na.

La temporada 2019-2020ja ha començat per
als companys de Bàsquet Barcelona.T’agradaria
encistellar amb ells?

!

PAS-V��untar�s de ”�a Ca�xa”

a copS De ‘Drive’ contra la “pell De papallona”
e�� �om���y� i �om���y�� �� Go�f M���or��
f�� u�� ��ort��ió �� 5 �uro� ��r���� tor��ig
�o�i���� què ��rti�i��� i �’im�ort r����t�t ��
���ti�� � u�� ��tit�t ��� t�r��r ���tor �o�i�� �if�r��t.
e�gu��y, �� �o���ió �’h� f�t � �’���o�i��ió deBRapi�� �� M�ri�o�� i �� �� f�r �oi��i�ir �mb �� f��t� ��
��o���� �� t�m�or���, ��r � �� qu�� �� ����ió m���orqui�� qu� �����ç��� e�ri� F�rr�r�� im�rimir u�� �í�ti��
i�form�tiu� �obr� �qu��t� ��tit�t ��r r���rtir-�o� ��tr�
��� ���i�t��t�”i f�r qu� ��tr� tot� �o�tribuïm � �o��r �
�o�èix�r u�� mi�� mé� �� im�ort��t t���� qu� �ort� �
t�rm� �qu��t� ���o�i��ió”, �x��i�� ������g�t m���orquí.
deBRa �� ���i�r u�� �o�t�� �’�gr�ïm��t i u��
��rt� �� �� ���� �r��i���t�, ni���� Mo�t�ro, �gr�i�t
“�� tot �or � Go�f M���or�� i � tot� �� so�i ��r �� �o�tr�
g���ro�� �o���ió �� 600 �uro�”. això é� �� pas-vo�u�t�ri� �� ”�� c�ix�”.

DEBRA-PiEl DE MARiPoSA
–

MaRBella

info@debra.es
–

cr���� �� 1993, deBRapi�� �� M�ri�o�� é� u��
���o�i��ió r�f�r��t � �i���� ��t�t�� qu� �o�� �u�ort ���
i�f��t� �f��t�t� ��r �’��i��rmò�i�i
�m�u�·��r o ���� �� ������o��, u��
m����ti� �rò�i�� i i��ur�b�� qu�
���r�ix �� ��ix�m��t o �ur��t ���
�rim�r� ��y� �� �i�� i �ro�o�� u��
�xtr�m� fr�gi�it�t �� �� ����, �om
��� “���� �’u�� ������o��”.

www.���o�i.org
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BURGOS maRxa
pelS RefUGiatS
Senderismo Burgos comparteix
una sortida amb immigrants
n el marc del PAS-Voluntaris de
”la Caixa”, companys i companyes de la secció Senderismo
Burgos, amb la delegada, María
Rosa de los Mozos, obrint el
grup,van participar en la Marxa Solidària Intercultures amb un col·lectiu
d’immigrants acollits com a re�ugiats a la ciutat
castellana.
La sortida va cobrir un tram del Camí de Sant
Jaume, concretament el que uneix Burgos amb
la localitat de Rabé de las Calzadas.
“Compartir aquesta marxa va ser una manera de dir-los: ‘Estem amb vosaltres’, a una gent
que ha hagut d’abandonar casa seva i el seu
país”, explicava un dels nostres senderistes membres de la secció burgalesa tot �ent balanç de la
jornada.
La ruta es va �er a un ritme tranquil, la qual
cosa va permetre al grup gaudir del paisatge en
tot moment. A l’arribada a la destinació fnal
de Rabé de las Calzadas, els nostres senderistes

e

!

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

i els seus convidats i convidades van compartir
un berenar de comiat, en què uns i altres es van
agrair mútuament l’experiència i es van desitjar molta sort.

Companys i
companyes de la
secció Senderismo
Burgos, abans de la
caminada solidària.

El grup, a l’arribada a Rabé de las Calzadas, on va rematar la j ornada.

GOLf GIrOnA
GOLf ALmErÍA

una temporada amb nous reptes
G��f G�r��� ��r�� ��� ��m�� �mb
�� r���� �’�gu���r � �u��r�r ���
r�g���r�� �� �� ��m��r��� �������. amb 24 ��r��j �� ������� �� g��f � pitchand-putt, mé� �r�� ��r���� �� �� l��g� Ry��r
�� p&p –u�� ������� ��� �ur� ������–, ��
����u�� �� �� c��� c����u�y� �mb �r�� �������� ��������� mé� � �� ��uï�� ��r���������
� �� c��� a��������� �� l�����, �� ������
g�r����� é� u�� �� ��� qu� mé� ���������
��r�� � ��rm�.
d� �� ��m��r��� �������, “�� �b����r�m
��gr���r��mf �������r� �qu��� l�����, �r�m�r�
classi�cats amb molta autoritat”, explica l’in�����b�� ����g��, B������rJu��à.
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Així mateix, del quadre d’honor 20182019 de Golf Girona cal destacar la victòria
�� J���� t�u� (Hs), chr������ p�gé� (Hi) �
Eduard Girbal (Scratx) en els Socials de Golf,
respectivament. A Girona, el golf els uneix.
i �� ����� � �u!

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

torneig
social
a la envía
e�� ��m���y� � ��m���y�� ��m�r����� �� �r�be n a mb l’excusa de
�r������r �’����r� qu� ��� �gr���,
�� g��f, ��rò ��br���� ��r �����r
u�� ������j u���. e� ��ub �� l� e��í� �� ��r �’������r� �� �’ú���m ��r���g ������ �� G��f a�m�rí�. e� f��
u� ���� m��, ��� h� � �u���m?

LASOCI

CuLturA

!

múSICA pOpuLAr tEnErIfE

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

un cant d’il·lusió ressona a tenerife
l� no�� ����ió Mú�i�� po�u��rt�n�rif�, qu� mobi�i�za 40 amants de la música tradicional de la seva terra,
�� om��ir �’���gri� i ��n� �’��i� �� s�n cri��ób�� �� l�
l�gun� i �� c�n�ro �� M�yor�� am��ir. en �o�� �o� ���o�, ���
r��i��n��, �mb ��� ��u� f�mi�i�r� i �mi��, ��n g�u�ir �’un� r��i-

���� �� g�ir�bé un� hor� �� �ur���, �n �� qu�� �� gru� �� �om��ny� i �om��ny�� ��n�ri� �� r������r �� ��u r���r�ori ��
��nçon� �r��i�ion��� ��nàri��. “vu�� �������r qu� �n �mb�ó�
��o��, ��� r���on��b��� ���� ��n�r�� �n� ��n �gr�ir mo�� �� g���”,
explica el delegat, José Carlos Hernández.

fOtOGrAfIA GIrOnA
HIStOrIA GrAnAdA

saber gaudir de
l’estudi d’una
ciutat fascinant
e� ����g��,an�onio c������ón, é� un
�����ion�� �� �� hi��òri� i ho ���
�r�n�m��r� � �� r���� �� �om��ny�
i �om��ny�� �’Hi��ori� Gr�n���.
Abans de marxar de vacances, la secció
�� �i�i��r �� p��z� M�yor �� Gr�n���, un �un�
neuràlgic que eldelegat es va encarregard’ex��i��r�om h��i� ��o�u�ion�� �� ���rg �����m��,
“�mb �� �on��ru��ió ��� �o���m �obr� �� riu
d�rro”, �n�r� mo��� ���r�� ��������.
d���ré� �� �i�i��r �’��g�é�i� �� s�n Ju�n
�� �o� R�y��, �om � �o�ofó �� r��orr�gu� i �om
f� ��m�r�, �’a n�onio �� r��i��r un� �o��i� ��
M�nu�� B�ní��z c�rr���o, �o��� gr�n��í.

!

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

els ‘clics’ millor enfocats
e�� �om��ny� i �om��ny��
qu� form�n �� ����ió ��
Fotografa Girona, adscrita
al PAS-Voluntaris de ”la Caixa” i que
un �ny mé� h� �oor�in�� M�n�� pér�z
ch�r�o, ��n ���i�ir qu� �on�ri�n
�’im�or� r������� �n �o��� ��� ���i�i���� �u��� � ��rm� �ur�n� �� ��m�or��� � �’�n�i��� �o�i��tr�ç�n� c�min�,
form��� ín��gr�m�n� ��r�o�un��ri�
i qu� �’o�u�� �� �on�r ���i��èn�i� �
��r�on�� ��n�� ���r, bà�i��m�n� ��
��n�r� �’��o��im�n� l� so��.
Concurs Social
l� ���i�ió �� �� �r�n�r� �n �’���� ��
��iur�m�n� �� �r�mi� ���con�ur� social 2018-2019, en què es valora la

f�in� f��� �ur�n� �o�� �� ��m��ny� ����
fo�ògr�f� �� �� ����ió gironin�: p�r�
Arnal(131 punts) ha estat elguanyador,
seguit deXavi Parés (124) iJosep Recio
(119). Gràcies i enhorabona!

