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oltes vegades, un compendi de 
valors se simbolitzen en una 
sola imatge. Aquest és el cas de 
la fotografia que il·lustra la por-
tada de la nostra revista corres-
ponent als mesos de febrer-

març, l’exemplar de la qual tens a les mans o estàs 
llegint en la versió digital. Es tracta de la instan-
tània de dos germans associats, alhora fills d’un 
també associat (veterà), creuant triomfadors la 
línia d’arribada d’una prova de triatló. Ho fan 
somrients i vestits amb la samarreta de la Soci.

En aquesta fotografia, en aquesta imatge, hi 
ha resumits alguns dels valors essencials que 
omplen de substància la nostra associació, com 
són el de la família, la joventut, l’esport i, en 
aquest cas també, l’èxit exemplificat en el triomf 
de la cursa.

Un èxit, tanmateix, que en la seva dimensió 
associativa no es mesura en la capacitat de ser 
bons competidors i guanyar campionats, sinó, 
sobretot i per damunt de tot, l’èxit en clau asso-
ciativa i que tan bé queda sintetitzat en aquesta 
fotografia: és el de poder convergir en un pro-
jecte comú com és el de la Soci, justament els 
valors de la família, la participació conjunta en 

M

La reunió de  
tots nosaLtres

L’èXiT de LA SOCi éS 
L’èXiT de TOTS i de 

TOTeS eLS qUi LA 
GAUdiM i LA FOrMeM

activitats esportives, culturals, socials... En de-
finitiva, l’èxit de la Soci és l’èxit de tots i de totes 
els qui la gaudim i els qui la formem, els qui fem 
de delegats o els qui hem estat escollits per ser 
els representants de tot el nostre col·lectiu.

I és en aquest sentit també que és oportú 
recordar que el proper 15 de febrer se celebrarà 
la reunió anual de la Junta Rectora, a la qual 
estan convocats tots els companys i companyes 
que la formen.

A ells i elles els vam elegir perquè ens repre-
sentin i condueixin amb exemplaritat aquest 
nostre vaixell. A ells i elles els hem delegat la 
responsabilitat del govern i de vetllar per l’acom-
pliment dels objectius que ens proposem per 
gaudir del present i assegurar el futur de la nos-
tra entitat.

La Junta Rectora és la reunió de més rang, 
rellevància i representativitat de la nostra asso-
ciació. És per això que cal que hi siguin tots i totes 
els qui hi han de ser. Ens hem 
permès de recordar-ho perquè, 
de fet, la Rectora és la reunió 
de tots nosaltres. Bona feina!  

Consell de Redacció
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Grans i petits van 
compartir una gran 
experiència representant 
el Poema del pessebre.

uan tindràs l’oportu·
nitat de fer una obra 
de teatre amb el teu 
fill?”, reflexionava un 
dels pares mentre es 
vestia de pastoret per 

prendre part en la representació, jun·
tament amb la seva filla. “Avui fem tea·
tre, mami!, és el primer que m’ha dit la 
meva filla quan s’ha despertat, està il·
lusionadíssima”, afegeix una mare 
pastoreta.

Organitzada per la secció Soci en 
Família, pares i fills van participar en 
una activitat preciosa per representar 
el Poema del pessebre de Joan Alavedra, 
adaptat per a l’ocasió i acompanyat de 

NOtíCIeS

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

Organitzada per Soci en Família, pares i fills van representar 
conjuntament una versió lliure del ‘Poema del pessebre’

ExpEriència Soci!

TeaTre i família per 
saludar el Nadal

Q
versions noves i  fresques del  cançoner 
nadalenc tradicional.

Pares i fills a l’escenari
Per Nadal, va tenir lloc el teatre en fa·
mília a l’auditori del local social, que 
es va omplir de familiars i amics. El 
muntatge va ser molt treballat, ja que 
incloïa un audiovisual amb imatges de 
les escenes que es representaven i amb 
veus enregistrades per dos actors de la 
companyia la Teatral. D’aquesta mane·
ra, els actors grans i petits interactuaven 
amb els personatges de l’audiovisual 
per representar les escenes més emble·
màtiques del naixement de Jesús fins a 
l’arribada d’uns Reis d’Orient, uns mags 

molt ‘especials’, al portal. Ses Majestats 
van deixar els menuts bocabadats!

Pastorets i dimonis!
Cal destacar que, en un moment espe·
cialment intens, els nens vestits de pas·
torets van abandonar l’escenari i van 
deixar els pastorets grans, és a dir, els 
pares, dormint en silenci. De sobte, la 
gresca va ser sonada quan els nens i ne·
nes van tornar a aparèixer disfressats 
de dimonis i amb ganes de fer molt de 
mal! Aquest va ser un dels moments 
culminants d’una representació diver·
tida i molt maca.

La Soci al servei de la família. Aques·
ta és la idea.   
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it màgica! Al local municipal La Gota de Leche es 
respirava un ambient de molta il·lusió i tensió con·
tinguda dels més petits, ansiosos per veure els Reis 
d’Orient que els havien de visitar. 

La concurrència va esclatar d’emoció quan Ses Ma·
jestats van fer acte de presència al bonic recinte. Regals 

per a tothom rialles i algunes llàgrimes d’emoció van emmarcar l’escena.

Festa solidària
Organitzada per la secció Gastronomía Huelva “El Choco”, com cada 
any, la festa dels Reis d’Orient de Huelva s’emmarca en el PAS·Volun·
taris de ”la Caixa”. Els assistents van fer una aportació voluntària que 
es destina a l’entitat benèfica Cocina Solidaria Resurrección de la lo·
calitat de Punta Umbría.

 “Un any més hem pogut celebrar aquestes festes tan entranyables 
amb els amics de la Soci”, explicava Elisa Códer, la delegada de Gas·
tronomia Huelva “El Choco”. Uns Reis solidaris!   

La Festa de  
Reis a HueLva 
El local La Gota de Leche es va omplir  
a vessar per rebre Ses Majestats

nit Solidària

N

escenari gran! l’audito-
ri del caixaForum Barce-
lona acollirà la propera es-

trena de la teatral. 
es tracta de l’obra Desconeguda, escrita i 

dirigida per M. Àngels sellés, inspirada en l’obra 
de l’escriptora valenciana isabel-clara simó 
T’imagines la vida sense ell?. Un llibre preciós.

Quan l’Àngels va demanar-li permís a l’auto-
ra, que es trobava molt delicada de salut, per 
representar l’obra, la resposta d’isabel-clara 
simó va ser aquesta: “només et demano una 
cosa, que em convidis a l’estrena!”. Malaurada-
ment, l’autora va morir el 13 de gener passat. 
serveix l’estrena, per tant, d’homenatge.

serà el 10 de febrer. Hi serem!    

La TeaTraL 
eSTreNa  
aL Caixa-
ForUm

EStrEna: 10 dE fEbrEr!

Els Reis d’Orient no van faltar a la cita, un any més, amb els fills 
dels associats de Mallorca, que van omplir amb els seus pares 
caixaForum palma. la festa va començar amb un espectacle 

infantil, fins que la cavalcada reial va passar per davant del CaixaForum.
tot seguit, Melcior, Gaspar i Baltasar van fer la seva entrada triomfal a 

l’auditori, acompanyats dels patges res-
pectius, que els van ajudar a repar-
tir els regals entre la quitxalla. 
Majestats i patges no van parar 
de fer-se fotografies.

enric Ferrer és el coor-
dinador territorial de Bale-
ars: “no té preu veure la 
cara dels nens en una fes-
ta tan maca com aquesta, 
un any més ha pagat molt 
l’esforç, amb menció espe-
cial per a ses Majestats”. l’as-
sistència va superar les 150 per-
sones. Genial!  

La FeSTa de reiS a maLLorCa 

gran fEStail·luSió
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hora de passar balanç i marcar nous 
reptes. Amb la renovació de la meitat 
dels membres de la Junta Directiva com 
a punt destacat de l’ordre del dia, el 
proper dissabte 15 de febrer se celebra-
rà la reunió anual de la Junta Rectora 

de l’Associació del Personal de ”la Caixa”.
Un nombre de 139 rectors i rectores, és a dir, els 

companys i companyes elegits a totes les demarcacions 
de l’Associació, han estat convocats a la reunió, amb la 
missió de valorar el tancament de comptes de l’exercici 
anterior i decidir l’aprovació del pressupost per a l’ac-
tual temporada, a més de debatre sobre els nous reptes 
que vol afrontar la Soci per consolidar i fer créixer el 
projecte. 

La Junta Rectora 2020 se celebrarà a l’Auditori del 
CosmoCaixa de Barcelona.   

Reunió de la Junta RectoRa

NOtíCIeS

Els nostres representants estan 
convocats a la reunió anual 
de l’Associació

15 de febrer

l’

La Copa Associació en les 
distintes disciplines en què 
actualment es disputen és 

més que un esdeveniment esportiu que 
enfronta les distintes seccions de futbol 
sala, bàsquet, pàdel, golf i futbol 7 d’ar-
reu, per esdevenir un acte associatiu 
transversal que reforça el nostre senti-
ment de grup.

En el moment de tancar l’edició, la 
Copa Associació tenia confirmades les 
seus i dates de tres esports. Així, a ban-
da de la Copa de Bàsquet del 7 de març 
vinent a Sevilla, la Copa de Futbol 7 es 
disputarà a Granada el 25 d’abril, men-
tre que, el 19 i 20 de juny, Huelva acolli-
rà la Copa de Golf.

De cara a l’estiu arribaran les compe-
ticions estatals de pàdel i futbol sala. 

Visca la 
nostra copa!

REviStA DE L’ASSoCiACió DEL pERSonAL DE ”LA CAixA”

Al tancament d’aquesta edició, tot era a 
punt a Sevilla per a la disputa de la desena 
edició de la Copa Associació de Bàsquet.

L’esdeveniment tindrà lloc el 7 de març, 
en una intensa jornada que començarà a 
les 9 del matí al Centro Educativo Depor-
tivo pirotecnia de la Universidad de Sevilla, 
i que no acabarà fins que tinguem un nou 
campió estatal del bàsquet associatiu.

En la seva cinquena temporada, els 
companys de la secció amfitriona, Balon-
cesto Sevilla, encapçalats pel delegat Ra-
fael-Luis Alvarado, han preparat un cap de 
setmana per al record, al qual han estat con-
vidades les seccions de bàsquet de la Soci 
d’Almeria, Barcelona, Biscaia-Àlaba, Campo 
de Gibraltar, Granada, Madrid, Múrcia, Sevi-
lla, tenerife i valència. visca la Copa!  

paral·lelament i com és costum, la nit abans, és a dir, el 
divendres 14 de febrer, s’ha convidat els delegats de 
secció a una reunió de treball amb membres de la 

Junta Directiva. 
Aquesta trobada tindrà lloc en una sala de reunions del 

CaixaForum de Barcelona.  

Reunió amb els delegats

seVilla acollirà 
la copa 
associació de 
Bàsquet

el 7 de març!

