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CONFINATS A CASA I LA SOCI
A CASA DE TOTS I TOTES
Junts, més i millor! Mai havien tingut un sentit tan profund
aquestes paraules. A causa de la pandèmia de la Covid-19, ens ha
canviat la vida a tots i totes, dins i fora de la nostra Associació. La
nostra idea de la normalitat, les relacions socials… tot s’ha posat
a prova com no havia passat mai.
Els que treballen, ho fan de manera diferent; els nostres fills
i néts no van a l’escola i tenen classes de forma telemàtica; els
cines i els teatres estan tancats o amb restriccions d’aforament,
i el més difícil ha estat perdre les trobades amb els nostres éssers
estimats i amb els nostres companys i companyes, tal com les
hem fet sempre. Però, malgrat això, a la Soci ningú està sol (encara que visqui sol) perquè som una gran família en la qual ens
preocupem els uns dels altres i ens cuidem els uns als altres… I
en aquest període de confinament la Soci ha continuat viva,
oferint diverses activitats adaptades a les circumstàncies, activitats per a tothom, grans i petits.
Així ens han pogut ajudar a distreure’ns una mica, d’una banda, i ens han pogut donar suport,
de l’altra. S’han proposat varietat d’opcions a través de la xarxa d’activitats de tot tipus: esport,
oci, cultura, entreteniment, videoconferències... També hem tingut especial cura de les vostres
emocions en aquest temps de confinament, tot facilitant-vos recursos per ajudar-vos a compartir
els vostres sentiments i donar-vos pautes per sortir reforçats quan aquesta situació passi.
Aquí tenen un paper destacat els vídeos d’ajuda psicològica, enregistrats de forma exclusiva
per als nostres associats i associades, i que, després de tres setmanes en funcionament, ja han
superat les 3.500 descàrregues al nostre canal de YouTube.
També hem posat en marxa un telèfon de suport psicològic per ajudar a aquells que han necessitat aclarir dubtes de tipus personal o han necessitat de companyia humana durant una estona, o bé han viscut situacions molt dures, com pot ser una pèrdua familiar o d’algun amic o company.
Aquest servei gratuït i anònim segueix funcionant 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana.
Comptem també amb la col·laboració de tota una eminència com és el Dr. Bonaventura Clotet,
el director de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, que s’ha prestat molt amablement a ser
entrevistat pel periodista de la casa, Joan Beumala.
Agraïm la col·laboració de tots i totes els qui heu participat aportant idees que hem dut a terme
des de la Soci. I així continuarem, tots junts fins al moment d’arribar a la normalitat que teníem
abans. Cuidant-nos, ajudant-nos i mantenint la pinya humana que hem estat sempre. Aquesta
nova situació ens ha donat l’oportunitat d’aprendre coses. Ara sabem expressar-nos l’afecte des de
la distància i segur que a partir d’ara valorarem més les coses quotidianes que ens passaven més
desapercebudes i les nostres trobades i activitats compartides en grup, ja sigui gran o petit.
Comptem amb tothom per participar en aquest projecte de la Soci cap al futur, viva i solidària,
capaç de transmetre un missatge d’ànim i esperança. L’Associació continuarà seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries en tot moment, fent les coses ben fetes, solidària amb tots
nosaltres, els associats i les associades, i amb la resta de la societat.
Aquest període d’activitat social restringida per la Covid-19 representa tan sols una estona de
la resta de la nostra vida. Ens queden moltes coses per fer i gaudir junts, que sempre és més i millor.
Des del cor, el nostre condol als companys i companyes que heu patit la pèrdua d’algú molt
estimat durant aquesta pandèmia, l’enhorabona als qui heu tingut un nadó i tot el suport als que
esteu malalts o heu superat la malaltia.
Ànims a tothom. Una abraçada.
Victòria de Lucas Coves
Presidenta de l’Associació del Personal

www.lasoci.org
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EDITORIAL

JUNTS, MÉS
I MILLOR!
n circumstàncies normals,
aquest número de La Soci, com
tots els altres, seria la crònica
la nostra vida associativa, del
que fan les nostres seccions i
els nostres associats.
La pandèmia de la Covid-19 ha suposat un
abans i un després a les nostres vides. La declaració de l’estat d’alarma i l’inici del confinament
va coincidir més o menys en el temps amb la
publicació del nostre número anterior. I mentre
l’acabàvem d’enllestir, poc que ens imaginàvem
que la revista posterior no tindria res a veure
amb el que teníem previst.
Aquest número que teniu a les mans o que
llegiu en format digital és el testimoni del que
ha fet la Soci durant tot el confinament per estar
a prop de tots nosaltres.
Així, en les pàgines que configuren aquesta
memòria podreu trobar la síntesi de les actuacions dutes a terme des de la Soci (les recollides al tancament de l’edició) per fer-nos més
agradable l’obligació de quedar-nos a casa, les