Els guanyadors del Concurs
Social, amb el delegat.

www.���o�i.org
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SEGONA TEMPORADA

A ALACANT BALLEN
TOTS ELS ESTILS

La secció Bailes de Salón Alicante se cita
setmanalment per aprendre balls de tot tipus
er la iniciativa de companys o companyes
alacantins, amb Carmen Cantó al capdavant, ara fa cosa d’un
any que es va crear la
secció Bailes de Salón Alicante.
“Des d’aleshores, ens reunim cada
setmana, sense falta”, precisa la delegada. El lloc de trobada és l’acadèmia
Rosas Escuela de Baile, als baixos del
conegut centre comercial Fontana.
En aquesta acadèmia, la secció alacantina porta a terme les sessions d’aprenentatge i perfeccionament d’un variat
ventall de balls “com el txa-txa-txa, el
pas doble, la roda cubana, la bachata o
el rapidíssim j ive ”, segons la llista que
ens repassa la Carmen, que afegeix que

P

BBAALLLLSM
MAALLLLOORRCCAAEENNLLÍÍNIIA

LES MILLORS
COREOGRAFIES
SÓN LES SEVES
La secció Balls Mallorca
en Línia, que lidera Manuel Crespo, s’està posant
les piles per arrancar la temporada,
encara amb record fresc de l’exhibició de les seves millors coreografies amb les quals van acomiadar el curs passat i que va tenir lloc
al Poble Espanyol de Palma, amb
un pamboli fi nal per acabar d’endolcir la trobada.

“en qualsevol cas, els balls que volem
aprendre els decidim nosaltres”.

Volen ser més
Els i les components que formen part de
la nova secció alacantina formen parelles
per ballar i estan encantats amb la seva
secció, “ja que és ideal per relaxar-te i passar-ho bé en la millor de les companyies”.
De fet, ens expliquen que, en el moment de tancar l’edició, s’havia inscrit
una noia desaparellada. Per tant, es
necessita més personal!
Divendres, a les 21.30 h
La cita de Bailes de Salón Alicante és els
divendres a les 21.30 hores, al lloc indicat més amunt. Què espereu per apuntar-vos-hi!

US HI VOLEM A TOTS!
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ASSOCIA’T AMB UN
SIMPLE TRÀMIT 'ON-LINE'!
Per fer-se associat o associada i poder gaudir de tots els
avantatges que suposa formar part de l’Associació del Personal
de ”la Caixa”, només cal un tràmit molt
senzill a través de la nostra pàgina web.
Entrem a www.lasoci.org i, tot seguit, fem clic a l’opció “alta on-line”, que

16-17_lasoci572.indd 16

es troba a la part superior dreta de
la pantalla; emplenem el formulari i l’enviem.
Si treballes a CaixaBank o a la
Fundació, estàs llegint la nostra
revista i no ets associat: company
o companya, no t’ho pensis més!
Apunta’t i sigues dels nostres!

26/9/19 10:35

1

2

1. Pere Arnal
Modalitat A.
2. Pere Arnal
Modalitat B.
3. Joan Elias
Modalitat A.
4. Joaquim Mauri
Modalitat B.
3

VIII LLIGA DE FOTOGRAFIA DIGITAL

LA VICTÒRIA
FINAL ES PAGARÀ CARA...

4

Després del tercer veredicte, es manté l’emoció a totes dues modalitats
aVIII Lliga Social de Fotografa Digital de l’Associació del Personal de ”la Caixa” 2018-2019,
va anunciar el tercerveredicte en lesmodalitats
A, “de �otografes tractades digitalment”,com
precisaJaume Vila, el delegat Fotografa Barcelona,la secció organitzadora del certamen,
i la B per a obres originals. Eljurat encarregat de dictar el tercer
veredicte va estar �ormat perjutges de l’Agrupació Arts i Ofcis.

L

Lideratge compartit
Així, en la Modalitat A, Pere Arnal, el guanyador d’aquest
tercer lliurament, lidera la classifcació empatat amb Joan
Elias, tots dos amb 135 punts acumulats, mentre que Pili
Garcia, amb 132 punts, és ara la tercera classifcada.

Arnal lidera la B
En la Modalitat B també hi ha canvis al capdavant que confrmen Pere Arnal en la primera posició, amb 138 punts, dos
més que Pili Garcia (136). Arnal i Garcia estaven empatats
després del segon veredicte.Josep Perelló conserva el tercer
lloc, amb 122 punts.
Emoció garantida
Al tancament de l’edició resten dos veredictes per completar
els quatre de què consta la VIII Lliga Social de Fotografa
Digital 2018-2019.
És a dir, que cadascun dels participants pot entregar
quatre �otografes més. L’emoció està garantida. Enhorabona
i molts ànims!

ENCANTATS AMB EL BRIDGE

LES ‘POOLS’ SOCIALS ENS DONEN MOLTA SUBSTÀNCIA
Bridge Barcelona va tancar la temporada ambunúltim mes certament
intens, en què va disputar el partit
deltorneig interclubs de la Federació Catalana en què participa,a més de trespools amistoses, dues alClub 2 Pics i una alClub Mayda.

Es tracta de trobades molt interessants en
què els nostresj ugadors ij ugadores, capitanej ats pel delegat, Xavier Villalobos, poden
mesurar el nivellamb parelles d’altres clubs.
El calendari de Bridge Barcelona per a
la campanya present es basarà, com és

costum, en la convocatòria depools socials,
puntuables per al rànquing individual de la
secció, i depools didàctiques, que imparteix
un àrbitre de l’FCB per repassar estratègies
i situacions concretes delj oc. El bridge els
enganxa. I a tu?

www.lasoci.org
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LA nOStrA hIStòrIA

‘La Caixa de
Pensions
(1936-1945)’
L’última obra de Joan Maria Solà i
Franquesa aborda el paper de l’entitat
en un període extremament convuls
a sala on es fan les
presentacions de la
llibreria Alibri de
Barcelona es va omplir. Cap cadira va
quedar lliure la tarda del 8 de j uliol, amb motiu de la
presentació del llibre del nostre company Joan Maria Solà i Franquesa, La
Caixa de Pensions (1936-1945). La Caixa de
Pensions i la Caixa de Barcelona durant la
Guerra Civil i la postguerra.
Amb més de 40 anys d’experiència
professional a l’entitat, qui ha estat

L

també professor associat del Departament d’Economia i Empresa a la
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), va presentar un treball d’estudi i anàlisi històrica, que posa especial èmfasi en els esforços de la direcció i els treballadors de ”la Caixa” per
fer front al caos derivat de la insurrecció militar i la consegüent revolució social que se’n va derivar. Edita
l’obra l’editorial Base.
Joan Maria Solà ha col·laborat també amb la revista i altres publicacions
de l’A ssociació. Enhorabona!

Una secció amb capacitat
de convocatòria.

LLegIr éS fer SALut

Cada dia
sOm més
a LeCtura
BarCeLOna

El llibre de
Joan Maria
Solà es va
presentar a la
llibreria Alibri
de Barcelona.
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a �’ú���m� ������ ����br��� � �� ���br�r�� a��br� �� ��
������� ��������, ��� ��r
26 ��� �����r� � �����r�� qu� ���
�������r � �qu���� ���� ��������òr�� �� l���ur� B�r������, �mb
�� �r��ò��� �� ��m����r �� �����·��
�� l���� s��m���, gu��y���r� ���
�r����g��� pr�m� G����ur� 2016,
Canción dulce .
l� ������ ���r������ ��r M����� Mu��u���� ������ �mb mé� �m����� qu� m�� �� ���� ��z��� ��m��r��� �’���������. l��g�r é� u� �r��
� u� ����r �� �� ���� �� qu�� �� ����m r��u����r. l���ur� B�r������
é� �’���m��� � ��gu�r. Què ����r�m
��r ��u���r-���-h�?

!

repetIm...

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

GastronomÍa BurGos
ComBat L’exCLusió soCiaL
La secció castellana organitza una j ornada
amb nois i noies del Centro Ocupacional El Cid
er segon any consecutiu, és a
dir, en sintonia amb un dels
objectius del PAS-Voluntaris de
”la Caixa” com és el de la continuïtat, la secció Gastronomía
Burgos va organitzar una jornada de gastronomia, convivència i esbarjo per
als nois i noies en risc d’exclusió social del Centro Ocupacional El Cid.
Així, els companys i companyes burgalesos i
els seus convidats van visitar la Granja Escuela
Alarzón, on es van dividir en tres equips que es
van anar alternant per acabar �ent tots el mateix.

P

Cuina,j ocs i animals
“Així, uns preparaven el dinar i les tapes, els
altres es distreien �ent j ocs a l’aire lliure i un
tercer grup visitava els animals de la granj a”,
explica el delegat, Enrique de la Cuesta.
Quant a l’aspecte gastronòmic de la trobada,
cal destacar d’entrada les tapes boníssimes preparades pels nois d’El Cid i els seus monitors:
bocatines (enciam, chaca, salsa rosa i làmines de

pera), broquetes (cirerols, anxoves, pinya, dàtils i pernil salat),
salmorejo i �ormatge curat.
El dinar va ser preparat
per tots els presents, molt ben
coordinats sota les indicacions del xe� Pablo, i el resultat
van ser: “dues paelles completes, acompanyades d’amanides, �ruites diverses i gelats”,
precisa el delegat.

Voluntaris de ”la Caixa”
La j ornada va continuar a la tarda
amb jocs d’equip que estimulaven la collaboració.
“El ball de les �ruites o ball del comiat, que
vam ballar mentre assaboríem uns sucs de taronj a deliciosos”, va posar el punt fnal a una
activitat molt maca en què també van col·laborar
els Voluntaris de ”la Caixa”, “implicats a �ons”,
com destaca el delegat de Gastronomía Burgos.
Enhorabona!

Els nois i noies d’El
Cid van gaudir d’un
dia inoblidable a la
Granj a Alarzón.

gAStrOnOmíA jAén

una Visita
mOLt esPeCiaL
G���ronomí� J�én �� ��om��ny�r un
gru� de �er�one� �mb di������i���
in�el·le��u�l de l� Re�iden�i� alhu�em�
de torredel��m�o (J�én) � fer un� �i�i�� g���ronòmi�� � l’em�re�� d’�limen���ió Gourme� c�zorl�. R�f�el Rede�ill�� é� el deleg�� i �ixò é� el
pas-volun��ri� de ”l� c�ix�”.