Palmarès de la 
Copa Associació de Bàsquet

Any Seu Campió
2011 Barcelona Baloncesto Madrid
2012 Barcelona Baloncesto Madrid
2013  Granada Baloncesto Madrid
2014 Madrid Bàsquet Barcelona
2015 valència Bàsquet Barcelona
2016 Bilbao Baloncesto Bizkaia
2017 Almeria Baloncesto Bizkaia
2018 Barcelona Baloncesto Bizkaia
2019 Múrcia Baloncesto Bizkaia

SeuS i dateS per al 2020SeuS i dateS per al 2020
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n grup d’onze companys f ormat per l’Al-
berto, l’Antonio, la Concha, la Felisa, la Ce-
lia, el Domingo, l’Encarna, l’Epi, la Lola, la 
Fefi i un servidor ens allotgem a l’hotel La 
Mira a Hoyos del Espino la vigília d’afrontar 
els tres cims previstos: al Morezón, l’Alman-

zor i la Mira. Però el mal temps ens impedeix pujar al primer. 
Ens vam quedar a una hora de fer el cim i, des del refugi Real, 
en ruïnes, vam haver de tornar enmig de la pluja i la boira”.

estimar la muntanya
Són uns apassionats de la muntanya i tenen en Cándido del 
Castillo com a líder de l’expedició, qui, a més, recopila en 
un particular quadern de bitàcola excel·lent cada experièn-
cia viscuda. L’extracte de les excursions a la serralada de 
Gredos conforma el paràgraf inicial d’aquesta nota. 

Fan venir ganes de sumar-nos-hi! Apunta’t a Montaña 
Madrid i gaudeix intensament de tota la muntanya en la 
millor companyia.  

eSPOrtS

MadRid, els sedueix  
la Muntanya

Vine d’excurSió amb noSaltreS

u

els caiacs remen a Bon ritme
La secció piragüismo 
tenerife no ha deixat 
de remar durant tot 

l’hivern, en piragües d’un i de 
dos palistes, K1 i K2, en rutes que 
acostumen a sortir del port es-
portiu de Radazul amb destina-
ció a varadero.

Durant la sessió, els com-
panys i companyes de la secció 
practiquen el rem i aprenen 
nous recursos tècnics per apro-

fitar en la justa mesura l’esforç 
invertit.

remar i passar-s’ho bé
“En qualsevol cas, el que preval 
en les nostres sortides és l’ànim 
de passar-nos-ho bé tot prac-
ticant un esforç agraït i molt 
divertit com és el rem”, explica 
el cap de colla dels caiaquistes 
canaris, Juan Andrés Herrera. 
Qui més s’apunta?  

Els companys de 
Montaña Madrid 

porten una llarga 
trajectòria de 

muntanyisme en 
clau associativa.

El caiac, un esport de bones sensacions.

atletiSmo burgoS piragüiSmo tenerife
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btt i caminants barcelona

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

ESpOrtS

Fem Soci

L’hivern no ha estat obstacle per a les seccions  
de senderisme, que han mantingut una gran activitat

EN CAMINAR

Pas-Voluntaris de ”la caixa” ! Pas-Voluntaris de ”la caixa” !

Preparant la Magic Line 2020
Un any més, caminarem per una bona causa! Caminants Barcelona 
tornarà a participar en la Magic Line Sant Joan de Déu Barcelona 2020, 
que tindrà lloc l’1 de març vinent. L’edició d’enguany és la vintena i 

presenta traçats de distàncies diverses, des dels 10 fins als 40 quilòmetres. La 
inscripció és per equips d’entre 5 i 20 components i la totalitat dels fons recaptats 
es destina als programes socials dels centres de Sant Joan de Déu.  

CICLIStES I CAmInAntS, juntS!

Fer activitats paral·
leles el mateix dia i 
rematar la jornada 
amb un dinar plegats 
per intercanviar im·

pressions és la fórmula aplicada per 
les seccions de bikers i caminants 
barcelonines. “D’aquesta manera,  
la meva parella i jo practiquem l’es·
port que ens agrada i després com·
partim l’experiència”, explica un 
dels ciclistes que va prendre part en 

l’etapa que BTT Barcelona va com·
pletar a terres gironines, concreta·
ment a la localitat de Domeny, en 
un recorregut de 35 quilòmetres que 
seguia el curs del riu Ter.

Per la seva banda, Caminants 
Barcelona va cobrir una ruta de 12 
quilòmetres per les fons naturals 
de Sant Gregori. Després, tota la 
colla, ells i elles, van compartir tau·
la en un restaurant de la zona. A la 
propera, t’hi esperen a tu!   
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32

senderismo tenerife

caminants bages-bergadà

4
senderismo alicante

Senderismo Burgos va celebrar el final de tem-
porada 2019 i inici de la 2020 amb dues excursions 
idíl·liques per captar l’essència de la serralada 

castellana. Concretament, la colla que lidera María Rosa 
de los Mozos va cobrir les rutes de Peña Ulaña a Piscarda-
nos i de la Geciana. La secció burgalesa s’ha erigit com una 
de les seccions de caminants més activa. Enhorabona!   

FuErtEvEnturA, 
dE Sud A nOrd

Fuerteventura és si·
nònim de paisatge 
feréstec alhora que 
embriagador per al 
caminant que s’en·

dinsa pels seus camins. Els com·
panys i companyes de Senderismo  
Tenerife van decidir caminar l’illa 
de sud a nord i l’experiència els va 
deixar més que satisfets.

“Es tracta d’un paisatge espec·
tacular, que ens va impactar i im·
pressionar”, explica del delegat dels 
senderistes canaris, Ángel Rodrí·
guez Perestelo.

L’expedició va comptar amb 
una nodrida participació de com·
panys i companyes que, després, 
van posar·hi el colofó amb el dinar 
de cloenda de la jornada en un res·
taurant de muntanya. Ens apuntem 
a la pròxima?    

CAmInAnt ES FAn AmICS

llides per la nostra redacció, el grup 
va pujar al pic de l’Àliga, va visitar el 
santuari de Sant Segimon i va recór·
rer la fageda de Gresolet.

A aquestes alçades, Caminants 
Bages·Berguedà ja supera les 430 sor·
tides... A la propera, voldrien comptar 
amb tu!   

Els companys i compa·
nyes de la secció Bages·
Berguedà, amb el dele·
gat, Josep Illa, marcant 
el rumb, van acabar el 

2019 de la mateixa manera que van 
arrancar el 2020, és a dir, caminant. 
En l’última sèrie de caminades reco·

ALACAnt, Amb pAS FErm

Va ser una caminada 
molt estimulant la de la 
ruta de Planes a la co·
marca del Comtat. I què 
dir de la ruta de Xixona 

a Montnegre de Dalt, la caminada de 
10 quilòmetres del balcó d’Alacant o la 

ruta de la Nucía, de 15 quilòmetres…  
Els companys i les companyes que for·
men part de Senderismo Alicante tenen 
un programa d’excursions complet i 
molt ben definit, amb el qual estan 
descobrint els magnífics paratges del 
seu entorn natural. 
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Revista de l’associació del peRsonal de ”la caixa”

Pádel Málaga saP  
coMbinar esPort i aMistat

la pool social de Reis 
va servir per saludar el 
2020 amb la mateixa 

força que la pool social de nadal 
va servir per acomiadar el 2019. 

als components de pádel  
Málaga els agrada cada vegada 
més aquesta fórmula de joc, i 
en gaudeixen.

“es tracta de jugar durant 
dues hores, sense descans, 
enfrontant parelles rotatòries, 
que van canviant cada mitja 
hora, de manera que acabem 
jugant tots contra tots”, detalla 
el delegat, Gustavo Ruiz.

“en el nostre cas, gaudim 
moltíssim, ja que busquem 
l’equilibri en els nivells de joc 
de tots els participants”, conti-
nua Gustavo Ruiz. “Juguem uns 
partits amens, divertits, dispu-
tats i que ens motiven molt”, 
afegeix.

Cada mes, hi ha pàdel
la qüestió és que ningú no fal-
ta a la cita mensual, és a dir, a la 
pool que cada mes ha progra-
mat la secció pádel Málaga.

t’agradaria ser un d’ells?  
Què esperes?   

Èxit de convocatòria 
dels torneigs de  
Pádel zaragoza

“vam haver de matinar força, però va pagar la 
pena perquè la jornada va ser excel·lent”. Ho 
explica Javier arnedo. paraula de delegat. van 

ser 16 els companys i companyes que, dividits en dues 
categories, van prendre part en el torneig social orga-
nitzat per pádel Zaragoza. tot un èxit!

a més a més, “la fórmula de torneig americà, que ens 
enfronta a tots contra tots, a banda d’igualar els nivells 
ens va permetre de jugar deu partits cadascun dels par-
ticipants, la qual cosa ens va deixar completament saci-
ats”, reconeix el delegat.

després del torneig, tots els components van pren-
dre part en un dinar de germanor que va posar el colofó 
a un dia cent per cent soci. 

“el personal em demana més”, conclou Javier arne-
do. apuntem-nos-hi!  

SARAgOSSA Amb EL PàdEL

ENS AGRADA

el pàdel

El bon ambient 
va ser la tònica 
al Pool Social de 
Reis de Pádel 
Málaga.

fòRmuLA d’èxITfÓRmuLA d’èxIT
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golf Huelva 
disPuta  
el torneig 
d’Hivern

la secció Golf Huelva va 
disputar el torneig social 
d’Hivern, que va significar 

una bona excusa per als companys 
i companyes de la demarcació per 
trobar-se. amb el delegat, Raúl Men-
dez, fent alhora de jugador i jutge 
esportiu, l’últim campionat de l’any 
passat de la secció andalusa va tenir 
lloc al camp de la Monacilla, disse-
nyat per José María olazábal.

“ens ho vam passar molt bé i vam 
gaudir d’una jornada esportivament 
molt entretinguda”, explica el delegat. 
si ets de Huelva, la de golf és una 
secció perquè t’hi apuntis!    

l golf al servei d’una bona cau-
sa! Golf Sevilla és el punt de 
trobada per als companys i 
companyes aficionats a l’esport 
dels 18 forats, que aprofiten 
cada torneig social per trobar-

se i passar una jornada plegats.
A més a més, la secció que té com a delegat 

Jesús Cascallana està adscrita el PAS-Voluntaris 
de ”la Caixa” i té el bon costum de recaptar una 
quantitat en els torneigs que convoca que es 
destina a entitats del tercer sector. 

Va ser el cas del torneig per parelles Vincere-
Hato Verde i el Torneig de Nadal, a benefici de 
la Fundación Pequeño Deseo. Enhorabona!   

SEvillA, El ‘DRivE’ 
SoliDARi

SOm dE gOLf

E

Els membres 
de Golf Sevilla 
participen en 
torneigs solidaris.

PAS-Voluntaris de ”la Caixa” ! PAS-Voluntaris de ”la Caixa” !

–

fpdeseo@fpdeseo.org
–

creada l’any 2000, la Fundación pequeño deseo fa realitat els 
desitjos de nens i nenes malalts crònics o de mal pronòstic, amb 
la finalitat de donar-los suport anímicament i allunyar-los tem-

poralment de la malaltia. 
pequeño tesoro té delegacions a catalunya, Madrid, euskadi, la 

comunitat valenciana i andalusia.  