E
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accions efectuades pels associats i associades
per mantenir-se en contacte, els testimonis de
companys i companyes explicant-nos situacions
viscudes, els serveis d’acompanyament psicològic que han estat funcionant per atendre les
consultes dels associats i familiars que ho han
necessitat i l’entrevista al doctor Bonaventura
Clotet, tota una eminència en el camp de la
medicina que ens ha atès per parlar-nos des
d’un prisma científic de les ensenyances que
ens hauria de deixar la pandèmia per afrontar
el futur amb més seguretat, entre altres continguts.
El temps no s’atura. Tornarem a jugar, a trobar-nos i a passar-ho bé plegats i quan mirem
enrere i consultem aquest número 576 corresponent a La Soci dels mesos de juny i juliol del
2020, tindrem la prova fefaent
que, quan més necessària era, la
EL TEMPS NO S’ATURA.
Soci hi va ser.
TORNAREM A JUGAR,
Junts, més i millor. Seguim...
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Consell de Redacció

A TROBAR-NOS I A
PASSAR-HO BÉ PLEGATS

LASOCI

NOTÍCIES

NOVA JUNTA

EL NOU EQUIP
DIRECTIU
Pocs dies abans que es decretés l’estat d’alarma
per la Covid-19, la nova Junta Directiva de la Soci es
va reunir per primera vegada
n dels últims actes socials que
van tenir lloc en el dia a dia de
la Soci, just abans que el govern de l’Estat decretés l’estat
d’alarma per combatre la pandèmia provocada per la Covid-19, va ser la primera reunió de la nova Junta Directiva, la composició de la qual era el
resultat de les eleccions dutes a terme en la
Junta Rectora celebrada el passat 15 de febrer
al CaixaForum, per renovar la meitat dels seus
membres.
La reunió va tenir lloc el 20 de febrer al local
social de l’Associació del carrer de Sardenya de
Barcelona. Va tenir lloc a la presa de possessió
dels nous companys i companyes escollits i la
presidenta, Victòria de Lucas, va procedir al repartiment de responsabilitats entre tots els
companys i companyes que formen el nou equip
directiu de l’entitat.

U

Així, la Junta Directiva de l’Associació del
Personal de ”la Caixa” per al període 2020-2022
—quan toqui renovar l’altra meitat dels membres— inicia el seu mandant amb la distribució
de càrrecs següent:

La nova Junta
Directiva de la Soci,
d’esquerra a dreta:
Josep Lluís Masriera,
Ruth Barrera, Antoni
Artés, Elisa Códer,
Pere Padró, Victòria
de Lucas, Albert
Rius, Josep Mitjans,
Gustavo Ruiz, Jesús
Huerta, Francesc
Xavier Valdivieso i
Vera Paola CasoniValenti. Glòria
Puigbó no va poder
assistir a la Junta
Rectora.

Junta Directiva de l’Associació
M. Victòria de Lucas Coves, presidenta
Pere Padró Balcells, vicepresident 1r
Jesús Manuel Huerta Palau, vicepresident 2n
Antoni de Pàdua Artés Ferrer, tresorer
Gustavo Ruiz Coloma, comptador
Francesc Xavier Valdivieso Font, secretari
Ruth Barrera Segura, vocal
Vera Paola Casoni-Valenti Samaranch, vocal
Elisa Isabel Códer Gallego, vocal
Josep Lluís Masriera Raventós, vocal
Josep Mitjans Rius, vocal
Glòria Puigbó Alegre, vocal
Albert Rius Ollé, vocal

www.lasoci.org
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NOTÍCIES

INNOVADOR!

