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n nom de tots els qui �ormem L’Associació del Personal és un espai ideal per 
part d’aquest projecte tan en- practicar els esports que ens motiven i per dur a 
grescador que és l’Associació terme les activitats culturals que ens agraden i 
del Personal de ”la Caixa”, tres interessen. I, a més a més, l’Associació ens o�ereix, 
companyes i dos companys de a tots els empleats de CaixaBank i de la Fundació 
seccions culturals i esportives que en �ormem part, la possibilitat de compartir 

ens desitgem totes aquestes activitats i actes socials amb les , els uns als altres i a través de la 
portada de la nostra revista, el tradicional bon nostres �amílies. Perquè la �amília és un pilar 
Nadal i bon any 2020. �onamental de la nova Soci de la propera dècada.

Es tracta d’uns missatges simples, que �or- Fixeu-vos també en el detall que els companys 
men part dels bons costums que convé no per- i les companyes de la �otogra�ia de la portada 
dre i que, desitjats amb �ranquesa, esdevenen mantenen un diàleg de complicitat, amb el gest 
una manera molt agradable de mostrar,  en i la mirada, per �ormar una composició que pre-
aquestes dates tan assenyalades, els nostres tén transmetre l’esperit de col·laboració i de com-
millors propòsits a les persones que estimem i partir activitats que, cada vegada més, es dona 
apreciem. entre les nostres seccions. De �et, i a títol d’exem-

A més a més, aquesta �otografa que il·lustra p , ele n la idea i producció d’aquesta portada, han 
la primera credencial de la nostra publicació, col·laborat companys de distintes seccions.
com és la portada, vol ser també un reconeixe- De sempre que hem tingut molt clar que 
ment a tots els companys i companyes que, ins- l’Associació som les persones que la �ormem i 
crits a les nostres seccions, �an activitats espor- l’estimem. I, en la mesura que siguem molts de 
tives i culturals, i també solidàries a través del nosaltres els qui participem en qualsevol de les 
PAS-Voluntaris de ”la Caixa”. Companys i com- moltes activitats que ens o�ereixen les nostres 
panyes que, amb la seva dedicació, il·lusió i en- seccions, aquest projecte col·lectiu tan bonic i 
tusiasme, omplen de vida, de sentit i de subs- tan potent tindrà la substància i el múscul que 
tància el nostre projecte associatiu. tots volem.

De la mateixa manera que aquesta �otografa Amb aquest mateix esperit positiu 
coral de la portada simbolitza també, molt cla- i il·lusionant, us volem �er arribar el 
rament, la manera de ser i que ens identifca nostre més sincer desig de pau, de �e-
com a col·lectiu. És a dir, la personalitat d’una licitat i de  benestar. 
associació que vol en�ortir el present i mirar el Bon Nadal! Bon any!
�utur amb cara d’il·lusió. Una Soci de tots i de 
totes, i molt, molt, molt participativa.

E

Bon nadal!  

Bon any! Bona Soci!

US FeM ArriBAr 
eL nOSTre MéS 

SinCer deSiG 
de PAU, de FeLiCiTAT 

i de BeneSTArJunta Directiva
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Benvolguts amics i amigues,  

Un any més em complau dirigir-me a vosaltres en unes 
dates tan entranyables. Deixem enrere l’any 2019 amb 
la satis�acció de la �eina ben �eta i amb la confança i l’or-
gull de pertànyer a una institució de sòlids valors cor-
poratius, que no només pretén el benestar fnancer dels 
seus clients, sinó que també es preocupa per totes aque-
lles persones, empleats, empreses i territoris amb els 
quals es relaciona. 

L’any que acaba no ha estat un any senzill. En un entorn 
complicat, d’incerteses geopolítiques creixents, hem 
observat un progressiu alentiment de l’activitat econò-
mica i un manteniment dels tipus d’interès en nivells 
extremament reduïts. Hem hagut d’acomplir els nous requeriments regulatoris i alho-
ra �er �ront a la trans�ormació del negoci bancari, que ha ex gi it canvis i ajustos en la nos-
tra �orma de treballar. Sempre buscant el millor per a les persones.

Tot això ha estat possible gràcies al compromís, la gran pro�essionalitat i l’es�orç diari 
de tots els empleatsi empleades. Gràcies a vosaltres, i al treball en equip, CaixaBank ha 
continuat creixent un any més de �orma prudent, sent fdel als seus valors, que tan pre-
sents estan en aquestes dates. En aquest sentit, vull �er una especial menció a tots els com-
panys i companyes que aquest any han fnalitzat la seva etapa pro�essional activa amb 
nosaltres i que han estat part indispensable de la trans�ormació de l’entitat. Gràcies a 
tots i totes, ja que són les persones les que individualment, amb la seva dedicació i �eina 
diària, �an possible que l’entitat avanci. 

En aquest sentit, estic molt orgullós de �ormar part de la Soci, l’associació dels e pm leats 
de CaixaBank i de la Fundació Bancària ”la Caixa”. Aquest any he tingut l’oportunitat 
de visitar les  noves instal·lacions i de comprovar de primera mà la tasca que l’associació 
duu a terme per apropar les persones i re�orçar els vincles que ens uneixen, més enllà 
de l’àmbit pro�essional, promovent activitats socials, culturals i esportives. Us animo a 
seguir amb aquesta tasca tan important.

Mirant endavant, tenim un camí ple d’oportunitats. Partim d’una posició privilegiada 
per donar resposta a la creixent demanda de la societat perquè les empreses i les insti-
tucions s’involucrin en els reptes socials i mediambientals que tenim al davant. Aques-
ta ha estat sempre la nostra flosofa, gràcies als nostres orígens, que continuen ben pre-
sents mitjançant el compromís social que CaixaBank comparteix amb la Fundació. Junts 
podem seguir contribuint de �orma sostenible a la millora del nostre entorn. 

Vull desitjar-vos, doncs, un molt bon Nadal i unes bones �estes. Que pugueu gaudir-les 
acompanyats de totes aquelles persones que estimeu i que l’any 2020 pus orti moltes ale-
gries a tots vosaltres i als vostres. 

Cordialment,

Jordi Gual

pr������� �� c����B��k
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Estimades amigues i amics,  

L’Associació del Personal de ”la Caixa” està �ent un 
es�orç per donar resposta a les noves necessitats de 
l’entorn. En l’origen d’aquesta decisió hi ha la ma-
teixa essència de la Soci, que no és una altra que la 
seva voluntat de contribuir al bé comú.

Com us he traslladat sempre que he tingut ocasió, 
crec que és una de les ftes més importants de la his-
tòria de la Soci.

Aquesta sensibilitat va ser la que va motivar la po-
sada en marxa del Pla d’Acció Social (PAS) en el 2013. 
Va suposar transcendir l’àmbit d’actuació amb un 
objectiu molt ambiciós i lloable: ajudar els qui més ho necessiten. Un objectiu, a 
més, plenament alineat amb el compromís social que va motivar la creació de ”la 
Caixa”, �a més de cent anys, i que continua defnint l’entitat.

Al centre del PAS hi ha una determinació amb enorme poder trans�ormador, em re-
�ereixo a la voluntat de compartir:

- Compartir els vostres programes i activitats amb col·lectius en situació de 
vulnerabilitat.
- Compartir, per extensió, amb entitats socials la principal labor de les quals és tre-
ballar per a aquells que compten amb menys oportunitats.
- I compartir l’a�any de revertir les situacions de desigualtat.

Els últims mesos, això s’ha concretat en l’organització de desenes d’iniciatives de 
caràcter social, cultural i esportiu. Han estat activitats dirigides a persones sense 
llar, col·lectius amb di�erents tipus de discapacitat o nens i joves en risc d’exclusió, 
per citar només alguns exemples.

Aquestes dates nadalenques són propícies per mirar enrere i �er balanç. Crec que us 
podeu sentir molt orgullosos del que heu emprès des de la Soci. Tot el que �eu, tot el 
que compartiu, contribueix a construir una societat millor.

Per això, us animo a continuar treballant amb la il·lusió que us �a únics. I que aquest 
mateix esperit impregni aquestes dates tan assenyalades i l’any esdevenidor.

Bon Nadal i pròsper 2020,

Isidre Fainé

president de la Funda�ió Ban�ària ”la caixa”
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NOtíCIeS

SeVILLA MÀLAGA

a Soci està de �esta. Amb la vo· Ells i elles van ser els convidats especials 

luntat de presentar i donar a d’una �esta que va tenir el plat �ort en la repre·

conèixer el nou projecte asso· sentació de l’obra de teatre inclusiu , 

ciatiu, a fnals d’estiu van tenir escrita pel company Xavier González Costa i 

lloc dues vetllades obertes a interpretada per la companyia la Teatral, amb 

tots els associats i empleats de un jove actor amb síndrome d’Asperger en un 

CaixaBank i la Fundació Bancària ”la Caixa” dels papers principals.

d’Andalusia. 

La primera es va �er a Sevilla i va tenir com 

escenari l’Auditori del CaixaForum Sevilla, que L’endemà, la �esta de la Soci es va �er a Màlaga, 

es va omplir de públic, entre el qual cal destacar concretament a la sala d’actes del Centro Cultu·

la presència de més d’un centenar de joves en ral La Noria, que també es va omplir i que va 

risc d’exclusió social del centre d’acollida de la comptar amb la presència de més de cinquanta 

Fundación SAMU i altres amb discapacitat intel· joves de �amílies desestructurades als quals dona 

lectual de l’associació AFANAS del Puerto de suport l’associació Nuevo Horizonte, dedicada 

Santa María. a activar llars d’acollida per a aquest col�lectiu.

L

Un moment de la 

representació d’

 que la 

Teatral va fer al 

Centro Cultural La 

Noria de Màlaga.

L’Auditori del CaixaForum Sevilla es va omplir de gom a gom per celebrar la festa de la Soci.

El 

anticuario

El anticuario

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

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

L’Associació va presentar el seu nou proj ecte 
als associats i empleats andalusos amb la 
col·laboració del PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

FEM FESTA

Sevilla i 
Màlaga van 
abraçar la Soci
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L’app de 

� ja es p�t 

la S�c

descarregar des  

  
del telèf�n

de 
�rat�� 

c�rp

Ca�xaBank

p�r f�r-�� ���o�i�t o ���o�i�- �� trob� � l� ��rt �u��rior dr�t� d� 

d� i �od�r g�udir d� tot� �l� l� ��nt�ll�; �m�l�n�m �l formul�-

�v�nt�tg�� qu� �u�o�� for- ri i l’�nvi�m. 

m�r ��rt d� l’a��o�i��ió d�l p�r�on�l si tr�b�ll�� � c�ix�B�nk o � l� 

d� ”l� c�ix�”, nomé� ��l un tràmit molt Fund��ió, ��tà� ll�gint l� no�tr� 

��nzill � tr�vé� d� l� no�tr� �àgin� w�b. r�vi�t� i no �t� ���o�i�t: �om��ny 

entr�m � www.l��o�i.org i, tot ��- o �om��ny�, no t’ho ��n�i� mé�! 

guit, f�m �li� ’ �� lo �ió “�lt� ”, qu� a�unt�-t’hi i �igu�� d�l� no�tr��! on-line

AssociA’t Amb un  
simple tràmit 'on-line'!

Emmarcades en el PAS·Voluntaris de ”la Així, l’acte del CaixaForum sevillà el va obrir 
Caixa”, les �estes de l’Associació celebrades a un discurs del director de Recursos Humans de 
totes dues capitals andaluses van tenir un mar· la Direcció Territorial d’Andalusia Occidental 
cat caràcter social i van comptar amb la inesti· de CaixaBank, Jesús Téllez, mentre que el seu 
mable col�laboració del PAS·Voluntaris de ”la homòleg de la Direcció Territorial d’Andalucía 
Caixa” d’Andalusia. Oriental·Murcia, Ángel Vega, va presidir l’acte 

malagueny de La Noria. 
Andalusia va abraçar la Soci  en unes jornades 

Cal ressenyar que tant a Sevilla com a Màlaga en què es va transmetre el missatge associatiu, 
les �estes de la Soci van comptar amb el suport amb el valor a�egit de dotar·los també d’un sig·
explícit de CaixaBank. nifcat solidari.  

 

uS hi VoLEM A ToTS!

D�recc�ó Terr�t�r�al
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lguns dels golfistes dos camps de golf. “La meitat de les sec-
més veterans de casa cions jugaven en un camp i l’altra mei-
nostra, que van estar tat, en un altre camp, la qual cosa repre-
presents en les 15 edi- senta molta feina d’organització”, 
cions disputades, co- reconeixien uns participants.
incidien en afirmar Va fer un temps excel·lent i els dos Cada secció va presentar un equip for-

que la de Salamanca “ha estat una de camps disponibles, Zarapicos i Villa- mat pels seus vuit millors jugadors (la 
les millors copes que es recorden”. Teo mayor, es trobaven en unes molt bones majoria són els vuit primers dels seus 
Montes, el delegat de la secció organit- condicions (més el primer que el segon). torneigs socials). 
zadora, Golf Castilla y León i autèntic 

 de la trobada, estava agraït 
i satisfet. L’esforç per tenir-ho tot a punt 
i els nervis, d’abans i durant la compe-
tició, perquè tot sortís bé, “i els com-
panys i companyes no tinguessin cap 
queixa” ut la pena. La XV , havien valg
Copa Associació 2019 va ser un èxit 
rotund.

