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atorze companys i companyes La Soci, en defnitiva, ha de ser una entitat 
es van presentar a les eleccions integral que ens satis�aci en àmbits molts diver-
per ocupar les set places vacants sos i contribueixi a millorar la nostra qualitat de 
que hi havia a la Junta Directiva, vida. De la mateixa manera, les nostres activitats 
en substitució dels directius que socials han de ser viscudes com una “experiència 
havien exhaurit el període de única” i també i sobretot com una alternativa 

quatre anys de mandat reglamentari. excel·lent per �er coses i passar-nos-ho bé amb tota 
En un context general en què sabem que les la �amília i amb les altres �amílies de la Soci.

entitats com la nostra, culturals, esportives i so- Bàsicament, aquestes són línies d’acció sobre 
cials, que componen el teixit d’acció vital de la les quals ha de pivotar l’Associació del Personal de 
nostra societat, tenen moltes difcultats i més, ”la Caixa” del �utur i que hem de començar a apli-
en general, per trobar gent disposada a dedicar car en el present. En la Junta Rectora celebrada el 
una part —no menor— del seu temps lliure a tre- 15 de �ebrer passat al CosmoCaixa de Barcelona (i 
ballar i a assumir responsabilitats de gestió, de de la qual us in�ormem en aquesta edició de la 
manera absolutament altruista i desinteressada, nostra revista), es va posar èm�asi en la idea que 
del club, l’ateneu, el centre cultural, etcètera del hem de sortir de la nostra suposada “zona de con-
seu barri o ciutat, és altament recon�ortant com- �ort” i apostar per experiències noves, propostes 
provar que, a la nostra Associació del Personal de noves i activitats noves per o�erir més i noves res-
”la Caixa”, vam tenir excedent de voluntaris per postes als nostres companys i companyes de Caixa-
�ormar part de la nostra Junta Directiva. Bank i la Fundació que encara no �ormen part del 

És aquesta actitud una demostració més que nostre gran i ambiciós projecte.
la Soci està molt viva i té moltes ganes de poten- Perquè som la Soci i perquè 
ciar el seu projecte. Un projecte que ha de ser volem seguir sent la Soci: junts, 
engrescador i de tots. I això, sent alhora molt més i millor. 
conscients que, en el mateix context social 
d’avui, el �et de quedar-se aturats, de no �er tots 
els es�orços per avançar, és retrocedir, de la ma-
teixa manera que no �er tots els possibles per 
créixer és empetitir.

En aquesta línia d’anàlisi, hem de tenir molt 
clar i hem d’aconseguir entre tots i totes, és a 
dir, directius, rectors, delegats de secció i el con-
junt d’associats i associades que �ormem part 
d’aquesta gran comunitat associativa, que la 
Soci sigui un gran parc d’oportunitats, que o�e-
reixi alternatives, opcions i respostes als associ-
ats i associades en tots els camps possibles.

La Soci és i ha de ser útil. Què vol dir això? 
Doncs que, a més a més de ser un vehicle �antàs-
tic per estimular i en�ortir les relacions personals 
i un marc ideal per practicar esports i �er activi-
tats culturals i solidàries compartides amb els 
col·legues que en �ormem part, la Soci també 
ha d’o�erir-nos propostes tan diverses com p, er 
exemple, els tallers de cuina per a esportistes o 
per a persones amb al·lèrgies, o tallers d’orien-
tació per a pares primerencs, o una relació d’o�e-
riments atractius per a les vacances o per a l’ad-
quisició de productes de tota mena en 
condicions avantatjoses...

C

UNA EXPERIÈNCIA 

ÚNICA!

LA SOCI ESTÀ MOLT VIVA 
I AMB MOLTES GANES 

DE POTENCIAR EL SEU 
NOU PROJECTE

 
Consell de Redacció

UNA FORTA ABRAÇADA!
En el moment de tancar aquest número de la nostra revis-
ta, s’havia decretat al nostre país l’estat d’alarma per mirar 
d’aturar la propagació imparable de la COVID-19. Que la 

nostra revista serveixi, en aquests moments tan delicats,  per recor-
dar-nos a tots i a totes que formem part d’un proj ecte de relacions 
personals basades en l’afecte i l’amistat.

entra a casa nostra per ensenyar-nos, d’una banda, com ens ho 
passem de bé i, de ’laltra, com de bé ens ho passarem quan aquest 
malson hagi passat.

Una forta abraçada. Guanyarem! 

Tots i totes ens confnem a casa i la Soci, a través de la revista, 
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n un clima de màxima cordia- a dir, que es troba a l’equador 
litat, va tenir lloc el 15 de �ebrer del projecte.
passat la reunió anual de Junta Per a la presidenta, després 
Rectora de l’Associació, que va d’haver superat un dels moments 
aprovar per unanimitat totes més crítics de la seva existència, la 
les propostes presentades per Soci està a punt per encarar el pre-

la Junta Directiva a l’assemblea. sent i el �utur amb confança absoluta. 
La sessió del màxim òrgan de decisió de la Així, va recordar que s’han restablert i 

nostra entitat es va desenvolupar en un ambient en�ortit les relacions amb CaixaBank i la Fun-
molt distèst entre tots els assistents. Aquesta dació, que la Soci ja té una nova seu social, que 
actitud va propiciar un debat serè sobre les qües- s’han renovat els Estatuts, que s’està presentant 
tions que s’anaven plantejant en els di�erents el projecte a tots els companys i companyes de 
punts de l’odre del dia, tractades amb atenció i tot el territori perquè s’hi sumin i, en defnitiva, 
calma, però alhora amb celeritat i anant per que la Soci es troba “amb uns ànims completa-
�eina. ment renovats per adaptar-se als nous temps”, 

La presidenta, Victòria de Lucas, va obrir la va dir.
sessió donant la benvinguda als assistents a la 
assemblea per, tot seguit, ad po tar un discurs 
directe en què va �er una ràpida radiografa del Victòria de Lucas va rematar la seva exposició 
que han estat els dos primers anys del temps tot afrmant categòricament: “La Soci ha de ser 
que �a que encapçala l’actual equip directiu. És útil”. Això vol dir que l’entitat ha d’o�erir pro-

E

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

Millorar la qualitat de vida

El moment àlgid de la reunió va ser la votació  
per renovar la meitat de la Junta Directiva

UNA SOCI ÚTIL PER 
ALS ASSOCIATS 
I LES FAMÍLIES

JUNTA RECTORA DE L’ASSOCIACIÓ 2020

La presidenta, 

Victòria de Lucas, i 

la resta de la Junta 

Directiva.

Aquest document 

forma part de la 

informació facilitada 

als rectors per 

seguir la Junta.

NOTÍCIES
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postes i respostes per millorar la nostra qualitat 
de vida, amb tallers pensats per a la gent jove, A continuació va prendre la paraula el tresorer, 
“com, per exemple, els de cuina per a esportistes, Antoni Artés, que va presentar uns comptes 
els de pares primerencs, els tallers per millorar sanejats i un pressupost equilibrat, tot destacant 
la nostra salut...”. que el 50% del pressupost es cobreix per ingres-

La Soci del present i el �utur ha d’incorporar sos propis.
noves activitats i, sobretot, “ha d’incorporar D’altra banda, la quota d’associat es manté 
cada vegada més les �amílies” en els 45 euros, la qual cosa signifca que ser , va dir la presi-
denta, la qual va acabar el seu discurs tot afr- associat o associada ens costa 3,75 euros al mes! 
mant que l’Associació ens ha de proporcionar És allò de: busqui, compari i...
“experiències úniques”.  

El moment més esperat del matí era la votació 
Tot seguit, el vicepresident primer, Pere Padró, per renovar la meitat més un dels membres de 
va presentar la reestructuració de la Junta Rec- la Junta Directiva. L’assemblea va poder escollir 
tora, que, dels 300 escons que tenia fns alesho- per votació en urna entre 14 candidats per ocu-
res, va passar a tenir-ne 200. par els set llocs que quedaven vacants. Antoni 

Es tracta, va explicar el vicepresident, d’ade- Artés, Jesús Huerta i Elisa Códer van sortir ree-
quar el cens de la Rectora a la realitat social ac- legits, mentre que Ruth Barrera, Vera Paola 
tual. És a dir, de racionalitzar el cens, ja que cal Casoni-Valenti, Albert Rius i Gustavo Ruiz s’es-
tenir en compte que actualment són 130 els trenen com a nous membres de la Junta Direc-
rectors i rectores censats. tiva de l’Associació.

Posteriorment, el vicepresident segon, Juan Cal �er constar la càlida ovació de reconeixe-
Vázquez, va presentar l’in�orme de gestió, men- ment per la bona �eina �eta, que la sala en peu 
tre que Elisa Códer va �er el mateix amb la me- va tributar a Juan Vázquez i a Josep Maria Mora, 
mòria d’activitats corresponent a la temporada que cessaven com a membres de la Directiva. 
anterior. Cap dels dos es va presentar a la reelecció i Josep 

En tots dos casos es va posar de mani�est que Maria Mora, que un any més va conduir l’assem-
les activitats es van consolidant, blea de manera excel·lent, va cedir-li la paraula 
amb 21 noves seccions creades i a la presidenta perquè donés per acabada una 
amb les copes Associació i les sessió molt productiva.
trobades d’associats com a grans La Soci ha de ser una “experiència única”, 
cites que cal potenciar. aquesta és la idea...  

Els 300 de l’assemblea

Pressupost equilibrat

Renovació de la Junta Directiva

L’ASSEMBLEA VA  
APROVAR ELS COMPTES  
I EL PRESSUPOST

1. Una de les 

votacions que es 

van fer al llarg de la 

sessió.

2. Els rectors i 

rectores gairebé van 

omplir l’auditori del 

CosmoCaixa.

3. El bon ambient 

va presidir tota la 

j ornada.

4. L’elecció de la 

Junta Directiva es fa 

per votació en urna.
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Sevilla va acollir una gran Copa Associació de Bàsquet; el  

‘cinc’ de Bizkaia-Araba va guanyar per cinquè any consecutiu

LA FESTA DEL BÀSQUET

evilla va acollir la gran �esta de 

la cistella en clau de Soci. El nos-

tre bàsquet va tornar a tocar 

sostre: “Ha estat una Copa amb 

molt bon ambient, tant dins 

com �ora de la pista”, ens deia 

satis�et el delegat de la secció amftriona, Ra�ael 

Alvarado. Podia estar content, entre altres coses, 

perquè la X Copa Associació de Bàsquet 2020 va 

estar impecablement organitzada. Primer triple! 

Cal dir que les vuit seccions participants (tot un 

rècord) van demostrar habilitats i bones maneres, 

però fnalment van tornar a ser els companys de 

Baloncesto Bizkaia-Araba els que es van endur 

novament la Copa cap a Euskadi. I ho van �er, a 

més a més, per cinquè any consecutiu, ja que 

juguen molt bé i, a més a més, tenen pro�unditat 

de banqueta.

Les expedicions es van allotjar a l’hotel Sevilla 

Center, molt proper al Centro Deportivo Pirotec-

nia de Sevilla, un pavelló molt ben equipat amb 

dues pistes que es van omplir amb els basquetbo-

listes de la Soci. Segon triple!