CAMPUS D’ESTIU
A CASA AMB LA SOCI
emergència sanitària provocada per la Covid-19, així com les
mesures que hem hagut de
prendre, ens han portat, entre
moltes altres conseqüències, a
treballar a casa amb els nostres
fills, que no poden anar a l’escola.
En la situació actual de desescalada i amb la
“nova normalitat” a l’horitzó proper, tenim encara molts reptes que hem d’assumir. Un d’ells
és què podran fer o no els nostres fills i néts aquest
estiu. A hores d’ara, no sabem del cert si es podran
fer casals, colònies o estades. I, si es poden fer, en
quines condicions es faran. És per això que, des
de la Soci, com hem anat fent durant tot el confinament, us volem ajudar. Sabent com de difícil
és poder treballar i desenvolupar les nostres responsabilitats, hem creat el Campus d’Estiu a Casa.
El nostre Campus és una iniciativa innovadora,
interactiva, sense precedents i exclusiva per als
associats de la Soci. Contribuireu només amb una
petita part del cost, assumint tota la resta La Soci.

L’

Com funciona?
Els teus fills o néts gaudiran, els matins de dilluns
a divendres, de l’experiència d’un campus d’estiu,
però amb la tranquil·litat que estan segurs a casa
mentre tu pots atendre les teves responsabilitats.
Cada matí, a les 10h, els teus fills o néts es
podran connectar, a través d’una plataforma
tecnològica segura, en grups reduïts amb altres
companys de la seva edat i amb un monitor. Per
accedir al Campus, només et caldrà tablet o un
ordinador amb connexió a internet. El monitor
6

els acompanyarà durant tot el matí, fins a les
14h, quan s’acomiadaran fins a l’endemà.

Tres àmbits temàtics per escollir
Les activitats que els monitors proposaran cada
dia als nens i nenes estan pensades perquè les
resolguin de manera autònoma, sense haver de
recórrer a cap adult. A més, seran activitats d’alt
component educatiu, que tenen per objectiu
resoldre reptes i desenvolupar habilitats.
• Amb suficient antelació, us anirem avisant dels
materials que caldrà que els nens tinguin a casa
per dur a terme les activitats. Seran elements
senzills que, si no els tenim, es podran adquirir
al supermercat o a comerços de proximitat.
• Hem preparat tres campus diferents, que podeu
escollir segons els gustos dels vostres fills i néts,
i que podeu anar canviant per setmanes: STEAM,
Cuina i Esport.
STEAM
Amb activitats científiques, tecnològiques i artístiques. Apliquem una de les metodologies
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Per què és especial aquest campus?
• Seguretat i tranquil·litat perquè són a casa.
• S’ho passen bé, mentre tu pots treballar.
• Interactiu: un monitor els acompanyarà durant les sessions.
• Activitats orientades a la resolució de reptes.
• Alt component educatiu, centrat en el desenvolupament d’habilitats.
• Tot per un import de 15 euros per setmana i nen/a.

educatives més reconegudes, que vol desenvolupar les habilitats en ciències i arts dels participants. Es treballaran aspectes de programació,
disseny 3D i art gràfic de manera virtual.
•Activitats adaptades a les edats dels nens: de 6
a 7 anys (1r-2n primària), de 8 a 9 anys (3r-4t
primària), de 10 a11 anys (5è-6è primària) i de 12
a 14 anys (secundària).
•Es tractaran aspectes com: Vida a la terra; Consum i producció responsable; Aigua i sanejament; Energia saludable i respectuosa; Ciutats
i comunitats sostenibles.

Cuina, per als xefs de casa
En aquest stage culinari, els més petits aprendran
a cuinar, així com aspectes nutricionals sobre
els ingredients i les seves característiques. Les
receptes realitzades cada dia seran un plat únic
que després podran compartir amb el seva fa
mília. A més, plantarem un petit hort casolà i
farem manualitats relacionades amb la cuina.
•Activitats adaptades a les edats dels nens: de 8
a 9 anys i de 10 a 12 anys.
•Característiques de les receptes: Plats únics,

sense foc ni forn; emprarem microones i renta
plats. Es tindran en compte al·lèrgies i intoleràn
cies alimentàries (exemples: ous farcits acompa
nyats de quinoa, salmó amb arròs cuinat en el
rentaplats. Exemples de manualitats: fer un
estri de cuina, tomàquets Cherry)

Esport, sense parar de moure’s
Per als més inquiets hem preparat activitats on
practicaran diferents modalitats d’entrenament i on fabricaran els seus propis materials
esportius.
•Adaptat per franges d’edat: de 6 a 8 anys, de 9
a 10 anys i d’11 a 12 anys.
•Exemple d’entrenament: salts i equilibri, sessió
Hiit (entrenaments en intervals d’alta intensitat).
•Exemple de material esportiu: corda de saltar,
peses, goma elàstica.
Podràs inscriure als teus fills o néts les setmanes
que vulguis i, cada setmana, podràs canviar
d’àmbit. A lasoci.org/campusestiu, trobaràs
més informació sobre el Campus d’Estiu a Casa
amb la Soci. Inscripcions de l’1 al 20 de juny.