La competició va congregar més de 
160 jugadors i jugadores de 16 seccions 
de tot l’Estat, els quals van jugar durant 
dues jornades senceres, distribuïts en 

alma mater

NOtíCIeS

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

La Copa Associació 2019 ha estat una de les 
millors que es recorden de les 15 celebrades

CASTELLA I LLEÓ

Salamanca, el golf 
en clau de Soci

A

l’���� �� b�����gu�� � ���u- r���, a�� M�r�í�, qu� �� �� m���r�r m��� 
gur���� ��� ��r���g �� ����r ���� ��m���gu�� ��r �� ��������� �� ���-
� �’H���� d�ñ� Bríg��� � �� �����òr�� �� �� s���. l� Ju��� d�r������ 

��m���r �mb �� �r��è���� �� �� ��r��- �� �’a��������� �� ����r r��r�������� 
��r� �� R��ur��� Hum��� �� �� d�r��- ��� ��m���y J���� M. B���r�, qu� f�r-
��� t�rr���r��� �� c������� y l���-a��u- m��� ��r� �� �’�qu�� G��f t�rr�g���. 
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Paral·lelament, un altre grup nom- Gol� Barcelona, una de les �avorites, va 

brós de jugadors i jugadores es va ins- aconseguir el primer lloc superant 

criure en la Copa Castilla y León, que es l’equip de Gol� Sevilla per només tres 

disputa en dues rondes pel sistema In- punts, mentre que Gol� Toledo, la gran 

dividual Stable�ord: “Es tracta de golfs- revelació, es va �er amb el tercer lloc. 

tes que no s’han classifcat entre els vuit L’ambient va ser de molta compa-

primers, peròq ue també volen compe- nyonia, però sense perdre de vista que 

tir”, precisa el delegat castellà. tots hi eren amb l’ànim de competir. 

Això es va notar tant el primer dia com, 

sobretot, el segon, quan hi havia en joc 

Després de dues jornades de competició la classifcació fnal. Però, en canvi, quan 

molt intenses i interessants, la secció s’havien completat els 18 �orats, la ten-

sió esportiva donava pas a la distensió, 

les bromes i la relaxació. 

“Quan jugues notes la pressió d’estar 

competint, ja que no és el mateix venir 

a �er un camp amb uns amics que estar 

disputant la Copa amb col·legues vin-

guts de tot arreu, això és lògic”, ens 

explica un dels jugadors de la secció 

campiona. 

Salamanca va ser un punt de troba-

da excel·lent per �er esport i passar-s’ho 

bé, en clau de Soci.    

Guanya Barcelona!

Amb quatre copes

Amb dues copes

Amb una copa

01.

02.

03.

04. 

05. 

06.

07. 

08. 

09.

10.

11.

12.

13.

14. 

15. 

16.

G��� B�r������ (2007, 
2009, 2013, 2019).

G��� M��r�� (2010, 2011, 2015, 2017).

G��� G�r��� (2016, 2018).

G��� s������ (2005), G��� Gr����� 
(2006), G��� Gr�� c���r�� (2008), 
G��� t�rr�g��� (2012) � G��� 
a�m�rí� (2014). 

��� 27 �� 29 �� ����mbr� 
s���m����

 
 G��� B�r������ 289
 G��� s������ 286
 G��� t����� 283
G��� c������� y l��� 279
G��� a�m�rí� 278
 G��� G�r��� 276
G��� M��r�� 274
G��� Má��g� 270

 G��� Gr����� 267
 G��� v������� 265
 G��� B�zk��� 258
 G��� M����r�� 257
 G��� l����� 256
G��� t�rr�g��� 256
G��� M���r�� 253
 G��� cá��z 240

J��� c�r��� l������� – a������ 
G��zá��z (G��� a�m�rí�)

l��� l���z (G��� s������)

1r M���� or�í (G��� B�r������)
2� x����r M�y��� (G��� G�r���)

1r J���� R�m�� M��z (G��� 
t�rr�g���)
2� p��r���� B���rr� (G��� t�����)

a����� a������ M�r�í� (G��� Gr�����) 

Golf BaRcelona 
es va pRoclaMaR 
caMpiona i custodiaRà 
el tRofeu fins 
a la pRopeRa edició

Els partits es van 

desenvolupar 

en un ambient 

de competició 

i exquisida 

esportivitat.

Un aspecte del 

menj ador que va 

acollir el sopar 

de cloenda 

de la Copa de 

Salamanca.

Golf Barcelona 

es va proclamar 

campiona de la 

Copa per quarta 

vegada. 

XV Copa Associació de Golf 2019

Puntuació total

Millor parella

Copa Castilla y León 2019

Classifcació

1r classifcat Scratch

Primera categoria hàndicap

Segona categoria hàndicap
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CaP de Palos, 
Punt d’immersió

NOtíCIeS

es bussejadores i els busseja- per una platja declarada per la revista 

dors de la Soci es van citar al  com un dels millors llocs d’Europa 

cap de Palos, a Múrcia, per dur per a la pràctica del busseig . 

a terme la segona trobada de En aquest paratge s’hi van trobar més d’una 

seccions d’activitats subaquà- trentena de companys i companyes associats 

tiques, organitzada per la sec- vinguts de di�erents llocs, que van aproftar l’úl-

ció d’Activitats Subaquàtiques Catalunya, amb tim cap de setmana de l’estiu per �er immersions 

el delegat, David Al�ós, al capdavant. i cultivar les relacions personals entre apassio-

L’entorn era ideal, no debades aquest bonic nats del busseig. 

poble pesquer de la costa llevantina està banyat Fer Soci, també sota l’aigua!  

Hi vam fer la segona trobada de seccions d’activitats 
subaquàtiques, gent apassionada pel busseig

VA SER A MÚRCIA

l
Ells i elles, a punt 

per explorar el 

fons marí.

Dos dels nostres 

bussej adors, 

més el tercer que 

immortalitzava 

l’escena, sota les 

aigües.

Foto dels companys 

i companyes que 

van acudir a la cita 

de les seccions 

subaquàtiques de la 

Soci.

National 

Geographic

Revista de l’associació del peRsonal de ”la caixa”
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exPeriènCia soCi, en família!
Més de 370 persones de totes les edats van gaudir d’una 
j ornada d’activitats i entreteniment per a tota la família

EnS ho pASSEM bé!

ares i flls, associats i empleats de Caixa- Barcelona, o les actuacions musicals en directe de la Juras-
Bank i la Fundació Bancària ”la Caixa”, en sic Sweet Band i el duet Pere & Quico, entre altres espais 
un nombre que va superar els 370, van d’entreteniment de què van gaudir tots els qui van partici-
gaudir d’una intensa jornada d’activitats par en aquesta �esta de la Soci.
i entreteniment en el marc de la Festa de 
la Soci que va tenir lloc el 5 d’octubre a la 

seu social del carrer de Sardenya, 521-523, de Barcelona. “Ens ho hem passat molt bé”, comentava el pare d’un nen 
El programa d’actes va incloure diverses opcions i ma- i una nena de 5 i 7 anys respectivament, mentre es posava 

neres d’aprendre coses útils i passar-s’ho bé, per a pares i una dis�ressa per �er-se la �oto del  de l’entrada. I 
flls conjuntament. Així, es va �er des d’un taller de primers a�egia: “És �antàstic que la Soci �aci activitats com aquesta, 
auxilis molt interessant fns a un de cuina en què es va per a tota la �amília”.
preparar l’hamburguesa “ideal” per a . En defnitiva, les �estes de la Soci, és a dir, les trobades 

També van tenir molt bona acceptació els tallers més d’associats, associades i �amiliars per �er coses i passar-s’ho 
marcadament in�antils, com el de manualitats amb  o bé plegats, s’han de potenciar a tot el territori, a tot arreu 
el de maquillatge artístic. on hi hagi presència de l’Associació del Personal de ”la 

Tampoc no hi va �altar un taller de microteatre, amb Caixa”. La Soci som nosaltres. Fem Soci i gaudim-la en 
representació d’una petita peça a càrrec de la secció Teatre �amília!   

 photocall

runners

slime

La S�ci e� família, a t�t arreu

P

1. Pares, mares, flls 

i flles van gaudir de 

l’Experiència Soci a 

la seu social. 

2. Un moment del 

taller de pintar cares, 

que va entusiasmar 

els més petits. 

3. El taller de primers 

auxilis, una de les 

activitats de la festa.



Esquí Mallorca

Esquí ValEncia

Esquí cantabria, Esquí lEón 

Esquí Granada, Esquí Jaén

Esquí Girona

 Esquí asturias

1

2

5

3
4

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

Per Nadal, la sec-
ció d’Esquí Ma-
llorca, capitane-
jada pel delegat, 
Antonio Juan Fer-

nández, visita l’estació �rancesa 
de Les Angles, una setmana 
blanca que compta amb la par-
ticipació �idel de les �amílies 
mallorquines, amb nens i nenes 
d’edats diverses, per passar-hi 
uns dies en què es combina l’es-
quí amb la celebració de les 
�estes.   

L’estació d’Aramón Valdeli-
nares, a la província de Terol, 
és una de les estacions pre�e-
rides per a la secció Esquí 
Valencia, que encapçala As-

censión Yepes, ja que es tracta d’un encla-
vament poc massifcat i amb pistes adequa- Amb J osé Manuel Gó-
des per a esquiadors novells i nens, amb una mez al capdavant, la 
bona o�erta en cursets d’aprenentatge.  secció cantàbrica orga-

nitza sortides a diverses 
estacions com Can-
danchú o Astún, totes 

dues al Pirineu Aragonès, on els nens 
i nenes �an cursets d’iniciació.

Per la seva banda, la secció lleonesa, 
Esquí Girona és de la qual Luis García és el delegat, ade-
una de les més ac- qua la seva setmana blanca a la dispo-
tives, amb Josep Els esquiadors astu- nibilitat dels inscrits i en clau �amiliar. 
Foradada tenint- rians acostumen a L’any passat se’n van anar a Andorra.  
ho tot a punt.  L’es- estrenar-se per Cap Mentrestant, amb Ángel Martínez 

tació de re�erència de la secció és d’Any. Amb Daniel Vaquero al capdavant, la secció dels 
Masella, però la setmana blanca Álvarez al capda- esquiadors granadins té a tocar l’esta-
(del 26 de gener a l’1 de �ebrer) es vant, Esquí Asturias allarga la tem ció Sierra Nevada.-
�arà, com és habitual, a  Baqueira porada fns que la neu ho permeti I per últim, amb Soledad Bueno 
Beret, amb allotjament a La Creu i, per Setmana Santa, ja �a uns anys com a delegada, la secció jaenesa es va 
de Salardú.  Per rematar la tempo- que es desplaça a Tignes & Val d’Isè- crear l’any passat amb el propòsit de 
rada, hi ha prevista una esquiada re, als Alps �rancesos, una estació �er esquiades en grup, amb cursets 
a Andorra. També s’apunten es- amb 300 km de pistes.    d’iniciació i per�eccionament per a 
quiadors d’altres demarcacions.  tothom.   

LASOCI ESPORTS

AL PIRInEu 
fRAnCèS 

AL SISTEmA IbèRIC (VALdELInARES) 

ALTRES SECCIOnS

ALS ALPS  
fRAnCESOS

Les seccions d’esquí que tenim a la Soci 
planifquen la campanya per anar a la neu

ENS AGRADA

EN fAmíliA... milloR
esquiar

A bAquEIRA bERET



www.laso�i.org    13

-

-

-

-

-

�ondi�ions”.

-

els �ompanys i �ompany�s d� còr-

-

- -

-

-

Apassionant. La secció de
gana del futbol sala associ
atiu, FS Barcelona, està dis

putant la Lliga Social 2019-2020, un 
campionat amb molta tradició que 
enguany presenta la novetat que, per 
primera vegada, es disputa a les instal-
lacions del pavelló poliesportiu de la 
Salle de Barcelona.

Hi competeixen deu equips i els pri
mers partits del torneig “estan sent molt 
macos, divertits i emocionants”, explica 
el seu delegat, Daniel Salvago, que tam
bé destaca “que ens hem adaptat molt 
bé a la pista, que està en molts bones 

Els partits de la Lliga Social es disputen 
els dimarts i els dij ous i, per cert, les 
plantilles estan obertes a nous “�txat
ges” en el mercat d’hivern. 

