
Agost-setembre 2020 · èpocA V · núm. 577
1935-2020 www.lasoci.orgGaudeix-la!

Amb lA mirAdA 
endAvAnt!

èxit del cAmpus 
VirtuAl de lA soci

Nou i divertit! Nou i divertit! 

primeres ActiVitAts 
presenciAls

 Notícies  Notícies 

pArlen les psicòlogues
del nostre telèfon

eNtrevistaeNtrevista

uNa 'Nova' temporada 20-21uNa "Nova" temporada 20-21



LASOCI

2   

LASOCI

06 07 08

10

13

14 16

18

SumArI

 
 
 
 
 
Edita

Associació del Personal  
de ”la Caixa” 
C/ Sardenya, 521-523 
08024 Barcelona 
Tel. 93 211 15 44 
www.lasoci.org 
info@lasoci.org 
 
 

Junta Directiva

PreSidenTA: 
Maria Victòria de Lucas Coves

ViCePreSidenT 1r: 
Pere Padró Balcells

ViCePreSidenT 2n: 
Jesús Manuel Huerta Palau 

SeCreTAri: 
Francesc Xavier Valdivieso Font

TreSOrer: 
Antoni Artés Ferrer

COMPTAdOr: 
Gustavo ruiz Coloma 
VOCALS: 
ruth Barrera Segura 
Vera Paola Casoni-Valenti 
Samaranch 
elisa isabel Códer Gallego 
Josep Lluís Masriera raventós 
Josep Mitjans rius 
Gloria Puigbó Alegre 
Albert rius Ollé 

Redactor en cap 
Joan Beumala

Col·laboradors 
Josep Garcia, José Luis Muñoz, 
roser Páez, Manuel Pérez 
Medina.

Disseny i compaginació 
ZeTACOrP Unitat de 
Comunicació Corporativa 
(ediciones reunidas, SA - 
Grupo Zeta) Tel. 932 279 416

Aquesta revista s’imprimeix  
en paper ecològic i reciclat.

DL230 B. 50864/2001

El Consell de Redacció  
fa constar que el contingut 
dels articles publicats  
reflecteix només l’opinió  
dels seus signants.

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

NOTíCIeS

Videoconferències 
amb els delegats  
de secció

Guia de continguts digitals
Les icones corresponen a l’ampliació de continguts 
disponible a la revista on-line

Més  
fotos

Vídeo Més 
informació

reViSTA de L’ASSOCiACió deL PerSOnAL de ”LA CAiXA”

NOTíCIeS

La Soci, al costat 
de tots i totes

NOTíCIeS

Van tornar les 
immersions 
submarines

Consulta 
l’edició ‘on-line’

NOTíCIeS

Golf Valencia 
reprèn el seu 
campionat social

NOTíCIeS

Bàsquet Barcelona 
finalitza la Lliga 
més disputada

NOTíCIeS 

nou llibre 
recopilatori de 
Ciclisme Mallorca

NOTíCIeS

A Astúries, la 
solidaritat va en 
bicicleta

NOTíCIeS

Vela y  
Motonáutica  Cádiz 
torna al mar



www.lasoci.org   3

20

22

26

30

19

35

NOTíCIeS

Èxit del Campus 
d’estiu a Casa  
amb la Soci

VIDA SOCIAL

Carolina i Cristina, 
psicòlogues de 
l’equip de suport

ÀGOrA 

exactes. Cinema. 
Música-Conexión 
Madrid

NOTíCIeS

La Teatral, activitat 
on-line

NOTíCIeS 

Fotografia Girona 
abraça “el Zoom”

SerVeIS

Cuidem de tu



LASOCI

4   

EdItOrIAL

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

quest estiu és diferent a qual-
sevol altre. No pel que fa a la 
calor o la xafogor amb la qual 
hem de conviure, com cada 
estiu. Tampoc pel que fa a les 
ganes de fer vacances, de des-

connectar i sense haver de pensar en res més 
que a passar-nos-ho bé. 

Aquest estiu, però, serà diferent a tots els 
altres perquè hem de gaudir-lo, recordant en 
tot moment que el coronavirus continua present 
entre nosaltres i que cal extremar les mesures 
de seguretat i control per evitar els contagis. I 

La mirada  
miRem endavant amb 

ganes i il·lusió Renovades 
peR continuaR fent 
un pRojecte d’unió i 

enRiquiment peRsonal

sempre tenint presents les tres normes bàsiques 
d’autoprotecció i responsabilitat amb els altres: 
mans, mascaretes i distància social.

De mica en mica anem recuperant el pols i 
algunes activitats i, en clau de Soci, en aquest 
número volem donar testi-
moni d’aquest fet. D’una 
banda, recuperant alguns 
dels apartats que dibuixen 
el format de la nostra publi-
cació i, de l’altra, donant 
testimoni de les primeres 
activitats presencials de les 

AA
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seccions que es van dur a terme una vegada es 
va acabar l’estat d’alarma. 

Paral·lelament, us expliquem con ha funci-
onat el Campus d’Estiu a Casa amb la Soci, una 
experiència de colònies virtual que ha tingut 
una excel·lent acollida entre les nostres famílies. 

Per completar aquest número corresponent 
als mesos d’agost i setembre, hem entrevistat a 
fons a dues psicòlogues de l’equip d’assistència 
telefònica psicològica que es va activar des dels 
primers dies del confinament per acompanyar 
i aconsellar a tots els associats i familiars d’aques-
ta “gran família” que és l’Associació.

Tenim ganes i il·lusió renovades per conti-
nuar fent de la Soci un projecte d’unió i d’enri-
quiment personal a través de l’esport i la cultu-
ra, una finestra oberta a la solidaritat a través 
del PAS-Voluntaris de la ”Caixa” i un instrument 
útil per aconseguir avantatges en qualsevol 
tipus de servei. 

Perquè som molts, perquè ens ho passem 
molt bé i perquè aquesta temporada ens agra-
daria poder passar-nos-ho millor. La Soci sempre 
mira endavant. 

Consell de Redacció

de La Soci
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urant les últimes setma-
nes de l’estat d’alarma i 
quan el país estava en 
plena fase de desescala-
da i amb la voluntat de 
preparar la progressiva 

tornada a l’anomenada “nova normali-
tat”, la Junta Directiva va convocar tots 
els delegats i delegades de seccions a 
mantenir reunions a través de videocon-
ferències.

Va ser un total de 16 reunions telemà-
tiques que van tenir lloc entre les dates 
del 27 de maig i el 27 de juny passats. Els 
delegats van ser convocats per criteris de 
demarcació territorial i també per activi-

NOtíCIeS

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

Reunions de tReball

Videoconferències 
amb els delegats  
de secció

d
tats comunes de les seccions de les quals 
són responsables.

Present i futur
El motiu de les reunions era transmetre 
tot el suport per part de la Junta Directiva 
als delegats en la seva tasca de dinamitza-
ció i reactivació de les activitats, alhora que 
se’ls va explicar quins eren els plans d’acció 
que es volien posar en pràctica per afrontar 
el present i el futur immediat de la Soci. Al 
mateix temps, de les reunions van sortir-ne 
propostes molt interessants per part dels 
delegats. Totes van estar convocades per la 
presidenta Victòria de Lucas i hi van parti-
cipar la resta de l’equip directiu.  

la revista especialit-
zada en banca privada 
Professional Wealth 

Management, del grup Finan-
cial times, ha escollit caixaBank 
com a “Millor entitat de banca 
privada a europa per la seva 
cultura i visió digital 2020”. el 
veredicte es va fer públic el pas-
sat mes de juny.

 el jurat, format per profes-
sionals del sector, ha valorat de 
caixaBank l’excel·lència en la 
seva estratègia de transforma-
ció digital i la seva contínua in-
novació.

Una distinció de prestigi que 
celebrem i que entre tots i totes 
hem contribuït a fer possible. 
enhorabona!  