FundACión PEquEño dESEo

La secció organitza 
torneigs a benefici de la 
Fundación Pequeño Deseo

reconeixeMent i successió
després d’una dotzena 
d’anys “estirant el carro, com 
es diu col·loquialment”, Bal-

tasar Julià ha passat el testimoni  
de delegat de Golf Girona a Josep 
Busquets. 

el “traspàs de poders” va tenir lloc en 
el tradicional sopar de nadal que va dur 

a terme la secció, després de disputar el 
torneig social platja de pals.

en el decurs de l’àpat, es va retre 
homenatge als companys Joan costa 
i lluís Baulia, els fundadors de la secció 
gironina. “el que ens motiva, sobretot, 
és la bona sintonia que tenim tots”, ex-
plica el nou delegat. enhorabona!  

gOLf gIROnAgOLf gIROnA

‘gREEn’ SOCI
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mb nous pilots a la graella i un 
calendari de curses que va co-
mençar el setembre i que no 
s’atura fins al desembre d’en-
guany, el Campionat Social de 
Karts 2019-20 de la secció Kar-

ting Tenerife es presenta molt competit.
De fet, el delegat, Francis Díaz, ens informa 

que en l’última prova de la qual tenim constàn-
cia al tancament d’aquesta edició, disputada al 
circuït Karting La Esperanza, situat a la carre-
tera del Teide, va saltar la sorpresa.

Així, el mateix Francis va ser el guanyador 
tot imposant-se a Kiko, el més ràpid en les curses 
anteriors i que, aquesta vegada, va entrar segon, 
mentre que Jiménez va ser el tercer i, per tant, 
va completar el podi.

ESPORTS

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

Gas a fons amb més pilots
 KARTIng TEnERIfE

a

Els companys de 
Karting Tenerife, 
preparats a la graella 
de sortida del seu 
gran premi social.

Emoció a les curses del 
Campionat Social 2019-20

Classificació general
La classificació general acumulada continua 
liderada per Kiko, seguit de Francis i de Jiménez, 
pel que fa als tres primers llocs. Lalo, Nico, Mi-
guel, José María, Julián, Sixto, Goyo, Fran, Feli, 
Mar i Óscar completen la graella de Karting 
Tenerife. A ells els agrada la velocitat. I a tu?   

les seccions de 
bàsquet es prepa-
ren per a la gran cita 

de sevilla. És el cas dels com-
panys de Baloncesto Madrid, 
els campions de les tres pri-
meres edicions, que viatjaran 
a andalusia amb ambició de 
victòria.

per agafar la bona forma, 
els col·legues madrilenys, ca-
pitanejats per Miguel Ángel 
parra, juguen els seus partits 
socials al pavelló samaranch 
de Madrid.   

Madrid es 
prepara…

gOLf gIROnAbàSquET

Tenis de Mesa Burgos com-
peteix amb el nom de la soci 
i amb aquest equip en la 

liga de empresas de Burgos 2019-
2020, un campionat de molta solera. 
enhorabona i molta sort!   
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a pista de L’Hospitalet Nord, 
l’escenari on Bàsquet Barcelona 
organitza tots els seus partits, 
va acollir el torneig Memorial 
Joan Puig.

Un selecció formada per 
jugadors dels equips que integren la històrica 
secció es va imposar per un eloqüent marcador 
de 72 a 57 a l’equip de l’escola IPSI de Barcelona. 
Segons informa el nostre company, José-Javier 
Aparicio, un dels puntals del nostre equip, Bàs-
quet Barcelona “va controlar el matx des de la 
primera cistella, amb menció especial per als 
germans Andreu i Dídac Puig i Xavi Cases, espe-
cialment encertats des de la línia de triples, així 
com també per la força interior d’en Jordi Garcia, 
en Siro i en Pol, que van saber marcar el territo-
ri al joc forts dels pivots rivals”.

En definitiva, va ser una nit especial en me-
mòria d’un dels fundadors de la secció, i en què 
una vegada més “tots nosaltres ens vam sentir 
molt afortunats de poder-ho fer tot jugant a 
l’esport que ens apassiona i en la bona sintonia 
que ens ofereix la Soci”.

Per Bàsquet Barcelona van jugar: Q. Manso 
(6 punts), S. Maria (2), J. Garcia (13), P. Fageda (2), 
S. Martínez (6), X. Aparicio, R. Roig (5), X. Cases 
(12), A. Puig (17) i D. Puig (9).  

Lliga Social 2019-2020
D’altra banda, la Lliga Social 2019-2020 de Bàs-
quet Barcelona segueix molt activa i emocio-
nant, amb els quatre equips que la disputen 
mostrant bon nivell, en uns partits molt  
igualats.

l

bàsquet barcelona,  
de triple en triple

unA nIT mOLT ESPECIAL

Atenció perquè, disputades 11 jornades: 
Jugoplastika i Celtics lideren la classificació, 
seguits amb només una victòria menys per Bar-
na Lakers i, a poca distància, de Can 60.

El 3x3, enganxa!
El torneig 3x3 que cada any serveix per donar 
el tret de sortida de la temporada de la secció, 
el va guanyar el trident de l’equip Jugoplastika. 
Queda dit. Enhorabona! 

Per a més informació, podeu consultar el 
blog de Bàsquet Barcelona a l’adreça.

A Sevilla!
Bàsquet Barcelona és una de les seccions que es 
desplaçarà a Sevilla per disputar  la Copa Asso-
ciació de Bàsquet. En el moment de tancar l’edi-
ció, s’estava tancant la llista de jugadors.    

La secció guanya el Memorial Joan Puig i els seus 
equips disputen una emocionant Lliga Social

Els jugadors que van protagonitzar el torneig Memorial Joan Puig.

Les ganes de 
guanyar, però, 
sobretot, la 
camaraderia van ser 
la tònica del nostre 
Memorial Joan Puig.
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Atletismo Burgos, AmB Bon ritme
el 42è cross el crucero, 
una de les proves de 
més solera del calenda-

ri castellà de curses populars, va 
comptar amb la participació de 
corredors de la secció atletismo 
Burgos, que capitaneja una tem-
porada més el nostre company 
Goyo Horga.

com en altres edicions 
d’aquesta competició, els nostres 

atletes van participar en la prova 
reina, és a dir, la consistent a com-
pletar una volta a un circuit de 
550 metres sobre asfalt en puja-
da, més tres voltes a un traçat de 
2.800 metres, dels quals 1.800 
eren sobre asfalt, 1.000 sobre una 
pista de gespa i terra, amb puja-
des fortes: “en total, 9.500 metres 
de pura adrenalina”, en definició 
precisa del delegat castellà.     

BArcelonA i mAdrid, en mArxA

Barcelonins, gastant sabatilles
els corredors i corredores de tri-
atló i Fondistes Barcelona van 

acomiadar el 2019 amb unes proves exi-
gents i apassionants.  apuntem d’una taca-
da, d’entrada, la cursa solidària correblau, 
en el marc del pas-voluntaris de ”la caixa”, 
per continuar amb l’emblemàtica Jean Bouin 
i la cursa dels Bombers, per culminar amb la 
ja tradicional cursa dels nassos del 31 de 
desembre pels carrers de Barcelona.  

Madrid, marcant el ritme
la carrera de las empresas, que 
en les modalitats de 6 i 10 quilò-

metres omple cada any de corredors la 
castellana de Madrid, i la històrica san sil-
vestre vallecana, la nit del 31 de desembre, 
van constituir el colofó brillant a la campa-
nya del 2019 per a triatlón y carreras po-
pulares Madrid. 

la secció té en Fernando santamaría un 
delegat que sap marcar el ritme adequat.  

Goyo Horga i Rocío Velasco, d’Atletismo Burgos.

AgAfA’LS SI POTS!

Les seccions de fondistes de la Soci  
mantenen una activitat constant

PASSIÓ PEr

CÓRRER

Els companys de Triatló i Fondistes 
Barcelona han estat molt actius.

EnS AgRAdA CóRREREnS AgRAdA CóRRER



www.lasoci.org    15

estrena va ser de categoria: es 
tractava ni més ni menys que 
de la Cursa Nocturna de Sevilla, 
una prova molt popular que 
recorre les principals artèries 
de la capital andalusa. Una po-

sada en escena preciosa per als corredors i cor-
redores de la nova secció Triatlón y Fondistas 
Sevilla, amb el seu delegat, Fernando Rubiales, 
al davant. Va ser un debut molt positiu, ja que 
tots els components de la secció van creuar la 
línia d’arribada sense incidències remarcables 
i amb uns bons temps. Després va venir la Cursa 
del Casc Antic de Sevilla, l’exigent Mitja Marató 
de Còrdova i la no menys complicada Mitja Ma-
rató de Los Palacios, que han servit per acabar 
de rodar la secció i permetre que els seus inte-
grants s’anessin coneixent millor. 

En el moment de tancar aquesta edició, els 
fondistes andalusos s’estaven preparant per 
afrontar les mitges maratons i, tot seguit, apujar 
el llistó per fer la Zurich Marató de Sevilla, que 
és cosa de gran fet.

Fer-se de la Soci
“Ens consta que molts dels membres de la nostra 
secció s’han donat d’alta de la Soci per formar-ne 
part, la qual cosa ens satisfà molt”, explica el 
delegat. 

“El motiu principal que ens va dur a crear la 
secció són les ganes de passar-s’ho bé entre com-
panys tot fent allò que tant ens agrada, com és 
córrer”, explica el delegat. 

De tot Andalusia
Tot i que inicialment la secció es va nodrir de 
fondistes de Sevilla i província, raó per la qual 
va adoptar el nom de la capital, en Fernando 
indica que “ràpidament vam rebre i estem rebent 
sol·licituds de companys de Huelva, de Cadis, de 
Còrdova i fins i tot de Jaén, raó per la qual ens 
estem plantejant canviar el nom de la secció 
amb la idea d’incloure tot Andalusia”.

TrIATlÓn y FondISTAS SEvIllA 
S’ESTrEnA Amb ForçA

BEnvIngudA!

l’
Companys i 
companyes de 
Triatlón y Fondistas 
Sevilla, en la jornada 
del seu debut com a 
secció de la Soci.

El grup de WhatsApp
D’altra banda, la secció disposa d’un grup de 
WhatsApp “a través del qual coordinem les ac-
tivitats i posem notícies i informació sobre cur-
ses i novetats referents al nostre esport, i també 
col·laborem per recollir-nos els dorsals, organit-
zar viatges i els trasllats”. 

Així mateix, després de les curses, els com-
ponents de la secció també pengen fotografies 
al grup, amb els temps d’arribada “i ens animem 
els uns als altres, una activitat realment molt 
maca i gratificant”, afegeix en Fernando.

Un equip, un estímul
“La veritat és que córrer com a equip de la Soci, 
vestits amb la nostra samarreta, ens permet 
donar a conèixer la nostra 
entitat alhora que fomen-
tem un ambient propici 
per participar en curses 
que, cadascú pel seu 
compte, segurament no 
faríem”, reflexiona el de-
legat. 

“En aquest sentit, cór-
rer com equip és un al-
licient i ens possibilita 
ajudar-nos i animar-nos  
els uns als altres a apun-
tar-nos a les proves”, con-
clou el delegat.