Futbolers barcelonins: a marcar gols 
a la Salle, amb la Soci! 

dova que vulguin apro�tar l’oportu
nitat de j ugar a golf amb l’excusa de 

A la tardor, la novetat ens va “És una tècnica semblant al , trobar-se i passar una estona j unts fent esport 
arribar des de terres mur però menys agressiva i apta per a j a tenen des d’aquest estiu passat la possibi
cianes amb la creació d’una tothom que vulgui estar en bona for litat de fer-ho formant part de la nova secció 

secció de , és a dir, entrenaments ma”, explica el delegat de Heat Mur Golf Córdoba, amb Antonio Ángel Hinoj osa 
funcionals d’alta intensitat, en sèries cia, Francisco Javier Pascual. Fa bona com a delegat. 
curtes i que es fan en grup. pinta. Ens hi apuntem?  La secció cordovesa va debutar amb unes 

sessions d’iniciació al golf. Benvinguda!  

mb uns quadres amb de maig, q uan es passen a disputar 
més de cinquanta els  per eliminatòries.
tennistes, Tennis Bar- La temporada passada, Àlex Aldea 
celona va obrir la va ser el campió absolut del Rànquing 
temporada que, com Social, seguit d’Antoni Vericat, mentre 
la passada, es dispu- que Crisant Lucas guanyava el , 

tarà a les pistes de terra batuda del Club en superar Jaume Sordé en la fnal dis-
Hispà Francès i també –atenció afcio- putada a la pista central de l’Hispà 
nats al tennis del Vallès!– a les pistes Francès, per un ajustat 2-6, 6-4 i 12-10 
del Club Set-Ball de Sant Cugat. en el  de desempat. 

La secció, capitanejada per Del�í 
Urgelés, es troba en plena disputa 
del torneig social Rànquing 2019- “Ens ho passem d’allò més bé, amb 
2020, amb els jugadors distribuïts l’únic ‘  que ens agradaria tenir 
en di�erents grups. Juguen tots contra més participació �emenina i, per tant, 
tots i en �unció dels resultats obtin- vull �er una crida a les tennistes perquè 
guts es confguren nous grups. Així s’apuntin a Tennis Barcelona”. Ho diu 
successivament fns a fnals del mes el delegat d’una senyora secció.  

 

  
  

Joc, SEt i pARtit
El Rànquing Social de Tennis Barcelona es j uga 
a l’Hispà Francès i al Set Ball de Sant Cugat

fuTbOL SALA bARCELOnA

SOm dE TEnnIS

nOVA SECCIó

VVAA d dEE ‘ hEAT’

play-off

play-off

tie-break

Més participació femenina! 

però’

A

sOM DEU EqUips 
cOMpEtint!

còrDOva i  
Els 18 fOrats

Múrcia Es pOsa En fOrMa!

El mercat d’hivern

Heat

crossft
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ESpOrtS

AgAfA’m si pots!
Triatló i Fondistes Barcelona va a totes

ens va la marxa!

TriaTlón y FondisTas sevilla

la nighT de BilBao

el 31 de desemBre

ls triatletes i els fon- ponen al Tritour de Tossa, a la Cursa 
distes de la secció Popular del Poblenou a Barcelona o 
de Barcelona no a la Mitja Marató de Sabadell. 
paren: allà on hi ha Els triatletes Albert, Arnau i Víc-
una cursa del seu tor; els fondistes, Josep, amb la famí-
radi d’acció, s’hi lia, Manel, Mariana, Núria, en la seva 

poden veure companys i companyes condició de delegada de tot l’equip, 
amb mallots de la Soci. les germanes Grífols... 

Les últimes marques que han ar- Els agrada l’esport i el fan amb la 
ribat a la redacció de La Soci corres- Soci.   

E

Sevilla 
eStrena Secció

euSkadi, 
enS agrada 
córrer  Madrid i 
de nit Barcelona:  

San SilveStre 
i naSSoS

Abans de començar la prova hi 

-

-

-

una de les proves més populars del ca-

-

-

-

 

-

-

corredors i corredores de les seccions -

- -

-

 

 

havia nervis i, al �nal, tot van ser 

somriures! “Llàstima que enca

ra no ens havien arribat les samarretes 

per poder córrer amb els nostres colors, 

però l’esperit de la Soci ens va donar for

ces per mantenir un bon ritme i comple

tar el traj ecte sense di�cultats”, ens diu 

Fernando Rubiales, el delegat de Triatlón 

y Fondistas Sevilla.

 Ell, j untament amb altres companys i 

companyes, van certi�car el debut de la 

nostra nova secció sevillana participant 

en la 31a Nocturna del Guadalquivir KH-7, 

lendari atlètic de Sevilla, que transita per 

les vies principals de la capital andalusa.

José Antonio Romero, amb un temps 

de 37’ 12”, va ser el primer atleta de Triat

lón y Fondistas Sevilla a completar la 

prova, seguit del mateix Fernando Ru

biales (38’ 25”), Antonio Sierra (41’ 25”), 

Vicente Padilla (43’ 44”), Inma García (45’ 

15”), Pedro González (47’ 00”) i Itziar Gó

mez (51’ 44”). Enhorabona!  

A la línia de sortida de 

la Bilbao Night Mara

thon eren 14 els 

 de la secció Triatlón y Fon

distas Euskadi, en les modalitats En el moment de tancar l’edició, els 

de marató, mitj a i 10 km. El tra

j ecte va ser dur i no tots van Triatlón y Carreras Populares Madrid 

poder acabar, però entre els que i Triatló i Fondistes Barcelona estaven ultimant 

van creuar la línia d’arribada, i els tràmits d’inscripcions per acomiadar l’any 

un d’ells era el delegat, Koldo corrent en dues de les proves urbanes més 

Muñoz, “ho vam celebrar ple emblemàtiques del Cap d’Any com són la clàs

gats i després ens vam retrobar sica per antonomàsia de la San Silvestre Valle

tots i totes”. cana i la Cursa dels Nassos, el 31 de desembre 

a Madrid i a Barcelona, respectivament. 

B��� t��p�

run-

ners

Un atleta de la secció barcelonina en plena competició.

Tres dels nostres corredors, abans 

de començar la Night Marathon.



www.lasoci.org    15

mAdrid fA muntAnyA
Excursionistes de la secció madrilenya s’anoten la ruta
de Navacerrada a Las Dehesas de Cercedilla 

monTaña madrid

ornem a Fuenfría per pujar al tren de Cerce-
dilla fins al port de Navacerrada i recórrer el 
camí dels Herreros fins a Aurrulaque i Las 
Dehesas, on hem deixat cotxes al matí abans 
de prendre el tren.

La Mariajose, el Quike, la Concha, la Lola, 
en Damián, la Belén, la Fefi i un servidor ens trobem a Cerce-
dilla a tres quarts de nou i pugem al tren. Arribem a la finca 
Arias i fa un dia esplèndid que ens convida a parar i prendre 
cafè. Continuem a la cerca dels Siete Picos i ens passem el 
desviament al camí dels Herreros, cosa que ens obliga a recti-

ficar uns minuts fins a localitzar-lo. Realment és un recorregut 
muntanyenc que requereix atenció i bones botes. 

Després de la font, que està seca, seguim endavant per bon 
camí fins al prat d’Aurrulaque, molt concorregut, on ens 
aturem a menjar, abans de seguir els punts taronges fins a Las 
Dehesas. Parem a prendre un refresc abans d’acomiadar-nos 
i tornar cap a casa després d’una bona jornada de muntanya, 
amb la Soci.  

 
CáNDiDo DEL CasTiLLo

MoNTAñA MAdRId

t

a BurgoS vaM Fer la Marató
Cinc fondistes d’Atletismo 
Burgos, entre els quals el de-
legat, Goyo Horga, van dis-

putar la IV Marató de Burgos, en la 
modalitat per equips, “amb tres relleus 
de 13,6 quilòmetres i dos de 7,5”,  se-
gons ens informa en Goyo, que apareix 
a la foto que acompanya aquesta in-

formació al costat de Juan díez, també 
de la secció. 

Per la seva banda, set corredors i 
corredores més d’Atletismo Burgos 
van prendre part en la I Mitja Marató de 
Burgos, “i un d’ells fent de llebre, com 
a portaglobus”. Tots i totes van creuar 
la línia d’arribada. Enhorabona!  

El grup de la 
secció madrilenya 

en ple ascens 
al port de 

Navacerrada.

La nostra parella, a la recta final. 

aTleTismo Burgos aTleTismo Burgos 
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ESpOrtS

ENS AGRADA

Amb petjada ferma, les nostres seccions 
col·leccionen paisatges, llogarets, rutes i senders

CAMINAR
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2
1

4

3

senderismo burgos, senderismo tenerife

Caminants bages-berguedà

Caminants LLeida

Caminants LLeida i tarragona

Els companys i com-
panyes de Senderismo 
Burgos, amb la delegada, 
María Rosa Muñoz, mar-
cant el pas, van passar una 

setmana de convivència i senderisme 
molt intens a Lanzarote, tal com ens ex-
plica el “cronista” de l’expedició, Enrique 
Sánchez.

En sis jornades, el grup va “descobrir 
l’illa a fons, des del nord, on vam admi-
rar els cingles abocats al mar en els im-
pressionants penya-segats de Famara, 
fins al sud, on vam gaudir de les vistes 
espectaculars des de Los Ajaches, i tam-

bé vam travessar el Parc Natural de Los 
Volcanes”, entre altres llocs. El programa 
del viatge es va completar amb visites 
turístiques “a Jameos del Agua, Teguise 
i les platges de Famara, Papagayo i la 
Graciosa, i també vam assaborir la va-
riada gastronomia local”.

Col·laboració entre seccions
Cal destacar la col·laboració de la secció 
germana de Senderismo Lanzarote, amb 
el delegat, Ángel Rodríguez, en Nacho 
i la Luisa oficiant d’excel·lents amfitrions 
dels companys i companyes burgalesos. 
Això és la Soci!   

SOrtIdA pEL 
LLObrEgAt

Les impressionants 
vistes sobre el riu 
Llobregat van ador-
nar la caminada 
feta pel grup de Ca-

minants Bages-Berguedà i que 
cobria la ruta dels cingles del Llo-
bregat. El delegat, Josep Illa, va 
encapçalar l’escamot. A la prope-
ra, ens hi esperen! 

ArrIbAdA I jubILEu 
A SAntIAgO dE COmpOStEL·LA 

que van participar en l’etapa final 
del Camí de Sant Jaume, en el mo-
ment d’arribar a la catedral de San-
tiago “era d’una alegria impagable”. 

Caminants Lleida ha completat 
el mític trajecte en quatre etapes 
seguint la ruta Nord. L’última, la 
d’enguany, el grup va començar-la 
a la localitat de Martiñán i, quatre 
dies després, arribava a Santiago. 
Enhorabona!   

El delegat de Cami-
nants Lleida, Joaquim 
Manau, considera 
que les excursions de 
la seva secció “són 

una experiència altament recoma-
nable per a la salut física i mental, 
com ho prova el fet que els qui hi 
vénen repeteixen sempre”.

I la veritat és que les cares dels 
companys i companyes lleidatans 

dE burgOS A LAnzArOtE 

ESCApAdA 
COnjuntA
A AndOrrA

Les seccions de Cami-
nants Lleida, en quali-
tat d’organitzadora, i la 
de Caminants Tarrago-
na, com a convidada, es 

van escapar conjuntament a Andorra, 
on van passar una nit per, l’endemà, 
fer una excursió que va començar al 
port de Cabús –a la frontera amb  Es-
panya– i va transcórrer per una ruta 
preciosa que enllaça les localitats de 
Tor, Noris i Alins. Tot plegat, 19 quilò-
metres que van ser caminats en la 
millor companyia. Experiències con-
juntes fan Soci!  
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idels a l’esperit de reporters que porten a 
dins, i en el marc de les sortides que tenen 
programades per posar en pràctica les 
habilitats i coneixements adquirits en els 
cursos pràctics que porten a terme, un 
grup de deu companys de la secció Foto-

grafa Girona es va desplaçar al Circuit de Catalunya, a 
Montmeló, per cobrir i �er el reportatge del Gran Premi 
que s’hi disputava. 

“En el nostre cas, es tractava de practicar la �otografa 
d’objectes que es mouen a altes velocitats”, segons explica 
el delegat gironí, Manel Pérez Cherto.

Degudament acreditats, els nostres �otògra�s van poder 
accedir a totes les zones del circuit: “L’experiència de ser a 
peu de pista no te preu” nel. , reconeix el Ma

“Hem �et �otos des de tots els angles per emparar la ca-
tedral de Girona: a la recta de sortida, al revolt de ”la Caixa” 
i tantes altres...; o també i per descomptat als boxes on, 
evidentment, vam operar amb molta més calma”. 

Fotogra�ia Girona: un dia a les carreres, molt ben 
apro�itat! 