La miLLor 
banca 
privada 
d’Europa

PRemi PeR a CaixabankPRemi PeR a Caixabank
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durant la covid-19, la soci 
va posar en pràctica una 
sèrie d’iniciatives a través 

de la seva pàgina web per mante-
nir el contacte directe amb tots els 
associats i associades amb l’objec-
tiu que tots ens sentíssim acom-
panyats.

en aquest sentit, des de la de-
claració de l’estat d’alarma i durant 
l’obligat confinament, el nombre 
total de visites a la web lasoci.org va 
presentar la xifra de 7.080 entrades 
(dades comptabilitzades del 13/03 
al 12/06). cal destacar que, els ví-
deos que es van penjar amb con-
sells d’una psicòloga especialment 
pronunciats per al nostre col·lectiu, 
van rebre un total de 5.092 visualit-
zacions (del 13/04 al 09/07).

d’altra banda, el servei del telè-
fon d’assistència psicològica que 
va estar operatiu les 24 hores del 
dia, va rebre i va atendre un total de 
522 trucades (del 13/04 al 09/07), 
mentre que el nombre total de co-
municacions enviat als associats i 
associades pels serveis adminis-
tratius va ser de 46 newsletters en-
viades (del 13/03 al12/07).  

aL costat dE tots i totEs

Durant el confinament, la 
pàgina web de la Soci va ser 
una eina molt valuosa per 
respondre a les necessitats 
dels associats i associades.

dades del Confinamentdades del Confinament
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Revista de l’associació del peRsonal de ”la caixa”

daptant-nos a les mesures obligatòries de-
finides, amb la “mascareta” i mantenint el 
distanciament obligatori, vam poder gau-
dir novament de l’esport que ens agrada i 
que volem practicar junts”. David Alfós una 
vegada més es va posar al capdavant del 

grup de la secció Activitats Subaquàtiques Catalunya.
De totes maneres, la jornada d’immersió que els subma-

rinistes catalans van dur a terme a les aigües de la costa del 
Maresme, el 18 de juny passat, va deixar un regust especial, 
i és que era la primera vegada que tornaven a submergir-se 
plegats després de la pandèmia.

La jornada d’inmersió va transcórrer en el marc d’un dia 
amb molt bon clima i una temperatura de l’aigua força agra-
dable, el que sempre s’agraeix. A finals del mateix mes, la 
secció va convocar la segona sortida de la represa amb la 
voluntat de recuperar el ritme que tenia abans del confina-
ment. Sens dubte, Activitats Subaquàtiques Catalunya és 
una de les seccions més actives en la seva especialitat. Molts 
ànims!  

Van tornar  
les immersions

submaRinisme

a
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la secció piragüismo tenerife ha estat 
de les primeres a tornar a l’activitat tot 
recuperant el calendari regular de sor-

tides en caiac amb l’objectiu d’aprendre i polir la 
tècnica del rem.

els companys i companyes canaris 
acostumen a quedar citats al port es-
portiu de Radazul, des d’on inicien 
les regates amb destinació a dis-
tints punts de la costa.

Remar i passar-s’ho bé
“teníem moltes ganes de tor-
nar a veure’ns i de practicar el 
rem plegats en unes jornades 
que ens agraden molt i que 
hem trobat molt a faltar”, expli-
ca el cap de colla dels caiaquis-
tes canaris, Juan andrés Herrera.

Qui més s’apunta a piragüismo 
tenerife?  

ELs caiacs 
avancEn a bon 
ritmE

PiRagüismo teneRife

van quedar a les vuit del matí al centre de 
busseig Zoea, de santa ponsa, el  punt 
de trobada habitual dels submarinistes 

mallorquins. va fer sol i la temperatura era molt 
agradable i alguns dels assistents no podia dis-
simular un punt de positiva ansietat per tornar a 
sentir les sensacions que et deixa una bona jorna-
da d’immersió.

“Quan vam ser-hi tots, vam posar rumb cap a la re-
serva de l’illa del toro. vam arribar-hi pels volts de tres quarts 
de nou i a l’hora en punt vam començar a submergir-nos”, ens explica el 
delegat mallorquí, José de oleza.

la immersió va consistir a fer una volta sencera a l’illot, una ruta en la 
qual “vam poder contemplar la fauna habitual que habita a la reserva, 
com són els meros, els déntols, les barracudes i, just abans de pujar a la 
superfície, ens vam creuar amb un raïforme”, ens detalla el delegat.

Ja esperen la propera
“va ser una reestrena molt maca; a veure si, a la següent sortida, els com-
panys i companyes que aquesta vegada no van venir s’hi apunten”, con-
clou el delegat d’activitats subaquàtiques Mallorca.  

ELs submarinistEs Es van 
submErgir dE nou

malloRCamalloRCa
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eia tres mesos que els golfistes 
valencians s’havien acomiadat 
a les instal·lacions del Club de 
Golf Escorpión, després d’ha-
ver-hi disputat el sisè torneig 
del seu campionat social cor-

responent a la temporada 2019-2020, el segon 
de l’any en curs.

Es van dir adéu, citant-se per al mes següent. 
La 14a campanya de Golf Valencia es trobava en 
el seu moment àlgid, però la pandèmia va ta-
llar-la en sec. El 4 de juny, l’ambient valencià de 
Soci en clau de golf es va tornar a respirar, aques-
ta vegada al Saler.

Amb Miguel Casamayor obrint camp, la sec-
ció valenciana s’hi va retrobar per disputar-hi 
el setè torneig social del curs. “Va ser emocionant 

tornar-nos a reunir, ja que, si durant el confina-
ment vam tenir l’oportunitat de mantenir el 
contacte a través de les xarxes, les sensacions de 
veure’ns presencialment són úniques”, ens co-
mentava el delegat valencià.

El 4 de juliol, a Borriol
Recuperat el ritme, el 4 de juliol, és a dir, exac-
tament un mes després del primer encontre 
postconfinament, Golf Valencia va disputar el 
vuitè torneig social que, en aquesta ocasió, va 
tenir lloc al club de Borriol. “Ens agrada anar 
canviant de camp, ja que això fa molt més atrac-
tiu el circuit”, explica el delegat. 

Tots els torneigs de la secció són puntuables 
per a la Copa Associació.

Quin bon drive que té València!  

amics

Golf ValEncia 
Emboca amb EncErt

f

La secció valenciana reprèn el seu campionat social  
amb la disputa dels torneigs del Saler i Borriol

Després de tres 
mesos de parèntesi, 
els membres de 
Golf Valencia es 
van tornar a trobar 
per practicar el seu 
esport preferit.
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Una de les seccions històriques 
del golf associatiu, com és Golf 
Madrid, tornarà a l’activitat el 

pròxim 12 de setembre, amb la disputa 
del quart torneig social de la temporada, 
en el camp de naturávila - el Fresnillo, a 
Àvila. 

a continuació, el seu nou delegat, 
Juan carlos de la Morena, ens fa la crò-
nica de l’última trobada celebrada per la 
secció, una setmana abans que es de-
cretés l’estat d’alarma. va tenir lloc el 7 
de març passat:   

“el torneig va tenir lloc en el fabulós 
camp de golf de layos, a toledo. va ser 
una jornada fantàstica i, per sort, vam te-
nir un dia esplèndid de sol i temperatura, 
circumstàncies que van propiciar una molt 
bona participació per part dels associats, 
beneficiaris i convidats al torneig.

a més, aquest esdeveniment va su-
posar el debut i la participació de nous 
companys que s’han donat d’alta com 
a associats en la nostra secció, la qual 
cosa, com a nou delegat en aquesta 

temporada, em motiva a continuar im-
pulsant el creixement de la nostra sec-
ció, Golf Madrid, en un bon ambient de 
cordialitat i companyonia. aquests fac-
tors són molt importants per poder gau-
dir d’aquest esport i, sobretot, ens fan 
sentir, a cada torneig, la sensació de 
jugar partits entre companys i amics. Un 
sentiment molt més profund que el fet 
de disputar una competició.

layos és un camp al qual ens agrada 
molt acudir i, després de disputar el tor-
neig i com és costum, vam atacar del típic 
cocido madrileny de germanor, servit al 
restaurant del mateix camp.

el lliurament de premis als guanya-
dors del torneig va tenir com a principals 
protagonistes José María Romero Mes-
cua (que va signar un triplet, en impo-
sar-se en la classificació General, la 
primera categoria i l’escratx), carlos 
González serrano (2a categoria) i lídia 
pruna Montes (dames). l’acte es va tan-
car amb el també habitual sorteig de 
regals entre tots els assistents.

desgraciadament, la crisi de la co-
vid-19 ens han mantingut allunyats dels 
camps de golf durant força temps. ara 
bé, el més important és la salut de tothom 
i concretament, en el nostre cas, de tots 
els companys, associats i familiars de la 
soci, als quals envio la meva més forta 
abraçada.