S

Triple  

per a la Soci

Els dos equips 

plegats després de 

del campionat.

El concurs de triples  

va tenir un bon nivell.

fnalistes posen 

disputar la gran fnal 

LES VUIT SECCIONS 
PARTICIPANTS (TOT UN 

RÈCORD) VAN DEMOSTRAR 
LES SEVES HABILITATS I 

VAN CONTRIBUIR A FER DEL 
CAMPIONAT TOT UN ÈXIT
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Jornada intensa

Tot els partits es van disputar en una intensíssima 

jornada del dissabte. Els vuit equips es van dividir 

en dos grups de quatre, que es van en�rontar en-

tre ells en dues lliguetes. Els dos primers de cada 

grup van jugar la gran fnal.  

La jornada es va celebrar amb molt bon am-

bient i molt de caliu. En el grup 1, les seccions 

de Baloncesto Madrid, Baloncesto Almería i 

La secció Baloncesto Bizkaia-Araba 

(que enguany ha incorporat el nom 

de la província alabesa al seu) j a té 

cinc copes al seu palmarès i amplia l’avantat-

ge respecte de Baloncesto Madrid, amb tres, 

i Bàsquet Barcelona, que en té dues. 

 Barcelona 

 Barcelona 

 Granada 

 Madrid 

 València 

 Bilbao 

 Almeria 

 Barcelona 

 Múrcia 

 Sevilla   

  

Any Seu Campió

2011 Baloncesto Madrid
2012 Baloncesto Madrid
2013 Baloncesto Madrid
2014 Bàsquet Barcelona
2015 Bàsquet Barcelona
2016 Baloncesto Bizkaia
2017 Baloncesto Bizkaia
2018 Baloncesto Bizkaia
2019 Baloncesto Bizkaia
2020 Baloncesto

Bizkaia-Araba

PALMARÈS 2019-2020

Tots els partits van 
ser molt disputats. 

Els equips van  j ugar 
amb molta intensitat 

i gran esportivitat.

El bon humor i 
la companyonia 
van presidir tots 

els  encontres. Les 
felicitacions mútues 
van ser la constant.
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l’amftriona de Baloncesto Sevilla, ho van pro-
var de totes les maneres, però no van poder 
evitar que Baloncesto Bizkaia-Araba imposés 
la seva superioritat.

En canvi, el grup 2 va ser més competit, amb 
els equips de Baloncesto Teneri�e, Baloncesto 
Murcia i Baloncesto Campo de Gibraltar lluitant 
fns a l’última cistella, que, fnalment, va resul-
tar decisiva perquè Bàsquet Barcelona s’acabés 
classifcant en primer lloc.

D’aquesta manera, la gran fnal va tornar a en-
�rontar, con l’any passat, els comp yan s bascos 
amb els catalans. Baloncesto Bizkaia es va impo-
sar amb autoritat, tot i que Bàsquet Barcelona, 
que va arribar molt cansat, va donar la talla en 
tot moment.

Prèviament a la disputa de la fnal, va tenir 
lloc l’esperat concurs de triples, en què van 
participar els millors llançadors de cada equip 
i del qual va resultar guanyador en Dídac, de 
Bàsquet Barcelona. L’MVP de la Copa va ser ator-
gat a Oier, de l’equip campió.   

 

 

Final repetida

B. Madrid, 52 – B. Almería, 28
B. Bizkaia-Araba, 64 – B. Sevilla, 37

B. Sevilla, 42 – B. Almería, 38
B. Madrid, 57 – B. Sevilla, 41
B. Bizkaia-Araba, 53 – B. Almería, 36
B. Bizkaia-Araba, 59 – B. Madrid, 44

B. Barcelona, 51 – B. Tenerife, 26
B. Barcelona, 61 – B. Murcia, 42
B. Murcia, 56 – B. Tenerife, 44

B. Campo de Gibraltar, 35 – B. Tenerife, 34
B. Barcelona, 47 – Campo de Gibraltar, 45

En un ambient molt animat que feia 
presagiar l’intens cap de setmana 
que es va viure a Sevilla, les expe-

en l’acte d’inauguració de la X Copa Associ-
ació de Bàsquet, que va tenir lloc a l’Hotel 
Sevilla Center, on estaven allotj ades.

tenir lloc al restaurant sevillà La Basílica el so-
par de cloenda i el lliurament de la Copa a 
l’equip guanyador i altres trofeus.

A l’acte de benvinguda va assistir la dele-
gada territorial de Sevilla Occidental de Cai-
xaBank, María Jesús Catalá, acompanyada del 

Junta Directiva de la Soci va estar representa-
da per la companya Elisa Códer, de Huelva. 
Tercer triple!  

 

B. Murcia, 44 – B. Campo de Gibraltar, 33 

 

 

 

dicions dels equips van ser rebudes divendres 

Dissabte, després de j ugar-se la fnal, va 

director de Recursos Humans, Jesús Téllez. La 

Pista 1

Pista 2

Final

Concurs de triples

MVP

B. Bizkaia-Araba, 48 – B. Barcelona, 31

Dídac (B. Barcelona)

Oier (B. Bizkaia-Araba) 

Tota l’expedició 

basquetbolista 

va gaudir del 

sopar de cloenda 

i del lliurament de 

trofeus.
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l President de la Fundació Ban- bilitat i estima per la Soci, un sentiment que va 
cària ”la Caixa”, Isidre Fainé, quedar palesat en tota la trobada. La Junta Di-
acompanyat del nou director rectiva va agrair “la visita a la que és casa vostra”, 
general de l’entitat, Antoni als dos convidats.
Vila, van visitar la seu social del Val a dir que, emmarcada en un to molt distès, 
carrer Sardenya, on van ser re- la trobada va ser realment amena i entretinguda. 

buts per la Junta Directiva de l’Associació amb Així, a banda de la reunió que es va mantenir, el 
la presidenta, Victòria de Lucas, al capdavant. President no va deixar passar l’oportunitat de 
La visita es va produir el 15 de gener passat. El saludar els companys i companyes que es trobaven 
President és associat i sempre ha mostrat sensi- a les instal·lacions fent activitats.  

 

Isidre Fainé ens va visitar acompanyat del nou 
director general de la Fundació, Antoni Vila

ACTUALITAT SOCI

US HI VOLEM A TOTS!

UNA TROBADA  

MOLT ESPERADA

E

Isidre Fainé i 

Antoni Vila, amb 

els membres de la 

Junta Directiva de 

l’Associació.

Per fer-se associat o associa- es troba a la part superior dreta de 

da i poder gaudir de tots els la pantalla; emplenem el formula-

avantatges que suposa for- ri i l’enviem. 

mar part de l’Associació del Personal Si treballes a CaixaBank o a la 

de ”la Caixa”, només cal un tràmit molt Fundació, estàs llegint la nostra 

senzill a través de la nostra pàgina web. revista i no ets associat: company 

Entrem a www.lasoci.org i, tot se- o companya, no t’ho pensis més! 

guit, fem clic a l’opció “alta Apunta’t i sigues dels nostres! ”, que on-line

ASSOCIA’T AMB UN  
SIMPLE TRÀMIT 'ON-LINE'!
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SENDERISMO 

ALICANTE,  

AMB PAS FERM

La caminada per la serra 
-

ques de l’Alcoià i l’Alt Vi-
-

rancs de Lacarda , Taguega i 
Canalic; la ruta molt còmoda del 
Menetj ador des de la font Roj a, o 
l’itinerari de la serra de la Fenosso-
sa, tot seguint el curs del riu Vina-
lopó, han estat algunes de les 
sortides més celebrades d’aques-
ta temporada pels companys i 
companyes de la secció dels ca-
minants alacantins.

Senderismo Alicante té un pro-

“amb l’obj ectiu de combinar exer-
cici físic amb l’oportunitat de fer una 
activitat en bona companyia, famí-
lia i amics de la Soci”, ens diu el de-
legat alacantí, Álex Guij arro. Els 
senderistes alacantins han comen-
çat l’any a molt bon ritme i els agra-
daria ser més colla. Alacantí o ala-
cantina, què esperes?  

d’Onil, entre les comar

nalopó, que va transitar pels bar

grama de caminades ben defnit, 

er sisè any consecutiu barcelonina van formar part dels més 
i emmarcada com de 13.000 participants que hi van pren-
una activitat del PAS- dre part.
Voluntaris de ”la Cai- Cal dir que, en el moment de redac-
xa”, la secció Cami- tar aquesta notícia, es portaven recap-
nants Barcelona va tats més de 370.000 euros destinats a 

prendre part en la Barcelona Magic p jro ectes socials molt diversos, com 
Line 2020, la caminada solidària que els pisos d’inclusió, les teràpies com-
organitza l’Hospital Sant Joan de Déu plementàries, la cooperació internaci-
de Barcelona, amb l’objectiu de sensi- onal i la recerca...
bilitzar sobre els programes d’atenció “En aquesta prova solidària tot està 
a les persones més vulnerables i recollir pensat perquè hi pugui participar el 
fons per a ells. màxim de gent possible i per això es 

“Després de l’experiència dels cinc fan curses de distàncies diverses per a 
anys anteriors, enguany hem tornat a tots els públics” l delegat. “Penseu , diu e
caminar a favor d’aquesta institució que, en les proves de 10 i de 15 quilò-
tan emblemàtica”, ens explicava el metres participen persones amb cadi-
delegat de la secció, Eduard Riu, poc ra de rodes o amb la mobilitat reduïda 
després d’haver acabat la caminada. en diversos graus”, afegeix.

Caminants Barcelona va batre el 
rècord de participació en aquesta pro-

La VII Magic Line Sant Joan de Déu va amb 53 caminants, la majoria dels 
2020 es va celebrar l’1 de març i els quals va completar la distància dels 10   
companys i companyes de la secció quilòmetres. Enhorabona!   

Petj ada solidària

LA MAGIC LINE 
PER SISENA VEGADA

PAS A PAS...

DES D’ALACANT

P

Fidels amb la marxa solidària per 
l’Hospital Sant Joan de Déu

PAS-Voluntaris de ”la Caixa” !
1. Un grup d’associats, a l’arribada a la plaça Nova de Barcelona.

2. Foto de família davant del Pavelló Alemany, dissenyat per Mies van 

der Rohe, on va començar una de les rutes. 
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es cares dels nois i noies eren can, van congeniar des del primer quilòmetre. 
d’expectació. Les dels seus �a- “Ens ho hem passat molt bé i agraïm molt el 
miliars, d’agraïment barrejat gest que la Soci de ”la Caixa” ha tingut amb els 
amb les ganes de començar a nostres �ills, que han passat una jornada de 
caminar. Davant seu, els espe- muntanya que realment recordaran durant 
rava una excursió de bellesa molt de temps”, explicava un dels �amiliars. Ser 

paisatgística i caminar molt agradable, convi- solidari, amb la Soci!  
dats per la secció Senderismo Teneri�e. El delegat, 
Ángel Rodríguez, sempre pendent de tots els 
detalls, l’havia preparat a consciència.