L’ÚLTIMA ACTIVITAT ABANS DEL CONFINAMENT
L’ÚLTIMA DEL PAS-VOLUNTARIS DE ”LA
“LA CAIXA”

UNA EXPEDICIÓ
INOBLIDABLE
L’expedició que la secció Muntanya Barcelona
va fer a l’illa de Gomera ja tenia un atractiu suficient, però el que no es pensaven és que seria
recordada com l’última activitat presencial d’una secció
abans que fos decretat l’estat d’alarma. “Vam tornar a casa
pocs dies abans de ser decretat”, explica el seu delegat,
Joan Bastús. El viatge va consistir en una “volta de quatre
dies per tota l’illa i, concretament, pel Parc Nacional de
Garajonay. Van ser unes caminades un xic exigents, amb
una dificultat afegida a causa d’una calor inesperada per
l’època de l’any, però en qualsevol cas a l’abast de tots els
expedicionaris”, explica el delegat. “Vam poder gaudir
dels penya-segats, dels boscos primaris de laurisilva, de
la constant vigilància de la silueta del Teide…”, conclou.

UN GEST DE SOLIDARITAT

Una setmana abans que es decretés l’estat d’alarma, la
secció Esquí Girona va dur a terme una travessia amb raquetes i pals de neu per l’entorn de l’estació de la Molina.
El fet diferencial és que hi van participar un grup de 20 nois i noies,
d’edats compreses entre els 16 i 20 anys, de l’Associació Salesians
Sant Jordi–PES Girona, membres de famílies nouvingudes de diversos països africans i llatinoamericans, com el Senegal, Gàmbia i
Hondures, i altres nascuts a Catalunya amb problemes d’exclusió
social. L’activitat es va fer en col·laboració amb Voluntaris de ”la
Caixa” de Girona. “És meravellós veure les cares d’entusiasme dels
nois en trepitjar la neu i jugar-hi, tenint en compte que la majoria mai
no l’havien vist al natural”, explica el delegat, Josep Foradada.

!

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

www.lasoci.org
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PUNT DE VISTA

DR. BONAVENTURA CLOTET
Director de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa

“No abaixar la
guàrdia contra
la pandèmia és una
tasca de tots”
ENTREVISTA: JOAN BEUMALA, PERIODISTA

s tracta d’un dels especialistes
en malalties infeccioses més
rellevants del nostre país. Una
eminència i una de les opinions
de la comunitat mèdica més
escoltades des que es va declarar la pandèmia del coronavirus.
El doctor Bonaventura Clotet és el director de
l’institut IrsiCaixa, una punta de llança mundial en l’estudi de la sida i que actualment lidera,
en coordinació amb altres centres, la recerca per
trobar el fàrmac i la vacuna contra la Covid-19.
Mantenim la conversa per videoconferència
a través de l’aplicació Skype... “Permeti’m començar la conversa dient que estic molt agraït a l’Obra
Social de ”la Caixa” i a la Generalitat de Catalunya
perquè fa més de 25 anys van fer possible crear
un laboratori per fer recerca sobre la sida, que
tinc el privilegi d’haver dirigit des del principi.
Això ens ha donat un grau de coneixement molt
bo i òptim, amb unes plataformes de vacunes
molt potents. I quan va aparèixer el coronavirus,
vam poder reaccionar molt ràpid”.

E

—Com es va gestar el consorci de recerca?

Vaig pensar que la reacció havíem de fer-la en
col·laboració amb el Centre Nacional de Super8

computació, amb el qual ja estàvem desenvolupant les vacunes terapèutiques contra el càncer,
a partir de la nostra plataforma de vacunes. Però
com que es tractava del coronavirus, també vam
pensar en Joquim Sagalés i Júlia Vergara, del
Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) i
amb una llarga experiència en aquest camp.
Aleshores, Grifols va apostar d’immediat per
fer possible la creació del consorci.
—Amb l’objectiu de trobar la vacuna...