Represa de l’activitat
per sort, i encara que hem de continuar 
mantenint les precaucions correspo-
nents, ja hem tornat a la “nova normalitat” 
i en aquestes circumstàncies estem 
reubicant de nou els torneigs socials que 
no es van poder celebrar durant l’estat 
d’alarma.

en el moment de signar aquest arti-
cle, hem tancat les nostres activitats per 
a després de l’estiu i fins a finals d’any 
els torneigs en camps tan fabulosos com 
el de naturávila - el Fresnillo (Àvila), el 
centro nacional de Golf (Madrid), val-
deluz (Guadalajara) i la Faisanera  
(segòvia).”  

A MAdrid vAn per totes

GolfGolf



LASOCI

12   

NOtíCIeS

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

Amb Antonio Ángel Hinojosa insuflant di-
namisme entre els camarades, Golf córdo-
ba ha estat una de les seccions pioneres a 

l’hora de reprendre les activitats des del moment en 
què vam entrar en l’etapa de la “nova normalitat”.

així, els companys cordobesos van agafar els 
pals per primera vegada després de la pandèmia a 
mitjans de juny, un mes especialment intens, amb 
quatre partits disputats corresponents al torneig 
social de la secció.

Ganes de retrobar-se
les trobades de Golf córdoba s’han dut a terme al 
club de campo i han estat molt celebrades pels 
seus inscrits. “teníem moltes ganes de veure’ns i la 
veritat és que han estat uns torneigs en què, per 
damunt de tot, s’han fer notar les ganes de parlar i 
de comentar coses entre nosaltres”, explica el dele-
gat cordovès d’una nova secció que es va crear l’any 
passat amb molta il·lusió i que treballa amb ganes. 
enhorabona!  

gAnes de retrobAr-se

còRdova

La Copa Associació de Golf
l’activitat competitiva estrella de les 
seccions de golf de la soci és el torneig 
social i els torneigs socials de la majo-

ria de les seccions són puntuables per a la copa 
associació.

És a dir, que els vuit primers classificats són 
els que tenen dret a formar part de l’equip que 
defensarà el nom de la secció en la competició 
de màxim rang que cada temporada se celebra 
en el camp d’una seu distinta, organitzada per 
la secció local.

serà a Huelva
seguint aquesta línia, els torneigs socials de les 
seccions que apareixen en aquest número, con-
cretament les de còrdova, valència o Madrid, 
reparteixen punts per determinar quins jugadors 
i jugadores han de participar en la propera edició 
de la copa associació de Golf.

la copa 2020 s’havia de celebrar a Huelva, 
però a causa dels protocols de seguretat per 
controlar la covid-19, han obligat a ajornar-la 
fins a l’any 2021. Huelva sabrà esperar!  
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El Jugoplàstika, campió del torneig més renyit dels últims anys

BàsquEtmania

ot i el brusc tall de la temporada a causa 
de la pandèmia, “el que ens deixa la cam-
panya 2019-2020 és el record d’uns me-
sos, fins on es va poder, de bon bàsquet i 
d’una bona participació d’associats als 
partits de la nostra competició”, explica 

el cronista oficial de Bàsquet Barcelona, Xavier Aparicio.
Així, a les instal·lacions del pavelló Hospitalet Nord es 

va disputar la Lliga Social més renyida de les darreres tem-
porades i, “com si d’una sèrie de Netflix es tractés, no es va 
decidir fins a la segona pròrroga del darrer partit”, amb la 
victòria de l’equip Jugoplàstika sobre els Cèltics.

t

Bàsquet Barcelona 
pot acabar la Lliga

1. Jugoplàstika 
2. cèltics 
3. Barna lakers

 4. can 60
Màxim anotador: Jordi Garcia (Jugoplàstika)
Millor triplista: xavi cases (cèltics)
Millor % tirs lliures: andreu puig (cèltics)
Màxim anotador 2 punts: Jordi Garcia 
(Jugoplàstika)
Campió 3x3: Jugoplàstika
www.lasoci-basquetbarcelona.blogspot.com

Lliga Social Bàsquet Barcelona 
2019-2020

El tercer lloc de la classificació final va ser per al Barna 
Lakers, que va estar compartint liderat fins a la penúltima 
jornada. El Can 60 va acabar en la quarta posició.

Cal agrair la tasca dels capitans Claudi Reynés, que és 
el nou i flamant delegat de la secció, Quim Manso i Pep 
Ortiz, ja que, com sempre, “per poder competir hi ha d’ha-
ver companys amb molta empenta i ganes d’organitzar els 
campionats per fer-nos més fàcil l’activitat a la resta”, 
apunta Aparicio.

Bàsquet Barcelona espera retornar a l’activitat aquest mes 
de setembre o l’octubre vinent, “amb moltes ganes i, a més a 
més, renovades” de tornar a encistellar en clau de Soci.  

Jugoplàstika i Cèltics van jugar un 
emocionant partit que va decidir l’equip 

campió de la Lliga.
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MallorcaSorTIDES

Les activitats de Ciclisme Mallorca quedaran 
recollides en un nou llibre.

Mallorca, crònica d’uns 
amics ciclistes

ada temporada, la secció Ciclisme Ma-
llorca porta a terme un calendari re-
gular d’etapes per fer la Volta a Ma-
llorca del dret i del revés. Enguany, 
l’activitat frenètica dels ciclistes ma-
llorquins va quedar estroncada per la 

Covid-19 i van recuperar-la a mitjans de juny amb l’eta-
pa circular de Petra.

Però a banda de les pedalades, la secció balear és 
notícia també perquè en el moment de tancar aquesta 
edició tenia força enllestida l’edició del tercer llibre re-
copilatori de la seva història associativa.

“Ens fa molta il·lusió publicar-lo, ja que, com els altres, 
inclou les activitats dels darrers cinc anys”, explica l’em-
blemàtic cronista de la secció, el company Josep Cortés.

Després de l’estiu
La intenció és publicar el llibre “després de l’estiu, 
quan es compleixin les nostres noces d’argent”, indica 
Cortés.

El que ja està confirmat és que el pròleg el farà el 
doctor en Filologia Romànica i catedràtic jubilat de Fi-
lologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears, 

C

Gràcies per ser com sou
Benvolguts companys del Grup ciclista sa poltrú,

sóc associada com vosaltres i estimo la soci 
com vosaltres. pertanyo i sóc delegada de la tea-

tral, una secció més antiga que la mateixa associació de la 
qual sóc actualment presidenta, amb la responsabilitat i 
l’orgull que això comporta. Us dono les gràcies per haver 
pensat en mi a fi d’escriure la salutació del vostre tercer llibre, 
és a dir, del tercer volum de la trajectòria de la vostra secció, 
que tot pedalant, pedalant... ha arribat molt lluny.

aquest llibre, igual que els altres dos volums que el 
precedeixen, són el testimoni veraç del que ha estat, és i ha 
de continuar sent la història d’un grup de companys que, un 
bon dia de l’any 1995 i en el marc de la Soci, vàreu decidir 
compartir l’afició pel ciclisme i sortir, de manera regular, a 
fer ruta amb les vostres bicicletes. però en cadascuna de 
les pàgines d’aquest nou volum, igual que en els dos publi-

cats anteriorment, no solament es poden llegir les cròniques, 
detallades per la ploma de Josep Cortès, el “cronista oficial”, 
de les vostres conquestes ciclistes, sinó que, sobretot, es 
respira un sentiment d’amistat profund que heu sabut forjar 
durant tots aquests anys, en cadascun dels milers de qui-
lòmetres recorreguts per les carreteres de ses illes i també 
de la península. sentiu profundament  el “Junts, més i millor”, 
paradigma de la soci.

Enguany, celebreu el vostre 25è aniversari. Enhorabona 
a tots. Moltes felicitats! el meu desig és que no deixeu mai 
de ser com sou i que la bicicleta us acompanyi durant molts 
i molts anys més visca sa poltrú!  
 

Victòria de Lucas coVes
pResidenta de l’associació del peRsonal de 

”la caixa”

Josep Antoni Grimalt, mentre que la salutació anirà a 
càrrec de la presidenta de la Soci, Victòria de Lucas. El 
llibre tindrà unes 200 pàgines. Enhorabona!  
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ASTÚRIES, 
lA SolIdARITAT 
vA En bICIClETA

PaS-VolunTarIS DE ”la caIxa”

La secció Bici tt asturias va organitzar 
una sortida on van participar joves en risc 
d’exclusió social
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a estat una jornada per a ells 
inoblidable, sobretot perquè 
s’han sentit valorats per 
unes persones que no conei-
xien i que els han prestat 
tota l’atenció perquè gaudis-

sin d’una excursió fantàstica”. Són paraules 
de la monitora que va acompanyar el grup 
de nois i noies, la majoria dels quals de 18 
anys i en risc d’exclusió social, a la sortida de 
la Soci.