Volen ser més
Actualment, van cap a la 
vintena d’inscrits, “però 
cada dia hi ha més com-
panys i companyes que 
s’han interessat a unir-se 
a la nostra colla”, mani-
festa. 

Es nota que Triatlón y 
Fondistas Sevilla té un no 
sé què molt especial...  
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e com el bon funcionament 
d’una secció i un ambient im-
millorable, pot derivar en la 
creació d’una altra secció de-
dicada a una altra cosa, és el 
relat per explicar la creació de 

Gastronomía Zaragoza, la nova proposta asso-
ciativa que està engrescant els companys i com-
panyes aragonesos.

Ens ho explica el seu delegat, Javier Arnedo: 
“La idea va sorgir en un dinar dels que fem a la 
secció de pàdel, després dels torneigs que ju-
guem, i vam pensar a impulsar una activitat 
que es combinés amb l’esportiva”.

Per acabar-ho d’arreglar, “com que algun 
dels col·legues sempre presumeix de les seves 
dots de xef, entre bromes i propostes concretes 
de com tirar endavant el nou projecte, se’ns va 
ocórrer de crear una secció de gastronomia”, 
afegeix el delegat aragonès. 

D

Gastronomía ZaraGoZa 
comença amb molt bon sabor

BenvIngudA

Tot s’ho fan ells
Dit i fet, Gastronomía Zaragoza organitza cada 
mes un sopar que una colla dels seus compo-
nents s’encarrega de preparar. 

“Es tracta de decidir el menú, anar a comprar 
els ingredients al mercat i preparar l’àpat 
per a la resta dels companys i com-
panyes”. El sopar se celebra en el 
local acollidor d’una penya gas-
tronòmica. 

Poca broma, el menú del 
sopar del debut va arrancar 
amb una amanida d’escarola 
amb granada i ous escumats, 
va seguir amb corder al chi-
lindrón i es va rematar amb 
pastís de formatge. 

A Gastronomía Zaragoza, 
de moment, ja passen de la vin-
tena. I en volen ser més!  

La idea de crear la nova secció aragonesa va sorgir en  
un dinar de germanor dels components de Pádel Zaragoza

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

Un apetitós corder al 
chilindrón, amb una 
pinta estupenda! 

Són els mateixos components de 
la secció els que s’encarreguen 
de preparar-ho tot, des de la 
compra de les matèries primeres.
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mb més d’una 
trentena d’apre-
nents qualificats 
de cuina d’autor, 
entre les quals no 
poques cares no-

ves que han passat a formar part de 
la colla, la secció Gastronomia Baix 
Empordà va dedicar l’última sessió 
de l’any a la cuina nadalenca. 

Així, l’Aula Gastronòmica va 
tornar a ser el laboratori on els com-
panys i companyes empordanesos 
aprenen alguns dels secrets de l’art 
de la gastronomia que, en aquesta 

ocasió, va estar totalment centrada 
ens els àpats típics de Nadal, amb 
un toc d’originalitat..

La vetllada va ser qualificada de 
“sensacional” pels assistents. L’equip 
de cuina va preparar plats típics na-
dalencs per a tothom. 

T’hi apuntes?
“També vam menjar torrons i van 
regar les menges amb un bon cava 
per desitjar-nos unes bones festes i 
un bon any”, explica el delegat, Josep 
Maria Artigas. Només cal inscriure’s 
a la secció. Què esperes?  

a

Èxit Del taller 
Gastronòmic 
naDalenc

BAIx empOrdà

Tenerife, 
gasTronomia 
més ‘enviTe’

a més a més, la iv Jornada de 
Gastronomía canaria, organitza-
da per la secció, va tenir lloc en 

el marc del campionat social d’envite, el 
joc canari de cartes organitzat per la sec-
ció germana, Juegos de Mesa tenerife, 
amb Julián cabrera barrejant la baralla.

per tant, estem parlant d’una activitat 
compartida entre dues seccions, que va 
comptar amb una nombrosa participació 
“i que va resultar un èxit absolut”, indica 
la delegada.  

“les nostres trobades tenen un sabor 
especial i no solament pels plats que pre-
parem, sinó perquè s’hi respira un ambient 
de molta camaraderia”, conclou.    

L’Aula Gastronòmica va tornar a ser un espai per compartir experiències.

coincidint amb les festes de nadal, la 
secció Gastronomía Bilbao va organitzar 
un àpat per a tots els companys i com-

panyes que integren la peña gastronòmica basca 
de la soci. l’activitat va tenir lloc al txoko nordisk, 
un original txoko danès en ple casco viejo de Bil-
bao, el centre històric de la capital biscaïna, informa 
el delegat bilbaí, José Hurtado de Mendoza.

Del que es tractava era d’aprofitar la trobada 
de la secció bilba-
ïna per acomiadar 
el 2019 i desitjar-se 
els millor propòsits 
entre tots i totes. 
“ens ho vam passar 
fantàsticament i 
vam tornar cap a 
casa amb uns pre-
sents molt saboro-
sos”, comenta el 
delegat. 

BilBao, Bona cuina 
i millor amBienT

gAStrOnOmIA I feStA 

JuntS, méS I mILLOr!JuntS, méS I mILLOr!
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mb aires completament reno-
vats i una delegada amb molta 
empenta, la secció Història 
Barcelona es va congregar al 
CaixaForum per dur a terme 
una visita guiada a l’exposició 

‘Òpera: passió, poder i política’. 
Més d’una trentena de companys i compa-

nyes van gaudir d’una experiència estimulant 
i innovadora “que integra música, pintura, di-
buix, arquitectura, escenografia, tecnologia, 
instruments, partitures, vestuari, fotografia i 
actuacions de primer nivell per oferir noves 
perspectives sobre un gènere artístic complex 
i apassionant”, explica Roser Páez.

A

Sempre hiStòriA,  
novA etApA

ExpOSICIó AL CAIxAFOrum

Així, a través de vuit compositors emblemàtics, 
l’exposició mostra els moments clau de la història 
de l’òpera  i determina quines obres van reflectir 
i també modificar la vida social, política i cultural 
de les ciutats per a les quals es van crear.

Història Barcelona, aposta segura
A més a més, “va ser una experiència del tot 
immersiva perquè van fer servir una tecnologia 
d’àudio pionera que mai no s’havia aplicat a la 
música clàssica i que ens va transportar al món 
de la lírica en majúscules”, afegeix la delegada. 

Història Barcelona és una aposta segura, que 
al llarg de l’any “us anirà sorprenent amb noves 
propostes”, conclou la Roser. Som-hi!  

Visita guiada a l’exposició ‘Òpera: passió, poder i  
política’ al CaixaForum

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

L’exposició va 
fer les delícies 
dels companys i 
companyes de la 
secció d’història.
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a sessió amb l’es-
criptora Llucia 
Ramis per comen-
tar la seva novel-
la, Les possessions, 
duta a terme per 

la secció Lectura Barcelona, va do-
nar molt de si. La trobada va comen-
çar amb la presentació de l’autora, 
a càrrec de la delegada, Montse 

Muncunill, i tot seguit es va obrir 
un interessant col·loqui amb els 
companys i companyes de Lectura 
Barcelona, que van anar desgranant 
una novel·la de fantasmes, “que 
comença amb un retorn i acaba 
amb un udol”, precisa la delegada. 

A la pàgina 33, podeu llegir la 
ressenya del llibre, firmada per Ro-
ser Páez. Llegir ens apassiona!  

L

poSSeïtS per  
LA LecturA

EnS AgrAdA LLEgIr! 

Les ‘pooLs’ 
sociaLs i 
didàctiques

la secció Bridge Barcelona ha 
completat el primer trimestre 
de l’any amb la celebració de 

diverses pools, socials i didàctiques. 
 les primeres proves puntuen per al 

campionat social, que ocupa tota la tem-
porada i que estableix el rànquing indi-
vidual de la secció. 

 pel que fa a les segones, són impar-
tides per un àrbitre de la Federació ca-
talana de Bridge (FcB) amb l’objectiu de 
repassar estratègies i situacions concre-
tes del joc.

atenció perquè a les pools didàcti-
ques, que es porten a terme a la seu so-
cial del carrer sardenya, hi poden assis-
tir tots els membres de la soci. es tracta, 
per tant, “d’una oportunitat única d’apren-
dre a jugar a bridge”, explica el delegat, 
Xavier Villalobos. Aprofitem-la!   

Un dels opens de Bridge Barcelona 
d’aquesta temporada. 

Feia un fred que glaçava el ossos, però, tot i amb això, els 
companys i companyes de la secció Historia Granada no van 
faltar a la cita amb antonio castellón.

el company granadí els havia preparat una visita que arrancava a la 
neuràlgica plaza Universidad per anar resseguint casa a casa el carrer 
de san Jerónimo. 

en acabar, el grup va anar a fer un cafetó amb llet per entrar en 
calor en un típic local del barri visitat.  

L’escriptora 
Llucia Ramis 
va reunir molts 
amants de la 
lectura.

Granada, eL fred  
no ens espanta

CAFÈ En COmpAnyIAEL nOStrE pASSAt

BrIdgE BArCELOnABrIdgE BArCELOnA
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a ser fantàstic. “Les famílies d’AransBur vam 
gaudir de moltes activitats, gràcies a la Soci, 
concretament a la seva secció Gastronomía 
Burgos i als Voluntaris de ”la Caixa””. 

Aquest és un extracte de la informació 
publicada a la web d’aquesta associació dedicada a ajudar a 
persones sordes sobre la GastroFesta a la qual els van convi-
dar els nostres companys i companyes de la secció gastronò-
mica de Burgos.

Famílies juntes, passant-s’ho bé
Va ser una jornada molt familiar, de gastronomia i lleure, 
en el marc del PAS-Voluntaris de ”la Caixa”, i en la qual els 
nostres companys i companyes van preparar un divertit 

taller d’elaboració de broquetes per als seus convidats, “que 
s’ho van passar de meravella”, tal com explica el delegat de 
Gastronomía Burgos, Enrique de la Cuesta.

Després d’assaborir les broquetes preparades, els com-
panys i companyes de la secció burgalesa van elaborar dues 
paelles de primer nivell, mentre que les famílies convidades 
van preparar unes postres exquisides. 

Música i xocolatada
A la tarda, un taller de manualitats nadalenques, la visita 
d’una parella d’elfs divertidíssims, el recital de música del 
grup Sarasvati i el colofó d’una xocolatada “van completar 
una jornada de convivència molt entranyable, entre famílies”, 
amb regust solidari i el segell de la Soci.   

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

pAS-vOLuntArIS de ”LA CAIxA”

Gastronomía BurGos  
i Voluntaris de ”la Caixa”, 
amB els nens sords
La GastroFesta va incloure tallers d’elaboració de broquetes, 
degustació de paelles, actuacions musicals...

COmpArtIr 

V
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Els més petits 
també van ser grans 
protagonistes.

–

aransbur@mqd.es
–

creada el 1977 per un grup de pares preocupats per ajudar els seus 
fills sords, l’Asociación para la Reeducación Auditiva de Niños Sor-
dos de Burgos (AransBur) porta a terme diversos projectes, tots 

destinats a cobrir les necessitats de les persones sordes en totes les etapes 
de la vida. El seu objectiu és aconseguir la seva autonomia personal i que 
gaudeixin d’una integració plena en la societat i en condicions d’igualtat.  