Caçar la velocitat

   

l’ú���m� �r�b��� r�g��- ����������. p�rò ��� ��r ��� r������� 
�r��� �� G���r���mí� ������m���� ��� qu� ��� ��� f�r 
Burg�� �� ����r ���� �� �r�b����r �� �qu��, �mb �� J���r-

r����ur��� e� F�g�� �� J��u���. r�, �� M�r� c�rm��, �� R��� � �� 
c�m �� ��r? s’h� mu���� m��� M���� ��rquè ��r�í� ��rf����. 
bé. c���m �� ���m� �� ����g��, F����m���, �� �r���r���� �� 
e�r�qu� �� �� c����.  �’�rrò� ������� �� ��r��r 

“d���ré� qu� �� ��f cu�h� � q�r uè �� cu�h� ��� f�� u�� ��-
��� �����qué� ���������m��� ������u��r ��m���r���� ��� m�-
��� ������ qu� ��� ��gu�r �ur��� ���g ��� .
�’���b�r���� ���� qu��r� ����� 
������y���, ��m����m �mb u� 
��qu����  �mb ���� ��� amb �� m��ú �����, ��m �r�����r 
��r� �, m��gr�� �� ��g��à���� �� �� � �m�����r, �mb �’�j u�� �� �’e����, 
R���, �’�m�� M��� �� �� �� ����r �’ú���m� ����r��r���� ��� gru�...
r������r � �����r-�� qu�������� amb �� M�gu�� Á�g�� ��m � 
qu�� ������ � m�g f�r. m���r� �� ��r�mò����, ��� ��m 

d���ré� �r���r�m ��� ��- �������r � ��gu���r u� ����r ��-
qu��� ��  � �’e�u�r�� ��� 
�� m���r�r �� ���� �ur� � �r�f��- Què ����r�� � ��u���r-�’h�? 

F

Un dia a les carreres

FOtOgrAFIA gIrOnA

VgeAuSSt rdOe nSOmIídAA BruItrAgtOS

Companys fotògrafs de la secció gironina al circuit de 

Montmeló, degudament acreditats com a reporters de 

premsa. Foto: Jordi Romaguera.
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els secrets de la bona cuina

no-

odles

wok

ceviche

wonton

Treball en equip

quisit. Així doncs, fns a pla ròxima”.
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ada 5 de gener, a socials, en el marc del PAS-Voluntaris 

Huelva i Mallorca de ”la Caixa”.

els nostres com-

panys i companyes 

organitzen la Festa Seria bo que la Festa de Reis de la Soci 

de Reis a la Soci per se celebrés a més llocs. Només cal que 

a tots els associats i associades, em- ens animem a organitzar-la a la nostra 

pleats de CaixaBank i la Fundació demarcació. “Veure les cares d’il·lusió 

d’aquestes demarcacions i els seus desbordant dels nens i nenes quan 

familiars. veuen els Reis d’Orient és molt entra-

A més a més, a Huelva, la festa nyable” lica Elisa Códer, delegada , exp

presenta un caràcter solidari, ja que de Gastronomía Huelva i l’organitza-

es recapten fons per a menjadors dora de la festa a la ciutat andalusa.  

A la teva ciutat, també!c

recitals 

solidaris 

per a 

gent gran

e� gru� d’�r�i���� qu� form�n �� 
����ió Mú�i�� po�u��r t�n�rif�, 
��n��n�� i mú�i��, ��n �i�i��r ��� 

��n�r�� �o�i��� �u��ur��� ��r � �� g�n� gr�n 
d� lo� R����j o� i s�n�� Úr�u��, on ��n of�-
rir ��ng��� r��i���� d�� ��u r���r�ori d� 
mú�i�� �r�di�ion�� ��nàri�. ambdu�� ��-
�u��ion� �� ��n f�r �� m���ix di�.

“l� g�n� �’ho �� �����r mo�� bé i ��� 
r���on��b��� i ��� �rof���ion��� d��� ��n-
�r�� �n� ��n �gr�ir mo��í��im �� no��r� g���”, 
�om�n���� ���i�f�� Jo�é c�r�o� H�rnánd�z, 
�� d���g�� d� �� ����ió �u��ur�� ��nàri�. 
v�u� �o�idàri��!  

mVúeSuICSA d peO SpOuLLIdArr tIetnAterIFe

eL 5 de gener de 2020

Festa de reis 

amb la soci
Huelva i Mallorca rebran els Mags d’Orient, 
Melcior, Gaspar i Baltasar amb il·lusió

Dos moments 

de les Festes 

de Reis a 

Huelva i  

Mallorca.

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

 

 

!

!
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dscrita recentment al PAS-Voluntaris de ”la rents tandes, separar-la i tornar-l’hi a posar després, instants 
Caixa”, la primera activitat solidària de la abans de servir-la, per donar-li el punt d’escal�or fnal im-
secció Gastronomía Salamanca va deixar una prescindible. El dinar va ser molt agradable i, a continuació, 
satis�acció insuperable. va tocar �er la visita guiada a la basílica de Santa Teresa de 

Els companys i companyes de Salamanca Jesús i al seu museu.
estaven convocats a primera hora. Un grup es va dirigir amb 
autobús al centre maternoin�antil Ave María de Santa Mar-
ta de Tormes, amb la missió de recollir les convidades, unes Berenar per als petits i tornada a casa. “Les nenes, és a dir, les 
joveníssimes mares solteres, i els seus flls. Simultàniament, mares, la majoria joveníssimes, van quedar encantades i 
un altre grup es desplaçava a la vora del riu que creua la lo- superagraïdes”, ens explica el delegat, Miguel Ángel Rodrigo. 
calitat d’Alba de Tormes i, amb el permís de la Policia Muni- “Tots i totes vam tenir la clara sensació que elles i els seus 
cipal i la Conselleria de Medi Ambient de la Junta de Castella petits van gaudir moltíssim”.
i Lleó, van encendre tres barbacoes. Gastronomía Salamanca: els agrada el que �an i més 

Ressenyar, com a detall culinari, que el nombre de co- compartir-ho amb gent que necessita gestos de solidaritat. 
mensals va obligar a marcar la major part de la carn en di�e- Enhorabona! 

Compartir el que ens agrada

 

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

pAS-vOLuntArIS de ”LA CAIxA”

UN GEST amb 

molT boN GUST
La secció gastronòmica de Salamanca va compartir una j ornada 
entranyable amb un grup de j oveníssimes mares solteres i els seus flls

GAStrOnOmíA SALAmAnCA 

a

Gastronomía Salamanca va 

comptar amb la col·laboració 

del PAS-Voluntaris de ”la Caixa”.

En sintonia, la j ornada va combinar 

gastronomia i cultura.
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amb un re��r�imen� f�rm�� �er 

�e� ����r� i ���riu� de gener��i�n� cu��i��n� vid�. 

di��in�e� �erò ������� �e� m��eix 

���ró de �� te��r��, �� n���r� ��m��nyi� �� ��mèdi�, que e� �� ��ber re�re�en��r 

�ri�mf�r en �� fe��� d’�gr�ïmen� ��� v��un- �mb e� �� �dequ�� i �� grà�i� �re�i�� �er 

��ri� de ”�� c�ix�” que �� �enir ���� �� c�ix�- ��nne���r �mb un �úb�i� �gr�ï� i ��m-

F�rum e� 12 de n��embre. l� te��r�� �� � g�� u�. l� dire��ió �� �er de sí��i� M���� 

re�re�en��r �’�br� , de p�u� pör�ner. i e� �reb��� de�� �è�ni�� de �umin��è�ni�, 

c�� dir que, un� �e�m�n� �b�n� �’�br� �� i 

�’h��i� e��ren�� en �� in�ugur��ió de �� 

���� de �e��re de �� n��� �eu ���i�� de� o���ió!   

Pels pèls

Pels pèls

attrezzo

carrer Sardenya, a bene�ci de l’oenegé 

 és una enginyosa i divertida 

 va certi�car que la feina en 

equip és el gran “secret” de la Teatral. 

La TeaTraL porTa La seva obra aL CaixaForum barCeLona

a ser una experiència molt enriquidora, fns que 
no t’asseus en una cadira de rodes amb una pala Durant gairebé quatre hores, els companys valencians van 
a les mans i has de començar a tornar boles, no estar disputant partits amb els nois que han de jugar amb 
t’adones del mèrit que tenen els jugadors de cadira de rodes, en un ambient excel·lent, “partits en què 
pàdel adaptat”, afrmava convençut el delegat vam jugar parelles nostres contra parelles seves i també 

de la jove secció Pádel Valencia, José Manuel González Rodríguez. barrejats, i també ens van deixar provar a jugar nosaltres 
Ell, amb un grup de companys i companyes, va tenir l’opor- amb cadira de rodes, i és aquí quan vam adonar-nos de l’es�orç 

tunitat de compartir la pràctica del seu esport, amb jugadors enorme de coordinació i d’ajustaments �ísics i tècnics que 
de l’Associació de Pàdel Adaptat de la Comunitat Valenciana. cal �er”, a�egeix en José Manuel.

“La capacitat de superació dels nois amb els quals vam 
compartir la jornada és impressionant, entre altres coses 
perquè la majoria patien discapacitat a causa d’accidents” Després de jugar, els integrants de la secció Pádel Valencia , 
explica el delegat valencià. i de l’Associació de Pàdel Adaptat van dinar plegats i van 

Tots, els col·legues de la secció valenciana i els seus com- estrènyer llaços, �ins al punt que van quedar de repetir 
panys de pista discapacitats van quedar molt satis�ets de l’experiència. 
l’experiència. La trobada va tenir lloc a les instal·lacions del Aquesta era la primera activitat de Pádel Valencia en el 
club 7Padel de València. marc del PAS-Voluntaris de ”la Caixa”. Magnífc debut! 

Esforç de superació

Debut solidari

valèNcia i El pàdEl adapTaT
La j ove secció de Pádel Valencia va organitzar partits amb palistes 
de l’Associació de Pàdel Adaptat

ACtIvItAt COmpArtIdA

‘peLS pèLS’ hO vA petAr

v
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ón molt grans! En el marc del PAS- dit, a ensenyar-los a fer els cops bàsics. I, sobretot, 
Voluntaris de ”la Caixa”, Golf van passar-ho molt bé. 
Menorca, encapçalada un any 
més pel seu delegat, Pere Font, 
juntament amb el coordinador, A través d’una carta, el gerent de la Fundació 

Sebastià Huguet, es va encarregar d’impulsar, per a Persones amb Discapacitat de Menorca, 
una temporada més, una activitat que diu molt Andreu Hernández, mostrava el seu agraïment: 
de la sensibilitat i el tarannà de la secció, com “Gràcies, novament! Ja fa uns quants anys que 
és la de compartir una jornada de golf amb per- tenim la sort que l’Associació del Personal i el 
sones discapacitades. PAS-Voluntaris de ”la Caixa” ens han convidat 

Així, al camp del club Golf Son Parc de Me- a gaudir d’un matí de golf. Entre somriures i 
norca, els companys i companyes menorquins molta alegria, vam aprendre a fer un  amb 
van convidar un grup de nois i noies, acompa- molta classe. Moltes gràcies per aquests mo-
nyats dels seus monitors, a jugar a golf o, millor ments!”. Seguim... 

Agraïment

swing
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pAS-vOLuntArIS de ”LA CAIxA”

Un ‘swing’  

de solidaritat
Golf Menorca ensenya a j ugar a persones amb 
discapacitat de l’àrea de Salut Mental de Maó

venIu A jugAr!

s
Els companys i 

companyes de 

Golf Menorca van 

ensenyar alguns 

dels cops bàsics 

del golf als seus 

convidats, que s’ho 

van passar molt bé.
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liscar damunt les ai- tors sobre la manera de manejar les 
gües del mar amb una motos d’aigua i tot seguit es van �or-
motocicleta d’aigua és mar parelles per començar a sortir en 
una experiència maca, tandes amb els aparells. 
que et �a sentir la sen- “Ha estat una activitat molt diver-

sació de velocitat i que posa a prova tida i tots, nosaltres i els nostres amics 
les habilitats de conducció i equilibri. de FAVIDA, ens ho hem passat molt bé 

La secció de Vela Asturias va donar conduint motos havent d’esquivar les 
una altra lliçó de solidaritat en convidar onades a mar obert”, explicava un dels 
joves de la Fundación FAVIDA, dedica- companys de Vela Asturias. 
da a donar suport a les persones amb 
discapacitat �ísica. Els companys i com-
panyes asturians estaven citats al port El grup, de 53 persones, entre els com-
esportiu de Gijón, a les deu del matí p yan s i els joves de FAVIDA, va dinar 
d’un dia assolellat. Allà es van trobar en un restaurant del mateix port, mo-
amb els seus convidats, que els van sa- ment en què van aproftar per parlar 
ludar amb cares de moltes ganes de una mica de tot. L’activitat es va acabar 
començar l’activitat. pels volts de les sis de la tarda. “A l’ho-

Amb Ricardo Za�rilla, el delegat ra del comiat, els nois només �eien que 
asturià, dirigint les operacions, el grup repetir la paraula ‘gràcies’”, conclou 
va rebre les explicacions dels instruc- el delegat.  