L’activitat s’emmarca en el PAS-Voluntaris 
de ”la Caixa”, que a Astúries ha quallat amb 
entusiasme, i va dur-la a terme la secció Bici 
TT Asturias amb el delegat, Iván Ardura, al 
capdavant. Un grup de 32 ciclistes, entre els 
companys i companyes de la secció asturians i 
els seus convidats especials, va sortir d’Oviedo 
a primera hora en autocar per arribar pels 
volts de les 11 a la localitat d’Entrago per inici-
ar la popular Senda del Oso, nom que rep per-
què és un lloc habitat per ossos. “Teníem l’es-
perança de veure’n si més no un, però no hi 
va haver sort”, explica el delegat asturià.

Bicicleta i museu
Es tracta d’un recorregut molt agradable, 
amb un paisatge i uns paratges encisadors, 
“com el del pantà de Valdemurrio, on vam 
dinar”, afegeix el delegat, i on els qui van vo-
ler es van poder banyar a les fredes aigües de 
l’enclavament. Ja a la tarda, una visita al Mu-
seu Casa de l’Os va posar el colofó a la jorna-
da. Com no podia ser de cap altra manera, en 
tot moment es va seguir l’estricte protocol de 
seguretat, amb les mascaretes i tots els parti-
cipants guardant la distància de seguretat.  

H

Més de 30 persones, 
entre companys i 
companyes i els seus 
convidats, van gaudir 
d’una sortida molt 
especial.

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

per fer-se associat o as-
sociada i poder gaudir 
de tots els avantatges 

que suposa formar part de l’asso-
ciació del personal de ”la caixa”, 
només cal un tràmit molt senzill a 
través de la nostra pàgina web.

entrem a www.lasoci.org i, tot 
seguit, fem clic a l’opció “alta on-

line”, que es troba a la part supe-
rior dreta de la pantalla; emple-
nem el formulari i l’enviem. 

si treballes a caixaBank o a 
la Fundació, estàs llegint la nos-
tra revista i no ets associat: com-
pany o companya, no t’ho pensis 
més! apunta’t i sigues dels nos-
tres!  

uS hI VolEM a ToTS!uS hI VolEM a ToTS!

lA web de lA soci!
la web de la soci s’ha renovat amb una nova imatge, amb 
nous continguts, amb més propostes d’activitats, amb tota 
la informació de les nostres seccions, amb l’opció de fer els 

tràmits administratius on-line d’una manera senzilla i ràpida i amb 
oportunitats i avantatges en l’adquisició de productes i serveis.

visita lasoci.org, la teva web!  

cara noVacara noVa
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Vela Cádiz, present!Vela y MotonáutiCa Cádiz, present!

a ser el 9 de juny. El sol 
presidia l’escena. A me-
sura que arribaven, les 
salutacions, gestual-
ment efusives, s’anaven 
succeint. Quan hi van 

ser tots, la tripulació va pujar a bord.
La primera activitat postpandèmia 

de Vela y Motonáutica Cádiz va consis-
tir en una travessia pel Parc de la Badia 
de Cadis, “un entorn natural impressio-
nant que ens va deixar bocabadats”, ex-
plicava el delegat gadità, Juan Manuel 
Jiménez, a la nostra revista.

En aquesta ocasió, l’activitat no es 
va dur a terme en un veler, com és habi-

tual, sinó que els participants van anar 
amb llanxa pneumàtica Zodiac, és a dir, 
un tipus d’embarcació de poc calat que 
va permetre al grup “passar per tots els 
caños i tenir accés a llocs que amb un al-
tre tipus de nau serien inaccessibles”, 
matisa el delegat.

experiència inoblidable
En tot moment es va tenir cura del pro-
tocol de seguretat amb molta rigorosi-
tat i entre els participants es va respec-
tar la distància física. “L’experiència va 
ser molt profitosa”, conclou el delegat 
de la secció. La propera sortida serà en 
veler.  

La secció gaditana  
va tornar a L’activitat

v

Una sortida al mar sempre és una 
gran experiència.
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a pandèmia ha obligat a esmolar l’enginy i 
a descobrir noves eines de comunicació o 
readaptar-ne d’altres per ajustar-les a les ne-
cessitats del moment: una d’aquestes solu-
cions per mantenir relacions, converses i 
reunions a distància ha estat l’aplicació 

Zoom, de la qual Fotografia Girona “n’hem tret molt de par-
tit”, segons indica el seu delegat, Manel Pérez Cherto.

A través de les videoconferències, els fotògrafs gironins 
han pogut continuar fent els cursets programats, “tot i 
que en format una mica diferent, entre altres coses per-
què ara en diem píndoles”, explica el delegat. 

Els nous cursets van començar la segona quinzena de 
juny i  estaven dedicats a temes com l’optimització del 
Photoshop, les màscares, les capes, les seleccions i les cor-
reccions...

píndola a la carta
La novetat que fa molt atractiu el nou sistema és “que la 
gent pot sol·licitar qualsevol tema i el nostre professor s’ac-
tiva, grava la píndola instructiva i ens cita per a l’emissió”. 

A banda de seguir-les en directe, les sessions es poden 
gravar i guardar, la qual cosa no solament ha augmentat 
l’interès dels components de la secció, sinó que ha fet in-
crementar el nombre de sol·licituds de nous inscrits.

Sortides fotogràfiques
“El fet de no haver-nos de desplaçar presencialment ha fa-
cilitat la participació i ja ens acostem a la vintena de parti-
cipants”, explica el Manel. En qualsevol cas, Fotografia Gi-
rona sí que té previst organitzar les seves sortides 
fotogràfiques, “amb totes les precaucions i protocols de 
seguretat que s’hagin de complir segons el moment”, afe-
geix el delegat. 

FotograFia girona abraça “eL ZooM”

Girona

L

L’aplicació Zoom és una eina cada vegada més útil per 
als fotògrafs.

la secció de petanca Barcelona espera poder reprendre 
els seus campionats socials que van quedar interromputs 
el 13 de març passat, amb una classificació provisional 

encapçalada per Manel Quiles, climent Molera i el delegat, Josep 
alapont.

la secció disputa els seus partits al nou camp del local del 
carrer de sardenya, “una ubicació idònia, al centre de Barcelona 
i on es pot accedir fàcilment en transport públic, metro i autobu·
sos”, observa el delegat. “Un encert total, es miri per on es miri”, 
remata un altre dels llençadors barcelonins.  

Un bon camp per jUgar

Va de petanCaVa de petanCa
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la lectura ha estat una de les mi·
llors companyies durant el confi·
nament i un amic fidel que mai no 

t’abandona. aquesta és una màxima que 
els companys i companyes que formen 
part de lectura Barcelona saben prou bé. 
però és que, a més a més, l’oferta que els 
proposa cada mes la secció liderada per 

Montse Muncunill posa el llistó alt: sessió 
per comentar el títol proposat amb l’autor 
com a convidat especial. el mes passat, la 
trobada es va continuar fent per videocon·
ferència i va ser per comentar l’última novel·
la de l’escriptor toni sala. “va ser una delícia”, 
paraula de Muncunill. Més informació sobre 
l’obra a l’Àgora de llibres.  

SeSSió telemàtica de lectUra barcelona

ens aGrada lleGirens aGrada lleGir

els membres de la secció de teatre Barcelona estan 
ansiosos de poder tornar a trepitjar un escenari, o 
millor dit, l’escenari del local social del carrer de sar·

denya. però mentrestant i per mantenir·se en forma, la teatral 
ha utilitzat el format virtual per fer activitats on-line. l’última 
ocurrència ha estat la lectura dramatitzada que actors i actrius 
del grup van dur a terme l’últim diumenge del mes de maig a 
les sis de la tarda, “la mateixa hora que els teatres aixequen el 
teló en les funcions dominicals”, explica la component del grup, 
Àngels sellés.

així, a través de l’aplicació Zoom, alguns components de 
la companyia de la soci van llegir la Trilogia de la Covid-19, 

escrita per la mateixa Àngels sellés. “són tres obres de micro·
teatre contextualitzades en el període del confinament”, diu 
l’autora del text.