!

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

www.l��o�i.org
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Veles de solidaritat
veLA ASturIAS

la secció asturiana comparteix catamarà amb predif
F����� �� ��u ��m�r�mí� �mb �� pasv��u���r�� �� ”�� c����”, ��m���y� � ��m���y�� �� v��� a��ur���, �mb �� ����g��,
�’����mbu���b�� R���r�� Z�fr���� ����m�,��� �������r u� gru� �� ��r����� �������������� �� ��
����g���� �� pRediF� a��úr��� � �����r�mb �����
u��j �r���� �����r� �� ����g���� � �����.
l’��������� �� ��m��ç�r �� b�� m��í, �mb ����
�� ����� �mb�r���� �� ����m�rà Gr�� B�hí� ii. e�
��� f�r �r�� gru�� � ���� ����� �������� ��� qu���r m�r�������� �� �’����r�è���� �� �����r �� ������r
�� ��� ������ � b�r� �’u�� �mb�r����� ��� rà���� � ���ug�r�. t�� ��gu��, u� ����rà m�r���r �� ��
�f�r�r ��r f�r u� �����r �� ����� ��� ���� � �����, qu�
��� ��gu�r-�� �mb m��� ����rè�.
l�� ��è������ �� �� ����g���� � ��� �����y����� ������� �������r��� ��r m���u �� �����r�� �r������� �� �� ����r �����r��r, �� u� r����ur��� ��� m����� ��r� � qu� �� ��r��r �� ����f� � u��
��������� m��� ��������.
Activitats amb sentit social
“l�� ���������� qu� f�m �mb �� pas-v��u���r��
�� ”�� c����” ��� ������ m��� �����f���”, �������
�� ����g�� ���ur�à. “v�ur� qu� h�m ����� ����ç��
�� f�r �����r u�� b��� ������, ����r���� � ����ru�����, � ���� � ����� ������������� � qu� ��� h�
�gr������ �’u�� m���r� ��� �����r�, ���� ������
� ���ò qu� f�m”, ������u. e�h�r�b���!
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Els �m��s � �m�gues de PrEDif v�� g�ud�� d’u�� expe��è���� p�e��os�.
Entitat bEnEficiària
–

pRediF
–
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l� p����f�rm� R��r���������� e�������� p�r����� ��� d�����������
Fí���� (pRediF) �r�m�u ������� � ���������� � f���r �� g��r�bé 100.000
��r����� �mb ������������ fí���� �’�rr�u �� �’e���� �����y��.

veLA AndALuCíA OrIentAL

la tripulació andalusa es retroba amb
l’asociación síndrome de down
Un ���� �bj ��t�u� ��� pas-v��unt�r�� �� ”�� c��x�” é�
��n�r ��nt�nuït�t � ��� ��t���t�t� r����tz����. e� ��� ��
v��� an���u�í� or��nt�� é� un �x�m��� �’�qu��t ���nt�j �m�nt,j � qu�, ��� qu� ��r �r�m�r� ��g��� �� �����ó �� �rg�n�tz�r un� ��rt��� �n ����r �mb n��� � n���� �� �’a�������ón
sín�r�m� �� d�wn J�én, h�n r���t�t ���� �ny.
a�xí, ����ré� �� �u�� h�r�� �� tr�j ��t� �n �ut���r, ��� ��m��ny� � ��m��ny�� �� �� �����ó, �mb i���r� c�br�r� �� �������nt, ��n �rr�b�r �� ��rt �� B�n��má��n� (Mà��g�). a��í ��� ����r���n ��� ��u� ��n����t� ��������� �mb qu� �� ��n ���u��r
�fu����m�nt: “l� ��·�u��ó ��r �����r un�j �rn��� �n�b����b�� ��
��bu�x��� �n �� ���� m�r��� � �� ��mr�ur� qu� ��� ��·�um�n��� ���
��r��”, �x����� �� ����g�t.
Experiència intensa
s�n�� ��r�r� mé� t�m��, �� gru� �� �uj �r �� ���x��� ������
�������t ��r f�r �� tr�������, qu� �� �����r �ntr� ����u��m�nt�,
n�r��� � m��tr�� �’���gr��. e�� ��m��ny� � ��m��ny�� �� ��
�����ó �� ���� � �� tr��u����ó �������r��n ��t�r ��n��nt� �n t�t
m�m�nt ���� n��� � n����, “qu� ��n ��ur� �� m�r�������� ���ntur� �� ��nt�r-�� ��r un� ��t�n� m�r�n�r� �’un ����r; �, �� mé�
n�, ��xí �n� h� ��n ��r”, ��m�nt� c�br�r�.
d� n�u � ��rt, �� gru� �� ��n�r � t�t ��gu�t �� ������r �� t�r��
f�r un� ����t� �xh�u�t��� �� ��r� t�màt�� �� f�un� m�r�n�, s��w�
M�r�n�, “�n ��n ��·�u��n�r ��nt�m���nt ��ngü�n�, �����r��� � un�
���rg� ��r��t�t �’�n�m��� �xòt���”, �r����� c�br�r�.

Els amics dofns
I menció especial mereix la visita al del�nari,j a que va fer la
sensació que els do�ns esperaven la visita dels nois i noies de
sín�r�m� �� d�wn J�én: “ef��t���m�nt, �� ��mb��r qu� ��
�r��uï� un� �m��t�� r��í�r��� � �n��t�r�b��, ��fí��� �’�x �����r”.
en �� m�m�nt ��� ��m��t, “�n� ��m �nt�r��n���r m��tr��
�’�gr�ïm�nt � �� m����tg� ���r ��r ��rt n��tr� qu� r���t�r�m!”,
��u �� ����g�t �� v��� an���u�í� or��nt�� ����ré� �’un ���
��m��rt�t �mb un� ��m��ny� � ��m��ny�� �x������n���.

El grup, abans d’entrar al delfnari.

www.������.�rg
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COmpetIm peLS nOStreS vALOrS

La Soci, protagoniSta
a L’oLimpíada SoLidària
Vam tenir una participació destacada en les proves
d’atletisme, golf, tennis de taula, tennis, futbol sala
i karts dels Jocs Interempreses 2019
n any més, seccions de l’A ssocia·
ció del Personal de ”la Caixa”van
competir en elsJocs Interempre·
ses Olimpíada Solidària 2019 en
diverses disciplines, assolint re·
sultats destacables que, en alguns casos, es van
traduir en victòries.

U

Però, més enllà dels resultats pròpiament
esportius, el que ens enorgulleix com a entitat
que defensa els valors de la solidaritat i la col·
laboració social és fer·nos presents en aquesta
nova edició d’aquesta iniciativa que uneix l’es·
port amb el compromís corporatiu.Això també
és PAS·Voluntaris de ”la Caixa”...

KàrtIng

VICTÒRIA DE KARTING VALENCIA
La secció Karting Valencia guanya la cursa de karts
d� f���à����� ��� �������r�r �� ��r��������� �� �’���uderia de Karting Valencia, formada per pare, �ll i dos
g�rm���, �� Gr�� pr�m� s�����r� 2019 qu� �� �� ��rr�r �� K�r���r�m� i���r�������� lu��� Gu�rr�r�.
e� �r������ �’u�� �ur�� �� r�����è���� �� �� qu��J�rg� G�r�j � pér�z, ví���r G�r�j � s���h��, a�r�� M�ñ��� p���u�� � er��
M�ñ��� p���u�� ��� ��r ��� qu� mé� ������ �� ��r�u�� ��� ��m�����r �ur��� u�� h�r�, �u��r��� ��� ���r�� ���u��r��� ��m spB,
e���r�, cu��r������ � eur�fr��, ���r� ���r��, � �uj ��� �� �r�m�r
������ ��� ����, ��m �� ��u �� �’�rg��. i ����m ��r���� �’u��
��������� ��� pas-v��u���r�� �� ”�� c����” qu� �������� ��m���y�
� f�mí���. e�h�r�b��� ��m�����!

gOLf

PLATA A VALLRomANEs
Martí Illa presenta la segona millor targeta
l� ������ G��f B�r������ ��m�r� ����� u� b��
��g��� �� ��� ��r����������� � �’o��m�í��� s����àr��
� �’������ ��� 2019 �� �� ��r u�� ��������.
a��í, �� ��m� ��� c�ub �� G��f �� v���r�m���� �� �����m���r ��m �� ����r� J��� M�r�í i���, u� ��à���� �� ���� ��y,
�� ��r��r � �uj �r �� ����. d���ré� �� ��m�����r u� r���rr�-
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gu� �� 18 f�r��� ���g���, �� ����r� r��r�������� ��
�b����r �� ��g�� ���� �’u� ��r���g qu� �� �� ����u��r �� �� m�������� stableford . c�� ��r, ��rò, qu� i��� ��
empatar a punts amb el primer classi�cat.
igu��m��� �’h� �� f�������r �� b�� ��r���gj ug�� ��r Fr������� J����r F�r�����, qu� �� ���b�r �� ������ �������, �’u�
����� �� 42j ug���r� �������� �� �u�� ����g�r���.

AtLetISme
LA teAtrAL

Medalles en cross i en cursa
Dues atletes de Triatló i
Fondistes Barcelona fan podi
a Collserola i a Barcelona
M�r�� t�r��� Gu�r��o�� �� form�r ��r� ��
�’�qu�� �� �� so�� qu� �� ���� �����ó �� �r������r � �� �ro�� �� �ur�� �� mu����y� ����
Jo�� i���r�m�r���� 2019. l� �ro�� ������
����gr��� �� �� cro� �� co����ro��, qu� ��
�� ����u��r �� ������ 12 �� m��g � c�r��nyola del Vallès i en un circuit de 13,6 km.
l� M���� �� ��o���gu�r �� �r�m�r ��o� ��
����gor�� f�m�����. F���������!