Capacitat de convocatòria

d�v�n� �’un� si�u��ió �’emer-

gèn�i� és mo�� �rob�b�e que 

e� �regun�is: què �u� fer?

to�s �o�em �j u��r ���res �ersones en 

si�u��ions �’urgèn�i� �mb �� nos�r� 

�on��ió �e s�ng, i fer-ho �e form� �e-

riò�i�� ens �erme� �is�os�r �’un� 

se’n �resen�i �� ne�essi���.

 

cer�� e� �eu �un� �e �on��ió � 

c��� �ny, 250 mi�ions �e �ersones 

veuen �eri���r �� vi�� i �� s��u� en si�u-

��ions �’urgèn�i�. les �r�nsfusions 

s�nguínies són un �om�onen� essen-

�i�� �e �’��en�ió mè�i�� �’urgèn�i�. l� 

s�ng és un re�urs im�or��n� en �o�s 

e�s �r����men�s �rogr�m��s i �es in-

�erven�ions urgen�s. 

perme� �ugmen��r �’es�er�nç� 

i �� qu��i��� �e vi�� �e�s ���ien�s �mb 

m�����ies �o�en�i��men� mor���s i �ur 

� �erme �ro�e�imen�s mè�i�s i qui-

rúrgi�s �om��exos. 

així m��eix, és fon�men��� �er �r��-

��r e�s feri�s �ur�n� urgèn�ies �e �o� 

�i�us (�es�s�res n��ur��s, ���i�en�s, 

fun�ió essen�i�� en �’��en�ió m��ern� 

i �erin����. don�r s�ng és �on�r vi��!  

gas a fons  

i molts somriUres
Jornada de motonàutica amb j oves 
de la Fundación FAVIDA de Gij ón

veLA ASturIAS

dOnem SAng!

l

La Soci amb 
La campanya 
de donació 
Sanguínia

Pots donar sang!

On donar-la

Conscienciar-nos

reserva de sang sufcient abans que 

con�ictes armats, etc.) i compleix una 

http://www.donantesdesangre.net/

papelfenadose3.htm.

Els j oves de FAVIDA van xalar amb les motos d’aigua gràcies a Vela Asturias.
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ls vam reunir per �er-los la �oto de gràcies a la meva mare, que �a més de 30 anys que 

�amília amb la qual hem il·lustrat n’és membre.

la nostra portada. Són tres com Des que vaig entrar a ”la Caixa” que soc de -

panyes i tres companys que par- la Soci. N’he gaudit quan els meus flls eren petits, 

ticipen activament de l’Associa- he �et molts partidets de bàsquet i des de �a uns 

ció �ormant part de seccions anys participo en les curses que convoca la secció 

culturals i esportives. Tot aproftant l’avinentesa, i de �ondistes.

tenint en compte el caràcter excepcional d’un nú-  Em vaig �er de la Soci perquè em va semblar 

mero com aquest, ens hem pres la llicència de �er-los una molt bona oportunitat per participar en acti-

una entrevista coral. Nosaltres els marquem el ritme vitats amb els companys �ora de la �eina. Les seccions 

i ells hi posen la música... de lectura i, recentment, d’història m’omplen molt.

 La meva primera experiència data del 

1974 quan, amb altres companys, vam �er una 

 El meu pare va treballar tota la vida a ”la secció de con�erències, per on van passar persones 

Caixa” i des de ben petit que soc de la Soci. Des que rellevants dels móns acadèmic i polític aleshores 

soc empleat que �ormo part de la secció de tennis. clandestins com Solé Tura, Ernest Lluch i molts 

Des de ben petita �ormo part de la Teatral altres. 

—Soc de la Soci...

•Núria: 

•Roser: 

•Tomàs:

•Jaume:

•Marta: 

VIDA SOCIAL

E

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

NúrIA TOrrALbA rOSer Páez MArTA FuSTé 
JAuMe SOrDé XAVIer APArICIO TOMàS LLOMPArT

(atletisme),  (història), (teatre), 

 (tennis),  (bàsquet) i  (fotogra�a)

PUNT DE VISTA 

“La Soci és un proj ecte 
transversal per als qui tenim 
ganes de gaudir del lleure”
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•Xavier: Ha plogut molt, però el que tinc clar 
és que mantinc la il·lusió i les ganes de jugar a 
bàsquet amb els meus companys del primer dia.

—La Soci és:
•J: Un organisme molt important dins de la 
nostra entitat, i penso que és molt positiu tenir-
la a la nostra disposició.
•M: Un projecte de tots on ens trobem, persones 
que compartim uns valors i unes aficions co-
muns.
•N: Un lloc molt estimulant que et permet com-
partir aficions amb companys i conèixer col-
legues que treballen en altres departaments i 
oficines de la casa. 
•R: Un lloc ideal per aprendre de les experièn-
cies dels altres, tot compartint activitats i afici-
ons.
•T: Un punt de trobada que facilita l’accés per 
iniciar-se en moltes activitats i compartir afici-
ons fent-ne de noves.
•X: Un espai de trobada i retrobada amb amics 
i companys fora de la feina on podem compartir 
altres inquietuds.

—De la Soci m’agrada...
•J: El fet de poder practicar aquells esports o 
activitats que més ens agradin i tenir l’oportu-
nitat de conèixer altres empleats de CaixaBank 
i la Fundació.
•M: Que em permet gaudir de les nostres pas-
sions (en el meu cas, fer teatre) amb companys 
que són una segona família per a nosaltres. 
•N: A mi una cosa que m’agrada molt i que fa 
que m’hi senti molt a gust és que la gent que 
m’hi trobo és molt entusiasta.
•R: Precisament, la possibilitat de trobada amb 
el grup per compartir moments, que de vegades 
han estat inoblidables.
•T: Probablement, els canals de comunicació 
que ens mantenen informats de les activitats, 
ens permeten participar  i contactar amb com-
panys amb les mateixes inquietuds.
•X: Sobretot, que es tracta d’un projecte trans-
versal, en què no hi ha càrrecs, sinó ganes de 
gaudir del lleure.

—La meva secció m’encanta...
•J: M’agrada molt l’ambient entre els companys. 
Tots volem guanyar i els partits són molt diver-
tits i igualats. Podem estar tres hores jugant un 
partit de lliga a dos sets! Fa dos anys que arribo 
a les finals i enguany espero poder guanyar la 
copa de campió...
•M: El que més m’agrada de la Teatral és que 
formem una gran família. Porto des de ben pe-
tita formant part del grup i pràcticament he 
crescut dins i fora de l’escenari, amb molts com-
panys que encara en formen part. La Teatral és 
com una segona casa per a mi.

•N: Com a delegada que soc de la secció de Tri-
atló i Fondistes, m’encanta que els companys i 
companyes que tinc em proposen sempre noves 
activitats per programar i també encoratgen 
molts altres companys a inscriure-s’hi.
•R: La secció de lectura, que vaig impulsar junta-
ment amb la Montse Muncunill, fa més de deu 
anys que ens permet conèixer escriptors a través 
dels seus llibres i dels seus testimonis, ja que sovint 
comparteixen les nostres sessions. És molt bona 
oportunitat d’estar al dia en el món literari. 
•T: En una activitat eminentment individual 
com la fotografia, la secció ens permet parlar 
amb els nostres companys, poder veure la seva 
obra i compartir experiències i coneixements.
•X: Que després de més de 30 anys encara tin-
guem l’esperit jove de voler anar jugant cada 
dimecres... i haver pogut incorporar algun dels 
fills d’aquells pioners als nostres equips. També 
la Copa Associació, que se celebra des de fa vuit 
anys amb les diferents seccions de bàsquet de 
tot l’Estat.

—Podem fer-hi de tot i ens apassiona...
•J: Em repeteixo una mica amb l’anterior res-
posta. L’ambient entre contrincants és molt bo. 
Igual també que l’esperit competitiu que tenim 
tots, per intentar estar el més amunt possible 
en el rànquing del campionat de tennis. Espero 
que cada any anem fent aquesta secció més gran 
i encara millor.
•M: M’apassiona fer teatre i compartir moments 
junts amb els companys quan preparem una 
obra. I el més gratificant és veure el públic gau-
dir amb la feina feta amb tant d’esforç.
•N: Córrer em permet fer activitat a l’aire lliure, 
conèixer nous racons de Catalunya, nous itine-
raris per sortir a entrenar i mantenir una vida 
saludable. 
•R: Com a delegada de la secció d’història, 
m’agradaria transmetre la meva passió per la 
història a tots els associats, concretament per 
la història del art, mirant d’organitzar activitats 
per poder ampliar coneixements i gaudir-ne al 
màxim.   
•T: Els fotògrafs passem moltes hores sols ma-
durant idees i durant el procés creatiu. Alhora, 
dediquem molt de temps a la formació, a com-
partir el nostre treball amb altres, a estar al 
corrent del que es fa al món. Podem optar a 
moltes especialitats i no és impres-
cindible haver d’invertir en mate-
rial car per fer bones fotografies.
•X: Com a esport d’equip, el bàs-
quet fa que cadascú se senti partí-
cip de pertànyer al nostre equip i 
poder mantenir l’esperit compe-
titiu. En el món del bàsquet en 
particular, cada tir lliure, cada 
triple és com un petit regal! 

la soci ens peRmet 
gaudiR de les 

nostRes passions 
amb companys i 

companyes que són 
una segona família 

peR a nosaltRes
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CASTELLÓN LÓPEZ IZQUIERDO
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VIDA SOCIAL

M’apassiona adquirir el màxim coneixement de la meva Actualment, vivim amb tanta pressa que, sovint, ens oblidem 
ciutat, Granada. Avui, després de deu anys de recerca, con- de gaudir de totes les o�ertes culturals que la nostra ciutat 
tinuo buscant entre llibres, pergamins i periòdics antics, ens o�ereix i és per aquesta raó que vam decidir crear Historia 

noves dades per al meu enriquiment personal Madrid, perquè volem ajudar els companys 
i al mateix temps engrandir les visites guiades de la Soci a gaudir-ne.
que realitzo. Madrid és una ciutat amb molta histò-

Fa tres anys, hi assistíem unes deu persones; ria, plena d’edifcis d’una gran singula-
ara, n’hi ha una mitjana de quaranta. L’opinió ritat i amb una o�erta d’exposicions 
generalitzada és d’una immensa satis�acció en amplíssima i variada que �an que la 
descobrir la història de llocs, palaus, convents, nostra secció pugui programar un ca-

carrers, successos i anècdotes de la ciutat, lendari amb multitud de propostes, 
que, malgrat haver-la passejat infnitat sortides que ens acosten al nostre 

de vegades, ens és desconeguda. passat d’una �orma apassionant, 
Jo des d’aquesta revista animo totes elles guiades per especia-

a totes les persones que esti- listes en cadascuna de les disci-
guin interessades a tenir un plines, que ens ajuden a desco-
ampli coneixement de brir més la nostra ciutat.
Granada perquè s’inscri- Des de les pàgines de la nos-

guin en la secció d’Historia tra revista us convido que us hi 
Granada. Estic segur que apunteu i gaudiu de la història 
m’agraireu el consell.  de Madrid. 

Delegat D’Historia granaDa DelegaDa D’Historia MaDriD

lA històriA
Les nostres seccions gaudeixen del plaer de descobrir 
els secrets del passat dels indrets més emblemàtics

PASSIÓ PEr
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es nostres jornades de navegació  “Les cares dels nois i noies amb els quals 
solen començar aviat, s’ha compartim la navegació ens transmeten una 
d’aproftar el dia que dediquem il·lusió i un agraïment que no té preu i ens arri-
a la nostra activitat pre�erida. ba molt a tots”, reconeix el delegat.
Així, cap a dos quarts d’onze del Cal remarcar que durant tota l’estona que 
matí hi hem de ser tots, tenint dura la navegació, els companys i companyes 

en compte que la secció està �ormada per com de la secció no deixen ni un moment d’estar -
panys i companyes de Granada, Jaén, Màlaga i pendents dels seus convidats, per �er-los gaudir 
Almeria”, ens explicava Isidro Cabrera, el delegat de l’experiència en tota la seva plenitud. 
de Vela Andalucía Oriental, en la col·laboració És per tot això que la trajectòria de Vela Anda-
que va �er per l’Especial Esports de �a quatre anys. lucía Oriental defneix l’esperit d’una secció amb 

En el seu relat, Isidro també ens explicava mentalitat oberta, que ha sabut gaudir plenament 
els detalls del que succeïa a bord del veler: “Si de les possibilitats que o�ereix la Soci. Una mane-
els vents ens ho permeten, xerrem amigable- ra excel·lent d’arribar a la primera dècada...     
ment de tots els temes i si, per contra, la mar 
s’embraveix i els vents es des�ermen, ens ho hem 
d’aga�ar d’una altra manera, per això vam triar 
aquest esport”. 