El consorci està desenvolupant diversos prototips
de vacuna. Paral·lelament, està identificant directament anticossos i després produint anticossos
monoclonals per bloquejar l’infecció d’entrada;
aquest procés es fa a partir d’identificar els anticossos neutralitzants de les persones que s’han
infectat i que per tant ens permetran, a partir
d’aquests anticossos i de les cèl·lules
que els produeixen, produir antiSI NO APLIQUEM
cossos monoclonals que puguem
tenir per administrar-los quan es
UNA POLÍTICA
produeixi una infecció i així bloqueDE SALUT GLOBAL
jar-ne la progressió.
NO AFRONTAREM
Això seria aconseguir l’efecte
ESTRATÈGIES PER
que perseguim que la vacuna faci
en la persona que s’exposa al virus,
PREVENIR NOUS BROTS
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un cop ha rebut prèviament la vacuna. I també
es desenvolupen noves molècules per inhibir el
virus en diferents punts del seu cicle intercel·lular.
—Això vol dir mesos de recerca i diners per potenciar-les?

D’aquí a un any estarem a prop d’aquest model.
Però haurem de generar diferents models de vacunes. La importància dels diners és que amb
molts diners es podran fer models de vacuna en
paral·lel, assajar-los en models d’animals en paral·
lel i arribar a conclusions que tenen una capacitat
de sinergia en què l’un amb l’altre es complementen i això ens permet accelerar molt el procés de
definir quin és el model de vacuna final que pot
resultar més interessant per prevenir nous brots
de coronavirus, tant de l’actual com de nous que
puguin mutar i puguin aparèixer en un futur. I
si hi ha diners és quan podem anar de pressa.
—I amb la finalitat de recaptar diners per a la causa apareix JoEmCorono.

Endegada per Natàlia Sánchez i Marc Clotet en
48 hores, la campanya JoEmCorono ha estat la
campanya amb més èxit de crowdfunding. Ells
van ser els primers i van aconseguir que tothom
volgués solidaritzar-se amb aquesta causa i ajudar-nos en aquesta recerca. Insisteixo, cal tenir
diners suficients per anar molt més ràpid.
—Testar i precocitat: dos conceptes clau?

Una part molt important dels nostres estudis
és la prova de concepte de testar i tractar, és a
dir, quan una persona està ja diagnosticada,
sigui tractada d’immediat.
El problema de les malalties és que es demora massa l’inici dels tractaments en lloc d’apli-

car-lo inicialment, que és quan s’avorta qualsevol progressió perquè es controla el virus.
—La Covid-19 ens ha agafat per sorpresa o ens
havia avisat?

Cal reconèixer que el coronavirus ens ho deia
molt clar. Potser ho hauria d’haver dit més alt,
però ens ho deia molt clar. Va aparèixer el 2002
amb el SARS, va aparèixer el 2012 amb el MERS
i ara al 2019. És clar que tornarà. Ja ha vingut
tres vegades, amb petits canvis que puguin saltar en els humans, i això sens dubte és un dels
problemes que es presenten quan no s’inverteix
prou en salut animal.
Els animals viuen amuntegats en granges,
tenen molts virus... Si en l’àmbit mundial no
apliquem una política de salut global, que vol
dir salut humana, salut animal, salut ambiental..., tenint en compte la globalització, tenint
en compte l’escalfament global i totes les repercussions, no estarem afrontant les estratègies
que cal fer per prevenir nous brots de noves
epidèmies.

El Dr. Bonaventura
Clotet és una
de les veus
més importants
en malalties
infeccioses.

—En el moment de mantenir aquesta conversa,
hem iniciat la desescalada. Però el virus continua
descontrolat. Com contempleu aquest escenari?

Malauradament, la ciutadania no ha après prou
de la necessitat d’aïllar-se per evitar que el virus
passi d’una persona a una altra. I ara veiem que
en aquest inici de desconfinament, els matins
quan jo vaig a córrer per la muntanya a les set,
em trobo cada dia un munt de gent passant l’un
al costat de l’altre: si hi ha algú que es troba en
aquest període de dos o tres dies abans que tingui manifestacions clíniques, que és precisament quan un ja pot estar eliminant virus,
www.lasoci.org
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només amb el fet que tu, respirant fondo, quan
corres, vas eliminant per la boca i el nas, tots
els qui passem pel teu costat i respirem aquest
aire ens podem infectar. Aleshores, si hi ha focus
calents d’àrees que s’infecten, serà perquè s’haurà produït de nou un excés de proximitat.
—Tots hauríem de portar la mascareta?