Plata a Nou Barris
d’���r� b����,a�� a�gu��� �� ���o��r ����go�
m���or ��m�� �� �� �ro�� f�m����� �� cur��
po�u��r, qu� �� �� ����gr�r �� �� cur�� po�u��r ��� ����r���� �� nou B�rr��, ��ur��� �� �ro�òm��r� ��� 48 m��u�� � 15 ��go��, ����ré� ��
�om�����r u� ��r�u�� urbà �� 10 qu��òm��r��.
e�� com��, �� �’�qu�� s�h�����r e����r��
���� ��r �� gu��y��or�. c�� �������r ��mbé
�� m�r��or� ���è ��o� ���o��� ��r R�ú� G�� p��ro�
�� �� mo������� m���u����, �mb u� ��m��
de 40 minuts i 33 segons. Enhorabona!

La primera dona en
la Cursa Popular
va ser una de les
companyes de la
secció barcelonina.

tetn
en
nIn
SIS
I tdeentnAIu
S LdAe

AGEA sEmIfINALIsTA A LA ub
Les seccions de Tennis de
Taula Barcelona i de Tennis
Barcelona hivan ser
e� c�m�u� e��or��u �� �� U����r����� ��
B�r���o�� �� ��r �� ��u ���� �or���g�
�� ������ �� ��u�� � �� ������ qu�, u�
��y mé�, ��� �om���r �mb �� ��r��������ó �� r��r��������� �� ��� �o��r��

�����o�� t����� �� t�u�� B�r���o�� �
t����� B�r���o��.
c�� �������r qu� a�b�r� ag�� �� �rr�b�r f��� � ��� ��m�f����� �� ������ ��
��u�� ����ré� �� qu���r �r�m�r ��� ��u
gru� ��u��r�r�u�� ���m����òr��� ��r�����.
l� ��r���� H�r�á���z-M�r�í��z, �� ��u
�or�,��j ug�r u� bor� �or���g �� ������.

futbOL SALA

fs bARCELoNA TAmbé hI VA sER
La nostra secció també va presentar un
equip al torneig que es va disputar a les
pistes de L’Hospitalet Nord
Fs B�r���o�� �� qu���r ��qu��r��� �� gru� a,
�� ����u��r �r�� ��r����, �mb u� �m��� � �u��
derrotes, el 6è lloc fnal i, sobretot, un molt bon
r�gu�� ��� g��� �o����r� �� ��r-h�.

‘bRuIxEs’
soLIDàRIEs,
A bENEfICI
DE CàRITAs

La Teatral va actuar a la
Palma de Cervelló.

a� ����r� �� l’a ����ç�
p��m�r����, � �� �o������� �� �� p��m� ��
c�r����ó, h� h���� mo��� �x�������ó: “É� u�� obr� ��� �r�m��urg B���� � Jor��� qu� �qu���� �om���y�� �� ����r� amateur
��� h�� ��� qu� �r�u mo�� bé”, ��
������ �om����r ���r� bu��qu��, u�� ���o�� �b��� qu�
�’��x�qué� �� ���ó...
l� t���r��, �� �����ó �� t���r� B�r���o��, �� ����r u��
��g��� mé� � �’���ur�.
l� ���� Revolta de bruixes
�� �gr���r mo��. “a ���� �� �’������r���m �o��r, �mb ��� r������
� �omr�ur�� �o�������, �om ��
�úb��� �m�����z���”, �x����� u��
�� ��� ���r�u�.
PAS-Voluntaris de ”la Caixa”
i �� mé� �m�or����, �� �� m�r�
��� pas-vo�u���r�� �� ”�� c��x�”,
�� r��������ó �� �� �������r �
càr����.
l� �ro��r� r��r��������ó
�o���àr�� �� Revolta de bruixes
j a s’ha fxat per al proper 30 de
�o��mbr� � co��b��ó, � b���fci de l’entitat social Collbató
so����r�.

www.���o��.org
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PUNT DE VISTA

MAríA JOSé MerChán, ruth BArrerA I MírIAM OrtegA
Les tres mares de la secció Soci en Família

‘Volem passar-ho
bé fent activitats
per a pares i flls’
assar-s’ho béjunts, pares i flls.
“Ajuntar pares amb altres pares
i els nostres flls perquè es diverteixin amb altres nens de les
seves mateixes edats” és la idea
que ha mogut tres mares associades a crear la secció Soci en Família, específcament pensada per organitzar activitats �amiliars per a canalla.
El seu exemple és exportable a qualsevol lloc,
“perquè a tot arreu hi ha pares i flls amb ganes
de passar-s’ho bé i �er noves relacions”. Què �em
amb els nens aquest cap de setmana? La Soci pot
ser una opció ideal… María J osé Merchán,
Ruth Barrera i Míriam Ortega ho tenen molt
clar i així ens ho expliquen…

P

de setmana?” sol ser la gran pregunta de moltes
�amílies. Doncs bé, la nostra secció organitza
activitats que, a més, et permeten relacionar-te
amb persones del teu mateix entorn, amb unes
mateixes necessitats…
Quin tipus d’activitats són?

Moltvariades. Sortides, excursions, competicions
in�antils ijuvenils,visites a exposicions, tallers de
pintura, cuina, teatre… El que vagi sorgint. Per
exemple, ens ajuntem per dur a terme una excursió caminant adaptada per edats o ajuntem un
grup de nens una mica més grans i els �acilitem
els recursos, les consoles i d’altres, per disputar
unes competicions amb premis dejocs on-line…
Pares i flls…

Com sorgeix la idea?

Les tres trobàvem a �altar una secció per a mainada. La nostra idea era �er activitats que permetin
la participació de pares i flls tots junts. I, a més,
les pensem dividir per a nens i nenes de di�erents
edats, des de bebès petitons fns a adolescents. En
moltes ocasions, quan realitzes una activitat d’alguna secció,et trobes amb la difcultat que els nens
no poden �er-la. En el nostre cas, es tracta de compartir el mateix espai, totsjunts, pares i flls.
A oïdes dels pares, la idea sona molt bé…

Ens sembla una activitat molt apetible. Perquè
els nens passen moltes hores a l’escola i als pares
ens ve de gust �er coses en comú i a vegades et
costa molt organitzar-ho. “Què �em aquest cap
24

E�ectivament, del que es tracta és de gaudir d’activitats conjuntes, en �unció de les necessitats i
els perfls de les �amílies que vulguin participarhi. D’altra banda, també aproftem en la mesura
que sigui possible la in�raestructura que ens o�ereix l’entorn de ”la Caixa”.
Canalla que conegui altra canalla…

Ens sembla molt interessant el concepte d’ajuntar nens amb altres
nens de la seva mateixa edat. En
aquest sentit, cal assenyalar que les
activitats s’organitzen per trams
d’edat determinats,la qual cosa ens
permet,com a pares,que els nostres
flls coneguin altres nens amb els
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la secció taMBÉ
oRGanitZa xeRRades
i conFeRÈncies
aMB psicÒleGs
i especialistes
adReÇades als paRes

quals puguin congeniar i fer nous amics, més
enllà dels de l’escola.
Les activitats de la Soci en Família són a mida?

Així és. Les nostres activitats s’adapten a les nostres necessitats i desitjos. Si convoquem una
activitat per a nens entre 5 i 10 anys, que comporta la visita a una exposició artística, l’adaptem
al ritme adequat a les edats dels nens. És a dir,
procurem personalitzar les nostres activitats.
I es convoquen amb regularitat?

Efectivament. Pensem que no té sentit organitzar activitats cada cap de setmana, perquè tenim
les nostres vides, els nostres ambients i els nostres amics. La secció organitza una activitat
puntual per a pares i fills cada dos mesos. Evidentment, si l’èxit ens sobrepassa, no descartem
organitzar una activitat cada mes.
Poseu un exemple pràctic…

Ens crida l’atenció un musical al CaixaForum
que té molt bona pinta. Aprofitem l’ocasió per
a veure’l i, després, fer una visita guiada a la
instal·lació, menjar junts, muntar uns tallers…
I quan parlem de tallers, dependrà de l’activitat
i de l’entorn. És a dir, si visitem una exposició
d’art, es completa la visita amb un taller de
pintura. També pensem organitzar tallers de
cuina per a pares i fills, adaptats a les edats dels
nens i moltes altres activitats.
Per al debut què teniu pensat?

La primera trobada serà de presentació de la
secció. Ens ajuntarem tots els pares que vulguin
participar amb els nostres fills i farem activitats

diverses per conèixer-nos. Està previst convidar
un grup de música o de teatre perquè actuï.
Serà una primera jornada de presentació per
a nens i nenes de totes les edats.
La Soci és un marc ideal per congeniar oci i família

L’Associació és un marc molt adequat per a
aquest tipus d’activitats en família, perquè
arriba a molta gent. A més, quantes vegades no
pots anar amb la teva secció, a jugar a pàdel o
al que sigui, perquè no tens ningú que pugui
ocupar-se dels nens? La nostra secció, et permet
gaudir de la Soci a tots dos i en companyia. És
genial.

La secció familiar
creada per
(d’esquerra a
dreta) la Míriam,
la Ruth i la María
José és un
exemple a seguir
a qualsevol lloc
on la Soci hi té
presència.