En el marc del PAS-Voluntaris de ”la Caixa”, 
“els vam preparar una ruta d’uns 15 quilòmetres 
pel sender de Fuentes del Río Lobos,  entre 

 centenaris (planta autòctona del gènere de 
l’alvocat) i coves de vidre”, explica el delegat.

Va ser una caminada sense trams exigents i 
molt atractiva, que va discórrer per uns paratges 
preciosos que van conduir el grup fns a la loca-
litat de Gete.

Els companys i companyes de la secció canària i 
els seus convidats especials de l’associació Asper-

 

viñáti-

gos

Solidaritat Soci

AMB NOIS AMB  
SÍNDROME D’ASPERGER

SENDERISMO TENERIFE

SENDERISMO BURGOS

L

CAMINANT PEL CAÑÓN DE RÍO LOBOS

Asociación Asperger Islas Canarias

El 2005, un grup de pares i mares van crear una associació per 

aj udar les persones amb la síndrome d’Asperger i les seves fa-

mílies amb l’obj ectiu de procurar-los un desenvolupament 

 

El recorregut va començar al pont romà de L’expedició va comptar amb una nodrida participació 

la localitat d’Hontoria, va passar per Torcón de companys i companyes que, després, van posar-hi 

i tot seguit es va endinsar pel Cañón del Río el colofó amb el dinar de cloenda. Són els de Sende-

rismo Burgos i munten unes sortides molt interessants 

i atractives. “I, sobretot, amb la millor de les compa-

Leonardo, “on ens recull el bus per tornar-nos a casa”. nyies”. A la propera, compten amb tu. 

personal sense fssures i una plena integració social i laboral. 

Lobos fns arribar a la divisòria entre Burgos i Sòria, per 

acabar la ruta en un punt fxat de la carretera de San 

Tots els assistents, 

sobretot els més 

j oves, van gaudir 

d’una excursió molt 

maca.

–

–

ts.aspercan@gmail.com

ASPERCAN

PAS-Voluntaris de ”la Caixa” !
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REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

VAM FER LA MARATÓ  
PULMONS I MORAL  

DE SEVILLA
DE FERRO...

La dita “marató més plana d’Europa” va signifcar 

la j ove secció no van poder córrer amb la samarreta ofcial: 

un repte molt important per als companys de la 
secció Triatlón y Fondistas Sevilla i “acabar-la va 

suposar una satisfacció enorme” els cor-, confessava un d
redors sevillans poca estona després d’haver creuat la línia 
d’arribada.

Cal recordar que, tot i que inicialment la secció es va 
nodrir de corredors sevillans, des de molt aviat que s’hi van 
inscriure companys d’altres llocs d’Andalusia com Huelva, 
Cadis, Còrdova o Jaén.

L’únic però, pe ql ue fa la participació de la secció a la 
Marató de Sevilla, va ser que alguns dels nous membres de 

“ens vam inscriure a la secció amb poc marge i encara no les 
teníem”, ens explica el delegat, Fernando Rubiales.  

Els corredors i corredores de Triatló i Fondistes Bar-
celona, amb la delegada, Núria Torralba, liderant el 
grup han completat el primer trimestre del 2020 a un 

ritme alt, de fet, el mateix ritme amb què van acabar l’any an-
terior, tot corrent i completant un calendari de proves exigents 
i apassionants. 

La primera cita important del 2020 per als nostres atletes 
va ser la Mitj a Marató de Granollers i la segona Mitj a Marató de 
Barcelona. Entre els centenars de participants d’ambdues 
proves, s’hi v pan oder veure mallots de la Soci. Grans!  

  

  

ENS AGRADA

CÓRRER

Contents i 

satisfets després 

de superar el 

repte de la Marató 

de Sevilla.

SENSE PARAR...

MARATONIANS!
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onnexió dels dos mars, pel ves-
sant �rancès: del Mediterrani 
al Cantàbric és el GR-10 que va 
completar l’expedició de Mun-
tanya Barcelona. Ens ho expli-
ca el delegat, Joan Bastús: “A 

Banyuls vam iniciar les tres primeres etapes, 
que ens van portar pels primers cims del Pirineu. 
Uns cims de poca alçada, però no poc exigents: 
el Sail�ort i el Neoulous, de 1.256 metres, fns al 
coll de l’Ullat”.

“A la segona jornada vam �er una etapa llar-
ga de 25 quilòmetres, però evitant-nos de pujar 
cap cim las. Finalment, el tercer dia , fns a Las Il
de la travessia, sempre en direcció al Canigó, 
vam arribar fns a La Palette, tot a�egint un ascens 
opcional, i molt celebrat, al cim del Roc de Frau-
sa 2, de 1.411 metres.” Continuarà…    

DE LA MEDITERRÀNIA 
AL CANTÀBRIC

MUNTANYA BARCELONA

C

La ruta GR-10 travessa per 

indrets on es pot fer una 

immersió en la natura.

Les companyes i companys 
de la secció van fer la ruta 

en tres etapes
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ESPORTS

Les seccions d’esquí de la Soci saben 
gaudir de la temporada de neu

ESQUIAR
ENS AGRADA
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2

1

3

ESQUÍ MALLORCA

ESQUÍ GIRONA

ESQUÍ VALENCIA

ESQUIANT  
EN FAMÍLIA  
A LES ANGLES

LA PENYA DELS !

ESQUIANT AMB LA SOCI!

150

Per cinquè any consecu-
tiu, la secció Esquí Ma-
llorca va dur a terme la 
seva Setmana Blanca 
particular a l’estació 

�rancesa de Les Angles. “Com és cos-
tum, vam anar-hi diverses �amílies amb 
nens i nenes d’edats diverses”, explica 
el delegat, Antonio Juan Fernández. 

Així, les �amílies de la secció mallor-
quina es van desplaçar en vaixell fns a 
Barcelona, amb els cotxes carregats per 
continuar el viatge de tres hores fns a 
Les Angles, un poblet a 1.500 metres, 

Van acabar l’hivern de després de les esquiades quan situat a peu de les pistes.
presentant una tar- �em escapades d’un dia” Es tracta d’un cas molt poc �reqüent, , explica el 
geta de 150 inscrits: delegat. únic als Pirineus, ja que “les pistes arri-
pares, mares i �ills. En el moment de tancar l’edició, ben fns al casc antic del poble, 
Esquí Girona, amb Esquí Girona havia completat  gai- la qual cosa li con�e-

Josep Foradada en les �uncions d’en- rebé una desena de sortides, rubri- reix una quadre 
tusiasta delegat, marca unes xi�res cades amb la Setmana Blanca a Ba- me ravellós”. L’es-
espectaculars. queira, en què van participar tació d’esquí té 

El secret? O�erir un programa de �amílies de Girona i també de Bar- 45 pistes per 
sortides atractiu que, amb els anys, celona i Lleida. a tots els ni-
ha �ormat un nombrós grup de fdels “Els tres primers dies van ser vells. Una 
que gaudeixen esquiant plegats i excepcionals, amb un sol radiant i delícia. 
�ent caliu als hotels on s’allotgen una qualitat de neu boníssima, men-
muntant activitats paral·leles. tre que els altres dos la temperatura 

“Som �amílies senceres que ens va pujar una mica i la neu es va tor-
trobem i ens ho passem �antàstica- nar primavera”, explica el delegat. 
ment, esquiant i �ent colla �ora pis- “Vam tancar la setmana el divendres 
ta, ja sigui als hotels en les sortides amb un sopar i una �esta de cloenda”. 
de cap de setmana o amb el dinar No hi va �altar de res! 

“Quan saben que anímic, les �amílies valencia-
l’endemà hem de nes han trobat en les escapades 
llev ar-nos ben a l’estació de Valdelinares “una 
aviat per anar a activitat �antàstica per esquiar 
esquiar amb la amb els nostres flls i les altres 

Soci, els nens van a dormir sen- �amílies d’associats amb els 
se protestar i l’endemà son els quals hem �ormat una colla 
primers a despertar-se” molt maca”, expli- , ens comenta la 
ca un dels components de la delegada.
secció Esquí Valencia. Amb No hi ha pista que se’ls re-
Ascensión Yepes �ent de motor sisteixi. T’hi apuntes?...  

Esquí Girona té un gran 
poder de convocatòria.

Tota una  
aventura a  
la neu per  
a les famílies  
de la secció.

Esquí en família a Valdelinares.
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GOLF MÁLAGA I ELS SEUS 
TORNEIGS SOCIALS

SEVILLA EMBOCA EN CLAU DE SOCI

La secció Golf Málaga va ral, en unes j ornades esplèndides. 
disputar els dos primers “Ens ho vam passar molt bé, com 
torneigs socials de la tem- sempre, i vam gaudir d’un dia espor-

tivament molt entretingut que va 
una bona excusa per als companys 
i companyes de la demarcació per colla”, explica la delegada malague-
trobar-se i compartir plegats una nya, Nuria Sánchez, després de la 
j ornada d’esbarj o i companyonia. segona trobada.

Els companys i companyes ma- Si ets de Màlaga o província, la de 
laguenys van j ugar al club El Chapar- golf és una secció per apuntar-s’hi!  

És el lloc adequat i l’excusa g pru  de 36 j ugadors que van gaudir 
ideal: el Torneig Social que “d’un camp espectacular i d’un am-
Golf Sevilla, amb el delegat, bient de companyonia excel·lent”, 

Jesús Cascallana, presentant cre- explica el delegat.
dencials, va organitzar “al club de la Manuel Martín, J. Manuel Márquez 
bonica localitat d’Arcos de la Fronte- i J. Ramón Aranega van copar els tres 
ra, que alguns vam tenir l’ocasió de primers llocs de la 1a categoria, men-
visitar”. Hi van participar companys i tre que Rafael Pérez va presentar la 
companyes de Sevilla i també de millor targeta de la 2a categoria. Golf 

i Soci, esport i companyonia. 

porada d’hivern, que van s gi nifcar 

fnalitzar amb un sopar amb tota la 

Cadis i Huelva, fns a completar un 

 

  

‘GREEN’ SOCI

TTOORRNNEEIOG  SSOOCCIIAALL

PASSIÓ PEL

GOLF

Alguns dels associats, en companyia de la 

delegada de la secció, Nuria Sánchez.

El camp d’Arcos de la Frontera  

va acollir el Social organitzat per  

Golf Sevilla. 
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Fermí Puig, Joaquín Salgado, Josep 

Ferran, Joan Albert Rizzo, Josep 

Maria Yxart i Joan Domingo.

Obj ect iu assolit ! Després 

d’aconseguir l’ascens a la ca-

tegoria de 2a B la temporada 

passada i gràcies als bons resultats as-

solits enguany, la secció Tennis de Tau-

la Barcelona s’ha assegurat la perma-

la RTBTT (la federació territorial), en la 

modalitat de veterans.