Matrimoni feliç
Cal dir que es va aprofitar l’avinentesa de la trobada per brindar 
“amb molta il·lusió pel matrimoni d’actors que formen Manel 
oro i carmen Medina, que celebraven els primers 50 anys de 
matrimoni.

va ser un plaer molt gran retrobar·nos gràcies a la tecno·
logia amb els companys i companyes de la secció i poder com·
partir teatre, allò que tant ens agrada...”  

lectUra dramatitzada “on-line”

La lectura 
dramatitzada  
on-line, un recurs 
per recuperar el 
contacte.

la teatralla teatral
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Ho tornem  
a fer!

en el moment de tancar aquesta 
edició, la primera després del 
confinament per la pandèmia de 

la covid·19, deu seccions més de les co·
mentades en aquestes pàgines també 
havien programat activitats per a finals de 
juny i el mes de juliol, seguint les estrictes 
normes de protocol de seguretat esta·
blertes.
 
Ganes de fer esport
així: Bici TT Tarragona va programar un 
recorregut al toll de l’olla, Golf Girona va 
disputar dos torneigs socials, mentre que 
Caminants Bages-Berguedà convocava 
els seus per visitar el mirador de Gresolet, 
Montaña Madrid volia visitar el pirineu na·
varrès, Pádel Málaga convocava una pool 
social, Karting Tenerife feia el mateix per a 
la disputa d’un gran premi social i corredors 
de Triatló i Fondistes Barcelona prenien 
part al trail de catllaràs.  
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omentaris de l’estil: “Enhora-
bona per la iniciativa, els nos-
tres fills s’ho han passat molt 
bé, de veritat”, per citar-ne un 
de concret. O aquest altre: “Ben-
volguts, teníem els nostres 

dubtes i vam apuntar l’Èric i la Marta al campus 
virtual sense gaire expectatives, però després de 
l’experiència us volem fer arribar el nostre re-
coneixement, tant per les activitats proposades 
com per l’originalitat i la implicació de tots els 
monitors”. Es tracta només de dues de les sensa-
cions que ens ha deixat el Campus Estiu a Casa 
amb la Soci, que es va dur a terme durant el mes 
de juliol passat per als fills dels nostres associats.

Davant la incertesa de no saber ben bé si la 
canalla podria anar a casals, colònies o estades 
aquest estiu i en quines condicions, des de la Soci 
es va prendre la decisió ferma de plantejar el pro-
jecte nou del Campus d’Estiu a Casa. Es tractava, 
per tant, “d’una iniciativa innovadora, interacti-
va, sense precedents i exclusiva per als associats, 
els quals només havíem de contribuir amb una 

NOtíCIeS

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

C

Campus 
d’Estiu 
a Casa amB la soCi

UN ServeI A L’ASSOCIAt

petita part del cost, ja que la resta l’assumia la 
Soci”, ens expliquen fonts de l’organització.

Era, doncs, un projecte arriscat, però neces-
sari, i el balanç ha estat, d’una banda, la molt 
bona acceptació que ha tingut i, de l’altra, un 
grau de satisfacció notable entre els nens i nenes 
que hi han pres part.

Diana a les 10!
A partir de les 10, els nens i nenes inscrits al 
campus d’estiu virtual es podien connectar, des 
de casa i d’una manera molt senzilla, amb el 
grup de companys i companyes de la seva edat 
i que li havia estat assignat, amb un monitor, 
que els acompanyaria durant tot el matí, fins a 
les dues de la tarda.

El campus oferia un programa molt variat 
d’activitats que estimulaven la 
creativitat i l’entreteniment, 
“alhora que es duien a terme en 
un diàleg constant entre els 
nois i nosaltres i els nois entre 
ells”, explica un dels monitors. 

les activitats 
tRiades estimulaven 

la cReativitat i 
l’entReteniment

165 nens i nenes, fills i néts d’associats, van 
gaudir de valent amb el nostre campus virtual
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I és que una de les particularitats del campus 
és que els monitors interactuaven contínua-
ment amb els nois.

El Campus d’Estiu a Casa amb la Soci es va dur 
a terme cada matí, de dilluns a divendres, des del 
29 de juny i durant tot el mes de juliol, en sèries 
setmanals.

Manualitats, cuina, esport
Bàsicament, el programa d’activitats es va divi-
dir en tres àmbits temàtics que els nens i nenes 
escollien en funció del que els venia més de gust 
fer. “Nosaltres els proposàvem cada dia activitats 
pensades per ser resoltes de manera autònoma, 
sense haver de recórrer a l’ajut dels pares, ja que 
una de les finalitats del campus era, precisament, 
que els pares no haguessin d’intervenir-hi per a 
res”, explica el monitor.

Una d’aquestes activitats estimulava les ha-
bilitats creatives dels nens i nenes en el camp de 
les arts i les manualitats relacionades amb dis-
ciplines de ciències. Tot això d’una manera lú-
dica i atractiva. “Penseu que s’han treballat as-

Èxit de valoració
l’enquesta sobre la valoració del campus d’estiu a casa amb la 
soci que es va passar a tots els participants i famílies va donar 
aquests resultats:

Divertiment dels nens: 9,1 (sobre 10) de valoració (mitjana)
valoració de continguts: 8,9
valoració de conciliació familiar: 9,4
el 96,55% repetirien l’experiència.
el 100% recomanarien el campus als seus amics.  
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Al llarg de tot el 
campus vitual, la 
comunicació entre 
els nens i nenes 
i els monitors va 
ser fluïda i molt 
dinàmica.

pectes de programació, de disseny 3D i d’art 
gràfic”. Aquest taller estava pensat per a nens i 
nenes des dels 6 i fins als 14 anys.

Aprendre i passar-s’ho bé
Un altre dels camps més seguits i que més han 
enganxat els nois i noies ha estat el de la cuina. 
Fer de xefs des de casa ha agradat molt. “La meva 
filla està fent el casal de cuina. Ha estat una ex-
periència molt positiva i engrescadora, amb 
molt bona organització i uns monitors amb 
molta empatia i professionalitat”, ens comen-
tava Víctor, un pare. El taller de cuina va ser per 
a nens des dels 8 fins als 12 anys i tots els plats es 
van cuinar sense fogons ni forns.

Com no podia ser de cap altra manera, l’esport 
va ser un altre dels pilars del campus. Així doncs,  
cada dia hi havia monitors preparats per dur a 
terme sessions d’entrenament, amb la particula-
ritat que els nens s’havien de fabricar els seus 
propis materials, com una corda, unes peses o 
goma elàstica per poder fer les sessions d’entre-
naments. “La interrelació entre els nens ha estat 
molt bona, han pogut fer Soci coneixent i relaci-
onant-se amb fills de companys d’altres llocs”, ens 
explicava la mare d’una nena de 10 anys. Al Cam-
pus d’Estiu a Casa amb la Soci s’hi van apuntar un 
total de 165 nens i nenes, fills i néts d’associats.  
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Els comentaris dels pares
aquests són alguns dels comentaris que els pares i mares van enviar al correu del campus 
d’Estiu a Casa de la Soci per valorar l’experiència dels seus fills.
 

• a la marta li va encantar el campus, però a en Jaume no el va divertir tant.
(13 de juliol, 07:38 h)

• es podrien tenir les receptes? en el nostre cas, les receptes de més èxit han estat les postres, el 
salmó, l’amanida de patata i els humus. en relació amb el salmó que es menja sense cocció, seria bo 
avisar que estigui prèviament congelat. moltes felicitats per com estava de ben gestionat, cuidat i 
preparat tot el campus! 
(11 de juliol, 08:07 h)

• tot molt bé. però el meu,  en ésser molt petit, 6 anys acabats de fer, li costa aguantar les quatre hores 
i determinats continguts per a nens més grans. però molt agraïda. 
(11 de juliol, 00:35 h)

• La meva filla s’ho ha passat molt bé i repetirem una altra setmana! 
(10 de juliol, 16:16 h)

• valoro molt la capacitat d’entretenir i ensenyar els nens durant quatre hores, a través d’una pantalla 
d’ordinador. Felicitats per la feina! 
(10 de juliol, 15:43 h)

• tot molt bé!
(7 de juliol, 10:51 h)

• Felicitats per l’activitat, els nens han quedat encantats! 
(6 de juliol, 10:49 h)

• els nens han gaudit molt. tot un èxit! la monitora, estupenda. moltes felicitats! 
(3 de juliol, 12:27 h)

• Molt content amb el curs. El meu fill estava molt motivat al campus i es divertia molt. 
(3 de juliol, 11:34 h)

• Als meus dos fills els ha resultat molt amè i divertit. Ho fan junts i un ajuda a l’altre. Sens dubte repe-
tiríem l’experiència. 
(3 de juliol, 11:25 h)  
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l cap de pocs dies de declarar-se 
l’estat d’alarma i l’obligatorie-
tat del confinament per la pan-
dèmia de la Covid-19, l’Associ-
ació del Personal va contractar 
els serveis de l’equip de psicò-

legs del gabinet Alares per, a través d’un telèfon 
operatiu les 24 hores del dia, donar assistència 
a tots els associats i beneficiaris, amb l’objectiu 
d’acompanyar, assessorar i donar consells per 
atenuar estats de melancolia, soledat, ansietat 
i angoixa provocats per la crisi.