Paral·lelament, també feu xerrades i conferències amb especialistes…

És l’altra via de la secció, oberta només per a
pares. Ens sembla molt important tenir l’oportunitat de sentir els consells de psicòlegs, pediatres i altres especialistes que ens serveixin per
millorar les relacions amb els fills, solucionar
i prevenir situacions. Des de transmetre tranquil·
litat als pares novells i insegurs, prevenir situacions de seguretat, l’assetjament escolar, com
abordar el període de l’adolescència de la millor
manera possible…
Molts pares d’altres llocs copiaran elvostre exemple…

Els animem a això i estem a la seva disposició.
A més, per als pares, aquest tipus d’activitats
són també una oportunitat d’ampliar les relacions, de conèixer nous pares. La nostra secció,
en definitiva, respon a una necessitat i contribueix a enfortir la idea d’una Soci per a tota la
família.
www.lasoci.org

25

LASOCI

ASSOCIAtS

PASSIÓ PEr

l’ESQUÍ

Les nostres seccions gaudeixen del plaer de lliscar
damunt la neu en contacte amb la natura i en família

AntOnIO
juAn

ASCenSIón
yepeS

Delegat D’esquí mallorca

DelegaDa D’esquí valencia

Practico l’esquí des de �a més de 30 anys i, per a mi, és una suma
de contacte amb la natura, velocitat i sentiment de llibertat.
Sempre m’han apassionat els esports del lliscament, com són
el sur� de vela, el sur�, patinar i, evidentment, l’esquí.
Però quan realment vaig començar a viure
aquest esport amb una passió especial va ser �a
uns cinc anys, quan els meus flls van començar
a esquiar amb un cert control. La possibilitat
d’anar descobrint-los les di�erents pistes de l’estació, i veure com gaudien, �a que cada any ens
il·lusioni més �er el nostre “viatge en �amília”
amb la secció d’Esquí Mallorca.
I, si a tot això, hi a�egim que ens ajuntem diverses �amílies, amb canalla des
de 4 a 14 anys, a més de l’esquí, organitzem un après esquí �antàstic, en
què nens i no tan nens gaudim moltíssim.Així que, us animo a apuntar-vos a la nostra secció. Se’ns
ajunta la passió per l’esquí i per
la �amília.

Haig de con�essar que sé que mai seré una gran esquiadora,
per la senzilla raó que em �a por la velocitat, la qual cosa
signifca un gran escull en aquest apassionant esport. Però
malgrat aquest hàndicap, no puc evitar que,
com més esquio, més m’agradi l’esquí.
La sensació d’estar baixant per la pista,
que et �a sentir com si estiguessis en una
bombolla, tu sola en la natura, és increïble.
A més, els meus flls també gaudeixen realment (i sense necessitat de consola!) i
ens encanta �er-ho junts, en �amília: no
protesten si cal matinar o passar una
mica de �red o calor. Sé que quan siguin
grans i ja no vinguin amb els pares,
sempre recordaran aquests moments.
És molt divertit compartir les esquiades amb companys i les seves �amílies en el marc de la Soci. L’última
vegada, vam tenir un dia boníssim,
esquiant sobre neu verge. I ja �alta
menys per tornar a les pistes!
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pIOneReS

Golf BArcElonA
Són pioners, e l golf és la seva gran excusa per reunir-se i passar-ho bé
j unts, i j a porten 25 anys fent Soci
l 14 de juny, la secció Gol� Barcelona va celebrar la �esta del
25è aniversari. Va ser un acte
entranyable que va tenir lloc a
Can Amatller, a Sant Cugat del
Vallès, presidit pels molts records compartits del que ha estat la trajectòria
sòlida d’una secció que es va originar un ja llunyà estiu del 1994, quanJoan Plandolit, el primer
i únic delegat que ha tingut, i uns altres companys com Santi Jou, Xavier Pérez i altres afcionats al gol� van tenir la iniciativa de crear la
primera secció d’aquest esport a la Soci.
“En la primera temporada, vam convocar
tres tornej os socials, als clubs de l’Empordà,
Caldes i Montanyà, respectivament”, explica
Plandolit.A la primera convocatòria van assistir
14 companys i companyes, i la secció va acabar
el primer curs amb 27 inscrits.

E

Capacitat de convocatòria
L’any següent, “amb l’objectiu que s’apuntés més
gent”, la secció va organitzar cursets d’iniciació
i la resposta es va traduir en 100 inscripcions.
Tres anys més tard, es van començar a �er competicions de pitch-and-putt i el resultat va ser un
augment considerable de nous companys i companyes que �ormaven part de Gol� Barcelona.
“Sempre hem entès el gol� com una oportunitat de �er esport en contacte amb la naturalesa i,
sobretot, com a excusa per �er vida social amb els
companys i companyes de la Soci, als quals ens
uneix elvincle comú de treballar a ”la Caixa” i que
hem volgut donar a la nostra relació pro�essional
un sentit més ampli”, indica el delegat.
En aquests 25 anys, Gol� Barcelona ha organitzat centenars de tornejos socials de gol� i P&P
i acostuma a completar un programa d’activitats
molt ampli amb viatges per jugar en di�erents
camps espanyols i també de l’estranger.
Gol� Barcelona ha estat la impulsora de la
Copa Associació de Gol� i també ha participat
en els tornejos interbancaris de la Banca Intensa a Itàlia, de�ensant els colors de la Soci.
PAS-Voluntaris de ”la Caixa”
Des que es va posar en marxa el nostre Pla d’A cció Social, Gol� Barcelona s’hi va adherir i cada

nom
Golf Barc�lo�a
a�y �e fu���ció
1994
nombre �’i�scrits
580
deleg�t
joa� pla�dolit Arumí

temporada convoca un o més tornejos de gol� a
benefci d’entitats del tercer sector social i hi
participa.
Estem parlant dels tornejos organitzats als
clubs de Sant Cugat del Vallès, a benefci de Càritas, o del que va tenir lloc a la primavera al
Costa Daurada de Tarragona.Aquestes iniciatives
de caire social sempre s’han �et i es �an en estreta
col·laboració amb el PAS- Voluntaris de ”la Caixa”.
Aquesta bona sintonia “és un exemple �e�aent
de com la suma de �orces entre la Soci i Voluntaris són un potenciador clar de les nostres accions socials”, conclou el delegat incombustible.
Enhorabona Gol� Barcelona pels teus primers
25 anys. Llarga vida!

els companys i company�s d� golf Barc�lona qu� van r�br� la m�nció.

Els i les gol�stes barcelonins,
en un dels seus viatges.

El primer equip de Golf Barcelona,
en una competició interclubs.

www.l�soci.org
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VOLen ser
nOVes
secciOns...
Aquestes són les iniciatives que estan
en fase de creació per ser noves seccions

e

n el moment de tancar aquesta
edició, són nou les propostes obertes en �ase de creació per ser noves
seccions: cinc estan dedicades a
l’esport i quatre estan englobades
dins les activitats culturals.

espo�ti��s
BTT Valladolid: l’incombustible Ireneo Galán
de la Concepción està al capdavant de la iniciativa dels companys castellans afcionats al ciclisme de muntanya per crear BTT Valladolid.
Fútbol Sala Campo de Gibraltar: atenció perquè
des de la comarca del Campo de Gibraltar, de
la província de Cadis, un grup de companys
amb Javier Pérez Fajardo al capdavant té el �erm
propòsit de crear la segona secció de la demarcació, en aquest cas dedicada al �utbol sala. T’hi
apuntes?
Fútbol 7 Murcia: en aquest cas els qui s’estan
movent son un grup de companys murcians,
amb Mariano Pérez Ruiz al capdavant de la iniciativa, amb la intenció de crear una secció �utbolera. Fútbol 7 Murcia està en marxa.
Pádel Murcia: també de Múrcia ens arriba la proposta per practicar un esport dels que gaudeixen
de més capacitat de convocatòria a casa nostra. Es
tracta d’animar els afcionats al pàdel per impulsar la creació de Pádel Murcia, amb el company
Mariano Pérez Ruiz signant la proposta.
Karting Murcia: des de l’estiu, el company Antonio Roque Faj ín Ocerin està impulsant una
secció de les que va molt bé per treure adrenalina i passar-s’ho bé. És la tercera proposta es28

portiva que es presenta amb el segell de la demarcació murciana, és Karting Murcia i és a la
posició pre�erent per ser nova secció...

Cultu�als
Historia Valencia: els companys amb interès per
aprendre el màxim de coses sobre els orígens i la
història de la seva comunitat, visitant llocs emblemàtics,ja té la proposta que esperava, impulsada per Jesús Manuel Huerta.
Gastronomía Zaragoza: que a Saragossa hi ha
d’haver una secció gastronòmica és evident i així
ho pensa tambéJavier Arnedo Rodríguez, al capdavant del proj ecte recentment impulsat per
crear Gastronomía Zaragoza.
Gastronomía Madrid: la veritat és que, tan bé
que es menj a a Madrid, era estrany que encara
ningú no hagués proposat de crear la secció Gastronomía Madrid.A la f, el company Daniel Mur
Pleite ha decidit �er-ho i tots els afcionats a la
cuina i a la cultura madrilenys ja ens hi podem
preinscriure.
Costura y Punto Dos Agujas Madrid: hi ha moltes maneres de cosir i Gema López Gragera ens
proposa aprendre i �er peces de llana amb costures invisibles, les més preuades. Quina bona
pensada!
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Ens acostEm
a lEs 50
activitats...
en �l mom�nt �� t�n��r
�qu��t núm�ro �� l�
r�v��t�, l’a��o�����ó ��l
p�r�on�l �� ”l� c��x�” ����o�� ��
210 �����on� qu� org�n�tz�n ��t�v�t�t� ���ort�v��, �ultur�l� � �’�ntr�t�n�m�nt �nglob���� �n un
tot�l �� 45 ��t�v�t�t� (�lgun��
�����on� �n �r��t�qu�n mé�
�’un�). pr��t�qu�m ���ort � f�m
�ultur�, � l� so��...