La secció disputa els seus partits 

socials i els del campionat federatiu (els 

dilluns a les 20 h) a la nova seu social de 

la Soci i “tant nosaltres com els j ugadors 

dels equips rivals valorem molt positiva-

ment el nou escenari”, explica Fermí Puig, 

un dels integrants de la històrica secció 

Aranj uez va rebre els ser un paratge excel·lent”. En barcelonina.

companys i companyes aquest marc i un camp de nou 

toledans amb un dia forats a dues voltes, Lidia Pruna 

assolellat i unes temperatures va guanyar amb autoritat el tercer D’altra banda, cal destacar que quatre 

per sobre dels 20 graus i sense ni torneig social de la temporada. j ugadors de la secció estan inscrits per 

una lleu mostra de vent. El golf és l’excusa, les ganes de participar en els Campionats d’Espanya 

trobar-se i passar una j ornada de Veterans, que s’han de disputar a la -

sentar unes condicions atmos- localitat alacantina d’Altea. Molta sort! j unts, l’obj ectiu.

fèriques idònies”, explica un dels Golf Toledo s’ho munta molt 

participants, mentre que el Club bé. “I estem a punt per competir 

de Golf d’Aranj uez, situat en un en la Copa Associació de Huelva”. 

meandre del riu Taj o, “va resultar T’hi apuntes? 

La Copa Associació en les nostre sentiment de grup. En el mo-

distintes disciplines en què ment de tancar l’edició d’aquesta 

actualment es disputa és un 

referent a casa nostra, tant pel fet de -

ser l’encontre esportiu entre les diver- putarà els dies 19 i 20 de j uny a Huel-

ses seccions esportives de la Soci, 

com pel fet de convertir-se en un acte competicions estatals de pàdel i de 

associatiu transversal que reforça el futbol sala. 

nència en aquesta categoria o�cial de 

És a dir, “el Real Sitio va pre

revista, tenim con�rmada la seu i les 
dates de la  Copa de Golf, que es dis

va. Encara queden per con�rmar les 

Campionats d’Espanya

 

   

  

PUNT, SET, PARTIT 
I OBJECTIU!

GOLF TOLEDO,  
EN BONA FORMA

LA DE GOLF SERÀ A HUELVA

TENNIS DE TAULA BARCELONA

TTOORRNNEEOIG D DE’ AARRAANNJJUUEEZZ

EL JUNY, MÉS COPES...
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a con�erència del cicle Història entre germanastres i que va comentar que recor-
de la Música, impartida pel dava per�ectament “com en la realitat es van 
musicòleg Joan Vives i dedica- reproduir les mateixes situacions que presenta-
da a Clara Schumann en el bi- va la pel·lícula, amb un paral·lelisme molt 
centenari del seu naixement, sorprenent”.
i la presentació d’una nova 

activitat, oberta a tothom i impulsada des de la 
secció d’Història Barcelona, com és el CineClub 
Soci, van ser els punts àlgids del primer trimes- “La idea és �er una projec-
tre de l’any d’aquesta secció. ció, cada dos mesos, d’un 

Respecte al CineClub Soci, la sessió inaugu- clàssic del cinema acom-
ral va consistir en la projecció del clàssic del p yan at d’un col·loqui amb 
cinema  judicial, , a la sala especialistes i cinèfls”, 
auditori del Local Social. explica la delegada, Roser 

Cal destacar l’animat col·loqui que es va ge- Pàez.
nerar després de la projecció d’aquest gran clàs- La propera sessió del 
sic del cinema judicial entre els assistents, amb CineClub està prevista per 
la presència de la Blanca, una companya advoca- a fnals d’abril. És una activi-
da que havia �et de jurat popular en un judici a tat oberta a tots els associats. Hi 
Burgos en què es jutjava el cas d’un assassinat esteu tots convidats! 

 ietatDotze homes sensep

L

ES CREA 

EL CINECLUB SOCI

OBERT A TOTHOM

NOVETAT BREUS

Proj eccions per a  
tots els associats

 

 

  

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

Amb Antonio 
Castellón lide-

El co mpa ny rant el grup, els 
Juan Sánchez, companys i companyes 

d’Historia Granada van 
el pseudònim de Cosán, acomiadar l’hivern amb 
ha publicat la seva sego- una passej ada per la 

Granada gòtica i renai-
xentista, amb visita obli-
gada a la Capilla Real. 

sobre un  d’èxit 
que veu truncada la seva 
carrera per la crisi del 
2008. Acomiadat de la 
seva empresa, divorciat, Els companys i companyes de la secció Historia 
ensorrat anímicament, Madrid, amb Lourdes López al capdavant, van 
busca una sortida en una quedar citats al carrer de Recoletos, l’emblemà-
pàgina de cites d’internet… Una bona lectura per saludar tica via de la ciutat, per iniciar una passej ada plena d’his-

que frma amb 

na novel·la, amb el títol 

 (Caligrama Editorial), 

la primavera. Enhorabona!  tòria fns a l’església de Santa Bárbara. 

Si 

oyeras cantar a la alon-

dra

broker

SEGONA NOVEL·LA  HISTORIA GRANADA
DEL COMPANY COSÁN

HISTORIA MADRID

Un moment de la 

conferència sobre 

Clara Schumann.
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ls interns i els fami- i cantaires, la nostra secció va inter-
liars, juntament pretar una dotzena de temes del seu 
amb el personal acurat repertori de peces de la músi-
assistencial del ca autòctona i tradicional canària.
Centro Sociosani- José Carlos Hernández és el de-
tario de Fasnia, en legat: “L’acollida de la gent ha estat 

un nombre que superava el centenar estupenda i tots, ells i nosaltres, 
de persones, van gaudir d’una mati- hem gaudit molt”. Cultura, amistat 
nal diferent, molt animada i amb i PAS-Voluntaris de ”la Caixa”. Això 
música en directe. és la Soci. 

El motiu? La visita que els va fer la 
nostra secció Música Popular Teneri-
fe. Amb un grup format per 27 músics 

 

 

 

E

LA MELODIA  

D’UN GEST BONIC

MÚSICA POPULAR TENERIFE

ENS VA EL ‘COUNTRY’

BALLS EN LÍNIA 
MALLORCA  
HO CLAVA

El ball en línia és una disciplina 

que plasma la coordinació en 

equip, j a q ue els seus compo-

 com l’estil més sovintej at. 

Creada fa cinc anys, la secció Balls en Lí-

nia Mallorca continua gaudint de la com-

binació perfecta de música, ball, marxa, 

diversió i ganes de passar-s’ho bé plegats.

  L’última activitat de la secció mallor-

quina, amb Manuel Crespo marcant el 

pas, va ser la trobada a Ca na Rosa, un marc 

preciós per ballar bon  i deixar-se 

portar per la música de sempre i el bon 

ambient”, explica un dels membres de la 

secció, barret en mà.

Si ets mallorquí i tens ganes de pas-

sar-t’ho bé, apunta’t a Balls en Línia Ma-

llorca. Bona elecció!  

amb 

Manel Pé-

rez Cherto i la resta 

de ls co mpa nys i 

companyes amb la 

càmera a l’espatlla, 

va dur a terme una 

sortida de treball per 

posar en pràctica les 

habilitats per a la fo-

llum de tarda i de nit. 

Aquesta magnífica 

vista de la ciutat és 

una most ra de la 

bona feina feta. 

nents formen coreogra�es molt diverses, 

amb el 

togra�a urbana amb 

country

country

Fotografia 

Girona,  

PAS-Voluntaris de ”la Caixa” !
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REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

a cuina oriental té una diver- simpatia i el bon am-

sitat de sabors, ingredients i bient van copar la 

espècies que supera amb es- vetllada, fins al punt 

creix les possibilitats d’una que els uns i els altres van 

jornada gastronòmica. De la quedar per repetir l’experi-

mateixa manera, el Taller de ència, tot i que amb les cartes 

Cuina Oriental que la secció Gastronomía Bil- canviades...

bao va preparar per a les persones de l’associ- Emmarcada en el PAS-Voluntaris de ”la Cai-

ació de gent gran i amb cert grau de dependèn- xa” ’, l activitat va tenir lloc a l’escola de cuina 

cia Nagusien Etxea, del barri de Romo de Getxo, Kitchen Academy de Getxo. Així, després de 

va superar abastament qualsevol previsió. La cuinar algunes receptes típiques de la cuina 

L

CUINA ORIENTAL  

A BILBAO

TALLER SOLIDARI

Gastronomía Bilbao va preparar un 
taller molt especial per a l’associació 
Nagusien Etxea, que cuida persones 
grans amb cert grau de dependència
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a secció Jocs de “Ens ho passem bé jugant al 
Taula Mallorca, truc i la veritat és que �ormem un 
amb Xisco Bar- bon grup, molt animat i que, més 
celó repartint enllà del joc, té una molt bona 
les cartes, va dis- relació”, explica el delegat. I en 
putar les fnals Xisco a�egeix: “Vull animar els 

de dos torneigs socials que es associats i bene�iciaris mallor-
disputen paral·lelament, amb quins que s’incorporin a la secció 
sengles convocatòries que van de truc”. Per cert, és indi�erent 
tenir lloc a Binissalem i a Palma, que se sàpiga jugar al truc o no: 
respectivament. “amb nosaltres tots n’apren-

Així, d’una banda i després dran”, remata. Som-hi!  
d’unes mans amb sort dispar, els 
guanyadors del Torneig Truc de 
Bini (abreviatura de Binissalem) 
van ser: Guillem Ferrer, Josep Joan 
Capó i Manolo Crespo; mentre que 
Francesc Barceló, Enric Ferrer i 
Joan Barceló van ser els fnalistes.

D’altra banda, i pel que �a a la 
Lliga d’Hivern de Palma, després 
d’una vetllada intensa i molt en-
tretinguda, la guanyadora abso-
luta és Lisa Bonnín, amb 15 punts, 
seguida de Xisco Barceló, amb 14 

xinesa i unes postres, tots els presents van as- punts, i de Miquel Mairata, amb 
saborir les menges plegats. 13 punts, completant el podi. En-  

En nom dels companys i companyes de la horabona!
secció bilbaïna que van participar activament 
en la trobada, el seu delegat, José Hurtado de 
Mendoza, va expressar la satis�acció pel resultat 
de la trobada: “Hem quedat molt satis�ets de 
l’experiència, ja que el maridatge entre l’art de 
la cuina i el contacte amb les persones de Na-
gusien Etxea ha estat molt enriquidor i molt 
agradable”.

En aquest sentit, i s ge ons va ratifcar el mateix 
delegat, “com que es va donar la circumstància 
que moltes d’aquestes persones grans són de 
llocs diversos, ja que, a més de bascos, n’hi havia 
de gallecs, asturians i altres indrets, vam quedar 
per a una propera trobada en què ens ensenya-
rien receptes de la seva terra”. Fantàstic! 

Un proper àpat

 

 

  

1. Un moment del 

Taller de Cuina 

Oriental.

2. El millor, com 

sempre, va arribar 

a l’hora de tastar 

els plats.

L

LA SECCIÓ DISPUTA 
LA FINAL EN DOS 
TORNEIGS SOCIALS

A MALLORCA JUGUEM AL TRUC

PAS-Voluntaris de ”la Caixa” !