Carolina Pérez i Cristina Castresana van 
formar part d’aquest servei assistencial, en el 
qual es va respectar escrupolosament l’anoni-
mat dels usuaris i que va rebre un total de 522 
trucades.
 
—Per a moltes persones, el confinament va signi-
ficar un xoc al qual va caldre acostumar-se: el 
desconfinament també ens produeix un sentiment 
a l’inrevés? 
•Carolina Pérez: És clar que el confinament ha 
marcat un abans i un després en la nostra vida. 

ASSOCIATS

Equip de Consultes Telefòniques de Psicòlegs d’Alares

A
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PUNT DE VISTA 

L’adaptació i la resiliència que hem manifestat 
davant aquesta situació ara es produeix al revés. 
Si bé estem contents d’una banda de poder tornar 
a veure familiars i amics, continuem tenint molt 
present els efectes del virus, continuem vivint 
en una època de por i incertesa i l’única cosa que 
tenim clara és que tornem a una “nova norma-
litat” desconeguda. El  desconfinament torna a 
ser un repte i requereix d’un procés d’adaptació, 
tant en l’àmbit individual com de la societat, on 
hem de posar en marxa nous mecanismes que 
ens permetin adaptar-nos.

•Cristina Castresana:  Efectivament. La situació 
que ens ha tocat viure ha estat una cosa per a la 
qual les persones no estàvem pre-
parades i ha suposat un gran im-
pacte en la nostra forma de vida i 
les nostres rutines. Igual que acos-
tumar-nos al confinament va ser 
un xoc per la rapidesa i les restric-
cions a les quals vam haver d’adap-
tar-nos, el desconfinament també 
ens ha enxampat per sorpresa. En 

són temps 
d’adaptació on 

s’està posant 
a pRova la nostRa 

capacitat 
de Resiliència

“Hem après a ser 
més empàtics  
i a treballar per  
al bé comú”
entRevista: JOAN BEUMALA, pEriOdistA
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aquests temps d’incertesa, on la informació és 
diferent cada dia i on cada setmana ens enfron-
tem a noves mesures, és normal tenir por i pren-
dre precaucions respecte a allò que vindrà.

—El concepte de ”nova normalitat” com pot afec-
tar-nos psicològicament?
•C.P.: Si qualsevol canvi afecta, un d’aquesta 
envergadura, molt més. Ens enfrontem a un 
repte desconegut, on després d’haver-nos habi-
tuat a la seguretat de les nostres llars i haver 
creat rutines que ens feien sentir millor hem 
d’enfrontar-nos a un nou canvi i sortir a l’exte-
rior, que tan “perillós” ha estat durant aquest 
temps. Ens trobem amb persones que experi-
menten sentiments de tota mena de pors, en 
sortir de casa, por davant un rebrot, por al con-
tagi i a tot allò desconegut, por als canvis que 
suposen… A més de sentiments d’incertesa, 
ansietat, angoixa, estrès, tristesa, revisió constant 
del seu estat de salut, obsessions... 

•C. C.: La denominada “nova normalitat” és un 
concepte nou que encara està subjecte a canvis. 

Les mesures i les restriccions a les quals hem 
d’adaptar-nos difereixen segons avança el temps. 
Són moments d’adaptació on es posa a prova la 
nostra capacitat de resiliència. Com ocorre sem-
pre que ens enfrontem a una cosa nova, la incer-
tesa d’allò desconegut pot provocar ansietat i 
por i ens pot afectar el benestar psicològic.

—Quines seqüeles ens ha deixat la Covid-19?
•C.P.: En l’àmbit global podem dir que ha tingut 
un impacte en la societat i en l’economia, que 
ha pogut influir en cadascun de nosaltres de 
diferent forma en funció de les nostres experi-

Cristina 
Castresana i 

Carolina pérez 
de Miguel van 
formar part de 
l’equip que va 

donar assistència 
als associats i els 
seus beneficiaris.
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Hem Hagut  
de pRendRe  

decisions davant  
de situacions i 

aquestes no sempRe 
Han estat fàcils

ències viscudes i la manera de gestionar-les. Si 
bé és cert que podem parlar d’una por i una 
prudència generalitzades, les seqüeles perso-
nals varien en funció de cada individu, de si ha 
hagut de viure la pèrdua d’algun ésser estimat, 
de l’impacte econòmic, de les condicions en les 
quals ha estat durant el confinament, si ha 
estat acompanyat o bé sol… És especialment 
sensible la població que ja patia algun proble-
ma previ.

•C.C.: Les seqüeles poden variar depenent de 
cada cas, ja que cal tenir en compte la situació 
a la qual s’ha enfrontat cada persona o família. 
No és igual la persona que ha estat sola durant 
el confinament, aquella que ha perdut un ésser 
estimat sense poder acomiadar-se’n o la família 
que ha romàs unida en una casa àmplia amb 
possibilitat de sortir a un jardí. La situació vis-
cuda no ha deixat indiferent a ningú i ens ha 
fet reconsiderar les nostres postures i opinions 
i tenir en compte aspectes que abans no con-

templàvem. Hem hagut de prendre decisions 
davant situacions i aquestes no sempre han 
estat fàcils.

—Des de la perspectiva del psicòleg, quins són 
els pros i els contres del teletreball?
•C.P.: Com a aspecte positiu cal destacar que 
podem reduir temps en els desplaçaments, no 
patir problemes de trànsit ni d’afluència del 
transport públic i, en ser a casa nostra, això ens 
redueix l’estrès de la vida diària que experi-
mentem fins ara. A més, guanyem temps que 
podem dedicar al nostre oci i temps lliure, la 
qual cosa ens genera més satisfac-
ció personal. Estant en el nostre 
entorn sense distraccions i en un 
entorn de treball adequat, aug-
menta la nostra capacitat de con-
centració i millora del rendiment. 
Per contra, podem trobar-nos amb 
sentiments d’aïllament i falta de 
motivació, ja que perdem el con-
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tacte presencial amb els nostres equips i com-
panys. En contra, també hi ha més dificultat 
de desconnectar i fer una separació de la vida 
laboral i la personal.

•C.C.:  Des d’un punt de vista psicològic els 
canvis que porta el teletreball són diversos i és 
necessari estar-hi preparat. Treballar des de 
casa ens suposa un estalvi i una comoditat que 
afecta de manera positiva el nostre benestar, 
augmentant la motivació i el compromís amb 
l’empresa. Passem més temps en la nostra zona 
de confort, fet que ens genera més seguretat i 
benestar físic i mental. Però també ens enfron-
tem a un major aïllament social, la desconnexió 
amb el nostre equip de treball i una pèrdua del 
sentiment de grup. L’acte d’anar a treballar 
suposa assumir el rol de treballador o treballa-
dora que ens afirma com a persones producti-
ves i ens permet evadir-nos de la problemàtica 
familiar o personal. En romandre en el mateix 
espai hi ha risc de patir més ansietat i estrès.

—Què hauríem d’haver après de la Covid-19?
•C.P.: Hem sigut conscients de les nostres forta-
leses i febleses com a societat, que la suma de 
tots és necessària, com la importància de buscar 
solucions i no culpables. La importància de ser 
un individu que forma part de la societat i per 
això pot canviar-la, que cada aportació que fem 
suma al tot. Que la nostra responsabilitat indi-
vidual té un impacte directe en la societat i per 
això les solucions estan a l’abast de la nostra mà.

•C.C.:  La situació a la qual ens hem enfrontat 
ens ha fet replantejar moltes coses i ha canviat 
els nostres hàbits i rutines. Durant el confina-
ment provocat per la malaltia de la Covid-19 han 
sorgit diverses iniciatives socials i s’han incre-
mentat les mostres de solidaritat de la societat, 
tant en l’àmbit grupal com individual. Hem 
après a ser més empàtics i a treballar pel bé comú. 
És important no oblidar que una acció indivi-
dual afecta el benestar de la societat i per això 
cal ser responsables. 
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Potser ja heu sentit parlar de l’anomenat joc 
dels gratacels (skyscraper puzzle, en anglès) perquè 
fa anys que corre pels ambients de l’enginy ma-
temàtic i educatiu. Consisteix en una graella en 
blanc que hem d’omplir com si fos un sudoku, 
amb unes xifres a cada banda d’(algunes de) les 
files i columnes.