ArAnsBur

Foto de família amb  
els assistents a una  
de les activitats dutes  
a terme.

a la soci tenim unes bruixes 
molt solidàries, que no paren 
de fer bolos pels escenaris 

amb la voluntat d’obsequiar amb el 
seu bon teatre el públic d’arreu i amb 
l’objectiu de recaptar fons per a causes 
solidàries.

L’última representació de Revolta 
de bruixes, la divertida comèdia reivin-
dicativa sobre un grup de senyores de 
la neteja i el seu cap, en una nit molt 
agitada i de desenllaç sorprenent, va 
tenir lloc a la localitat barcelonina de 
Collbató.

En un teatre ple a vessar i molt ex-
pectant, la Teatral va actuar a favor de 
l’ONG Collbató Solidari, que acull en 
estades a nens i joves afectats per la 
radiació produïda per la catàstrofe 
nuclear de Txernòbil. Enhorabona, 
bruixes!    

Les ‘bruixes’ 
soLidàries 
actuen  
a coLLbató

Les bruixes de la secció teatral 
van portar el seu vessant solidari 
a Collbató.

un moment del taller 
d’elaboració de 
broquetes, en el qual 
tothom volia participar.

AL Seu ServeI!AL Seu ServeI!
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ón els de La Banda, el grup de la 
secció Música Moderna Barcelo-
na, i el seu concert a Pallejà, en 
el marc de la Bocatada Solidària 
per recaptar fons a benefici de La 

Marató de TV3, va deixar el públic exhaust de 
tant ballar amb la marxa que hi van portar els 
nostres músics.

La Banda va omplir l’ambient de ritme i bon 
rock, amb la interpretació d’un repertori de 30 
cançons d’autors molt diversos, que va incloure 
clàssics tan emblemàtics com Imagine, Let it be, 

Pretty Woman, Moonlight Shadow o el Twist & Shout, 
amb què va posar el punt final a la festa.

El concert de La Banda havia començat a dos 
quarts de deu del vespre, amb les primeres notes 
del You Got It, i no es va acabar fins passades les 
dotze de la nit.

Malalties minoritàries
La recaptació obtinguda va ser de 2.150 euros, 
destinats a una bona causa, com és La Marató 
de TV3 que enguany està dedicada a les malal-
ties minoritàries.  

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

pAS-vOLuntArIS de ”LA CAIxA”

La Banda  
és soLidària
El grup de la secció de Música Moderna Barcelona  
toca a Pallejà per La Marató de TV3

COnCert benèfIC

s
La Banda ho va 
donar tot sobre 
l’escenari, amb  
un repertori  
de 30 cançons.
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ent gala de la seva energia envejable, el grup de 
músics i coral de la secció Música Popular Tene-
rife va tenir un traspàs d’anys entre els mesos de 
desembre del 2019 i gener del 2020, molt intens.

Van ser recitals “altament reconfortants, per-
què veure com amb la nostra música fem passar una bona esto-
na a persones que ho necessiten i ens ho agraeixen és realment 
molt bonic”, ens explica el seu delegat, José Carlos Hernández, 
poc després d’actuar al Centro de Ciudadanos de Gracia, a la 
Laguna, davant d’una audiència que fregava les 200 persones.  

Vessant divulgativa
Els recitals del grup tenen també un caire divulgatiu del patri-
moni cultural notable, ja que ofereixen un repertori extens i 
variat de música autòctona. 

L’alegria i el bon ambient que transmeten els músics canaris 
“és admirable”, en paraules d’un terapeuta del centre de Gracia. 
Bravo!   

Música PoPuLar Tenerife 
oMPLe d’aLegria Les 
residències de genT gran
Els recitals van fer passar una bona estona a persones 
que ho agraeixen, a més de divulgar el patrimoni cultural

CAntem per vOSALtreS!

f

Amb els seus concerts, la secció va portar la seva música i alegria a la gent gran.
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l seu pare el va inscriure a l’As-
sociació del Personal de ”la 
Caixa” quan era petit, junta-
ment amb el seu germà. Avui, 
tots dos són triatletes de la sec-
ció Triatló i Fondistes Barcelo-

na i Arnau Pérez Grau, el nostre protagonista 
del Punt de Vista, ja ha pujat al podi en dues 
ocasions destacades amb el mallot de la Soci. 

La primera va ser en la Triatló d’Orpesa, on 
es va proclamar guanyador absolut en la moda-
litat Olímpic Sub-23. La segona, a la tardor, va 
tenir el sabor especial de compartir-la amb el 
seu germà Víctor, amb qui va guanyar la Triatló 
de Barcelona en la modalitat Olímpic per Pare-
lles, amb un temps de 2 hores i 20 minuts...
 
—Què se sent en guanyar un triatló amb el teu 
germà?
Per mi ha estat la millor recompensa, poder 
compartir podi amb en Víctor. De fet, el meu 
germà va ser el primer de la família en intro-
duir-se al món del triatló i ell va ser qui em va 
animar a seguir els seus passos. Compartim 
moltes activitats i tenim molt bona relació, 
així que sempre que podem coincidir, ens apun-
tem junts. 

ASSOCIAtS

Triatleta de la Soci (Triatló i Fondistes Barcelona)

E

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

PUNT DE VISTA 

—De totes maneres, el teu esport de sempre ha 
estat la natació...
Trepitjo piscines des de ben petit. Em vaig ini-
ciar a la natació amb 5 anys a l’equip del Club 
Natació Atlètic-Barceloneta, del qual eren els 
meus dos germans grans. Vaig nedar per aquest 
club fins als 19 anys i durant tot aquest temps 
he participat en campionats de Catalunya i d’Es-
panya, i també amb l’equip de Catalunya en els 
campionats per comunitats autònomes, on vaig 
aconseguir diversos premis.

—I quan t’agafa per fer triatlons?
El meu germà Víctor és qui més m’anima perquè 
m’apunti fer triatlons. Però no va ser fins a l’estiu 
de l’any passat que no vaig decidir-me a fer el meu 
primer triatló. Va ser per relleus i jo feia el de 
natació. Des d’aleshores, ja porto vuit triatlons 
completats. 

—De les tres proves (natació, bici i 
córrer), quina és la més dura?
Personalment la de córrer, ja que 
és l’última part de la prova i, d’altra 
banda, córrer mai ha estat el meu 
fort. A poc a poc, però, reconec que 
vaig agafant-li el ritme i el gust.

“Compartir podi 
amb el meu germà 
ha estat la millor 
recompensa” 

el que han fet i 
fan els meus paRes 

no té nom; RecoRdo 
que, quan eRa petit,  

es llevaven a les 
5 peR poRtaR-me 

a entRenaR
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—Parlem de la victòria al Triatló d’Orpesa: en quin 
moment et vas adonar que podies guanyar?
De fet, com que el triatló d’Orpesa era el quart 
triatló que disputava en la prova de natació, ja em 
vaig sentir còmode, entre altres coses perquè és 
el meu punt fort. Però va ser en la segona volta de 
l’especialitat de bicicleta quan vaig ser conscient 
que, si mantenia el ritme de la primera volta, se-
gurament optaria a podi, ja que en la segona 
transició havia de mantenir un ritme constant.

—Ets fill d’associat i el primer que vas fer quan vas 
guanyar a Orpesa va ser dedicar la victòria als teus 
pares...
Correcte, el meu pare ha treballat 39 anys a ”la 
Caixa” i des del primer dia que és associat. Ja fa 
mig any que està jubilat i gaudeix de la família 
i fent esport. Per no perdre el costum, ell i la 
meva mare eren a Orpesa, ja que els encanta 
acompanyar-nos on anem a competir. El que 
han fet i fan els meus pares no té nom. Recordo 
quan era petit, que es llevaven a les cinc de la 
matinada per portar-me a entrenar i es passaven 
el cap de setmana portant-nos a tres piscines 
diferents, als meus dos germans i a mi... I com 
aquestes, un munt! Tenen molta energia i ens 
l’han sabut transmetre a tots tres fills. 

—Quines condicions ha de tenir un triatleta?
A la nostra secció de Triatló i Fondistes Barcelo-
na, s’hi pot apuntar qualsevol persona esportis-
ta que vulgui provar a competir en triatlons. 
Ara bé, la pràctica de qualsevol esport s’ha de 
fer bé i cal ser conscient que es necessita un estat 
de forma i preparació adequada a cada prova. 

Així, amb l’ajuda d’un preparador o entrenador 
personal tot és més fàcil, però jo utilitzo els meus 
coneixements adquirits del grau universitari. 
També depèn del que es vulgui aconseguir i amb 
quina finalitat, és a dir, si vas a simplement a 
participar o vas a competir. 
 
—Quin és el teu programa d’entrenament?
El meu programa d’entrenament està centrat 
en el waterpolo, ja que és l’esport que més prac-
tico durant l’any, formant part d’un equip. Du-
rant la setmana i els caps de setmana, quan puc 
disposar d’una mica de temps, el dedico a fer 
entrenaments de força, amb sèries de córrer o 
sortides en bici. M’agradaria tenir més temps 
per entrenar, però entre els estudis i la feina es 
fa difícil poder portar una bona planificació 
d’entrenaments.
 
—És recomanable combinar els triatlons amb altres 
esports?
En el meu cas faig triatlons per gaudir i per 
passió, així que combino els triatlons amb el 
waterpolo. Però el triatló exigeix una dedicació 
exclusiva i, per tant, com més específic sigui 
l’entrenament millors resultats s’obtindran. 

—Propers reptes...
L’any passat vaig fer tres triatlons i enguany 
n’he fet cinc i aquesta temporada buscaré pro-
ves diferents i nous reptes per assolir. Vull fer 
un half i, a més llarg termini, també m’agrada-
ria poder participar i acabar un ironman. La 
veritat és que, ara com ara, ho veig lluny, però 
és un bon repte.  

1. L’Arnau, acabant la 
prova de natació.
2. El nostre atleta, 
al primer lloc del 
podi de la triatló 

d’Orpesa.
3. L’Arnau i el seu 

germà Víctor 
creuant la línia de 
meta de la Triatló 

de Barcelona com a 
primers classificats 

per parelles.
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PACO 
Gómez

DOLçA 
LóPez
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Doncs sí, m’apassiona la música. La veritat és que no arribo 
a ser un melòman, encara que desconec on pot estar el límit. 

Si em pregunten el per què i des de quan, sempre contesto, 
mig en broma mig seriosament, que la culpa la té un güito (l’os) 
d’albercoc. És veritat que, quan érem nens, buidàvem la pipa 
de dins i la fèiem sonar com si fos un xiulet. Després va arribar 

l’adolescència i em va anar interessant el món de la música, 
especialment el pop i rock que rebíem sobretot d’Angla-

terra i els EUA. Després va venir el desenvolupament 
del pop a casa nostra. D’aquí va sortir la meva vena 
instrumentista, primer amb l’harmònica, després 

amb la guitarra i també, encara que de manera més 
moderada, amb el piano, el baix i l’ukulele. 