L’única manera que tenim per contenir els contagis ara per ara és fer servir mascareta. És molt
difícil fer-la servir per anar a córrer, però sí a la
ciutat i quan ens traslladem amb transport públic. Hem de rentar-nos les mans continuadament i fer servir l’alcohol del 70 per cent per
fregar-nos les mans, ja que el virus és sensible;
aquesta és una gran sort.
Però hem de fer-ho bé. Per exemple, els guants
es fan servir malament. La gent es posa guants
i l’únic que fan és anar escampant el possible
virus encara més, perquè se’ls posen tot el dia i
el contacte que poden haver tingut aquells
guants, jo què sé, en una botiga o supermercat,
el van passant a tot arreu amb els guants que no
ens treiem, i pugem al nostre cotxe i arribem a
casa... Els guants s’han de fer servir una sola
vegada. El que més serveix, insisteixo de nou, és
portar la mascareta, rentar-se molt les mans i
fer servir l’alcohol del 70 per cent.
—Hi haurà rebrot?

Jo espero que el rebrot que vingui sigui petitó i
més controlable. Però crec que hi haurà un rebrot. El que pot passar també és que climàticament el context sigui favorable i el rebrot es
produeixi més endavant, a la tardor. Però el que
està clar és que en l’àmbit mèdic, als hospitals
s’ha après a tractar molt millor la malaltia, a
anticipar-se i a tractar-la abans, amb tots els
fàrmacs que inhibeixen aquesta inflamació
descontrolada que es manifesta.
—No abaixar la guàrdia és un repte com a societat?

Sí. Ha de ser un repte que s’ha d’anar inculcant
a base de missatges, de consignes, de demanar
a tothom que prengui consciència, ja que de fet
es tracta d’una tasca de tots perquè entre tots
podem ajudar molt a aconseguir l’èxit contra
aquesta pandèmia que ha sigut prou dura i ha
castigat prou socialment i sobretot també per
exemple la gent gran a les residències, etcètera,
com perquè ens la prenguem molt seriosament
i no l’oblidem.
—I ho farem?

Per desgràcia, però, a mi sempre m’agrada recordar una frase que vaig aprendre fa molts anys
que diu que l’experiència és allò que permet
reconèixer d’immediat que t’has tornat a equivocar, però no evita que t’equivoquis. És a dir,
només t’ajuda a dir: mira ja m’ho semblava que
10

em tornaria a equivocar, i m’he tornat a equivocar. No ens equivoquem. No tornem a flexibilitzar els costums i a estar molt a prop els uns dels
altres, i no passa res per portar mascareta i no
passa res per fer-ho d’una manera regular.
—Quina lliçó hauríem d’aprendre d’aquesta pandèmia?

A veure... El que és segur que ens ha demostrat és
que sempre ens han educat i hem viscut en una
situació de treballar molt per a un futur i d’hipotecar molt el present per al demà, i el que ha passat amb la pandèmia de la Covid-19 és que ens ha
demostrat que el demà és molt fràgil, que el demà
pot ser que no hi sigui i que has de saber viure
molt més el present. I que has de ser conscient del
que fas cada dia per gaudir-ne, perquè aquell dia
ja no tornarà i el futur no existeix.
Aleshores, aquesta pandèmia jo crec que ens ha
ensenyat, o més ben dit, ens hauria
d’haverensenyatasermésconscients
que la nostra vida passa i no torna, i AQUESTA PANDÈMIA ENS
que has de saber viure el present.
HA DEMOSTRAT QUE EL
* Aquest és un extracte de l’entrevista enregistrada el 7 de maig de 2020
i que es pot veure íntegrament, en
format televisiu, al web lasoci.org.
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FUTUR ÉS MOLT FRÀGIL.
HAS DE SER CONSCIENT
DEL QUE FAS CADA DIA
PER GAUDIR-NE

RECERCA

UN INSTITUT DE
REFERÈNCIA MUNDIAL
IrsiCaixa, líder en la lluita contra el VIH/sida i les malalties relacionades
Institut de Recerca de la Sida
IrsiCaixa és un institut de referència internacional, líder en
la recerca per a l’erradicació
del VIH/sida i les malalties que
hi estan relacionades. La investigació que portem a terme també afronta altres
reptes de la biomedicina actual, com ara l’estudi del microbioma o de les malalties infeccioses
emergents.