El j oc de cartes del 

truc és molt popular a 

les Balears, així com 

també a València. El j oc consta 

en realitat de dos de paral·lels: 

l’envit i el truc. L’envit es j uga en 

la primera ronda de les tres car-

tes que es tenen a la mà i el truc, 

el j oc principal, es j gu a durant 

les tres rondes.
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ho passen bé jugant a �utbol i �ent 
els seus torneigs socials amistosos, En aquesta ocasió, els companys de Fútbol Sala 
però, a més a més, la seva afció Jaén Sur van organitzar un torneig amb equips 
també pren una dimensió social. �ormats per nois amb “capacitats distintes” de 

Adscrita al PAS-Voluntaris de l’Associació Down Jaén, la Residencia Alhucema 
”la Caixa”, la secció Fútbol Sala Jaén Sur, amb de Torredelcampo i el Club Ali-Up Bailén.
Ra�ael Redecillas lluint el braçalet de capità, va Com en altres ocasions, la trobada va tenir 
organitzar un altra d’aquelles activitats lligades lloc a les instal·lacions esportives Five Academy 
a la pilota de les que no s’obliden. de Jaén i hi van participar els companys de la 

“E�ectivament, no s’obliden perquè cada any secció, els nois i noies als quals anava dirigida, 
t’adones que les persones per a qui hem muntat els �amiliars i els monitors de les entitats socials.
aquest torneig s’ho passen bé i t’ho agraeixen Precisament, un dels monitors de les perso-
com només elles saben �er”, explica el delegat. nes amb discapacitat valorava molt positiva-

ment l’activitat: “ja que cal tenir en compte 
que, a més de l’aspec-
te lúdic del joc, tot el 
que sigui �er activi-
t at s qu e ob l igu i 
aquestes persones  a 
moure’s, a córrer i a 
�er moviments coor-
dinats els estimula 
molt”.

Un cop més, Fút-
bol Sala Jaén Sur gua-
nya per golejada!  

 

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

PAS-VOLUNTARIS DE ”LA CAIXA”

JAÉN, TRIANGULAR  
DE FUTBOL INCLUSIU

La secció Fútbol Sala Jaén Sur golej a amb l’organització 
d’un torneig  amb persones amb capacitats distintes

GOLS SOLIDARIS

S’
L’esport va tornar 

a ser una eina 

d’integració i de 

foment de valors 

socials i humans.

Els participants s’ho van passar molt bé.

Residencia Alhucema - 

Asociación Down Jaén

Club Ali-Up Bailén

Torredelcampo     

Es tracta d’una residència de Jaén 
per a persones amb discapacitat intel·lectual.

síndrome de Down i altres discapacitats intel-
lectuals, que són assistits per un ampli equip 
d’especialistes.  

-
alment a través de l’esport a persones amb 
discapacitat intel·lectual.  

 

Fundada el 1991 per pares i mares de flls amb 

 

Neix el 2010, amb la fnalitat d’integrar soci

Triangular!
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mplir l’auditori del L’èxit d’assistència a la convoca-
CaixaForum no és tòria es va traduir també en un rè-
tasca senzilla i ho va cord de recaptació, ja que, entre les 
aconseguir. Davant quantitats recollides en les repre-
d’un públic nombrós, sentacions que s’havien �et al teatret 

fdel i entregat, la Teatral va dur a del Local Social més la del CaixaFo-
terme la representació de l’obra rum, es van recaptar 2.835 euros. 

, escrita per l’associada M. Aquets diners van ser destinats a 
Àngels Sellés, inspirada en la novel- l’entitat social Tamaia.
la de l’escriptora Isabel-Clara Simó, En total, més de 700 persones 

han vist l’obra. Bravo! 

Des-

coneguda

T’imagines la vida sense ell?

A continuació es reprodueixen dos extractes de 

les crítiques, que podeu llegir íntegrament en la 

versió digital de la revista, de dos companys i 

autors teatrals.

“Una actuació, individual i grupal, supèrbia, ex-

pressiva i alhora continguda, que denotava una 

direcció molt ben pensada i un treball dels intèr-

prets digne d’elogi. 

Hi van aj udar molt un excel·lent j oc de llums, 

que semblava multiplicar els escenaris; un afegit 

musical de gran sensibilitat, i també una regido-

  ria i un treball general de moviments sobre l’es-

cenari i d’ocupació del mateix que ens van sem-

blar de gran factura.”

anys seixanta i principis del setanta del segle 

passat, on la situació de les dones era molt més 

 L’associació Tamaia Viure Sense Violència treballa des de fa molts dura del que avui dia ens podem imaginar. El 

anys per donar tot el suport que calgui a dones maltractades, amb masclisme no estava pas mal vist i si una dona 

rebia maltractaments per part del marit, ningú -

lacions interpersonals i socials.  s’esgarrifava, pe qr uè ell estava en el seu dret 

d’exigir i manar.”  

LA TEATRAL OMPLE L’AUDITORI 

DEL CAIXAFORUM
La secció va representar ‘Desconeguda’, obra de l’associada  
M. Àngels Sellés inspirada en una novel·la d’Isabel-Clara Simó

ÈXIT AL CAIXAFORUM

–

–

comunicacio@tamaia.org

 

 

“L’obra de la Simó plantej a l’acció a fnals dels 

l’obj ectiu fnal d’aconseguir una vida lliure de violències en les re

O

Amb la frma dels crítics

Fidel Rodríguez

Xavier Doz
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ital i entusiasta per naturalesa, tots més enllà de la �eina. A l’empresa en diuen “�er 
Mar Caba té molt clares les ide- grup”, però per a mi és �er �amília. Una �amília de 
es pel que �a a l’Associació del la qual em sento molt orgullosa.   
Personal, “un projecte del qual 
no solament l’empleat és el 
benefciari, és a dir, el conjunt 

d’empleats i empleades que en �ormem part, Amb molt d’entusiasme. I crec que parlo, no 
sinó que també ho són les nostres �amílies, tot només en nom meu, sinó en nom de tots els 
el col·lectiu d’empleats i la nostra empresa, a la delegats i responsables de les di�erents àrees i 
qual tots ens sentim �eliços de pertànyer”. activitats que generem. Són molts anys treba-

I,  tal com ho sent, la Mar ho diu i, sobretot i llant per poder gaudir, en l’àmbit individual o 
molt important, predica amb l’exemple: la nos- �amiliar, de múltiples activitats, interessos o 
tra convidada del Punt de Vista és delegada de inquietuds de tots els afliats.
la secció Gastronomía Teneri�e i, a més, repre-
senta els companys i companyes de Teneri�e com 
a membre de la Junta Rectora de l’Associació.

Realment, res (rialles). Era un buit que calia cobrir 
dins de l’amalgama d’activitats que tenim dins 

La Soci re�ecteix per�ectament tot el sentiment de de la Soci. Sóc un membre més dins 
companyonia, �acilitats i interessos comuns que dels integrants de l’Associació, on 
teníem fns a aquest moment. És una entitat que ens reunim p, lanifquem, debatem 
intenta aglutinar tots els interessos esportius i i projectem noves activitats per als 
culturals i les inquietuds dels empleats, de mane- nostres associats.   
ra que no només els atenguin sinó que, a més, sà-
piguen compartir i compaginar aquestes inquie-
tuds amb la resta d’empleats. La Soci és, com jo (Més rialles.) Òbviament, com a 
entenc la vida, una manera de conèixer-nos entre gairebé tothom on , m’agrada el b

—Com es valora des de Tenerife el proj ecte asso-

ciatiu? 

—Què et va animar a ser la delegada de Gastro-

nomía Tenerife? 

—Quins valors destacaries de la nostra Associació? 

—Diuen que cuines de meravella...

ASSOCIATS

Delegada de secció i rectora

V

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

PUNT DE VISTA 

“És vital fer arribar el 
missatge de la Soci 
a tots els companys 
i companyes”

LA SOCI ÉS UNA MANERA 
DE CONÈIXER-NOS MÉS 

ENLLÀ DE LA FEINA, 
UNA FAMÍLIA DE LA 

QUAL EM SENTO MOLT 
ORGULLOSA
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menjar i intento buscar activitats que re�orcin el Al fnal, ho torno a repetir, es perse-
menjar local clàssic, com l’ eix, el gueix la unió, la companyonia, co- de p
porc negre, les  amb costelles, etc., per pre- nèixer les altres persones que com-
servar el que els nostres pares i avis ens han �et ponen l’empresa. Cada dia ens tornem més 
arribar, amb el coneixement de noves tècniques egoistes, no sabria dir la paraula exacta en aquests 
i productes que es puguin presentar al grup. moments, i tots anem a la nostra, pensant que 

els companys no tenen problemes i inquietuds. 
Amb totes aquestes activitats de gastronomia, 

I en un món tan interconnectat a través de les jocs de taula, senderisme, etcètera, aconseguim 
xarxes socials això és cada vegada més di�ícil per- que es vegi el company de �eina com un amic, que 
què, quan vols �er arribar alguna cosa a la gent, és el coneguem de manera més calmada.   
possible que la majoria d’interessats ja hagin as-
sistit a algun curs. Actualment, analitzem i valorem 
la celebració de diversos , des de 
l’elaboració de pressupostos fns a la realització Conec molts delegats i responsables de secció 
pràctica de determinades receptes amb una visió de tot el territori i tots són di�erents. Però si ha-
totalment moderna i renovada de les clàssiques. gués d’aglutinar, ag pru ar i sintetitzar aquestes 

qualitats o virtuts de tots ells m’atreviria a des-
tacar: que tenen interès, a�ecte i molta constàn-
cia. Això últim és importantíssim.  

És lògic; alme y pn s er a la nostra manera de pen-
sar. No crec que di�ereixi d’altres llocs, però, Perquè no és �àcil bregar amb tantes persones. No 
com que som una província petita, tots ens co- tots estem cada dia de bon humor i, no obstant 
neixem i això �acilita molt la comunicació de això, el delegat ha d’atendre’ls, buscar solucions, 
les di�erents seccions. buscar activitats, robar temps a la �amília, als amics 

i a ell mateix. I, malgrat això, aquí seguim tots. 
Cada dia, cada mes. Cada any. Crec que es mereixen 

El més habitual és que, d pes rés d’un bon àpat, tots ells un aplaudiment.   
sorgeixi una sobretaula on, a més de xerrades sobre 
qualsevol tema d’actualitat, es produeixi la neces-
sitat de completar la tarda amb una partida de Amb molts ànims. Intentant que es mantinguin 
cartes. En el nostre cas, el joc es diu  i en cele- totes les activitats. Buscant nous horitzons cultu-
brem un campionat anual des de �a molts anys.   rals que atreguin nous associats. Per a això últim, 

a més, �em periòdicament visites a les di�erents 
ofcines de ”la Caixa” explicant les bondats i els 

És un joc de cartes similar al mus, al pòquer i a benefcis de pertànyer a la Soci. En aquest sentit, 
altres jocs on es convida a �er que els altres ju- seria molt important poder �er arribar d’una ma-
gadors licitin en �unció de les cartes que t’han nera ràpida i efcaç el missatge de la Soci a tots els 
tocat a la mà. companys que encara no són associats perquè 

desconeixen els avantatges que se’ls o�ereixen a 
ells i les seves �amílies. Suposaria un salt qualitatiu 
en la nostra evolució i creixement.  

escaldón

papas

cooking master

envite

—Un propòsit excel·lent... 

activitats conj untament amb la secció “germana” 

—Com és una vetllada de gastronomia i j ocs? 

—Com assumeixes la responsabilitat de ser rectora? 