Però el més important i gratificant va ser 
la creació de la secció Música Moder-

na Madrid, gràcies a la qual podem 
expressar modestament la música 
que fem, i fer participar altres com-
panys en el seu gaudi. El meu 
consell: apunteu-vos a una secció 
com aquesta i començareu a 
gaudir. Us puc ben assegurar 
que és així. 

L’afició per cantar ve de lluny. Des de la coral de l’escola (no 
recordo si era soprano o contralt...), fins a acompanyar-me 
amb la guitarra a l’adolescència. Més tard vaig cantar un any 
amb l’Orfeó Badaloní. 

L’empenta definitiva, però, va venir, molt més tard, de la 
mà de l’estimat i enyorat company Joan Pitarch. Quan va 
fundar la secció Música Moderna Barcelona em va fitxar i vam 

formar el grup Jurassics Sweet Band (nom ideat per 
Joan Moya: Jurassics per l’edat i Sweet pel meu nom. 
Gràcies!). Ens vam anar especialitzant en animar 
revetlles i actuar en festes dedicades a recollir 
fons per a entitats del tercer sector.

Tenir una secció de música moderna, amb 
moltes persones –algunes d’un nivell artístic 

excepcional i totes de gran qualitat humana– 
és un privilegi per a la Soci. I vull agrair 

els meus amics del grup: Joan, Josep, 
Ton, Ramon, Lluís, Paco, Sílvia i Jordi, 

haver-me permès cantar amb ells. I 
com diria Beno Macías, amb qui he 

tingut l’honor de col·laborar en 
alguns projectes musicals: salut 

i música! 

Música Moderna Madrid Música Moderna Barcelona

la MÚSICa MODERNa
Als concerts dels grups de les nostres seccions de música 
moderna han ballat i ballen públics de totes les edats…

PASSIÓ PEr
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a fa 15 anys que companys i 
companyes de la Terra Ferma 
van crear una secció amb la 
voluntat de sortir plegats a ca-
minar i gaudir dels plaers d’es-
tar en contacte directe amb la 

natura. Són Caminants Lleida, amb l’incombus-
tible Joaquim Manau al capdavant.

Des de la primera sortida, aquell 15 de gener 
de 2005 a Rojals, i durant tots aquests anys, Ca-
minants Lleida ha presentat cada any un calen-
dari regular de sortides preparades amb una 
cura especial per oferir uns recorreguts atractius 
i aptes per a tots els nivells, amb el propòsit de 
fomentar la participació.

Grans rutes
Entre les moltes sortides realitzades, destaquen 
els viatges que cada any fa la secció per cobrir 
grans rutes que la secció fa en el marc del vi-
atge de cada temporada. Tenen un calendari 
de sortides potent, amb una mitjana d’una 
excursió al mes, rubricada cada any amb un 
viatge a l’estranger per completar rutes de 
llarga distància. 

 Així, el 23 de maig de 2010 els caminants 
lleidatans van fer l’etapa entre Fontibre a La 
Aguilera, de 21 km, i la primera de les 45 de què 
es componia la Ruta de l’Ebre GR-99, que es va 
completar el 14 de setembre de 2014 amb l’eta-
pa de Deltebre al Far del Garxal (Riumar), amb 
un recorregut de 810 km acumulats.

El grup també camina per rutes internaci-
onals, on destaca sobretot l’espectacular Ruta 
del Danubi. El 18 de juny de 2017, Caminants 
Lleida va partir de la localitat alemanya de Do-
naueschingen i el 23 de juny de 2019 arribava 
a Belgrad, la capital de Sèrbia. Enrere quedaven 
2.860 quilòmetres de ruta caminada. Que es 
diu aviat.

L’última “aventura entre amics”, com li 
agrada dir al delegat, en forma de gran ruta 
completada pels caminants lleidatans, va ser 
el Camí de Sant Jaume pel camí del Nord, que 
van començar el 17 de setembre de 2016 amb 
l’etapa Irún-Donosti, de 9 km, i van completar 
el 20 de setembre de l’any passat amb l’arriba-
da a Santiago, després de 29 etapes i 408 quilò-
metres caminats.

Festa d’aniversari
Per celebrar el 15è aniversari, el 18 de gener Ca-
minants Lleida va convocar una caminada curta 
pels voltants de la ciutat de Lleida culminada, 
com és costum, amb un dinar de tot el grup.  Va 
ser una trobada molt maca, a la qual van assistir 
amics i amigues de la primera fornada de la sec-
ció, juntament amb els històrics de sempre i els 
qui s’han anat afegint tots aquests anys.

 “Mantenim intacte el valor que ens va ani-
mar a formar la secció i que es resumeix en tres 
punts: fomentar la companyonia entre tots els 
companys i companyes, i també les nostres fa-
mílies; conèixer llocs nous i gaudir dels seus 
entorns i la seva gastronomia, que això és molt 
importat, i fer l’exercici més econòmic i senzill 
que hi ha: caminar”, ens explica el delegat de 
Caminants Lleida. Llarga vida!     

CAmInAntS LLEIdA
Una secció que ja porta 15 anys fent amics i amigues 
per camins, rutes i senders

PIONeReS

J nom
Caminants Lleida
any de fundació
2005 
nombre d’inscrits
130
deleGat
Joaquim manau

1. el grup lleidatà que 
va completar  el camí 

de sant Jaume.
2. el 18 de gener, la 

secció va dur a terme 
una caminada pel 

canal d’Urgell, amb 
dinar de germamor 

inclós, per celebrar el 
seu 15è aniversari.
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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, de les propostes que havien 
iniciat l’any amb la fase per ser 
noves seccions de la Soci oberta, 
tres ja han fructificat positiva-
ment, mentre que dues continuen 

amb la campanya de difusió per captar inscrits. Si 
ets de València o de Salamanca, segur que aquestes 
dues propostes et poden interessar...
 
Senderismo Salamanca: La companya Ana Belén 
Domenech és l’impulsora de la nova secció de sen-
derisme a Salamanca, amb un programa d’activitats 
que se centraria a organitzar excursions i sortides 
per descobrir les moltes i precioses rutes rurals de 
la seva comunitat. No ens ho pensem més i caminem 
amb Senderismo Salamanca.
 
Multiaventura Valencia: 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 ac-
tivitats d’aventura, per passar-ho bé experimentant 
noves sensacions, en contacte amb la natura i con-
juntament amb la família. Quina passada!    

vIdA SOCIAL

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

CiClisme Girona
es tracta de la secció que s’ha creat 
més recentment a la Soci. Amb Jordi 
Espinosa liderant la iniciativa com a 

delegat, Ciclisme Girona neix amb la voluntat 
de reunir els aficionats al ciclisme de les comar-
ques gironines per fer sortides plegats per les 
carreteres del seu entorn.   



Esports

ActivitAt seccions

Submarinisme 11

Fondistes/Running 8

Bàsquet 10

Ciclisme/BTT 10

Billar 1

Cos i ment 3
Excursionisme/

Caminants/Senderisme
14

Esquí 9

Futbol 3

Futbol 7 6

Futbol sala 18

Golf 20

Kàrting 3

Muntanya 3

Vela /Motonàutica 6

Mototurisme 2

Pàdel 25

Pesca 3

Petanca 1

Piragüisme 1

Rem 4

Tennis de taula 2

Tennis 2

Triatló 5

Frontennis 1

Entrenament 1

tenim 48 
aCtivitats...

en el moment de tancar 
aquest número de la 
revista, l’Associació del 

Personal de ”la Caixa” compta amb 
219 seccions que organitzen ac-
tivitats esportives, culturals i d’en-
treteniment englobades en un 
total de 48 activitats (algunes sec-
cions en practiquen més d’una). 
practiquem esport i fem cultura, 
a la soci...  

si ets aficionat o aficionada a 
una de les més de 40 activitats 
esportives i culturals que es 

duen a terme a la soci, però no hi ha sec-
ció a la teva zona o ciutat, no ho dubtis! 
És el moment de crear-la!

crear una secció és molt fàcil, només 
has de seguir aquests tres senzills passos:

1.Envia una petició adreçada a la 
Junta Directiva de l’Associació, exposant 
el desig de crear la nova secció (demana 
el model a ssee@lasoci.org). des de la 
Soci enviarem un correu electrònic a tots 

els associats i beneficiaris de la zona 
perquè aquells que estiguin interessats 
puguin preinscriure’s. 

2. si la resposta i l’interès dels asso-
ciats i familiars ha estat satisfactòria, es 
convoquen tots els preinscrits a la reunió 
de creació de secció, en la qual, a més 
de constituir-se la secció, se’n tria el de-
legat o delegada (el promotor o promo-
tora de la secció no té per què ser el 
delegat o delegada).

3. Després s’envia l’acta de la reunió 
de creació de la nova secció a l’adreça 

ssee@lasoci.org per a la seva formalit-
zació. I a passar-t’ho bé fent l’activitat que 
més t’agrada! 

Fes de la teva afició una secció!

com creAr-les

Cultura
 ActivitAt seccions 

 Activitats familiars 1

 Balls de saló 2

 Ball en línia 1

 Bridge 1

 Cant 1

 Teatre 1

 Filatèlia 1

	 Fotografia	 4

 Gastronomia 17

 Història 5

 Música popular 1

 Informàtica 1

 Jocs de taula 3

 Lectura 2

 Música moderna 2

 Pintura 1
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El món es mou amb rapidesa. Els canvis 
tecnològics pressionen les estructures 
clàssiques de la societat, de la política, 
de l’economia, de la judicatura, de la 
comunicació, de la informació i també 
de la democràcia. 

Estem immersos en un procés de 
canvi de temps, tot entrant en un nou 
paradigma que no acabem de visualitzar 
i al qual ens anem adaptant a base de 
crisis i conflictes. La història ens demos-
tra que de canvis n’hi ha hagut en diver-
sos moments i que les societats s’hi ha 
anat adaptant, canviant les formes d’or-
ganització i de pensar. 

Ara bé, potser la diferència amb el 
moment actual és que, avui en dia, el 
canvi és molt ràpid, de manera que, 
quan sembla que entenem un nou avenç 
que afecta les nostres vides, ja n’hi ha 
un altra que genera noves formes de 
funcionament i de relacionar-nos. 

Si ho situem en el pla familiar podem 
constatar que la manera d’entendre la 
vida, bàsicament en el pla tecnològic, és 
diferent si comparem els nets amb pares 
i avis. En el pla econòmic veiem que les 
empreses més importants del món són 
tecnològiques i no tenen ni vint anys, i 
ens marquen clarament la manera de 
treballar i de relacionar-nos. 

En aquest escenari tenim uns reptes 
en l’àmbit global que sobrepassen la ca-
pacitat de gestió d’un Estat i que, per tant, 
s’han d’afrontar globalment, o al menys 
a partir de blocs de grans Estats i és aquí 
on té sentit la Unió Europea, que engloba 
27 Estats, amb pràcticament cinc-cents 
milions d’habitants, que representen 
només el 6% de la població mundial, però 
el 25% de la riquesa i el 50% de les políti-
ques de benestar social. 