L’institut també participa en estudis clínics per avaluar noves estratègies terapèutiques
i coopera amb els països amb renda baixa per
contribuir a la lluita global contra la pandèmia.

L’

Un model únic
Impulsat per ”la Caixa” i el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, IrsiCaixa
es va constituir el 1995 com a fundació privada
sense ànim de lucre.
El doctor Bonaventura Clotet, que també és
president de la Fundació Lluita contra la Sida i
cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, n’és el
director.
IrsiCaixa està ubicat a l’entorn de l’Hospital
Germans Trias i Pujol i de la Fundació Lluita
contra la Sida, la qual cosa comporta un model
únic de col·laboració entre investigadors, professionals assistencials, pacients i representants
de la comunitat. Aquesta transferència de coneixement entre els diversos actors socials implicats en la malaltia permet aportar noves solucions i facilitar els avenços cap a l’erradicació
de la infecció.

Els seus vuit grups
de recerca i gairebé
cent investigadors
es coordinen amb
centres d’arreu del
món.

Amb la ciutadania i per a la ciutadania
IrsiCaixa posa un èmfasi especial en la formació acadèmica de joves científics i en la innovació i la transferència del coneixement generat
en els seus laboratoris.
A més, des de l’institut es coordinen programes educatius i participatius que tenen com
a objectiu promoure la salut i el benestar i contribueixen a alinear la recerca amb les necessitats i les expectatives de la ciutadania.
De fet, els avenços d’IrsiCaixa es duen a terme
en constant diàleg amb el CAC, un òrgan extern
que facilita la comunicació entre la comunitat
científica, els professionals sanitaris, les organitzacions de la societat civil i els pacients.

Estratègia combinada
La recerca d’IrsiCaixa es basa en una estratègia
combinada per erradicar la sida que es fonamenta en cinc línies estratègiques que abracen
aspectes com ara, entre d’altres, el desenvolupament de vacunes i d’anticossos contra el VIH.
Els vuit grups de recerca i gairebé cent investigadors d’IrsiCaixa porten a terme una recerca translacional, en coordinació amb centres
d’investigació i assistencials d’arreu del món, i
les publicacions que se’n deriven es troben entre
les que registren els factors d’impacte més elevats
en aquest camp.
www.lasoci.org
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DES DEL PRIMER DIA...
Fem una memòria de les accions que la Soci va proposar
als seus associats i familiars durant la pandèmia
Des del primer dia que la pandèmia va obligar
el govern de l’Estat a declarar l’estat d’alarma,
amb l’obligació consegüent d’haver de quedar-nos confinats a casa per evitar la propagació del coronavirus, l’Associació va activar
un pla d’accions per acompanyar tot el col·lectiu d’associats
i familiars.
Han estat uns dies, unes setmanes i uns mesos que han
marcat de manera profunda les nostres vides, alterant brusCOVID-19
VS. JUNTS,
MÉS I
MILLOR
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cament la nostra quotidianitat com mai abans havia succeït. No oblidarem mai aquest malson i, en la nostra modesta
però decidida aposta per estar amb la nostra gent, també ens
sembla oportú deixar constància que la Soci va procurar
estar sempre al costat de la seva gent.
Aquesta és la memòria del conjunt de propostes i ajudes
que, des de l’Associació i a través dels nostres canals de comunicació telemàtics, vam posar al servei de TOTS els nostres
membres, associats i familiars sense excepció.

Mètodes
El conjunt de propostes es van dividir en diverses àrees:
salut i benestar físic, oci, cultura i família, més un apartat
més específic de benestar emocional que tractem en un
altre espai de la revista.
Es tractava d’enviar enllaços a pàgines web en les quals,
mitjançat tutorials i altres formats adequats a cada cas, es
convidava els nostres companys i companyes a fer les
activitats proposades.

Seguiment
L’acceptació del conjunt de propostes i serveis que es van
fer des de la Soci als associats i familiars va ser altament
satisfactòria. Estadísticament, a data de 25 de maig, els
newsletter d’activitats suggerides havien rebut 27.704 clics,
essent l’impacte més significatiu per a les dedicades a l’oci
i als jocs infantils.