—Com es j uga a l’

—També fomenteu les activitats compartides 

—Quines qualitats ha de tenir una delegada, o 

delegat, de secció? 

—La secció de gastronomia organitza moltes 

de j ocs de taula...  

—Per què? 

?

entre seccions. 

envite

Mar Caba, en una 

activitat compartida 

entre Gastronomía 

Tenerife i Juegos de 

Mesa Tenerife.
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FERNANDO GREGORIO 
MARTÍNEZ CORBALÁN HORGA

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

ASSOCIATS

El  cobreix dues coses �onamentals: Un dels valors que ens han inculcat, tant 
et manté en �orma i, d’altra banda, et els nostres pares com els nostres pro-

relaxa i desestressa de la resta de les �essors a l’escola, és la importància 
tasques del dia a dia. Al mateix de la salut i el benestar �ísic dins de 
temps, et marca reptes que perme- la nostra qualitat de vida, �ísica i 
ten motivar-te. mental. Com que hi estic molt 

En general, no hi ha rivals. Es d’acord, sempre he mirat de compa-
tracta de superar-te tu mateix. Som ginar els estudis i la �eina amb l’esport. 

conscients que no es guanyarà la cursa, El  és una activitat �ísica ideal 
l’objectiu és anar rebaixant temps i, com per competir amb tu mateix, entrenar en 

hem dit, superar-se un mateix. equip i per�eccionar la teva capacitat i les teves marques amb 
Aquests segons que millores et �an sentir bé per l’objectiu l’es�orç individual i en grup, j qa ue et pots enganxar a altres 

assolit i te’n marca de nous, a més de gaudir del bon ambient corredors de més nivell i experiència.
de les curses populars i del bonic paisatge, depenent del lloc. Només has de comprar el dorsal i disposar de dos o tres 
És una altra �orma de veure la ciutat o conèixer llocs nous als mesos per entrenar. El més motivador és l’entrenament per 
quals no aniries si no �os per la prova. preparar una prova: l’adrenalina de la competició, tant en curses 

Practicar aquest esport també et prepara per �er -ne d’altres. curtes, una mitja marató, una marató o  de muntanya, és 
I té l’avantatge que el pots practicar quan vulguis, sense depen- una sensació molt bonica, a més de la satis�acció i la recuperació 
dre d’instal·lacions ni de la disponibilitat d’altres persones, activa posterior recorrent a un altre tipus d’entrenaments i es-
encara que sempre sigui més grat córrer en companyia. ports. Si vau ser esportistes o esteu a temps de ser-ho, vull animar 

Per concloure aquest relat, animo els companys i companyes a tots els companys i companyes de l’entitat, i als vostres �amili-
perquè s’apuntin a la secció per gaudir d’aquest esport i com- ars (que poden accedir a l’Associació d’Empleats com a benef-
partir experiències.  ciaris), a participar en la nostra secció Atletismo Burgos. 

running

running

trails

DELEGAT DE RUNNING ALMERÍA DELEGAT D’ATLETISMO BURGOS

‘RUNNING’
PASSIÓ PEL

Els nostres corredors gaudeixen j unts de les proves  
de fons més emblemàtiques del calendari atlètic
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a �a trenta anys que uns com de la temporada, es procedeix a l’entrega dels -

panys i companyes gironins van premis a l’equip de cuiners i cuineres el sopar 

decidir posar en marxa una del qual hagi obtingut una millor valoració.

secció que els acostés a la cultu- Rebre el Cullerot de la gastronòmica giro-

ra gastronòmica des de tots els nina, que acredita els millors xe�s de l’any, és 

vessants: cursets de cuina, pre- el màxim guardó per a un membre de  Gastro-

paració, elaboració i degustació d’àpats... Es van nomia Girona. “En qualsevol cas, el millor pre-

batejar amb el nom de La Cassola i la �órmula, mi és �ormar part de la nostra secció”, remata 

no solament va �er �ortuna, sinó que ha perdurat. el Narcís.   

Avui, la secció Gastronomia Girona ‘la Cassola’ 

és la degana de les seccions gastronòmiques i, com 

el primer any, continua celebrant les seves troba- Qui va ser el delegat de la secció durant molts 

des trimestrals: “els sopars elaborats per un grupet anys, Manel Pérez Cherto, hi posa la rúbrica: “La 

de companys i companyes per a la trentena restant bata de cuiners amb el logotip de la secció ens 

que integrem aquesta secció tan benavinguda”, identifca com un grup molt compenetrat i mol-

ens explica l’actual delegat, Narcís Reixach. tes ganes de continuar �ent cultura gastronò-

El lloc de trobada tradicional de les �estes mica i, sobretot, de mantenir ben viva la nostra 

gastronòmiques de la secció gironina ha estat amistat a través d’una activitat de la Soci”.

durant tots aquests anys el restaurant El Pol I que siguin 30 anys més...   

Nord de Girona. El protocol sempre ha estat el 

mateix: “Ens trobem dies abans per decidir el 

menú i repartir-nos la �eina; si el temps ens ho 

permet, �em una trobada els cuiners per �er una 

mena d’assaig”, ens e px lica el Narcís.

“El dia del sopar, els cuiners i cuineres ens tro-

bem unes quatre hores abans de l’àpat i,amb tota 

la il·lusió i ganes de quedar bé, elaborem el menú 

que hem pensat i decidit”, detalla el delegat.

“A l’hora indicada, amb tots els comensals a 

taula, servim els plats i els assaborim plegats, en 

un ambient de camaraderia i bon rotllo molt maco”. 

Val a dir que a cada sopar també s’entrega un but-

lletí amb el menú, “els vins i els detalls de la prepa-    

ració, �et pels mateixos cuiners”. Tot un detall, que 

ajuda a valorar la �eina i les menges preparades.

Així, després d’haver tastat el menú, els com-

panys i companyes que han assistit al banquet 

en qualitat de comensals avaluen cadascun dels 

plats (preparació, sabors, presentació...), els vins 

escollits, el caliu generat durant la vetllada...

D’aquesta manera, cada sopar r pe  una valo-

ració en conjunt i coincidint amb la trobada 

gastronòmica que es �a cada any per celebrar 

les �estes de Nadal i que, per tant, és l’últim sopar 

‘Els Cullerots’

Gastronomia, cultura i amistat

JA SÓN MÉS DE 
 ANYS DE ‘LA CASSOLA’30

La fabilitat i el bon gust defneixen la secció gastronòmica de Girona

PIONERES

J Nom

Any de fundació

Nombre d’inscrits

Delegat

Però la cosa dels gastrònoms gironins 

no acaba als fogons o a taula...Curosos 

-

tronòmica de Girona ‘la Cassola’ té recopilades 

totes les receptes preparades des de la prime-

ra, en dos llibres editats per la secció.

El primer volum conté les receptes de les 

60 primeres trobades i el segon volum recopi-

la les 40 posteriors.

Gastronomia Girona 

‘la Cassola’

1987

26

Narcís Reixach

El restaurant El Pol 

Nord de Girona ha 

estat el punt de 

trobada de la secció.

de la feina duta a terme, la secció gas
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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, us presentem dues pro-
postes que estan en plena fase 
de divulgació del que volen fer 
entre els companys i companyes 
de les seves demarcacions, amb 

el propòsit de convertir-se en noves seccions de 
la Soci. Perquè sigui així, la campanya per captar 
inscrits ha d’obtenir el quòrum necessari. Ànims!

 Així, si ets de València o de Salamanca, segur 
que aquestes dues propostes de caràcter esportiu, 
i que en ambdós casos combinen l’exercici amb 
el contacte directe amb el paisatge, tot i q ue a 
ritmes i intensitats diferents, et poden interessar...

des de València ens 
arriba la proposta més recent de les que tenim 
registrades, com és la petició cursada per Ascen-
sión Yepes de crear una secció d’esports i activi-
tats d’aventura, per passar-nos-ho bé experimen-
tant noves sensacions, en contacte amb la 
natura i conjuntament amb la família. Quina 
passada!

la com-
panya Ana Belén Domenech és 

la impulsora de la nova secció 
de senderisme que s’està im-
pulsant a Salamanca, amb 
un programa d’activitats 
que se centraria a organit-
zar excursions i sortides 
per descobrir les moltes 
i precioses rutes rurals de 
la seva comunitat. No ens 

ho pensem més i cami-
nem amb Senderismo   

Salamanca.   

Multiaventura Valencia: 

Senderismo Salamanca: 

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, Ciclis-

-
me de les comarques gironines per fer sortides plegats per les carrete-
res del seu entorn.  Les sortides de la secció gironina es convoquen els 
caps de setmana i, després de cada etapa, els ciclistes posen el colofó 
a la trobada amb un bon esmorzar. Fa molt bona pinta! 

me Girona neix amb la voluntat de reunir els afcionats al ciclis



AMB LES NOSTRES SECCIONS DE LA SOCI  

PODEM PRACTICAR ACTIVITATS ESPORTIVES,  

CULTURALS I D’ENTRETENIMENT

Si ets afcionat o afcio tactar amb companys i compa--
nada a una de les més nyes de la teva zona que vulguin 
de 40 activitats espor- compartir l’activitat.

tives i culturals que es duen a Entre tots i totes haureu d’es-
terme a la Soci, però no hi ha collir el delegat o delegada de la 
secció a la teva zona o ciutat, no nova secció, que haurà de pre-
ho dubtis! És el moment de cre- sentar un pla d’activitats a la Jun-
ar-la! ta Directiva de l’Associació. Si es 

Crear una secció és molt fà- tracta d’una nova activitat, sense 
cil, només t’has de posar en con- cap altra secció existent a la Soci, 
tacte amb l’administració de la l’haurà d’aprovar la Junta Rectora.
Soci (ssee@lasoci.org) p er inici- I a passar-t’ho bé fent l’activi-
ar els tràmits. T’aj udaran a con- tat que més t’agrada! 

COM CREAR-LES



LASOCI

30   

XAVIER  
FERRER

EUROPA

ÀGORA

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

Impuls democràtic

Entre els reptes que tenim els europeus, 
la Comissió Europea ha marcat sis prio-
ritats: aconseguir un pacte verd, treballar 
a �avor de la justícia social, assolir una 
Europa adaptada a l’era digital, promou-
re el sistema de vida europeu, re�orçar el 
nostre lideratge mundial i donar un nou 
impuls a la democràcia europea. Natu-
ralment, però, per aconseguir-ho s’hau-
ran de prendre decisions que sovint no 
agradaran a tots els Estats membres, de 
manera que, com massa sovint passa a 
la UE, ens podem quedar a mig camí.