ÀgOrA
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2020, crucial per Europa

economista 
i politòleg

Els reptes en l’àmbit global sobrepassen la capacitat de gestió d’un Estat 
i, per tant, s’han d’afrontar globalment

les societats s’han anat 
adaptant canviant 
pRecisament les foRmes 
d’oRganització  
i de pensaR

gestió planetària
Aquesta UE té capacitat d’incidir en la 
gestió del planeta, de la política en ge-
neral, i per tant de garantir el motiu de 
la seva creació que és consolidar la pau, 
la democràcia, els drets humans, el res-
pecte a les minories, el diàleg...

En definitiva, de treballar per la lli-
bertat i el benestar de la ciutadania, que 
és la finalitat noble de la política. I per 
fer tot això, Europa haurà de fer front a 
grans reptes que el món té sobre la taula. 

El primer? La lluita contra el canvi 
climàtic, que la UE ha de liderar. El se-
gon? La gestió de la immigració, que 

hauria de ser col·lectiva i que, dirigida 
des de Brussel·les, ha de vetllar per una 
economia més social que eviti les desi-
gualtats. El tercer? Les relacions amb 
països tercers com Rússia, la Xina o els 
EUA, enfront dels quals la UE s’hauria 
de presentar més cohesionada i unida. 
El quart? El canvi tecnològic, que la UE 
també hauria de liderar... 

afers interns
Pel que fa als afers interns, la UE neces-
sita una bona gestió i un bon acord amb 
el Regne Unit sobre el Brexit. I també 
més capacitat d’acció per fer complir 
acords comunitaris als Estats membres 
i sobre tot actuar sempre a favor de la 
ciutadania. 

De ben segur que hi ha més reptes, 
però ja només per gestionar amb èxit els 
que hem descrit es necessita una UE for-
ta i unida i, naturalment, uns Estats mem-
bres que s’ho creguin i preservin l’interès 
general europeu per sobre dels seus par-
ticulars. Si anem en aquesta línia, la Unió 
Europea serà útil a les seves realitats na-
cionals, a la ciutadania i al món.     

eURopa
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Martin Gardner (1914-2010), que durant 25 anys va 
tenir una secció (Mathematical Games) a la famosa revis-
ta Scientific American, va rebre un dia una carta, datada 
el 27 de gener del 1977 a Buffalo, Nova York, del coronel 
George Sicherman, amb qui sembla que mantenia 
correspondència habitual per temes matemàtics. 

Aquesta carta acabava amb un paràgraf curiós: “Per 
cert, has vist alguna vegada uns daus com aquests?  
(Fig. 1) Semblen estranys, però es poden utilitzar en els 
jocs de daus sense que afectin les probabilitats” (1). A 
Gardner li va agradar el repte i va popularitzar aquests 
daus l’any següent en la seva esperada columna, després 
d’haver estudiat i generalitzat el problema. 

Efectivament, aquests dos daus, que es poden cons-
truir amb els desenvolupaments mostrats (Fig. 2), és a 
dir, amb els números 1, 2, 2, 3, 3 i 4 i 1, 3, 4, 5, 6 i 8 a les 
cares, tenen exactament les mateixes probabilitats per 
a cada resultat, si es llancen simultàniament, que si 
haguessin estat dos daus “normals” amb els números 
1, 2, 3, 4, 5 i 6 a les cares.

Comprovem-ho. La probabilitat, per exemple, d’ob-
tenir una suma de 6 amb els dos daus normals (N) és 
5/36, perquè de les 36 combinacions possibles, 5 són 
favorables: (1,5), (2,4), (3,3), (4,2) i (5,1). I amb els daus de 
Sicherman (S), aquesta suma es dona també en 5 casos: 
(1,5), (2,4), (2,4), (3,3) i (3,3). Amb les taules següents (fig. 
3 i 4) es poden veure la resta de cassos, que donen la 
mateixa gràfica de probabilitats. El més interessant és 
saber que aquests dos daus són els únics que tenen 
aquesta característica! La demostració es fa utilitzant 
la teoria de probabilitats i les funcions generatrius. 

Així, considerant cada dau com una variable alea-
tòria independent, la funció generatriu de la suma de 
les dues variables és el producte de les seves funcions 
generatrius respectives, i que acaba sent un polinomi 
a coeficients enters: Q2(s) = 1/36(s2 + 2s3 + 3s4 + 4s5 + 5s6+ 
6s7 + 5s8 + 4s9 + 3s10 + 2s11+ s12), on l’exponent és el resul-
tat i el coeficient és la probabilitat (p. ex. el coeficient 
de s6 —resultat 6— és 5/36, com havíem vist). 

Prescindint, per comoditat, del factor 1/36, si bus-
quem maneres de descompondre aquest polinomi en 
un producte de dos polinomis a coeficients enters, 

Els daus de Sicherman
Uns daus no convencionals amb les mateixes 
probabilitats que els normals

llicenciat en 
matemàtiques

NOTES

1. veure https://wordplay.blogs.nytimes.com/2014/06/16/dice-3/ per 
accedir als documents originals.

2. podeu comprar-ne a la botiga on-line de ginys https://www.grand-illusions.
com/maths-toys-c102x3054960

només trobem 2 solucions, (s + s2 + s3 + s4 + s5 + s6)2  i 
(s + 2s2 + 2s3 + s4) (s + s3 + s4 + s5 + s6 + s8), que es corresponen, 
justament, amb les dues parelles de daus esmentades, 
la convencional (1,2,3,4,5,6) · (1,2,3,4,5,6) i la de Sicher-
man (1,2,2,3,3,4) · (1,3,4,5,6,8). 

Si es permet posar el 0 (una cara en blanc) en un 
dau, llavors es tenen dues parelles de daus més, a part 
de la normal, com a possibles solucions: una és 
(0,1,1,2,2,3) · (2,4,5,6,7,9) i l’altra (2,3,3,4,4,5) · (0,2,3,4,5,7). 
Podeu fer les taules de combinacions respectives per 
comprovar que les probabilitats són les mateixes... (2)

tancament
Per acabar, un parell d’apunts sobre l’any que acabem 
d’encetar. Primer, el desembre del 2018, l’Assemblea 
General de les Nacions Unides, va declarar el 2020 
com l’Any Internacional de la Sanitat Vegetal, amb el 
lema “Protegir les plantes, protegir la vida”. 

Segon, si els catets d’un triangle rectangle són 
1212 (el 16 de juliol va tenir lloc la batalla de las Navas 
de Tolosa) i 1616 (el 23 d’abril moren Miguel de Cer-
vantes, Garcilaso de la Vega i William Shakespeare)... 

Que tingueu una feliç hipotenusa!!!   

ExACTES



Por diversos motivos, reniego (renegaba) de los festivales. Te 
pierdes a grupos por coincidencias horarias, se limitan a tocar 
menos de una hora… Prefiero los conciertos con un artista que 
toque de dos horas en adelante…

Pero tras unos festivales a mis espaldas (no muchos también 
sea dicho) le he sacado algo bueno y es lo que me llevo a casa. 
Sobre todo está el aliciente personal de descubrir a artistas como: 
 
Two Door Cinema Club
Nos ha hecho bailar con cada álbum suyo. La banda irlandesa, 
formada por Alex Trimble, Kevin Baird y Sam Halliday, debutaba en 
2010 con Tourist history, un disco que marcó el despegue definitivo 
del grupo, Beacon, su segundo trabajo,  alcanzaba en 2012 el primer 

puesto de las listas en Irlanda.  
Gameshow salía a la luz en 2016 

con una edición de luxe que conso-
lidó al grupo como uno de los más 
completos y de la escena indie pop-
rock internacional. Tres años des-
pués, estuvieron en DCODE para 
presentarnos en directo su inminen-
te último trabajo.

 
Eels 
Se trata de una banda de rock de Estados Unidos liderada por el 
cantante y compositor Mark Oliver Everett, más conocido como Mr. 
E, o simplemente E. A man called E (1992) fue el primer trabajo de 
Everett como solista, que contenía el tema Hello cruel world, que 

logró posicionarlo en las listas de éxi-
tos más alternativas.

En 1996 formó EELS, que se es-
trenó con Beautiful freak y fue acla-
mada por la crítica. La trayectoria de 
EELS ha sido un no parar de giras y 
trabajos de estudio, alcanzando un 
total de 12. En el último, The decons-
truction, publicado en abril de 2018. 

 
The Cardigans 
Banda sueca formada en 1992 con un estilo propio que bebe del 
rock, el indie y el pop, y que se reinventa continuamente. Su 
sencillo Lovefool, extraído de First band on the moon (1996), ca-
tapultó a The Cardigans a la fama. A su último trabajo de estudio, 

Super extra gravity (2005), le siguió 
el recopilatorio Best of (2008). 

Lars-Olof Johansson (teclados, 
piano y guitarra), Bengt Lagerberg 
(batería y percusión), Nina Persson 
(voz principal y teclados), Magnus 
Sveningsson (bajo y voz) y Peter 
Svensson (guitarra y voz) han vendido 
más de cinco millones de discos. 
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Los festivales, una oportunidad

roser Pàez

Les possessions és l’últim llibre publicat per l’escriptora Llucia 
Ramis. En ell, la narradora viatja de Barcelona —on treballa de 
periodista— a Palma de Mallorca, d’on ella és, per passar uns 
dies en família perquè li han arribat unes notícies molt preocu-
pants sobre seu pare, que sembla que hagi perdut el cap per 
convertir-se en una mena d’heroi desesperat.

Aquest fil argumental ge-
nera una reflexió sobre la por 
envers la decadència, envers 
la memòria i envers allò que 
som o pensàvem que érem.
Així, la protagonista de la 
novel·la, mentre prova d’en-
tendre l’ara estrany compor-
tament del seu pare, es retro-
b a  a m b  e l  s e u  p a s s a t 
particular i, molt especial-
ment, amb en Marcel, un exa-
mant, en la persona del qual 
s’encarna un d’aquells amors 
dits tòxics, però apassionats, 
l’estela del qual continua en-
terbolint el seu present. Ara 
ella viu amb un home, també 
periodista, de qui realment no 
està enamorada, però supleix 
l’absència d’en Marcel.

Trama familiar 
També recorda un macabre succés de començaments dels 
anys noranta en què un empresari madrileny d’èxit, soci del seu 
avi, va matar la seva dona i el seu fill i després es va suïcidar.

A través d’aquesta trama familiar, Ramis fa una bona mira-
da —en ocasions despietada, però mai gratuïta— a les relacions 
familiars i sentimentals, a la burgesia que es mira el melic, a la 
passió que et ressuscita, però també et col·lapsa, i això li permet 
crear personatges (el pare, l’ examant i, especialment, la mare) 
versemblants amb bons matisos i diàlegs. I tot això sobre el 
tapís de la sospita, la corrupció, les addiccions, els secrets i les 
mentides.

Allò que perdem
El relat que en fa l’autora és àgil i té densitat sensorial i poder 
evocatiu, i realitza una oda als mons que desapareixen i ens 
parla de com n’és, de difícil. desprendre’s de certes coses, no 
solament objectes, sinó també històries personals.

Per tot això, Les possessions és una novel·la sobre allò que 
perdem mentre madurem i aprenem, com diu la mare de la 
protagonista: “créixer consisteix en això: no tenir on tornar”.