Fins que arribava l’hora de tornar a port: “En 
caure la tarda, cansats però satis�ets, donem per 
fnalitzada la nostra jornada esportiva i tornem 
a la quotidianitat, tenint molt present, tal com 
sempre ens recorda una estimada companya, 
que som uns privilegiats”.

Va ser la temporada 2008-2009 que un grup 
que passava de la vintena de col·legues afcionats 
a la navegació van tenir la idea de crear una 
secció de vela. La proposta es va dur a la pràctica, 
va quallar i, des d’aleshores, cada temporada 
Vela Andalucía Oriental organitza un programa 
de sortides amb veler que, habitualment, salpen 
des dels ports de Benalmádena i de Màlaga. 

Però, a més a més, la secció es va adherir al PAS-
Voluntaris de ”la Caixa” i va ser la primera que 
va �er una activitat compartida. Així, l’1 de juny 
de 2013, la secció va convidar un grup de joves 
amb síndrome de Down a �er una sortida. “Amb 
aquest gest es volia donar una nova dimensió 
solidària a la nostra activitat”.

 L’experiència va quallar i des d’aleshores, Vela 
Andalucía Oriental no ha �altat cap any a la seva 
cita amb els seus amics de l’Asociación Síndrome 
de Down de Jaén, i també ha �et extensiva la seva 
invitació a nens i nenes malalts de leucèmia de la 
Asociación Contra las En�ermedades de la Sangre 
de Jaén i a joves amb discapacitat intel·lectual del 
Centro de Atención a la Diversidad In�antil.

Dimensió solidària

VElA AndAlucíA OrIEntAl
Els navegants andalusos ja fa deu anys que gaudeixen del mar amb la Soci 
i són pioners en les activitats compartides del PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

PIONERES

l nom

a�y �� fu���ció

nombr� �’i�scri�s

deleGat

Vela Andalucía 

Oriental

2009 

72

Isidro Cabrera Cruz

1. l� tripu��ció, en un 

di� de n�veg�ció.

2. l� �ecció �nd��u�� 

org�nitz� �ortide� 

per � co�·�ectiu� 

de� tercer �ector 

�oci��, 

en e� m�rc 

de� Pas-Vo�unt�ri� 

de ”�� C�ix�”.
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VOLen ser 
nOVes 
secciOns...
Aquestes són les iniciatives que estan 

en fase de creació per ser noves seccions 

en CreACIó

e
n el moment de tancar aquesta 
edició, són quatre les propostes 
obertes en �ase de creació per ser 
noves seccions que, en tots els 
casos, estan dedicades a activi-
tats esportives.

el company Jordi Espinosa li-
dera la iniciativa de crear una secció que reunei-
xi els afcionats al ciclisme de les comarques gi-
ronines per �er sortides plegats per les carreteres 
del seu entorn. Les sortides es convocarien els 
caps de setmana i, després de cada etapa, els ci-
clistes rematarien l’activitat amb un bon esmor-
zar. Fa bona pinta!

la marxa nòrdica con-
sisteix a caminar per rutes rurals amb uns basto-
nets que acompanyen el balanceig instintiu dels 
braços, de manera que el caminar esdevé un exer-
cici integral suau que optimitza la dinàmica de 
les passes. Una manera molt saludable de �er 
exercici de la qual a València, i de la mà de María 
Ángeles Zapata, es vol crear la primera secció a 
la Soci. M’hi apunto!

atenció! També des de 
València ens arriba la proposta més recent de les 
que tenim registrades, com és la petició cursada 
per Ascensión Yepes de crear una secció d’esports 
i activitats d’aventura, per passar-s’ho bé experi- senderisme que es vol crear a Salamanca, amb 
mentant noves sensacions, en contacte amb la na- un programa d’activitats que se centraria a orga-
tura i conjuntament amb la �amília. Quina passada! nitzar excursions i sortides per descobrir les 

moltes i precioses rutes rurals de la seva comu-
la companya Ana Belén nitat. No ens ho pensem més i caminem amb 

Domenech és l’impulsora de la nova secció de Senderismo Salamanca.   

espo�ti��s

Ciclisme Girona: 

Marcha Nórdica Valencia: 

Multiaventura Valencia: 

Senderismo Salamanca: 

vIdA SOCIAL
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ActivitAt seccions

ActivitAt seccions

com creAr-les

Submarinisme

Fondistes/

Bàsquet

Ciclisme/BTT

Billar

Cos i ment

Excursionisme/

Caminants/Senderisme

Esquí

Futbol

Futbol 7
Balls de saló

Futbol sala
Ball en línia

Golf
Bridge

Kàrting

CantMuntanya

Vela /Motonàutica Teatre

Mototurisme Filatèlia

Pàdel

Pesca Gastronomia

Petanca
Història

Piragüisme
Música popular

Rem
Informàtica

Tennis de taula
Jocs de taula

Tennis

LecturaTriatló

Música modernaFrontenis

Pintura

11
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tr�t�n�m�nt �nglob���� �n un 
tot�l �� 47 ��t�v�t�t� (�lgun�� ���- 9
��on� �n �r��t�qu�n mé� �’un�). 3
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s� �t� �f���on�t o �f���on��� � �l� ���o���t� � b�n�f����r�� �� l� zon� ����@l��o��.org ��r � l� ��v� form�l�t-
un� �� l�� mé� �� 40 ��t�v�t�t� ��rquè �qu�ll� qu� ��t�gu�n �nt�r����t� z���ó. i � �����r-t’ho bé f�nt l’��t�v�t�t qu� 
���ort�v�� � �ultur�l� qu� �� �ugu�n �r��n��r�ur�’�. mé� t’�gr���! 

�u�n � t�rm� � l� so��, ��rò no h� h� ���-  s� l� r���o�t� � l’�nt�rè� ��l� ���o-
��ó � l� t�v� zon� o ��ut�t, no ho �ubt��! ���t� � f�m�l��r� h� ��t�t ��t��f��tòr��, �� 
É� �l mom�nt �� �r��r-l�! �onvoqu�n tot� �l� �r��n��r�t� � l� r�un�ó 

cr��r un� �����ó é� molt fà��l, nomé� �� �r����ó �� �����ó, �n l� qu�l, � mé� 
h�� �� ��gu�r �qu��t� tr�� ��nz�ll� ����o�: �� �on�t�tu�r-�� l� �����ó, ��’n tr�� �l ��-

env�� un� ��t���ó ��r�ç��� � l� l�g�t o ��l�g��� (�l �romotor o �romo-
Junt� d�r��t�v� �� l’a��o�����ó, �x�o��nt tor� �� l� �����ó no té ��r què ��r �l 
�l ����g �� �r��r l� nov� �����ó (��m�n� ��l�g�t o ��l�g���).
�l mo��l � ����@l��o��.org). d�� �� l�  d���ré� �’�nv�� l’��t� �� l� r�un�ó 
so�� �nv��r�m un �orr�u �l��tròn�� � tot� �� �r����ó �� l� nov� �����ó � l’��r�ç� 

Running

Heat

Fotografa

Ens acostEm 

a lEs  

activitats...
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Estil de vida europeu i Brexit

�ensa del primer nom escollit, tot afr-

mant que “protecció de l’estil de vida 

europeu vol dir respecte als drets hu-

mans, a les minories, a la dignitat hu-

mana, en f, a tots els valors de la UE”.

Un tema que ha marcat l’agenda dels úl-

tims mesos de l’any en clau europea és el Noms a banda, el que sí que és indiscu-

de la �ormació del nou govern de la Co- tible és que un tema tan delicat com el 

missió Europea, prèvia pa rovació del de la immigració s’ha de tractar amb 

Parlament Europeu. Voldria �er dues con- voluntat política, unitat, rigor, respecte 

sideracions en aquest àmbit. D’una banda, i generositat, perquè és un dels grans 

encara hi ha un comissari o comissària reptes que tenim sobre la taula.

per cada Estat membre, per tan, estem Esperem que la nova Comissió Euro-

parlant de 27 ministres europeus, per pea es posi a treballar a �ons perquè, a 

entendre’ns. Aquest �et el considero una part de la immigració, reptes com l’eco-

mala notícia i una mala praxi, si ens ho nomia, el canvi climàtic o la mateixa 

mirem en clau europea, ja que la tasca del cohesió interna i institucional de la UE 

comissari és treballar en l’àmbit que tin- són temes prou importants com per te-

gui assignat i �er-ho en clau europea i mai nir un govern a ple �uncionament i amb 

pensant només en el seu Estat d’origen. la ciutadania com a centre d’interès.

Aquesta consideració ja estava pre-

vista en els acords europeus i, de �et,j a 

hauria d’estar en �uncionament l’acord I, entre els temes que cremen en l’àmbit 

que hi hagués menys comissaris que Es- de la UE, òbviament n’hi ha un que des-

tats membres i aquests �ossin elegits pel taca sobre manera com és el Brexit. En 

president o presidenta de la Comissió aquest punt, només tres observacions:

Europea. Des del punt de vista polític, el Brexit 

Esperem que a la propera Comissió derivarà en una UE més dèbil perquè 

Europea, ja que a la que es decideix ara no haurà perdut la capacitat militar d’un 

serà així, es tingui en compte aquesta Estat molt potent en aquest àmbit i serà 

consideració i estigui �ormada pels comis- més un nom de cara a la galeria, de cara negatiu també per al Regne Unit, ja que 

saris elegits per la seva vàlua i no pas pel a agradar a la ciutadania, que no pas amb es quedarà sense poder incidir en la 

seu país d’origen. la voluntat de �er polítiques per gestionar política europea. 

la immigració d’una manera integral, Des del punt de vista econòmic, es 

unida i amb visió de mitjà i llarg termini, preveuen e�ectes negatius en l’àmbit de 

D’altra banda, i ja centrats en la Comissió que és com s’hauria de �er, si volem una la inversió i la logística empresarial, i 

Europea que s’està confgurant, cal des- solució viable que generi estabilitat. molt important si el resultat és un Bre-

tacar la polèmica al voltant del nom que De �et, la controvèrsia amb el nom de xit sense acord, tenint en compte que 

defneix la cartera que gestiona els as- la cartera, tot i que, com diu la dita, el aquests e�ectes econòmics seran molt 

sumptes de la immigració: en origen nom no �a la cosa, ha generat moltes crí- més grans per a les empreses i la ciuta-

Protecció de l’estil de vida europeu, f- tiques, especialment des del socialisme dania del Regne Unit. 

nalment canviat per Promoció de l’estil i l’esquerra en general, fns al punt que  Pel que �a a l’aspecte social, els tres 

de vida europeu. la presidenta de la Comissió, l’alemanya milions d’europeus residents al Regne 

En principi, aquest nom no gha ués Ursula von der Leyen, hagi hagut de can- Unit i el milió dos-cents mils britànics 

hagut de generar controvèrsia, però amb viar-lo (promoció per protecció). que resideixen en Estats de la UE veuran 

la gestió de la immigració i dels re�ugiats Cal recordar que, públicament la a�ectats el seu estatus, depenent del ti-

que han �et els Estats membres, sembla presidenta havia �et una decidida de- pus d’acord que es �aci.   

V��u���� ���í����

E� Brex��

l� ��r�er� d’�����r���ó

1) 

2) 

3)

L’any 2019 s’acaba amb la constitució del nou govern de la Comissió 
Europea i el consumat adéu del Regne Unit

EURopa

Un tema tan delicat com 
el de la immigRació s’ha 
de tRactaR amb volUntat 
política, Unitat, RigoR, 
Respecte i geneRositat
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11      1  + 1  = 1 + 1  

2      2  

4      4  

16      1  + 6  = 1 + 36 

37      3  + 7  = 9 + 49 

58      5  + 8  = 25 + 64 

89      8  + 9  = 64 + 81 

145      1  + 4  + 5  = 1 + 16 + 25 

42      4  + 2  = 16 + 4 

20      2  + 0  = 4 + 0 

4      4

16      1  + 6  = 1 + 36

37      3  + 7  = 9 + 49 
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Veiem ara si 2020 també ho és...
2020: 2  + 0  + 2  + 0  = 4 + 0 + 4 + 0 = 8, 8  =
64, 6 +4  = 36+16 = 52, 5 +2  = 25+4 = 29, 2 +9  =

Ja vam parlar, en un dels primers articles d’aquest espai 4+81 = 85, 8 +5  = 64+25 = 89.  Entrem en un bucle! Ara 
(butlletí 352, gener 2001, “Els curiosos noms dels nom- repetirem [89, 145, 42, 20, 4, 16, 37, 58] infnitament. 
bres”), que els nombres estan batejats segons les seves Per tant, 2020 no és �eliç. Tampoc no ho són cap dels 
propietats. Alguns d’ells són �orça coneguts (parells, nombres obtinguts durant aquest procés: tots ells 
primers, enters, racionals, complexos...), però altres no cauran en el mateix bucle! Però no ens entristim. El 
tant (abundants, poligonals, per�ectes...), i fns i tot hi 2020 té una altra propietat molt interessant...
ha noms per a parelles (amics, bessons...) i per a trios 
(pitagòrics...). Doncs sí, també existeixen els nombres 
�eliços. Un nombre enter és autobiogràfc si la suma dels seus 

dígits ens diu quantes xi�res té, i en la sev pa rimera 
xi�ra ens indica el nombre de zeros que conté; la sego-

Aga�em per separat les xi�res d’un nombre enter positiu, na xi�ra indica el nombre d’uns que conté; la tercera, 
les elevem al quadrat i les sumem. Per exemple, el 13: el nombre de dosos que conté... i així successivament. 
1 +3  = 1+9 = 10.  Repetim successivament aquest procés, Per exemple, el 1210 és autobiogràfc. Té quatre 
fns que arribem a 1. Així doncs 10: 1 +0  = 1+0 = 1. xi�res (1+2+1+0 = 4). La primera ens diu que té un zero. 