Segur que totes les prioritats són 
importants, però crec que l’impuls a la d’Europa serà bàsic perquè els gover-
democràcia europea és del tot necessa- nants se sentin interpel·lats per la ciu-
ri actualment perquè està directament tadania i prenguin decisions a �avor de 
relacionat amb la percepció que té la la democràcia europea. És clar que s’han 
ciutadania de les seves institucions i de �er e�ectius els valors de la UE.
aquesta variable havia tingut una valo- També cal garantir que les persones 
ració molt més elevada en altres mo- que es presenten siguin les que fnal-
ments de la UE que no pas avui en dia. ment ocuparan els càrrecs. I que la ciu-
 tadania de la Unió Europea pugui votar 

a les eleccions de l’Estat membre on 
Naturalment la crisi econòmica, amb rents estaments de la societat civil i la resideix i on paga els impostos, no no-
les desigualtats que ha generat, la segu- ciutadania aportin idees amb la fnalitat més a les eleccions municipals. També 
retat, la gestió de la immigració i dels de millorar la democràcia i la participa- que els membres de la Comissió Euro-
re�ugiats, les dis�uncions i desavinences ció. I, d’altra banda, millorant la legisla- pea siguin designats en �unció de la 
entre les Estats membres i els incompli- ció amb la fnalitat que l’acció política seva vàlua i no un per cada Estat mem-
ments de les normes comunitàries, el sigui més efcaç i efcient. bre. I, naturalment, cal apro�undir en 
Brexit, l’aparició dels partits antieuro- la unió política i econòmica i que es 
peistes i sovint xenò�obs o la incompren- visualitzi un president o presidenta de 
sió per di�erents motius del projecte Tot això està molt bé, però caldrà volun- la UE, i no tres. A més de garantir el 
europeu per part de la ciutadania han tat política, confança i generositat per lema “units en la diversitat”, amb la 
propiciat un cert desencís, una pèrdua aconseguir-ho. I també caldrà més par- fnalitat que totes les realitats se sentin 
del sentiment de pertinença a la UE. ticipació ciutadana a partir de les  noves còmodes dins la UE.

Aquesta realitat no és aliena al govern tecnologies, que canviaran la vida de En defnitiva es tracta de governar 
de la CE i per això ha impulsat la prioritat les persones i la �orma de �er la política per i amb la ciutadania, de manera que 
de millorar la democràcia, bàsicament i, per tant, la governança, amb més con- es percebi la utilitat de la UE, per de-
en dos àmbits. D’una banda, a partir de trols democràtics i millors. �ensar la seguretat, la llibertat i el ben-
la con�erència sobre del �utur d’Europa, D’altra banda, participar activa- estar, que és la noble �inalitat de la 
que durarà dos anys i on es vol que di�e- ment en la con�erència sobre el �utur política.   

ECONOMISTA 
I POLITÒLEG

Que la ciutadania recuperi la confança en el sistema  
és una de les prioritats en l’agenda de la UE

S’HAURAN DE PRENDRE 

DECISIONS QUE NO 

AGRADARAN A TOTS  

ELS ESTATS MEMBRES
Detectar els problemes

Participació ciutadana



www.lasoci.org    

ESCACS

31

MANUEL JOSEP GARCIA
PÉREZ MEDINA 

Festival Tomavistas 2020

Spassky (blanques) 
. Barua (negres)

‘Renovarse o morir’ parece ser el lema de muchos organizadores de 

festivales. Tiene su lógica, pues con la edad disminuye el número 

de personas que van a conciertos, que compran discos o que están 

atentos a las novedades. Por eso, el hecho de que se vayan colando 

artistas latinos (Bad Bunny), superventas (Taylor Swift) y comerciales 

(Leiva), por poner ejemplos, en festivales originariamente más  

y rockeros. Del 21 al 23 de mayo (tres días por primera vez) se celebra 

el Festival Tomavistas y me apetece repasar brevemente algunos 

de los artistas que más me apetece ver, valga la redundancia.

Para dar el pistoletazo de salida, dos artistas de visión obligada y de 

tintes oscurillos: Dorian, sin nuevo disco pero con un directo conso-

lidado tras sus últimas e inacabables giras y esas letras de la noche 

y seres acabados y atormentados. El Columpio Asesino, que tras 

seis años han sacado  y promete ser uno de los discos 

del año. Un grupazo al que no le sentó nada bien el pelotazo de Toro.

Spassky va perdre el títol de campió del món el 1972, després de 

gran amigo y compañero de Boletín durante años, el gran Joan retenir-lo quatre anys, en l’encontre més famós de la història dels 

Caballero. Disco de debut apabullante y fresco. Mujeres traen nue- escacs davant Bobby Fischer. Aquí teniu, 15 anys després, com 

vo disco y prometen ser los nuevos Nueva Vulcano (de quienes se aquest geni tractava els seus rivals.

-

-

recto pueden ser de lo más rockeros y contundentes, además con Primer que res, lectors, cal dedicar una estona a analitzar la posició. 

disco nuevo bajo el brazo. Tocará relajarse con Maika Makovski y la Si repassem el material, podem apreciar que està igualat. En canvi, 

psicodelia ambiental de Allah-las. Y ya el trío demoledor: el super- observem que el rei negre està molt desprotegit per les seves 

directo de León Benavente (de lo mej orcito del pop español), la peces i, sobretot, veiem que la columna h està semioberta i amb 

 del proyecto dama i la torre blanques que ja han ocupat la columna i estan apun-

en solitario de Jarvis Cocker, aunque alguna de Pulp caerá seguro. tant a fer mat a h8. Però, atenció!, perquè les negres estan amenaçant 

mat amb Dg1 o Df1 o De1, tot i que no els toca j ugar. Ara és el moment 

de veure com les blanques aturen l’amenaça de mat.

Me falta un nombre de envergadura para cerrar. Curiosa la inclusión 

del casi  de Sen Serna, pero es que su música engancha, lo 

prometo. El rock vitaminado lo pondrán Axolotes Mexicanos (50% La primera j ugada és molt clara: Cc3 o Cd2, protegint els mats 

de Carolina Durante) y Airbag, herederos del punk  y de amb la torre i activant el cavall. Les blanques no tenen res més per 

los Nikis. El punk corre a cargo de la banda que más está dando que provar. Després d’1.Cc3 les blanques segueixen amenaçant treure 

hablar (portada en ) Biznaga, que presentan su increíble 

nuevo disco. La calidad nacional está presente con la de negra. Per tant, tenim les opcions següents, que en totes elles perd 

Derby Motoretta Burricho el negre: 1... Axf5 2.Ae3 Axh3 3.Axf2 etc. O bé, 1 ... Cxg5 2.Axg7 i mat 

Kachimba, la veteranía y le- ràpid amb Dh8, o si Rxg7, g5  D mat.

tras increíbles de Los Punse- A la partida es va j ugar 1.Cc3 g6 2.fxg6 Axh3 3.gxh3 Df6 (seguia 

tes y el mestizaje sonoro de l’amenaça d’Ae3 pel mat amb Dh7) 4.Ae3 (les blanques igualment 

Novedades Carminha. Para fan Ae3 quan ja no hi ha la dama a f2). Les negres van abandonar per 

finalizar, un mito del les múltiples amenaces. Per exemple, s’amenaça Dh7 mat, i és ben 

que sigue sacando gran- -

des discos, Suede. rien la dama negra. En aquest punt observeu que, respecte a aque-

Es importante renovarse lla primera j ugada de cavall que donava pas a la torre, en aquesta 

y no quedarse con eso de línia la torre és la peça que remata la partida. Si us mireu la posició 

que la música de antes es inicial segurament no us podíeu ni imaginar aquesta opció. Spassky 

mejor que la de ahora. ho devia calcular en la posició inicial o unes j ugades abans. 

indies

Ataque celeste

brit pop

 trap

ramoniano

Ruta 66

kinkidelia 

brit 

 

 

Muchas ganas de ver a Chaqueta de Chándal, y me acordaré de mi 

oye que están preparando cosillas). Todos hablan maravillas de Ro  

lling Blackout Coastal Fever y, si en disco te gustan, creo que en di

�esta pop rock de Of Montreal y la emotividad 

 

 

l’al�l i Dh8 mat i precisament la j ugada seria Ae3, guanyant la dama 

natural Dxg6, contra la qual les blanques farien Tg1 i  també  guanya

Jueves, 21

Viernes, 22

Juguen les blanques

Sábado, 23

La solució

pop 

    

MÚSICA-CONEXIÓN MADRID

MESTRE 
INTERNACIONAL ICCF

vs

Nova York, 1987
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Si hay un director de cine que conozca los Curiosamente Martin Scorsese pasa por 
alto una de las declaraciones más explosivas 

(el otro podría ser Francis Ford Coppola). Te- Una deliciosa obra coral. 
nía ganas el director de esa obra maestra , obra de Dorothy Emily Stevenson 
llamada , por la que no pasa el de Dallas en 1963. (1892-1973) pot semblar d’entrada poc més 
tiempo, de volver a trabaj ar con su actor fe-
tiche Robert de Niro (y sacarlo de esa espiral aquest llibre és molt més que una comedie-
de comedias irrelevantes) y se le presentó la ta per passar l’estona.
ocasión leyendo el libro Quizá lo mej or de la película sea esa esce- La història se si-

 (el título original es nografía de desolación absoluta de la tierra tua en un tranquil 
) de Charles Brand, confesor de Frank de nadie que cruzan los dos soldados al poble anglès, ano-

Sheeran, que le hizo una importante revela- inicio de su particular odisea bélica, cuando menat Silverstream. 
ción antes de pasar a mej or vida. emergen de su trinchera, y el vagar enlo- E l s  h a b i t a n t s 

¿Quién era ese tipo irlandés que com- quecido de Schofield por esa fantasmal d’aquesta comunitat 
batió en la Segunda Guerra Mundial y tenía ciudad francesa en llamas, mientras los de veïns viuen im-
muy buena puntería? Un pequeño estafador soldados alemanes quieren cazarle, que mersos en una rutina 
hij o de un pintor de casas que acabó pin- tiene visos de pesadilla kafkiana. Poco más. quasi insultant. Les 

seves v ides són -
dando y desparramando materia orgánica monòtones, sense 
de sus víctimas cuando les disparaba a la Lo que pasó en Grecia  de la UE es un cap esdeveniment 
cabeza) de forma harto profesional. paradigma de lo que sucede cuando se important ni sobre-

Martin Scorsese no hace su mej or pelí- cuestiona el sistema, que el sistema te aplas- salts. Però de sobte 
 o ta. Pero Costa-Gravas no aporta nada en un fet del tot inespe-

una película esquemática y plana. Imposible ra t  t re nca rà la Alba Editores
demasiado en detalles intrascendentes du- reírle una sola de sus gracias, máxime cuan- tranquil·litat i pau (384 pàgines)
rante la primera de sus tres horas, hasta que do lo que sucedió no la tuvo. dels habitants del 

poble: a una conca poc agraciada, segons la 
La historia de Frank Sheeran (Robert de descripció que se’n fa al llibre, se li acut es-

Niro), que entra a trabaj ar a las órdenes del Con una cámara compulsiva, pocos medios criure una novel·la sobre la vida dels habitants 
y un montaj e frenético que se salta todas del poble.  

luego en el sindicato de camioneros, le sirve las normas narrativas del cine (mezclando L’escriptora novella l’envia a una edito-
a Scorsese para desentrañar la misteriosa cine de vampiros y el más hiperbólico cine rial amb el pseudònim de John Smith. 
desaparición del corrupto líder sindical Jimmy  con cubos de hemoglobina e hígados L’editorial li accepta la publicació i de ma-

desparramados), Joe Begos construye una nera sobtada l’obra esdevé un gran èxit 
rastro y cuyo cadáver jamás fue encontrado. alegoría del proceso creativo. editorial. Així doncs, la Barbara Buncle, que 

hem d’afegir que feia temps que patia per 
la manca de possibles, rep el primer bene-

En aquesta novel·la surten tots els clixés: 
les velles xafarderes, la senyoreta guapa 
soltera i malvada, un coronel retirat i enamo-

erudit fracassat, un metge sensat, la vídua 
ressentida... Un catàleg immillorable per a 
una comèdia. 