Una obra interessant i plena de matisos, que ens fa una atrac-
tiva reconstrucció del món dels anys vuitanta i noranta. Una 
narració profunda, però afortunadament no aclaparadora.   

ÀgOrA

‘Les possessions’

REvISTA dE L’ASSoCIACIó dEL PERSoNAL dE ”LA CAIxA”

LLibresmúsiCA-Conexión mADriD

Les possessions
llucia ramis
Editorial Anagrama
(240 pàgines)
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josé luis Muñoz joseP Garcia

La última ganadora del festival de Cannes 
es una película desconcertante por sus 
continuos giros de guion que, sin embargo, 
no chirrían y se convierten, a mi parecer, en 
uno de sus principales atractivos.

 Lo que empieza siendo una comedia 
de enredo, de cómo una familia de embau-
cadores, más que pobres, falsifican una 
serie de títulos y se van colocando como 
empleados en una lujosa mansión de unos 
ricos muy ingenuos, deriva luego hacia el 
drama social, la historia fantástica y el más 
puro gore, al estilo coreano, con profusión 
de sangre y cuchilladas a destajo.

En realidad, el surcoreano Bong Joon-ho  
(Daegu, 1969) mezcla una serie de géneros, 
con lo que la película es hija del mestizaje 
genérico más extremo, y plantea una fábu-
la social que tiene elementos tanto de El 
sirviente de Joseph Losey, como de viridia-
na de Luis Buñuel, el cine fantástico y crea-
tivo de Jean-Pierre Jeunet, así  como de la 
serie británica Arriba y abajo. Y el film deriva 
hasta el género de catástrofes cuando un 
fenómeno atmosférico, una lluvia torrencial, 
convierte la infra vivienda de los pobres en 
la bodega del Titanic.

Parásitos es una crítica social a través 
de esa peculiar lucha de clases. ¿Quiénes 
son los parásitos de esta brillante y extra-
vagante película?

Parásitos
CINE VISTO
La audición
La música y su entorno inunda esta segunda 
película (la primera, El arquitecto, la rodó en 
2008) de la realizadora y actriz Ina Weisse 
(Berlín, 1968), responsable también del guión. 
Película muy notable esta Audición que gira 
en torno a la exigencia artística que conlleva 
la praxis de todo arte y de cómo en aras de 
un perfeccionismo enfermizo se pueden 
laminar emociones y personas.
 
Día de lluvia en nueva york
La última película de Woody Allen se ve con 
agrado, con diálogos chispeantes, personajes 
muy jóvenes casi todos (y divertidos): Roland 
Pollard, que opina que su última película es 
una mierda; el guionista Ted davidoff, trauma-
tizado por la infidelidad de su mujer y, sobre 
todo, el propio protagonista, ese adulto ado-
lescente Gastby Welles que ama el asfalto y 
el monóxido de carbono de la ciudad y por 
cuya boca nos habla el propio Allen.
 
Adiós
Mario Casas pone cara a un padre vengador 
que se cobra en sangre la muerte de su hija. 
El cante jondo es la impresionante banda 
sonora de un film que bascula entre el negro 
y el western y que nada tiene que envidiar en 
su factura a cualquier thriller made in USA.   

CinemA

Juguen les blanques
Si analitzem el material veiem que les negres 
tenen un alfil a canvi d’un peó, és a dir, que 
hi ha avantatge de material per a les negres. 
En canvi, totes les peces blanques tenen 
activitat, mentre les dues torres negres no 
actuen i el seu cavall està en la primera línia. 
Un fet molt important és la mala col·locació 
del rei negre al centre, desprotegit de peons. 
Les negres acaben de jugar Df7, per intentar 
canviar les dames i simplificar la posició i, així, 
aprofitar el material de més.
 
La solució
Hi ha un element nou, del qual no he parlat: 
el bloqueig quasi total del rei negre. La so-
lució és 1.Tc7. Així les blanques sacrifiquen 
la dama! D’acord. Però cal veure un tema 
conegut per als qui tenim pràctica en el joc: 
ara la torre i l’alfil blancs aniran fent xecs 
descoberts en moure la torre cap a e7 i es 
menjaran la dama. A més a més, abans de 
menjar-se la dama negra, guanyaran més 
material. Tenim tota la línia 1. Tc7 dxh5 (ine-
vitable, s’amenaça Txf7) 2.Te7+ Rf8 3.Txb7+ 
(no cal córrer a menjar la dama negra) Re8 
4.Te7+ (repetim el tema) Rf8 5.Txh7+ Re8 i 
menjarem la dama. Les negres van aban-
donar amb dos peons de menys i poca ac-
tivitat de peces. Atenció, no sigueu golafres 
amb 5.Txa7 Re8 6.Te7+ Rf8 7.Txh7+ i aquí les 
negres engaltarien Txa3, de manera que 
aquestes guanyarien.   

Antunac (blanques) 
vs. Hubner (negres)
Dresden, 1969

esCACs

MESTRE 
INTERNACIoNAL ICCF
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autoestima és la imatge que 
tenim de nosaltres mateixos. 
L’adolescència és un període 
complex en el creixement 
i en el qual l’autoestima 
encara se’ns està formant. 

En aquest sentit, els fets positius reforcen 
l’autoestima positiva i els “fracassos” activen la 
negativa. En aquest context, sentir-se estimat i 
respectat pels pares és molt important per al 
desenvolupament d’una personalitat positiva.

Els elogis, els retrets, les mirades, els 
estímuls, els càstigs... transmeten missatges 
positius o negatius, segons la forma o intenció 
amb què es transmetin. Veiem a continuació 
algunes accions concretes que convé tenir 
en compte per desenvolupar una bona 
autoestima...

 Elogiar, sí. Ridiculitzar, no. l’adolescent necessita 
que se li reconeguin (sense exagerar) les petites 
coses que fa diàriament i que de vegades passen 
desapercebudes als adults. Massa sovint, els pares 
no veiem les bones qualitats dels nois i, tanmateix, 
ni ells mateixos sovint s’adonen que les posseeixen. 
d’altra banda, cal tenir clar que cada persona té la 
seva manera de ser i hem d’acceptar-la tal com és. 
no sempre aconseguim el que volem i això no ha de 
ser motiu d’infelicitat ni d’alteració del comportament. 
cal ensenyar els nois i noies a relativitzar les 
frustracions i extraure ensenyances positives de 
l’experiència, que els reforcin personalitat.

igualment, cal expressar-los la nostra alegria 
pels èxits, que ajudaran a fer-los sentir més segurs. 
aprovar un examen, fer un bon treball, ser felicitat pel 
professor, guanyar un partit o una cursa, obtenir un 
premi en un concurs, fer nous amics, anar d’excur-
sió... Són bones ocasions per felicitar el nostre fill.

 Valorar les seves opinions. les opinions dels 
nostres fills adolescents, encara que no les 
compartim ni potser entenguem, sempre han de 
ser escoltades. com a mínim, les hem de tenir en 
compte i ell ha de saber-ho. i després les matisem 
o esmenem. i, a l’hora de discutir i de marcar les 
normes de comportament que establim com a 
pares, hem de mostrar també flexibilitat, sempre que 
hi hagi una causa argumentable. El nostre fill s’ha de 

Accions per fer que els nostres fills reforcin positivament la seva 
personalitat en aquest període clau en el seu creixement

L’autoestima  
de L’adoLescent

L’

L’adolescència és 
una etapa cabdal en 
el creixement dels 
nostres fills.

sentir un membre important de la família. perquè 
ho és. En aquest sentit, una bona comunicació és 
fonamental.

Hem de tenir cura de no oferir una ajuda excessi-
va als nois o noies, o encara pitjor, caure en l’error de 
donar-los-ho “tot fet”: els fills sobreprotegits, no te-
nen iniciativa i en la vida adulta ho pagaran car. a 
més. els adults hem de ser uns bons models d’auto-
estima: si els nostres fills ens veuen segurs, ells se 
sentiran més segurs.

 Relacions i creativitat. els especialistes aconsellen 
que els pares fomentem les relacions dels nostres 
fills adolescents amb grups juvenils, com els equips 
esportius, les associacions culturals, etcètera. a 
banda de la importància de les relacions personals 
derivades d’aquestes activitats, d’aprendre a jugar 
en equip, a formar part d’un tot a partir de la seva 
individualitat, etcètera, aquestes activitats també 
estimulen el sentit creatiu i l’ús de la imaginació.

 Autosuficients. els nois i noies en edat adolescent 
han d’aprendre a cuidar-se sols i per això els 
hem d’ensenyar les habilitats i els coneixements 
que necessiten, i fomentar que els puguin posar 
en pràctica. això inclou habilitats tècniques i 
organitzatives, la capacitat de planificar projectes, de 
relacionar-se amb les persones i de parlar en públic, 
etcètera. També els coneixements d’urbanisme i fins 
i tot els hàbits alimentaris, higiènics o de salut.  
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AUTOMOCIÓ

My SEAT Club
com a associat en actiu, pots adquirir 
vehicles de la gamma seat amb 
grans descomptes.

VIATGES

Crucerum
descompte en creuers a tot el món,  
i obsequi d’una excursió o 
l’assegurança del viatge.

VIATGES

Grimaldi Lines
viatja amb descompte a sardenya i 
itàlia peninsular amb vaixell i el teu 
cotxe. sortides des de Barcelona.

ESPECTACLES

Promentrada
Gaudeix de descomptes per comprar 
entrades en diferents espectacles a 
Barcelona i Madrid.

HOTELS

Hotelius Club
plataforma de reserves, amb més de 
30.000 hotels en els principals destins 
i importants descomptes.

HOTELS

Campings.com
Més de 2.000 càmpings a europa. 
trobaràs fàcilment el teu càmping 
ideal. per a unes vacances inoblidables.

HOTELS

Booking
Descompte addicional de fins al 3% en 
aquesta plataforma on trobaràs més 
de 900.000 allotjaments.

HOTELS

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

HOTELS

Nova Son Alma
tarifes especials en apartaments 
totalment equipats, situats a Menorca, 
a dos quilòmetres de ciutadella.

HOTELS

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

ESPECTACLES

Diverclick
ofertes per a un munt d’espectacles, 
en un munt de ciutats: Madrid, 
Barcelona, Bilbao, saragossa…

MOTOR

Europcar
tarifes i condicions excepcionals 
(d’aplicació en tot el territori espanyol) 
en el lloguer de vehicles.

IDIOMES

Interschools
oferta exclusiva en cursos d’anglès a 
l’estranger per a adults, i programes 
en família.

MOTOR

Letamendi
descomptes en la compra de vehicles 
nous i de gerència, així com en 
revisions i accessoris originals.

BOTIGUES

Mitsubishi Electric
equips d’aire condicionat d’avançades 
prestacions i consums 
excepcionalment baixos.

HOTELS

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

BOTIGUES

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

SOCIAL

Fundació Areté
Fabricació i comercialització d’articles 
de fusta per a activitats ecològiques i 
productes a mida.

HOTELS

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

HOTELS

Castilla Termal
descomptes exclusius en aquest 
concepte d’hotels balneari, ubicats 
en edificis històrics.

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

per a tu i la teva família.cuidem de tu

Més informació a
www.cuidemdetu.org
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