ActivitAt

seccions

Submarinisme

11

Fondistes/Running

13

Bàsquet

10

Ciclisme/BTT

10

Billar

1

Cos i ment

3

Caminants/Senderisme

11

Esquí

9

Futbol

3

Futbol 7

7

Futbol sala

19

Golf

19

Kàrting

4

ActivitAt

seccions

Balls de saló

2

Ball en línia

1

Bridge

1

Cant

1

Costura i punt

1

Teatre

1

Excursionisme /
Visites culturals

3

Muntanya

3

Filatèlia

1

Vela /Motonàutica

6

Fotografa

4

Mototurisme

2

Gastronomia

18

Pàdel

26

Història

6

Pesca

3

Música popular

1

Petanca

1

Informàtica

1

Piragüisme

1

Jocs de taula

3

Rem

3

Lectura

2

Tennis de taula

2

Música moderna

2

Tennis

2

Numismàtica

1

Triatló

5

Pintura

1

com creAr-les

s� �t� �f���on�t o �f���on��� �
un� �� l�� mé� �� 40 ��t�v�t�t�
���ort�v�� � �ultur�l� qu� ��
�u�n � t�rm� � l� so��, ��rò no h� h� �����ó � l� t�v� zon� o ��ut�t, no ho �ubt��!
É� �l mom�nt �� �r��r-l�!
cr��r un� �����ó é� molt fà��l, nomé�
h�� �� ��gu�r�qu��t� tr�� ��nz�ll� ����o�:
1. env�� un� ��t���ó ��r�ç��� � l�
Junt� d�r��t�v� �� l’a��o�����ó, �x�o��nt
�l ����g �� �r��r l� nov� �����ó (��m�n�
�l mo��l � ����@l��o��.org). d�� �� l�
so�� �nv��r�m un �orr�u �l��tròn�� � tot�

�l� ���o���t� � b�n�f����r�� �� l� zon�
��rquè �qu�ll� qu� ��t�gu�n �nt�r����t�
�ugu�n �r��n��r�ur�’�.
2. s� l� r���o�t� � l’�nt�rè� ��l� ���o���t� � f�m�l��r� h�n ��t�t ��t��f��tor��, ��
�onvoqu�n tot� �l� �r��n��r�t� � l� r�un�ó
�� �r����ó �� �����ó, �n l� qu�l, � mé�
�� �on�t�tu�r-�� l� �����ó, ��’n tr�� �l ��l�g�t o ��l�g��� (�l �romotor o �romotor� �� l� �����ó no té ��r què ��r �l
��l�g�t o ��l�g���).
3. d���ré� �’�nv�� l’��t� �� l� r�un�ó
�� �r����ó �� l� nov� �����ó � l’��r�ç�

����@l��o��.org ��r � l� ��v� form�l�tz���ó. i � �����r-t’ho bé f�nt l’��t�v�t�t qu�
mé� t’�gr���!
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La immigració, repte global
La previsió que se superin els 9.000 milions d’habitants en pocs
anys ens indica que els processos migratoris s’incrementaran

eCOnOmIStA
I pOLItòLeg

XAVIER
FERRER

Cada dia que passa es �a més evident que
els reptes importants als quals s’en�ronta la humanitat són globals, perquè a�ecten la major part de la població mundial
i sobrepassen la gestió d’un Estat i, per
tant, requereixen acords i consensos
amplis, que posen de relleu la necessitat
de governances supraestatals o globals.
Reptes com el canvi climàtic, l’economia cada vegada més interrelacionada i global, la gestió de l’energia o la
immigració en són alguns, la solució
dels quals sobrepassa la gestió d’un únic
Estat. És evident que amb la recent crisi
migratòria, personifcada en el con�icte de l’ONG Open Arms, amb el Govern
italià i també amb l’espanyol i institucions europees, i la pròpia realitat de la
immigració, �a que aquesta sigui un dels
reptes globals que té avui en dia Europa
i la humanitat en general.
És clar que durant di�erents moments de la història hi ha hagut grans
migracions, també de ciutadans d’Estats
europeus cap a altres contrades i també
internes en un mateix país, com les progressives migracions del camp cap a les
ciutats.
Però la realitat ens mostra que els que
varen ser emigrants en algun moment,
un cop assentats, sovint els costa enten-

dre les noves migracions i les poden arribar a rebutjar, especialment si veuen
perillar el seu espai vital. I aquesta realitat és un camp abonat per a la demagògia
i el populisme, que poden derivar cap a
actituds antiimmigratòries, �àcilment
alimentades per líders xenò�obs amb
missatges clars, senzills, de “tot per als
de casa” i de rebuig dels nouvinguts.
Si observem l’evolució del món, amb
la problemàtica del canvi climàtic i l’increment de la població mundial, que
ha passat de 1.500 milions d’habitants
a principis del segle XX a 7.500 actualment, amb previsions de superar els
9.000 milions en pocs anys, i amb l’increment de prop de 1.000 milions a
l’À �rica, entendrem que els processos
migratoris continuaran i ho seguiran
�ent a Europa.

Què cal f��?
De manera que la realitat de la immigració no es pot mirar només com un
�et puntual cercant solucions parcials,
sinó com un repte global que perdurarà
en el temps i per això calen amplitud

la immigRació no és un
fet puntual al qual
s’a pliquen solucions
paRcials, sinó un Repte
global que peRduRaRà
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de mires,voluntat política, generositat,
tolerància i comprensió.
Cal incidir en els països d’origen de
la immigració amb programes de desenvolupament que garanteixin als
ciutadans el �utur a casa seva, així s’evitarien els emigrants econòmics.
Cal també trobar solucions al canvi
climàtic, així evitarien els emigrants
que han de marxar dels seus llocs d’origen per desertitzacions o inundacions.
I cal cercar solucions als con�ictes armats que provoquen grans èxodes de
població. I calen programes de �ormació
i in�ormació als ciutadans dels països
que reben immigració, amb la fnalitat
de veure-hi la part positiva, evitant l’estigmatització i �acilitant-ne la comprensió. I, òbviament, també cal una gestió
de la immigració que respecti els drets
humans dels emigrants.
Pel que �a a l’àmbit europeu, cal una
política d’immigració i asil conjunta i
comunitària, que permeti superar els
interessos estatals i tracti la immigració,
juntament amb altres organitzacions
internacionals, com un repte global.

exACteS

1089: no és màgia... són ‘mates’!
U� pr�p��� un j �c: agafeu paper i llapi� i pen�eu un númer�
qual�ev�l, de tre� xifre�...
XAVIER
VILLALobos
llicenciat en
matemàtiques

Invertiu l’ordre de les xi�res. Obteniu un altre número de tres xi�res. Resteu-los: el més gran menys el més
petit. Obteniu un número (positiu) de tres xi�res. Torneu a invertir l’ordre de les xi�res. I ara sumeu aquests
dos últims números: el resultat és... 1089.
Abans d’entrar en matèria cal advertir de que això
passa “gairebé” sempre. Hi ha un parell d’excepcions
que s’han d’eliminar d’entrada, com a restriccions,
si no volem sorpreses quan �em això a un amic, o
caldrà aclarir-les immediatament si es donen.
La primera són els capicues. El j oc no �unciona
amb números que acaben i comencen per la mateixa
xi�ra (i un altra qualsevol al mig),j a que en invertir-los
són iguals, al restar-los dona zero, i totes les operacions
posteriors són zero. Així que cal dir “que no sigui capicua” o, si ens diuen que el resultat és zero, diem:
“Ah! Llavors el número inicial era capicua!”.
La segona és que si en �er la primera operació (la
resta) ens dóna un número de dues xi�res (per exemple,
99) l’hem de considerar com un número de tres xi�res
(099) i en invertir-lo serà el 990 (i no el 99 altre cop). La
restricció és,doncs,que treballem sempre amb números
de tres xi�res. Aleshores, no cal que pensin un número
del 100 al 999, sinó que si és el 3, per exemple, considerin
que és el 003, o que el 21 es el 021 i que, si la di�erència
no és de tres xi�res, posin zeros al davant per a �er un
número d’exactament tres xi�res (p. ex. 100-001=099).
Tot i això, la majoria de vegades no caldrà tenir en
compte aquestes restriccions,però si nousvoleu arriscar...

Un exemple
Número inicial

Número intermedi

Número fnal

563
- 365
---198
+ 891
---1089

I ara sí. Veiem que això passa sempre, siguin quines
siguin les xi�res escollides per al número de partida.

Demostració
Sigui xyz un número qualsevol (les xi�res escollides són
“x”, “y” i “z”). Fixem-nos que un número positiu de tres
xi�res xyz es pot expressar de la �orma x·100 + y·10 + z.
Si el número no és capicua, x és di�erent de z. Considerarem x > z (per poder �er la primera operació restant
el més gran menys el més petit). Partint doncs d’xyz,
invertim les xi�res i restem.Al resultat li direm abc:
xyz
- zyx
---abc

x·100 + y·10 + z
- z·100 - y·10 - x
---------------------(x-z)·100 - (x-z)

=

Ara hem d’expressar el resultat en la �orma a·100 +
b·10 + c. Com són a, b i c, en �unció d’x, y i z? Observem
que abc = (x-z)·100 - (x-z), és un número del tipus n·100n (amb n número natural de l’1 al 9), o sigui,
abc = [(n-1)·100 + 90 + 10]-n, és a dir, (n-1)·100 + 9·10 + (10-n).
Així doncs,ja tenim, �ent n = x- z, que:
a =
b =
c =

�-1
9,
10-�

=

(x-z)-1

=

x-z-1,

=

10-(x-z)

=

10-x+z.