Provem amb el 7: 7  = 49, 4 +9  =16+81= La segona, diu que té dos uns. La tercera indica que té 
97, 9 +7  =  81+49 = 130, 1 +3 +0  = 1+9+0 = 10, 1 +0  = un dos. I la quarta i última, mostra que no té cap tres. 
1+0 = 1. Oi? Comprovem-ho amb el 2020: quatre xi�res, dos 

Es diu que un nombre que compleix aquesta propi- zeros i dos dosos. 
etat és un nombre �eliç. Però això no passa sempre... Veiem N’hi ha molt pocs, d’aquest nombres... i sempre 
en la fgura 1 què passa amb l’11. E�ectivament, entra en verifquen aquestes propietats:
un bucle: [4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20] i torna a començar; 
per tant, mai no arribarem a obte-
nir 1 com a resultat... així que no superior a deu (i, a més, indica el 
tots els nombres són �eliços! Es diu nombre de xi�res).
que l’11 és un nombre trist...

Veiem si 2019 té aquesta propi- -
etat. 2019: 2 +0 +1 +9  = 4+0+1+81 te el primer és igual al nombre de 
= 86, 8 +6 =  64+36 = 100, dígits di�erents de zero, més u.
1 +0 +0  = 1. Sí, 2019 és �eliç! (Potser 
perquè s’acaba...) altres són zero, alguns u i un sol dos.

Tota la sèrie obtinguda en 
aquest procés [2019, 86, 100, 1] són nombre d’uns, només pot ser 
nombres �eliços. També tota per- zero, u o dos. 
mutació de les xi�res o la intercala- Aquí va la llista dels nombres 
ció de zeros en qualsevol posició, autobiogràfcs: 1210, 2020, 21200, 
tants com vulguem, donen nous 3211000, 42101000, 521001000 i 
nombres �eliços. Per tant, hi ha in- 6210001000. V iurem en un 
fnits nombres �eliços. Tots els que d’ells... Som uns privilegiats! Sigui 
hi ha de l’1 al 100 són: 1, 7, 10, 13, com sigui, que passeu un bon 
19, 23, 28, 32, 32, 44, 49, 68, 70, 79, Nadal i que tinguem , , tots plegats
82, 86, 91, 94, 97 i 100. un �eliç 2020!  

nombres feliços

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2

2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2

2 2 2

Nombres autobiogràfcs

•No poden tenir més de deu xifres (és clar).

•La suma dels dígits no pot ser 

•Sempre contenen algun zero.

•La suma de tots els dígits excep

•Excepte el primer dígit, tots els 

•La segona xifra, que indica el 

 

 Feliç 2020?

exACteS

Ha e�tat el 2019 un any feliç? 
El� númer�� en� h� aclareixen

llicenciat en 
matemàtiqUes
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¡Feliz Navidad!

Napoli (blanques)
Corso (negres)

Hoy no le dedico muchas palabras a introducir el contenido que 

presento. Simplemente os recomiendo tres discos que no dej an 

indiferente…

los 

Esta cantante ha parido un inmenso disco que merece la 

y de pie y dej arse llevar. El título ya 

avisa de que el disco va sobre sue-

a ese estado donde todo parece que 

-

-

no disecciona la sociedad y habla de todo lo que incomoda. In-

creíble el atrevimiento de este veterano en las letras y sobre todo us aconsello que dediqueu un mínim de tres minutets a mirar de 

-

estan harmonitzades. 

ausencia y todo el peso recae en sin-

dando vueltas a esta obra son mu-

-

identidad.

He de reconocer que la primera previst.

y no encontraba canciones redon-

van quedando frases y momentos -

en la retina. En esta batidora hay 

B�ll�e E�l��h: 

Jugue� le� �eg�e�

K�k� Ve�e��: 

L� ��lu���

P��y B��v�: 

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Sombrero roto

Gurú

D�ce� que � e�t� �rt��t� �e l� de��e p�r l�� �úmer��. V� de réc�rd 
e� réc�rd, de �úmer� 1 e� �úmer� 1, per� y� �e puede dec�r que 

 t�e�e� u�� d�v� y que �� e� frut� de r�d��f�rmul��, 
é��t�� de u�� c��c��� e� u� ��u�c��, bl�, bl�, bl�…

pe�� �er e�cuch�d� �lt�, � ��cur�� 

ñ��, pe��d�ll�� y demá� e�per�e�c��� 
��ír�c�� y el ����d� t�mb�é� te llev� 

�ue�� ��� r�tm�, c�m� u��� C�c�
r���e má� ��ul. E�g��ch��d� e�t�y, 
�� le� d�g� má�.

avu� u� pl��tej� u�� p���c�� d�fíc�l, però �� u� de����meu d’e�tr�d� 
B�j � u�� c�rt��� de ����d�� �p�re�teme�te �legre�, K�k� Ve�e perquè, �� h� �pl�queu el mèt�de ���lít�c �mb c�lm� � l� ded�c�c�� 

�dequ�d�, t�t p�t �c�b�r te���t ��luc��. ab��� de �egu�r lleg��t 

e� el ����d�, pl�g�d� e�te d��c� de ����d�� y b��e� electr���c��. re��ldre el pr�blem�. D’e�tr�d�, el pr�mer que hem de fer é� 
Qu�ere �lej �r�e y much� de �u ����d� má� c�merc��l de l�� v�l�r�r l� p���c��. 

��ve�t�, y p�r� ell� �e ��rve de l� �yud� del emerge�te Br��qu�� E� fer-h�, �b�ervem que el m�ter��l e�tà �gu�l�t. Le� e�truc
y del urugu�y� M�rtí� Bu�c�gl��. L�� ture� de pe��� ��� �dequ�de� � le� pece� del� d�� bà�d�l� 
gu�t�rr�� e�p�ñ�l�� br�ll�� p�r �u 

C�l de�t�c�r, però, u��  de�pr�tecc�� �mp�rt��t del re� bl��c 
tet�z�d�re� y c�j �� de r�tm�, �u q� ue per l� �ev� c�lum�� de t�rre, �mb l’�me��ç� de D�1+, e�c�r� 
�� p�erde el deje ��me�c�. Tre� �ñ�� que �mb Rd2 �� �’h� veu �ltre per�ll. T�mbé hem de v�l�r�r 

l’�me��ç� –�mb r��g� x– de l’�l�l de g7 ��bre b2 � ��bre t�t� l� 
ch��, per� el tr�ple ��lt� m�rt�l me d��g���l. V�! U� d��� d�� m��utet� mé� per fer treb�ll�r le� 
recí� u�� c�íd� de p y�e  c�� �v�c��� �eur��e� � tr�b�r l� ��luc��.
del públ�c� y p�rece que ��í h� ��d�.

P���� per t��c�r l� c��ell� d2 del re� bl��c �me��ç��t D�1 m�t. 
Pr�duc�d� de �uev� p�r R�úl Pérez e� L� M���, lleg� el cu�rt� T�r�eu � �v�lu�r �r� c�m �er�� l� c��t��u�c��.
d��c� de e�t�� ��d�luce� tr�� �e�� �ñ�� de e�per�, de�pué� de 1. ... C�f3 (�me��ç��t m�t). 2. g�f3 ac3 (t�r�� � �me��ç�r m�t 

 (2013). Gurú ��gue d��d� u�� vuelt� de d����t u�� �eg��� peç�). 3. b�c3 b�c3, per tercer� veg�d� le� 
tuerc� má� �l ����d� y� c�r�cterí�t�c� de P��y Br�v�, d��de �egre� c��tr�le� d2 � l’�me��ç� de D�1 m�t j � �� e� p�t �tur�r. 
l�� j ueg�� de p�l�br�� y l�� bucle� ����r�� ��� �u �eñ� de F��eu-v�� que e� �que�t m�me�t le� �egre� gu��ye� te���t 

due� pece� de me�y�. s� 3.Rb1 T�8 t�r�� � �me��ç�r el m�t 

vez que l� e�cuché me de�c�l�c� T�mbé é� cur��� que el pr�gr�m� d’�rd���d�r qu�� c�me�ç� 
���l�tz��t lí��e� de p�que� j ug�de� d��� c�m � m�ll�r lí��� 1. ... 

d��, per� c�� v�r��� e�cuch�� �e te a�4 (�me��ç� d�rect�me�t a�b3). 2. a��4 Cc4 que c��tr�l� d2 
�mb l’�me��ç� de m�t �mb D�1 � �me��ç� l� d�m� �egr�. aque�
t� d�ble �me��ç� é� el que f� que qu�� c�lcul� p�que� j ug�de� 

p��c�del��, kr�utr�ck, v�l�r� m�ll�r �que�t� lí���, però, e� �pr�fu�d�r mé�, tr�b� c�m � , 
��me�c�... m�ll�r l� ��luc�� que te��m. 

millenials

De palmas y Cacería

ochenteo
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José luis Muñoz roser Pàez

Poque� veg�de� l� liter�tur� h� retr�t�t 

d’u�� m��er� t�� hum��� i ho�e�t� l� re

Todo� c�rg�mo� co� u� di�fr�z; e� el p�y� l�ció e�tre m�re i �ll� com e� , 

�o, el di�fr�z e� e�e�ci�l, como e�� ri�� im El director hi�p��ochile�o alej ��dro ame le� memòrie� de Vivi�� Gor�ick, periodi�t�, 

po�t�d� que debe dibuj �r grote�c�me�te �áb�r �e mete e� �ue�tr� i�civil co�tie�d� �ctivi�t� i e�criptor�, que e�� ��rr�, e� pri

�i� que l� ���gre �i l�� b�l�� llegue� � pl� mer� per�o��, l� difícil i �cl p� �r�dor� rel�

de B�tm��. aquí, el héroe de Goth�m (e�e te�, lo que re�ult� u�� opció� t�� per�o��l ció �mb l� �ev� m�re. El llibre ofereix u�� 

nuev� York o�curo que �e p�rece mucho como que Woody alle� h�ble de �exo e� vi�ió direct�, cru� � veg�de�, que �bord� el 

�l que limpió Rudolf Giuli��i de form� drá� �u� películ�� pero �o ��lg� �i�gu�� e�ce

tic�, � tiro�, el de  de M�rti� scor �� erótic� e� ell��. m�te r� it �t , e l� 

�e�) �o e� el hombre murciél�go que quie L� viole�ci� fr�tricid� perm��ece e� ll�ço� f�mili�r� i 

re po�er orde� e� el c�o�, �i�o quie� lo cre� u� �egu�do pl��o e� l’e�deve�ir e� el 

breg�t i com el� h� 

torio i�telectu�l Miguel de U��mu�o cu��

 e� �u me���j e i�ce�di�rio; de do er� rector de l� U�iver�id�d de s�l�m�� vide�. U� retr�t vit�l 

c� y, e� primer� i��t��ci� , �poyó el de l� rel�ció m�re-

�o e� E�t�do� U�ido�, que el efecto Joker �e alz�mie�to n�cio��l, de lo que luego �c� �ll�.

bó �rrepi�tié�do�e. Le� h i�tò r ie� 

�cció� y que lo� e�pect�dore� �e e�fu�de� �’�rticule� �l ll�rg de 

e� má�c�r�� de p�y��o y �e tome� l� j u�tici� tre� ��y�. El p���eig 

El dobleme�te o�c�riz�do a�gh�r F�rh�di d’u�� do�� m�dur� 

a f�vor de Todd Phillip�  h�y que h�bl�r (Khomei�i sh�hr, 1972) — Editori�l sexto Pi�o

 er� i���it�me�te mej or que (224 pàgi�e�)

bull��te y de u�� i�terpret�ció� de Jo�qui� — vi�j � � l� E�p�ñ� me�et�ri� p�r� �� per M��h�tt��. 