Sens dubte, aquí és on podem diferenciar 
el passatemps del que és un bon llibre. Com, 
per exemple, arran de les reaccions dels veïns 
sobre l’obra, la senyoreta Buncle escriu una 
segona novel·la i, per tant, ens trobem un llibre 
sobre un llibre dins d’un altre llibre; és a dir, una 

entresijos de la ma�a ése es Martin Scorsese 

de las confesiones de Ho�a, según Sheeran: 

la participación de la ma�a en el magnicidio 

que una novel·la anglesa de segona �la, però 

tando paredes (en el argot ma�oso, liqui

cula sobre la ma�a (ahí están 

) porque el �lme se demora 

entra en acción el personaje de Jimmy Ho�a. 

gánster Russell Bufalino (Joe Pesci) y se in�ltra 

Ho�a (Al Pacino) que se desvaneció sin dejar 

�ci en forma de bitllet de cent lliures. 

radís, un atractiu vicari a�cionat al tennis, un 

boníssima re�exió sobre la metaliteratura. 

El libro de la señorita 

Buncle

Taxi Driver

cerrado He oído que pintas 

paredes

troika

Casino Uno 

de los nuestros

gore

Jimmy Hofa, caso 

‘El irlandés’ ‘El libro de la señorita 

Buncle’

Cine visto

‘1917 ’

‘Comportarse como adultos ’

‘Bliss ’

 

 

ÀGORA
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CINEMA

El libro de la 

señorita Buncle

D. E. Stevenson
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LASOCI TAULER D’ANUNCIS

ls nostres anuncis 

de compravenda, 

lloguer d’immobles 

i altres o�eriments 

de productes ens o�e-

reixen l’oportunitat 

d’accedir a una o�erta cent per cent 

fable, ja que tot el que s’anuncia és 

propietat dels associats i associades.

 

 Com hi podem accedir? 

 Categories. 

1. La totxana. 

2. Animals de motor.

3. La botigueta. 

La Soci t’ho posa fàcil, j a que llogar o comprar entre 

troba el que busques.

Venc pis a Sant Gervasi (Putxet-
El Farró). Excel·lent zona, al cos-
tat de la ronda del General 
Mitre.

Per publicar 
un anunci cal entrar al web de la Soci: 

Només es poden publicar anuncis 
de p pro ietats o béns que vagin a Venc apartament tipus  en 
nom de l’associat o associada o dels f inca ant iga a Barcelona, a 
seus familiars. En ambdós casos, la l’Eixample Esquerre.
responsabilitat de la bona intencionalitat 
de l’anunci serà de l’associat. 

És imprescindible fer constar el preu 
de venda o lloguer.

que siguin retirats pel mateix anunciant o 
–en el seu defecte– passats quatre mesos 
des de la data de publicació. Un mateix 
associat o associada no podrà tenir més Venc pis cèntric a Tossa de Mar, 
de tres anuncis publicats al mateix temps. a 90 metres de la p jlat a Gran.

Els anuncis s’agrupen 
en tres categories segons el tipus de 
producte que vulguis anunciar.

Per vendre o llogar 
immobles: pisos, cases, apartaments…

 Per vendre Busco pis de lloguer a Sevilla, a prop Busco p pis er llogar a Barcelona, amb 
qualsevol mitj à de transport a motor: de Torre Sevilla. una o dues habitacions.
cotxes, furgonetes, camions, motos, 
velers, iots, avionetes…

Per vendre tot allò que Busco pis de lloguer per a una persona Busco apartament per llogar j uliol i 
tinguis per casa, des d’una fusta de a Terrassa o Sabadell. agost a la zona del Pirineu. Imprescin-

dible j ardí o terrassa. 
un televisor, una raqueta de tennis...

Busco apartament per llogar el mes 
Penj a el teu anunci al tauler d’anuncis de de j uliol per la zona de Cunit o Cubelles.
la Soci. Funciona, segur! 

Barcelona

www.lasoci.org/que-fem/serveis.

Barcelona

Costa Brava

Sevilla Barcelona

Terrassa/Sabadell Pirineu

Cunit/Cubelles

companys t’aporta con�ança. Ves a www.lasoci.org/que-fem/serveis i 

Els anuncis es publicaran al web �ns 

planxar, �ns a un piano, un telèfon mòbil, 

EL MERCAT DE LA SOCI

E

Busques pis? 

OFERTA

DEMANDA

loft



LASOCI

34   

CUIDEM DE TU

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

uan ens plantegem la compra 

d’un vehicle de segona mà, 

és habitual buscar un cert 

assessorament per assegurar 

l’operació. Però si es tracta 

d’un cotxe nou també 

hauríem de tenir presents, com a mínim, 

quatre consells per encertar-la amb una 

bona compra...

 

 

 

tarà una despesa mensual fxa durant molts me micament benefciós per a totes dues parts que 

 

 

de decidir-nos defnitivament a adquirir-ne un de 

 Fixar el pressupost. 

 Comparar ofertes. 

 Les necessitats. 

 Provar el vehicle. 

bilitat, un vehicle petit (urbà o utilitari) amb un mo-
tor que no superi els 100 CV, tant per gaudir d’un 
estalvi a nivell econòmic (preus d’assegurances, 
benzina o impostos) com per a aprendre a conduir 
amb facilitat.

En cas que l’autopista sigui l’entorn que més 
freqüentem, probablement una berlina s’adapti a 
les nostres necessitats; si ens cal espai per viatj ar 
en família, hauríem de comprar un monovolum, i, 
si hem de transitar per superfícies no asfaltades, la 

El món del motor està molt millor opció serà un tot terreny.
influenciat per les modes, j a que l’automòbil no 
només és una eina que ens porta del punt A al punt És fonamental no deixar-
B, sinó que pot arribar a ser una eina d’estatus social. se portar per les emocions i les ganes d’estrenar 

Per aquest motiu, molts compradors es deixen vehicle, j a que sovint es produeixen diferències 
portar per les modes i acaben comprant un cotxe notables de preu entre concessionaris i cal 
que no s’adapta a les seves necessitats. Així, resul- informar-se sobre els terminis de lliurament i la 
ta imprescindible determinar la quantitat de diners possible existència d’unitats en estoc.
que estem disposats a invertir en la compra del A més, habitualment es pot negociar amb els 
vehicle, j a que en la maj oria d’ocasions represen- comercials de la marca i arribar a un acord econò-

-
sos i és molt important evitar adquirir un producte inclogui equipar el nostre vehicle amb elements 
que no puguem pagar. opcionals i el motor que millor s’adapti al nostre 

quilometratge anual o la versió més adient.
Aquest segon consell està 

estretament relacionat amb el primer i és que, un El cotxe a estrenar no hauria 
cop tinguem determinada la quantitat màxima de donar cap problema al comprador, però abans 
que podem destinar a comprar un vehicle, cal 
reconèixer quines necessitats tenim i per a què nou cal provar el vehicle per assegurar-nos que 
farem servir el nostre automòbil. s’adapta a la nostra manera de conduir i que ens 

De nou cal allunyar-se de les modes i determi- agrada la disposició dels elements del seu interior.
nar el segment de vehicles que ens és convenient. Al final, l’habitacle és la zona on més hores 
És a dir: si algú vol adquirir el seu primer vehicle passarem en el nostre automòbil i és fonamental 
una de les millors opcions serà, amb molta proba- que ens agradi. Bona compra! 

Davant la seva rellevància econòmica, convé valorar 
una sèrie d’aspectes per fer l’operació adequada

COMPRAR  

UN COTXE NOU

Q Abans de comprar 

un cotxe, hem de 

comparar ofertes i 

provar el vehicle que 

desitgem.
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VIATGES ALIMENTACIÓ OCI IDIOMES

ESPORT ASSISTENCIAL RESTAURANTS ALIMENTACIÓ

HOTELS ASSISTENCIAL HOTELS FORMACIÓ

ESPORT HOTELS OCI VIATGES

ESPORT HOTELS VIATGES HOTELS

Grimaldi Lines Roger Goulart Port Aventura

Andjoy Eneas Familiar Jamones Cerezo

Fundació Assís Parador Canaro Universitat de Girona

DiR Water World i Aquadiver Servitravel

Viatj a amb descompte a Sardenya i la Gaudeix del Roger Goulart Brut Gaudeix d’un 50% de descompte a Estades a l’estranger, per a j oves i 

Itàlia peninsular amb vaixell i el teu Nature, millor cava del 2013 per la PortAventura Park: 40 atraccions per a adults, per aprendre i practicar anglès 

cotxe. Sortides des de Barcelona. . tota la família, espectacles, restaurants... a Irlanda i la Gran Bretanya.

Accedeix a tots els centres esportius Descomptes exclusius en serveis Descompte en tots els restaurants de Productes ibèrics i de gla 
mitjançant una sola quota, sense límit d’assistència a domicili: gent gran, la cadena AN Grup, els set dies de la seleccionats per Jamones Cerezo, 
d’horaris, ni permanències o matrícules. cangurs, persones malaltes, neteja... setmana, migdies i nits. amb curació natural en bodega. 

Tarifes especials en apartaments Atenció integral de la gent gran, Aquest hotel de 4*, situat en un dels Gaudeix d’un descompte en les 

totalment equipats, situats a Menorca, centrada en la persona i la cura dels paisatges més bells d’Andorra, ofereix activitats de la Fundació Universitat 

a dos quilòmetres de Ciutadella. aspectes biopsicosocials i espirituals. vistes a Soldeu i el Tarter (Grandvalira). de Girona: Innovació i Formació.

Centres de , salut i benestar. 19 Descompte sobre la millor tarifa Parcs aquàtics a Lloret de Mar i Platj a Portal exclusiu on trobaràs ofertes en 

clubs a Barcelona i Sant Cugat. disponible en més de 170 hotels d’Aro, amb extraordinàries atraccions i escapades, grans viatges, creuers, 

Suma’t a un estil de vida saludable! d’Espanya, Andorra i Portugal. serveis. viatges amb nens, etc.

Fes-te soci col·lectiu del Centre Reserva amb descompte les teves Portal exclusiu, on podràs trobar Reserva i garanteix el preu de les 

Excursionista de Catalunya, amb una estades als hotels Roc Blanc d’Andorra ofertes en viatges (curta, mitj a i llarga vacances per 5 € en més de 150.000 

quota reduïda i tots els avantatges. o a les Termes Montbrió de Tarragona. distància), creuers, paradors, etc. hotels arreu del món.

ISH

AN Grup Restaurants

Nova Son Alma

NH Hoteles

Centre Excursionista de Catalunya Roc Blanc Hotels Viaj es El Corte Inglés Hotel Nights

ftness

Guia Gourmets

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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