Araja podem �er la segona operació, invertim les xi�res
i sumem:
abc
(x-z-1)·100 + 9·10 + (10-x+z)
+ cba
(10-x+z)·100 + 9·10 + (x-z-1)
-------------------------------------------(10-x+z+x-z-1)·100 + 2·9·10 + (10-x+z+x-z-1)
Però (10-x+z+x-z-1) = 9 (se’n van les “x” i les “z”), per
tant tenim que el resultat és 9·100 + 18·10 + 9 = 900 +
180 + 9 = 1089 sempre, i no depèn dels valors que
tinguin x, y i z.

Conclusió
No és cap truc, ni màgia.Això és àlgebra. Són les “regles
deljoc”que imposen les matemàtiques per poder afrmar
en rigor què és cert i què no, sense haver de provar tots
els casos. Com sabeu, n’hi ha prou amb un cas (contraexemple) en què no es compleixi un enunciat per poder
demostrar categòricament la �alsedat de l’enunciat.
Dec aquest divertiment al company Jordi Cases,
amb qui comparteixo agradables passejades pel país
moltes setmanes. Moltes gràcies,Jordi!
www.���o��.org
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Abrirse de orej as...
Para cualqu�era que d�sfruta escuchand� mús�ca debería ser
�bl�gat�r�� abr�rse de �rej as y dej ar que cualqu�ers�n�d� se adentre p�r tus c�rcu�t�s aud�t�v�s hasta llegar a pr�duc�r sensac��nes.
Negarse un r�cker� a escuchar trap � un p�per� a escuchar
punk, � unj azz�sta a �ír electr�n�ca, es p�nerse barreras y ac�m�darse. Clar� que d�fíc�l va a ser s� eres de l�s que s�guen anclad�s en sus R�ll�ng St�nes, AC DC, Duncan Dhu �… (y est�
requ�ere un artícul� aparte) La P�lla Rec�rds. Dej em�s de hacern�s l�s cult�s. En la v�da hay m�ment�s para t�d� t�p� de
mús�ca y t�da es vál�da…
A��bag: Cementerio Indie
Hech� c�n car�ñ� desde su p�rtada
hasta la pr�ducc��n, que s�empre
ap�rta alg� de Carl�s Hernández.
Sépt�m� d�sc� ya de l�s malagueñ�s
que s�guen c�n su p�p punk fác�l
per� d�vert�d� y enérg�c� tras más
de 20 añ�s en act�v�. V�enen de la
man� de un sell�, que n� c�nv�ene
perderle la p�sta, S�n�d� Muchach�. Sus letras c�m� s�empre
c�n temát�cas muy rec�n�c�bles para l�s que ya pasan de l�s
30 y 40, c�m� s� hub�esen estad� leyend� l�s l�br�s de Yo fui a
EGB . Tamb�én están las s�c�rr�das crít�cas a las redes s�c�ales.
Per�, a pesar de t�d�, aunque s� das al play es para pasar un
buen rat�, l�s añ�s pesan y les ha quedad� el d�sc� más madur� de su carrera.
Ca�� McC�mb�: Tip of the Sphere
N�ven� d�sc� de este veteran� del
f�lk r�ck de cal�dad y tremend� d�sc� que se ha sacad� de la manga.
T�da una declarac��n de pr�nc�p��s
empezar c�n un tema de s�ete m�nutos. De principio a �n es toda una
enc�cl�ped�a de s�n�d�s (ps�c�del�a, f�lk, p�p, r�ck,spoken word,j azz…)
y es t�d� un c�ntad�r de h�st�r�as que hasta se atreve c�n alguna frase en castellan� en Estrella , su h�menaj e al cantaut�r
me��can� Juan Gabr�el.
L�� Z�ga����: Apaga la radio
Tercer d�sc� de est�s valenc�an�s
que beben tequ�la, t�enen pereza,
les gusta f�rmar un clan… Tamp�c�
d�s�mulany para esta �cas��n cuentan c�n Carl�s Raya a la pr�ducc��n.
T�enen p�se, t�enen canc��nes, act�tud, buen�s d�rect�s, muchas ganas y además p�llan a sus referenc�as
en h�ras baj as, p�r l� que el puest� de líderes del r�ck españ�l
están a punt� de l�grarl�.
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Cools (blanques)
vs. Jadoul (negres)
Bèlg�ca, 1990
Jugu�� l�� bla�qu��
Les negres tenen d�s pe�ns de més, però mentre aquestes
s’entreten�en a menj ar aquests d�s pe�ns, les blanques han
c�mpletat el seu desenv�lupament � han c�l·l�cat òpt�mament
t�tes les peces. Les negres encara n� han enr�cat. El seu re� s�tuat al centre serà un gran �nc�nven�ent per a elles, s�bret�t a
través de la d�ag�nal a4-e8 � el seu punt c6. Al mate�� temps, les
negres tenen l’al�l de c5 que actua com un peó. També l’al�l
negre de b7 n� està defensat � es tr�ba amenaçat “per raj �s x”
per l’al�l blanc de g2.
Les blanques p�den apr�f�tar t�ta aquesta s�tuac�� � han
d’actuaramb m�lta energ�a � amb f�rça càlcul. Penseu uns m�nuts
en la p�s�c��.
La ��luc��
Les blanques han calculat pr�fundament les var�ants pr�nc�pals.
1.Txc5 sacri�ci d’una qualitat per portar endavant un potent atac.
1. ... bxc5 2.Cxc5 Tb8. Les negres hanj ugat de forma natural i les
blanques tenen un pet�t avantatge. Ara n� hagués resultat, per
a les negres,j ugar 2.
De7 3.Cxb7 Dxb7 4.Ce5 Tc8 5.Da4 0-0 6.Cxc6 Dd7 7.Td1 e5 8.f4
e�f4 9.T�d4 � encara que les negres han enr�cat, les blanques
tenen un pet�t avantatge en el mater�al, però a més tenen una
f�rta �n�c�at�va � una b�na c�l·l�cac�� de t�tes les peces. 3.C�d4
nou sacri�ci que amplia l’accés cap al rei negre. En aquest moment
les negres van aband�nar!
És una dec�s�� prec�p�tada, encara que les anàl�s�s d’aquell
any, sense �rd�nad�rs, d�naven per b�na aquesta dec�s��. Avu�,
aj udats per la tecn�l�g�a, les negres p�d�en c�nt�nuar amb la
j ugada natural 3. ... Td8, que he esmentat abans, 4.C�b7 C�d4
5.Cxd8 Dxd8 6.Da4+ Dd7 7.Db4 controlant que les negres no
pugu�n enr�car, però el mater�al s’ha �gualat � la p�s�c�� s’ha
simpli�cat.

CineMA

LLiBres

José luis Muñoz

roser Pàez

Los hermanos Sisters.
La grandeza épica del wéstern
He aquí un wéstern lum�n�s�, una �bra clás�ca c�n sab�r a J�hn F�rd, H�ward Hawks,
Arthur Penn, R�bert Aldr�ch � Henry Hathaway, que rem�te a l�s grandes del géner�,
d�r�g�d�, s�n que se pr�duzca n�ngún t�p�
de �mp�stura en la apuesta, p�r un francés,
pr�tag�n�zad� p�ract�res n�rteamer�can�s,
y r�dad� en España.
Jacques Aud�ard re�v�nd�ca la grandeza
ép�ca del wéstern en este �lme rodado en
espac��s ab�ert�s (espectaculares l�cal�zac��nes de Navarra y Huesca) en el que narra
la �d�sea de est�s d�s herman�s que cabalganj untos (como en el �lme Dos cabalgan
j untos , de J�hn F�rd), d�sparan al m�sm� t�emp� yj amás se separan p�r un terr�t�r��
h�st�l s�n más tech� que las estrellas.
Es en esta pecul�ar relac�ón fraterna, en
c�nversac��nes a c�el� ab�ert� y al cal�r de
las f�gatas, regadas p�r el hum�r, que n�
t�enen desperd�c��, en l�s repr�ches que el
herman� may�r le hace al men�r p�r su �nc�ntr�lable ad�cc�ón al alc�h�l (sus b�rracheras son épicas),cuando el�lme deJacques
Aud�ard l�gra c�tas subl�mes grac�as a las
�nterpretac��nes mag�strales de J�hn C. Re�lly y J�aqu�n Ph�en�x, el fel�z tándem pr�tag�n�sta. Los hermanos Sisters n� decae en
n�ngún m�ment�, a pesar de su larg� metraj e, y mant�ene al espectad�r atent�. El

director francés insu�a no pocas gotas de
ternura a un�s pers�naj es bárbar�s, desalmad�s y sangu�nar��s que n� d�st�nguen
sex�s a la h�ra de matar,y l�s hace empát�c�s.
No es sino al �nal que comprendemos
que todo el�lme, como la Odisea h�mér�ca,
es un regres� a Ítaca, así es que el reencuentr� de l�s h�j �s pród�g�s c�n su madre
(Car�l Kane) resulta un� de l�s mej �res
broches cinematográ�cos que este devorad�r de c�ne ha v�st� en much� t�emp�.
Génesis
El canad�ense Ph�l�ppe Lesage ganó la Esp�ga de or� del Fest�val de Vallad�l�d c�n
esta película de sens�b�l�dad exqu�s�ta. Turbulenc�as em�c��nales en la pr�mavera de
la v�da. D�s h�st�r�as que func��nan, y una
que n�, de ese trípt�c� s�bre l�s pr�mer�s
am�res en la ad�lescenc�a.
Instinto maternal
Hay en el �lme reminiscencias literarias de
Patr�c�a H�ghsm�th, tamb�én del c�ne de Alfred H�tchc�ck y, en el tratam�ent� de la
relac�ón de es�s d�s matr�m�n��s, �nclus�
en las característ�cas fís�cas de ell�s, de l�s
dramas de D�uglas S�rk. ol�v�er MassetDepasse construye su �lme claustrofóbico
c�n un escalad� perfect� de la tens�ón.