Phoe�ix de�lumbr��te, �terr�dor�, e� u�� P���ege� i di�cuteixe�. U�� pro�� co�ci��, 

películ� que p�rece e�t�r � �u �ervicio, p�r� truye �obre l�� medi�� verd�de�, l�� �o�

que de�pliegue �u ge�i�lid�d i�terpret�tiv�. pech�� y l�� re�cill��, y p�r� llev�rlo � c�bo 

Joker �e co�vierte e� u� ico�o �ubver �e e�t�bleció u�o� me�e� e� �ue�tro p�í� Bro �x , o � l� ge �t humil pot �e �t ir 

�ivo, revolucio��rio, ��ti�i�tem�, cu��do —l� �uy� �o e� l� mir�d� �uper�ci�l de u� l’�cl�p�r�dor� ��tur�le�� �l �eu �b��t. 

lo� ciud�d��o� i�dig��do� de Goth�m �e turi�t�; e� decl�r�cio�e� dice �e�tir�e ide� L� �ll�, de� d’ed�t primere�c�, e� veurà 

po�e� l� má�c�r� de p�y��o, tom�� l� ciu ti�c�do cultur�lme�te � E�p�ñ�— p�r� e� i��ue�ci�d� per do� model� feme�i�� molt 

d�d, �t�c�� � l� policí� y l� empre�de� co�  u� guió� que h�bí� prometido difere�t�. L� m�re, me�tre��� de c���, mo�

todo e� u� �poc�lip�i� ���l. El �lm deto�� � l� p�rej � e�tel�r de prot�go�i�t�� J�vier get�, de c�ràcter �euròtic, recte i i��exible. 

B�rdem y Pe�élope Cruz. U�� d’�que�te� m�re� dr�màtique� que f�� 

que l� m�ter�it�t �igui c�u�� i co��eqüè�

ci� del �eu �ofrime�t, fe�t �ot�r que h�gué� 

pogut g�udir d’u�� �ltr� vid� �i �o fo� perquè 

e� v� dedic�r � u� m�rit i �l� �ll�. L� m�re 

�itu� l’�mor e� el ce�tre de l� �ev� exi�tè�

ci� i re�u�ci� � qu�l�evol ide�l, re� � veure 

�mb l� �ev� �mig�, l� nettie, molt poc pre

ocup�d� pel �eu �ll, que, e� e�vidu�r, e� 

lliur�rà compul�iv�me�t �l �exe i �l� home�.

L� i�cli��ció, �que�t� vi�cle� que pode� 

�rrib�r � �er feroço�, però que �mb el temp� 

e�deve�e� m���o� i que de��eixe� l� hi�

tòri� de le� prot�go�i�te�. U� retr�t d’u�� 

culi�� é� tèbi�, però, per co�tr�, e�� ofereix 

l’oportu�it�t d’�preci�r i medit�r �obre 

l’experiè�ci� de �er do��. 

-

-

- -

-

en su rostro.  es la vuelta del calcetín - -

- - debat social com la 

-

-

precisamente.  para centrarse el director de  y qual totes dues han 

 es una demoledora película anti- en la caída del caballo del contradic-

sistema muy de actualidad que recuerda a afectat en les seves -

-

hecho se temen disturbios durante su estre-

-

traslade a esa sociedad tan permeable a la 

por su mano a la salida del cine.

que camina amb la 

de una puesta en escena sencillamente apa- seva mare j a ancia-

ofrecernos un  familiar que se cons-

directa i ben orquestrada que tan sols es -

torna coral quan es detenen als parcs del 

-

-

- -

cribir -

entonces con una fuerza devastadora.

-

-

-

-

societat i una època on la presència mas-

Apegos feroces

Joker

Taxi driver

Mientras dure la gue-
rra Ágora Los 

Joker otros 

V de Vendetta

Nader y Simin, una 
separación El 
viaj ante

thriller

in situ

Joker, Inclinacions ferocesdemoledora y con un Joaquin 
Phoenix deslumbrante

Mientras dure la guerra

Todos lo saben

  

 

Apegos feroces

V�v�an G��n�ck
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CuIdem de tu

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

scriure la carta als Reis és un 

dels moments més esperats 

per als més petits de la casa, 

un compendi d’emoció, 

màgia i il·lusió els envaeix i els 

pares hem de gaudir d’aquest 

moment tan especial al màxim i ajudar els 

nostres flls en la tria de les joguines. 

I la carta als Reis no és �er la llista de la 

compra. Hem de recordar que podem demanar 

tot el que volem però que els Reis duran el que , 

els sembli bé. Ses Majestats no s’en�aden, però 

tenen molta �eina i són grans i, si han de llegir 

cartes llarguíssimes, es cansen. 

 

  Consells bàsics. 

 Entretenir. 

 Els valors. 

 Un bon regal... 

 Lliurament. 

�����r���u mé� qu� u� �� ��m������u.

l� ��r�� ��� R��� �’h� �� f�r � 
������è���� � �’h� h� �� ������r ��� �� ��m�� qu� f��� 

�� qu� ��� �gr��� ��mbé ���r�m �f�r�r ����r������� 
qu� ��� ��mb��� mé� ���qu���� � m����r�.

l’�f�r�� �� j ��� � j �gu���� é� �m��ïb�� 
� � ��g���� ��mb�� qu� ���� � ����� h� ����r��� ����r ����r � ���� ��� �����b��� r�g��� qu� ��� R��� 

��r�����.
l� �r�m�r� �r�m���� qu� ��� ��r�� h�m �� ����r ��r ��m���r �qu����� ����� ��� ���������� � �� 

���r� é� qu� ��� j ��� � ��� j �gu���� qu� ��� R��� �’or�
����r�m � qu���� ����� ��� ��� r���m��� �m��r�����. 

�r�������b�� é� qu� ��� ���� qu�� h� j ugu�� �’h� 
������ bé. ��gu�� ��������.

������� ��br� qu��� r�g��� ���r��� ��m���r � s�� 
M�j ������. 

�r���ur�.

�r�f�r�b��m��� ��m��r�����. 

r�m �’�br�r �� ������� �’������� �� j �gu���� � j ��� ��

gu����.

��� bé �mb j �gu���� qu� ��� �r��ur�� ����� � ���r��è

r���� � �� �����r����.
amb �� ��r�� j� ���r��� � ���� �� ��br� 

��� � �� bú����. 

relacions socials, serà millor escollir un j oc de taula 

Per encertar en la tria, és recomanable fer una 
re�exió prèvia als nostres �lls de què necessiten i 
què els agrada, que no es quedin només amb el 
que han vist a la televisió o en un catàleg, que 
s’acostin a una botiga o a �res de j ocs i j oguines. 

falta. És recomanable fer abans que res un repàs 
de les peticions dels nostres �lls, a � d’aconsellar-
los que demanin el que els faci il·lusió, però que 
es preguntin per què ho volen i, nosaltres, sabent 

És important fer entendre als �lls o �lles que cal 

tot.  Lògicament, els pot costar decidir-se, però d’Orient ens portin: joguines, llibres, experiències, ac-
encara que, a primer cop d’ull, pot semblar difícil tivitats culturals, objectes necessaris per a la llar...
encertar-la, es pot fer una tria de regals acurada Nosaltres, com a pares, també hem 
perquè els nostres �lls s’ho passin bé tot j ugant i d’escriure la nostra carta als Reis. I, en aquest 

exercici, que compartirem amb els �lls, apro�tarem 

- materials, amb el propòsit d’ensenyar quines coses 
ent portin als nostres �lls han d’acomplir l’obj ectiu 
d’entretenir. També poden ser educatius, però l’im- Quan l’hàgim escrit, llegirem la nostra pròpia carta 

als nostres �lls i, si és necessari, en comentarem 

D’altra banda, alguns pedagogs recomanen lli- A continuació, us donem alguns 
gar l’elecció a les di�cultats i mancances que obser- consells bàsics per seguir a l’hora d’aconsellar la 
vem en els nostres �lls i recomanar-los que dema-
nin als Reis j ocs que els aj udin a superar-les. Per 
exemple, si cal incidir en el fet de compartir i en les • Una j oguina que connecti amb els interessos de la 

• Un j oc que produeixi experiències interessants, 

• També estaria bé que, tal com hem dit abans, mi-
-

ternatiu i divers, sobretot si la mainada només vol un 
tipus de j ocs determinats. En aquest cas, convé pro-
posar j ocs híbrids que estimulin l’ampliació dels 

• És molt recomanable que els nostres �lls s’ho pas-
-

gies per entendre valors com la diversitat, la solida-

reial, només ens queda complir l’emocionant ritual 
d’acompanyar la canalla a lliurar personalment les 
cartes al patge o, si això no fos possible, de llançar-

Consells bàsics per escriure bé aquesta missiva 
tan emotiva i important per als nostres flls...

La carta aLs reis

e

Escriure la carta 

als Reis no és fer la 

llista de la compra. 

Podem demanar tot 

el que volem i els 

Reis duran el que els 

sembli bé.
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ALIMENTACIÓ OCI ESPECTACLES RESTAURANTS

ALIMENTACIÓ OCI HOTELS BOTIGUES

OCI ALIMENTACIÓ CULTURA HOTELS

OCI ALIMENTACIÓ BIBLIOTECA HOTELS

ALIMENTACIÓ OCI ASSISTENCIAL ALIMENTACIÓ

Andalusian Gourmet Cantur Diverclick AN Grup Restaurants

Gramona L’Aquàrium Barcelona Hotel de Tredòs Dicep

Catalunya en miniatura Conservas Jabugo Museu del Ferrocarril Balneari Caldes de Boí

Grupo Aramon Editorial el Pirata Hotelius ClubRoger Goulart

Jamones Cerezo Kiddy’s World FAD Sant Joan de Déu Oleocampo

Productes de gurmet de reconeixe- Gaudeix a Cantàbria del Parque de la Ofertes per a un munt d’espectacles, 

ment internacional, ecològics i en un munt de ciutats: Madrid, la cadena AN Grup, els set dies de la 

de Fuente Dé, amb descompte. Barcelona, Bilbao, Saragossa… setmana, migdies i nits.

Oci, ciència, educació, diversió... i molt 

més! Submergeix-te i passej a pel fons hotel de la Vall d’Aran, molt a prop 

de Baqueira Beret.

Estació termal situada a 1.500 metres, 

Catalunya, declarat d’Interès Turístic i productes ibèrics d’aquesta fàbrica al cor del Pirineu lleidatà, amb 

Nacional, i el Bosc Animat.

Siguis com siguis, hi ha una muntanya Gaudeix del Roger Goulart Brut Plataforma de reserves, amb més de 

Nature, millor cava del 2013 per la catàleg d’aquesta editorial infantil i 30.000 hotels a les principals desti-

Cerler i Formigal-Panticosa. j uvenil. Llegeix i gaudeix-los!

Ofereix serveis d’atenció domiciliària a 

per Jamones Cerezo, amb curació aventura, escapades i viatges, tallers, 

etc., per gaudir amb els més petits.

d�s��m��� �� ���s �ls r�s��ur���s �� 

n��ur�l�z� �� c�bár���� � �l ��l�fèri� 

�r��s���ls  a���lusi�.

p��s g�u�ir �� �r�us �s���i�ls �� �ls t�rif�s �mb ��s��m��� �� �qu�s� em�r�s� �is�ribuï��r� �� m���l�ss�s 
��v�s i vi�s ��rs���ls i �if�r���i��s i ��ixi�s r���m����s ��ls 
qu� l’�m�r�s� �l�b�r�. ��l m�r. �s���i�lis��s �� ��s���s i b���s��r.

cir�ui� �� m�qu���s � �s��l� �� ��� d�s��m��� �� l’��quisi�ió �� ��r�ils d�s��m��� �� �l �r�u �� l’���r��� 

g���r�l i �� ���s �ls �r�i�l�s �� l� 

�� Hu�lv�. b��ig� ��l Mus�u. ��s��m���s ú�i�s. 

d�s��m��� �� ���s �ls llibr�s ��l 

��r � �u: ��s��br�ix l�s �f�r��s � 

Gui� G�urm��s. ���i��s i im��r����s ��s��m���s.

pr��u���s ibèri�s i �� gl� s�l���i����s d�s��m��� �� ��fr�s r�g�l �� ���ur� i oli �’�liv� v�rg� �x�r� s�l���i���� ��r 

��rs���s qu� ����ssi�i� �l su��r� �’u� � �qu�lls qu� s�m�r� v�l�� ���ir � 

���ur�l �� ��ll�r. �ui����r �r�f�ssi���l. ��ul� �l mill�r �� ���� ��lli��.

made in

e��r� � www.�ui��m���u.�rg i 
��s��br�ix ��� �l qu� �’�f�rim 

per a tu i la teva família.cuidem de tu

Més informació a

www.cuidemdetu.org