Regles del joc
Ens hem d’imaginar que cada casella està ocu-
pada per un edifici i que la xifra que posarem a 
la casella indica el nombre de pisos que té aquest 
edifici. Les xifres de l’exterior indiquen el nom-
bre d’edificis que es veuen des d’aquell punt, 
tenint en compte que els edificis alts tapen els 
edificis més baixos que tenen al darrere, des 
d’aquell punt de vista, i no es compten perquè 
no es veuen: figura 1 i figura 2.

El joc dels gratacels
Una modalitat de sudoku amb pistes exteriors a la graella

llicenciat en 
matemàtiques

Si la graella és d’n x n, com a les regles del 
sudoku, a cada fila i a cada columna han d’apa-
rèixer totes les xifres de l’1 a l’n, sense repetir-ne 
cap. Un el veiem a la figura 3.

Però, com hem dit al principi, potser només 
“algunes” de les files i les columnes tenen pistes als 
extrems. Això passa perquè, a vegades, hi ha infor-
mació redundant i es pot suprimir sense que això 
afecti la unicitat de la solució. Aquest mateix puz-
le es pot enunciar també com mostra la figura 4.

Tècniques
De seguida descobrim algunes tècniques per 
solucionar-lo: 1) Adjacent a una pista “1” només 
hi pot haver l’edifici més alt... (n), si no, veuríem 
aquest i el més alt, i la pista no podria ser “1”. 2) 
Si a l’altre extrem de la pista “1” hi ha la pista “2”, 
adjacent a aquesta hi ha d’haver el segon edifici 
més alt (n-1), si no almenys veuríem el més alt al 
fons, el segon més alt i un altre... i la pista no podria 
ser “2”. 3) Si la pista és “n”, es veuen tots els edificis: 
només poden estar ordenats de menor a major. 
A mesura que els aneu resolent, en descobrireu 
més per vosaltres mateixos!

exACteS
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SOLuCIOnS

Variants
Una variant és que en algunes caselles no hi hagi 
edificis. Seria com si poséssim un “0” i les xifres 
anirien en aquest cas de l’1 a l’n-1. Per exemple, 
aquest, amb edificis d’1 a 5 pisos i caselles buides 
es veu a la figura 5. La solució és la figura 6.

Compte! Aquí la tècnica 1 no sempre és cer-
ta, perquè hi pot haver l’edifici més alt a la se-
gona casella! (Com passa a la columna 3 o a la 
fila 2 d’aquest exemple.)

També és interessant la graella de 9 x 9, que 
es resol com un sudoku tradicional, amb pistes 
dins la graella i també fora. Sudoku d’edificis: 
figura 7. 

I finalment, una variant en què, en una gra-
ella buida, s’indiquen a l’exterior, no els edificis 
que es veuen, sinó els pisos acumulats dels edi-
ficis que es veuen... 

En aquest exemple, a més que no es repeteix 
cap xifra a les columnes, a les files i als quadra-
dets 3 x 3 del sudoku, tampoc no es repeteixen 
en cap de les dues diagonals, als extrems de les 
quals també hi ha el nombre total de pisos dels 
edificis que es veuen des d’allà. Sudoku de pisos: 
figura 8.

Us proposo que intenteu resoldre aquests 
dos sudokus.  
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El período durante el que Fidel Castro gobernó Cuba 
ha dado lugar a muchas películas: Alfred Hitchcock 
rodó Topaz, una de sus obras más lamentables; Sid-
ney Pollack perpetró un drama romántico anodino a 
mayor gloria de Robert Redford titulado Cuba; Julian 
Schnabel consiguió una de las mejores interpreta-
ciones de Javier Bardem en Antes que anochezca; 
Carles Bosch nos entregó la impecable e implacable 
Balseros; Agustí Villaronga hizo una adaptación bri-
llante de El rey de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez 
y hasta Coppola viajó allí para sus padrinos. Ahora, 
Olivier Assayas (París, 1955), un director francés muy 
comprometido con la izquierda que tiene en su haber 
Carlos, sobre el terrorista venezolano del mismo 
nombre, y Después de mayo es el encargado de diri-

gir este thriller de gran presupuesto sobre una trama 
de espías que el castrismo consiguió infiltrar en las 
filas del anticastrismo radicado en Miami, en la orga-
nización Hermanos al rescate, sufragados por el mul-
timillonario cubano exiliado Mas Canosa, y que bur-
ló durante muchos años a la CIA. 

El filme es de impecable factura y se ve como un 
soplo.Lo más interesante reside en el papel del prota-
gonista, la esquizofrenia  que vivió el héroe de la aviación 
cubana René González (interpretado por Édgar Ramí-
rez) en su papel de espía que le obliga a aparecer como 
traidor ante los suyos. Todos los actores impostan bien 
un convincente acento cubano y sorprende bastante 
que Olivier Assayas haya decidido no incorporar acto-
res de la isla al elenco interpretativo.  

‘La Red Avispa’

LASOCI

REVISTA dE L’ASSOCIACIó dEL PERSOnAL dE ”LA CAIxA”

cinema

ÀgOrA
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‘La hija de un ladrón’
La hija de Eduard Fernández, Greta, parece haber 
heredado el inmenso talento de su padre, y ya se hizo 
con uno de los Goya por una interpretación llena de 
naturalidad, del mismo modo que Belén Funes lo 
consiguió a la mejor dirección novel. Un espléndido 
debut en el largometraje de esta joven directora.

‘La odisea de los giles’
En tono de comedia entrañable, Sebastián Borensz-
tein (Buenos Aires, 1963) emplea a la familia darín en 
pleno, Ricardo y Chino darín, que además ejerce de 
productor ejecutivo. Hay momentos chispeantes y 
más buenas intenciones que resultados en esta co-
media argentina sobre la venganza de  los damnifi-
cados por la última crisis económica.

‘La ceniza es el blanco más puro’
Que no piense el espectador que tras este título tan 
hermoso (lo mejor de la película) va a encontrar un filme 
a la altura de Un toque de violencia. La disección de la 
moderna sociedad china, dividida entre tradición y mo-
dernidad, está presente con menos intensidad dramá-
tica en lo nuevo del director chino Jia Zhang Ke.  

“Vaig sortir un any amb un home, fins que vaig 
saber que havia matat la seva dona. Va dir-
m’ho ell mateix. Feia deu anys, amb un gani-
vet, i havia passat per la presó. no vaig poder 
escoltar-lo més. El vaig acompanyar fins a la 
porta, li vaig donar la jaqueta i ell va obrir i va 
marxar...” Així de contundent és Persecució, 
la nova novel·la de Toni Sala (Sant Feliu de 
Guíxols, 1969), la història d’un assassí vista 
explicada per diver-
ses veus. És narrada 
per quatre perso-
natges, dos de prin-
cipals i dos de se-
cundaris, i el que ens 
expliquen d’ell re-
sulta sorprenent. Es 
tracta d’una persona 
culta, lògica i que 
sembla moguda per 
la justícia: un home 
que pensa i, a més, 
és llibreter.

Aquestes cir-
cumstàncies són 
tan terribles com l’assassinat i ajuden a crear 
una estranya fascinació en l’Èlia, la dona que 
el fa fora de casa al primer paràgraf. Fins i tot 
es qüestiona temps després si va fer bé fent-
lo fora. Per què el torna a buscar?  Li agrada 
el perill? Ella mateixa no sap el perquè, més 
enllà de les comprovacions de les diferèn-
cies entre ella i la Sara, la dona assassinada. 
El que la novel·la vol fer palès, entre altres 
coses, és que ningú no coneix ningú. Et pots 
passar un, cinc, deu anys al costat d’algú, 
menjant a la mateixa taula i dormint al mateix 
llit, i conèixer els seus hàbits, les seves ma-
nies, però no conèixer-la en absolut.