Permagel
Amb Permagel , Eva Baltasar ens expl�ca la
h�stòr�a d’unaj �ve amb tendènc�es suïc�des,
lesb�ana � que està env�ltada per una mare
pr�tect�ra � �mn�present � una germana d’act�tud ultrap�s�t�va que v�u cada d�a c�m s� f�s
una n�vetat, mentre que ella, al c�ntrar�,
trans�ta pel d�a c�m s� s’ac�stés a una �nacabable n�t.
Ens parla de s�ledat, d’�nc�mprens�ó, del
d�fíc�l enca�x d’una pers�na amb m�lts dubtes � certa frag�l�tat en un món d�ferent � llunyà.
N� acaba de tr�bar-se còm�da � per a�xò v�u
en constant re�exió sobre ella mateixa per
saber-se d�ferent, però en la recerca de ra�ns
per posar � a la seva vida, apareixen motius
pels quals l�val la pena c�nt�nuarv�v�nt n� que
s�gu� perfantas�ej ar. Encara que en aparença
m�stra un caràcter f�rt � dec�d�t, pate�x els
dubtes de l’edat mentre �bserva amb recel
l’aparent fel�c�tat que env�lta la famíl�a, que
l� sembla és �rreal � llunyana.
T�ta la n�vel·la s’enf�ca des de l’un�vers
femení � cap a ell: la v�s�ó que té la pr�tag�n�sta d’ella mate�xa � les c�rcumstànc�es, la
relac�ó amb la famíl�a � amb les seves amants.
Veurem els seus trast�rns ps�c�lòg�cs, l’efervescènc�a deldes�g � eldesc�br�ment del “j �”.
Una altra qual�tat és la seva pr�sa, dec�d�da,
p�tent � carregada
d’�matges atrev�des,
f�ra dels tòp�cs.
De frase curta �
enèrg�ca,és la pr�mera n�vel.la de l’aut�ra
que f�ns ara n�més
hav�a publ�cat p�es�a,
�es n�ta en la del�cada
elecc�ó de les paraules. N� n�més gaud�Pergamel
rem de la h�stòr�a s�nó
eva Ba�ta�a�
de les frases que lleClub Ed�t�r
g�rem. És d’aquells
(192 pàg�nes)
ll�bres en el que se’n
subratllen unes quantes. En una, la protagonista quali�ca la vida
c�m “la salvatge que ens cerca � ens assetj a”.
Permagel també és aquella part de la
terra que n� es desglaça ma� � és la membrana que reveste�x l’her�ïna d’aquest ll�bre. Una
manera de preservar la part t�víss�ma que h�
ha d�ns d’una pers�na en f�rmac�ó. i és que el
món exter��r sembla que és una amenaça.

www.las�c�.�rg

33

LASOCI

CuIdem de tu

hàbits per mantenir
un estil de vida saludable
L’inici de la tardor és el moment ideal per repassar les teves rutines
i proposar-te canviar aquells aspectes que t’aj uden a millorar
embla que modi�car els hàbits
de v ida és un dels aspectes
més difícils d’aconseguir en
l’ésser humà, però això no vol
dir que sigui impossible. Apro� tar el canvi d’estació per intentar millorar-los és una inversió segura en salut.
L’OMS assegura que n’hi ha prou amb mantenir
una dieta sana, un pes normal i certa activitat física al llarg de la vida per prevenir un terç dels ca sos de càncer. Adopta els hàbits següents per
millorar la teva salut:

s

1. Menj a sa i equilibrat
Una alimentació correcta és la responsable de la
prevenció de diverses malalties i de l’enfortiment
del sistema immunològic. En aquest sentit, la dieta
mediterrània és la que es considera més completa,j a que inclou tots els aliments per menj ar d’una
manera sana i equilibrada: cereals, vegetals, lle gums, peix, oli d’oliva... És important reduir el consum de greixos saturats (brioixeria, embotits...) i incloure més antioxidants (fruita i verdura).

2. Activa el teu cos amb exercici
Juntament amb una alimentació sana i equilibrada,
mantenir una activitat física constant és la millor garantia de salut. Hi ha in�nitat de maneres de practicar esport, però sij a estàs acostumat a fer exercici i
no notes cap canvi tant en l’àmbit físic com mental,
et recomanem els entrenaments DiREBEL, una
nova especialitat exclusiva dels Clubs DiR que
combina l’entrenament d’alta intensitat HIIT amb
l’exercici cardiovascular. Aquest concepte està
pensat per portar l’experiència ftness a un altre nivell i motivar-te al màxim amb l’aj uda dels tècnics
que dirigeixen la classe i l’ambientació de l’espai.

Està demostrat que el ioga millora la concentra ció, redueix l’estrès, incrementa la memòria i la ca pacitat d’aprenentatge i t’aj uda a dormir millor a la
nit. Pots provar-ho en els centres YogaOne by DiR,
on trobaràs sessions de ioga per a tots els nivells
impartides pels millors professors, tant per a dones com per a homes.

4. Beu més aigua i depura’t
El cos necessita hidratar-se, per això és important
beure aigua (uns 8 gots al dia). A més, aj uda a eliminar toxines acumulades i millora la funció renal. També et bene�cien les infusions, els brous i els sucs de
fruita, sempre que siguin naturals.

3. Allunya’t de l’estrès
Quan l’estrès es torna crònic pot afectar la salut
provocar fatiga, inapetència, insomni, nerviosisme,
ansietat, mal d’esquena i de coll... En aquest cas
necessites calmar la ment i la millor solució, si encara no ho has provat, és practicar ioga. Els bene� cis mentals del ioga poden ser tan importants com
els físics i, després d’una sessió,j a els comences a
notar, imagina’t a llarg termini!
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Aquests quatre
hàbits faran molt
més fàcil la tornada
de l’estiu.
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Els Clubs DiR ofereixen una proposta multiservei que inclou les
millors activitats dirigides i instal·lacions per entrenar-te, però
també ofereixen serveis de nutrició, �sioteràpia o estètica a càrrec dels millors professionals.
Viu l’experiència DiR més completa amb accés a 23 clubs en horari lliure,
accés a les pistes de pàdel i els centres YogaOne Tuset i Mandri. Apro�ta els
descomptes especials per a membres de la Soci. Sol·licita més informació
a DiRCorporate@dir.cat o al telèfon 931 932 130.

Més informació a
www.cuidemdetu.org

Cuidem de tu

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

ESPORT

VIATGES

ESPORT

ESPORT

DiR

Club Amistad

Aqua Móra d’Ebre

Aqua Roquetes

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

Líder en el sector de viatges a la neu,
amb especial èmfasi en viatges per a
famílies amb nens.

Centre amb sala de ftness , activitats
dirigides, spinning , piscines,
hidromassatge i sauna seca.

Centre esportiu amb sala de ftness ,
activitats dirigides, spinning , piscines i
spa amb bany de vapor.

ESPORT

BOTIGUES

ESPORT

OCI

Andj oy (abans GymForLess)

Dicep

Bonaigua Sant Just Desvern

Grupo Aramon

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

Empresa distribuïdora de matalassos i
coixins recomanats pels especialistes
en descans i benestar.

Centre esportiu amb sala de ftness ,
activitats dirigides, spinning i pilates.
Piscina d’estiu i piscines climatitzades.

Siguis com siguis, hi ha una muntanya
per a tu: descobreix les ofertes a
Cerler i Formigal-Panticosa.

ESPORT

ESPORT

ESPORT

ESPORT

Hospitalet Nord Centre Esportiu

Físic Bcn

Gimnàs Municipal Sabadell

Anytime Fitness

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

Exclusiu centre de ftness especialitzat
en entrenament personala Barcelona.
Ofereix matrícula gratuïta i descomptes.

Centre amb sala de ftness , activitats
dirigides, pilates i TRX, spinning ,
rocòdrom i spa amb saunes ij acuzzi.

Als gimnasos de Sarrià i de Galvany,
oberts les 24 hores del dia, disposaràs
de preus especials.

ESPORT

SALUT

ESPORT

ESPORT

Infnit Igualada

Naturalhome

O2

VEEVO

Centre esportiu amb sala de ftness ,
activitats esportives, spinning , piscines,
spa, bar restaurant i pistes de pàdel.

Productes naturals relacionats amb la
nutrició i l’activitat física per assolir un
millor benestar i rendiment esportiu.

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

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

ESPORT

BOTIGUES

ESPORT

SOCIAL

Salunatur

Royal Lleida

Parafarmàcia amb catàleg de més de
1.700 referències, on trobaràs les
millors marques als millors preus.

Aquest gimnàs ofereix a tots els
associats i bene�ciaris condicions
especials en els seus abonaments.

El Molí d’en Puigvert
(Cosir i Estrenar)
Proj ecte social d’apro�tament
d’excedents tèxtils.

Marisma-UrbanSpa
Centre esportiu d’oci familiar amb una
gran zona aquàtica a Santander.
L’Urbanspa és una experiència única.

www.lasoci.org
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