L’estil de Toni Sala és el d’una escriptu-
ra que avança en totes direccions aportant-
nos dades. La seva obra inclou gèneres li-
teraris molt diferents i, entre ells, destaquen 
l’Entomologia, premi documenta l’any 1997; 
la novel·la Rodalies (2004), que li va valer el 
premi Sant Joan i el nacional de Literatura, 
i El cas Pujol (2014), Premi Ciutat de Barce-
lona, 2014 on va estrenar la línia d’assaig. La 
seva densitat narrativa i humana convertei-
xen Persecució en un llibre sense conces-
sions, un pas més en la interessant carrera 
literària de Toni Sala.   

‘Persecució’

LLibres

Persecució
Toni sala
L’Altra Editorial
(344 pàgines)
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Medicinas sonoras para 
tiempos extraños
La Covid-19 nos deja un futuro incierto. Un año sin festivales de 
música, sin conciertos masivos y con sold out, y con un sector (mú-
sicos, vendedores, técnicos…) que, como a muchos otros, les va a 
tocar sufrir tiempos duros. Cada uno de nosotros habrá utilizado su 
“medicina” particular para llevar mejor el confinamiento: libros, cine, 
ajedrez, videollamadas… En mi caso, ha sido la música mi gran apor-
te vitamínico, con dos maneras distintas pero igual de efectivas.

Con tres amigos creamos una playlist en Spotify donde diaria-
mente (ésa al menos era la idea inicial) incluiríamos una canción y 
explicábamos el motivo. Ha sido (y está siendo) mi banda sonora 
del 2020 y era un placer ver qué canción me recomendaban y otro 
gran placer el molestarme en buscar la mejor canción posible para 
cada día. Cerramos la playlist con nada más que 239 canciones 
que si antes significaban algo en mi vida muchas de ellas ahora me 
transportarán a este extraño periodo de tiempo. La otra manera ha 
sido la de escuchar las novedades discográficas que han ido pu-
blicándose durante el primer semestre del año. Limitándonos a los 
grupos nacionales, cinco han sido mis discos del confinamiento: 

‘Triángulo de Amor Bizarro’
vuelven como siempre, no dejando 
indiferente a nadie con un discazo y 
tocando su lado más pop, con isa can-
tando como nunca, y con su lado más 
punk e industrial, donde Rodrigo se 
desgañita.  
 

‘Viva Belgrado’ de Bellavista
Con su original post-rock hablado, añaden algunas gotas de acce-
sibilidad, pero lo hacen aún más adictivo. Si no los conocen, no 
duden en adentrarse en su cancionero. 
 
‘El Bando Bueno’ de Sr Chinarro
Nuevo disco de mi favorito del pop, otra gozada de canciones. 
Con una carrera tan larga, la mayoría sólo hace que compararlo 
con sus anteriores obras. Yo no, le doy al play y a por otras 10 can-

ciones de las que siempre saco algo. 
 
‘Posible’ de Bunbury
otro veterano inquieto es don Enrique.  
A su nueva colección de canciones le 
ha dado un toque oscuro, triste  y elec-
trónico que le da unidad y gana con 
cada escucha. 

‘Espacio en el tiempo’ de Linda Guilala
Los gallegos deciden repasar sus diez años de existencia como 
los líderes del Shoegaze nacional reuniendo singles, rarezas, 
EpS,… en un doble vinilo precioso. Una de mis bandas favoritas y 
desconocidas.    

múSICA-COnexIón mAdrId

REviStA dE L’ASSoCiACió dEL pERSoNAL dE ”LA CAixA”

Comenceu dedicant dos minuts a valorar la posició, a crear un 
pla de joc i finalment a trobar les jugades concretes.
 
Juguen les blanques
Com que hi ha poques peces, definim que estem en un final. 
L’objectiu principal en els finals és avançar peons per dur-los a 
la coronació. Poden donar-se altres casos: que hi hagi atac di-
recte al rei o el guany de material. 

Aquí el material està igualat i l’objectiu blanc és coronar el 
peó de la columna h, mentre l’objectiu negre és coronar el peó 
de la columna a. El peó blanc està una mica més avançat que el 
peó negre, però té un obstacle davant, el cavall, que suposa el 
temps d’una jugada. 

 també veiem que les blanques es troben amb dos obstacles 
negres (rei i dama) que poden impedir l’avançament del peó i, a 
més, les blanques s’han d’espavilar per no canviar-lo.

Ara, amb la nova informació que teniu, repenseu la posició, 
recordant que juguen les blanques.
 
La solució
Les blanques són mà i guanyaran la partida tot coronant el peó 
ràpidament.

1.dh8+ (allunyem el rei negre de la columna h) Re7 2.Cf5+ 
(guanyem un temps decisiu retirant el cavall tot fent xec, fet que 
permetrà la coronació del peó sense obstacles) gxf5 3.dxd8+ 
(eliminem la dama negra i allunyem més el rei negre) Rxd8 5.h6. 

després d’aconseguir tots els objectius blancs, el peó avan-
ça lliurement i les negres han d’abandonar. Observeu el trist 
paper que ha fet l’alfil negre. El jugador expert no fa tots aquests 
raonaments tan detallats. 

La pràctica fa que tingui incorporats, en el seu cervell, me-
canismes intuïtius d’anàlisi i calculi ràpidament les jugades ne-
cessàries. 

eSCACS

MEStRE 
iNtERNACioNAL iCCF

From (blanques)  
vs. Hoi (negres)
Vejby (Dinamarca), 1976

ÀgOrA
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ServeIS

AUTOMOCIÓ

AVIS
viatja amb Avis Car Rental a qualsevol 
part del món. Estan presents en més de 
165 països, amb més de 5.750 oficines.

BOTIGUES

Perfume’s club
Botiga on-line de bellesa, amb 
descomptes de fins a un 70% en més 
de 20.000 productes de bellesa.

BOTIGUES

Bosanova
Sabates i bosses de dona, carteres, 
marroquineria, moneders i complements 
per a la vida moderna i actual.

HOTELS

Meliá Hotels
Més de 380 hotels en 40 països que 
demostren l’èxit de la seva manera 
única d’entendre i viure l’hostaleria. 

BOTIGUES

Taurus
Amb 50 anys d’història, s’ha convertit 
en una de les primeres empreses del 
sector del petit electrodomèstic.

HOTELS

Booking
proveïdor mundial de reserves 
d’allotjament  on-line. tant per a hotels 
com per a cases rurals o apartaments… 

BOTIGUES

Samsung
productes que milloren la qualitat de 
vida dels clients: televisors, 
electrodomèstics, smartphones...

BELLESA

Clarins
Clarins crea i fabrica productes de 
bellesa d’alta gamma: cures, 
maquillatge i perfums.

AUTOMOCIÓ

Sixt
Aquest estiu reserva el teu vehicle amb 
Sixt amb descomptes en els lloguers a 
Espanya amb la màxima flexibilitat. 

VIATGES

Logitravel
Agència de viatges on-line 
especialitzada en paquets, creuers, 
circuits, combinats i rutes en cotxe.

BOTIGUES

Bosch Electrodomèstics
innovació per a la teva vida. tots els 
electrodomèstics Bosch són sinònim 
de qualitat, perfecció tècnica i fiabilitat.

IDIOMES

What’s Up
Si creus que pots millorar el teu anglès 
o simplement el necessites per a la 
feina, aprofita aquesta oportunitat!

BOTIGUES

DHL
Has d’enviar un paquet? Aprofita els 
descomptes que dHL t’ofereix per a 
enviaments a Espanya i Europa.

BOTIGUES

Swarovski
Botiga on-line amb descomptes 
radiants en els productes. Fes un regal 
molt especial o dona’t un caprici...

BOTIGUES

Murprotec
Empresa referent en tractaments 
contra les humitats estructurals, 
filtracions laterals i condensació. 

BOTIGUES

Toys “R” Us
per tots els avantatges que reuneix, 
petits i grans han fet de toys “R” Us la 
Casa de les Joguines.

BOTIGUES

Lékué
ofereix els estris de cuina més 
innovadors per fer que els usuaris 
tinguin una vida saludable.

ALIMENTACIÓ

Bodegas Torres
Gaudeix d’un descompte exclusiu en 
tots els vins, espumosos, licors i altres 
productes únics de Bodegas torres.

BOTIGUES

Lenovo
treballar, estudiar, compartir temps en 
família... Gaudeix de descomptes en els 
portàtils, equips, monitors i accessoris.

BOTIGUES

Siemens
El teu millor aliat per comptar sempre 
amb les tecnologies més innovadores. 
Fan realitat el que de veritat t’ importa.

troba aquests avantatges i molts més a Colectivos vip, dins de www.cuidemdetu.org

Cuidem de tu

Més informació a
www.cuidemdetu.org

en col∙laboració amb