L’ús de
la mascareta

HAN ESTAT UNS DIES, UNES
SETMANES I UNS MESOS
QUE HAN MARCAT DE MANERA
PROFUNDA LES NOSTRES VIDES

Des del Col·legi de
Metges de Barcelona,
es va preparar un vídeo
explicatiu de com havíem d’utilitzar correctament les mascaretes
sanitàries.

www.lasoci.org
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SALUT I BENESTAR FÍSIC
A la Soci vam tenir molt clar des de bon començament d’aquest malson
que per resistir millor el confinament era molt aconsellable marcar-nos
unes rutines d’exercicis físics per evitar l’encarcarament

Calendari de moviment
Els usuaris podien consultar un calendari
en què es detallaven els exercicis i rutines
per dies, durant tot el mes. Només calia fer
un doble clic damunt l’opció escollida per
connectar amb el tutorial on un preparador
físic ens mostrava l’entrenament per fer.
L’oferta era variada i escalonada segons
el ritme d’intensitat preferit.

mantenir-se en un bon estat de forma.”
Josep (Barcelona)

Abdominals asseguts
“Sense necessitat d’aixecar-se de la cadira, es podien treballar els abdominals, una
part de cos que tenia força oblidada.” Núria (Barcelona)

Gym virtual
Entrenament intensiu
“Amb només set minuts diaris, seguint un
quadre senzill d’exercicis, era suficient per

14

“Era com tenir el preparador físic a casa i a
l’hora que ens venia de gust fer una classe
completa de gimnàstica.” María (Madrid)
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Clubs DiR
L’equip d’entrenadors de Clubs DiR ens
van oferir sessions d’entrenaments diaris
i exercissis de manteniment “que es van
poder fer a casa amb la tauleta, el mòbil o
el televisor”. Ana (València)

Pilates
L’entrenadora Esperanza Montreal ens va
dissenyar un quadre especial d’exercicis
de pilates, el mètode gimnàstic que ens
permet fer entrenaments que garanteixen
la millora física general “amb unes sèries

d’exercicis relaxats i que no forcen el cos”.
Carmen (Santander)

Fitness en parella
Fer exercici acompanyat sempre és més
agradable. No se’ns va passar per alt recomanar un web en què ens han ofert
sessions de fitness per ser practicades en
parella.

Cançons d’entrenament
Una de les ofertes que van cridar l’atenció
va ser la d’una llista de reproducció de
cançons especialment seleccionades “per
agafar el ritme adequat a les sessions d’entrenament físic”. Manel (Tarragona)

Txikung
Els dilluns i dimecres a les 17.30 hores, amb
molta puntualitat, els aficionats als exercicis de meditació tenien una cita telemàtica amb el delegat de la secció Txikung
Barcelona, Jaume Salinas, per practicar
aquesta tècnica oriental. En Jaume ens
explicava que el txikung és “especialment
indicat per mantenir l’equilibri entre cos i
ment durant el llarg confinament”.

Ioga
Una altra de les tècniques especialment
aconsellables per combatre el nerviosisme
i la tensió provocades pel confinament és
el ioga. Durant tot el període d’estat d’alarma “hem pogut practicar exercicis a través
dels tutorials que ens va cedir la Soci”. Maria (Barcelona)

Massatges
Vam explicar als nostres companys i companyes diverses tècniques molt senzilles
per aplicar massatges relaxants a la parella o algun dels fills i familiars amb els
quals convisquem en aquestes setmanes
de confinament.

L’oca, en moviment
Curiosa proposta de jugar al joc de l’oca,
però amb moviment. “Cada casella implicava haver de fer senzills exercicis físics,
en una versió encara més divertida d’aquest
clàssic dels jocs de taula de tota la vida”.
Carles (Girona)

Escacs
D’una manera didàctica i senzilla, els associats i familiars que no sabien jugar als
escacs i en volien aprendre ho van poder
fer visitant un web dissenyat explícitament
per als no iniciats.

www.lasoci.org
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JUGUEM JUNTS, MILLOR!
Una iniciativa que va donar molt de joc va ser, precisament
i valgui la redundància, la del ‘Juguem tots junts’

Qui encertarà més preguntes? Qui serà el
campió?... Periòdicament, la Soci ens va
anar convocant a tots, grans i petits, a una
hora concreta del dia perquè des de casa
ens interconnectéssim per triar entre una
àmplia oferta de jocs i jugar-hi plegats.
Es tractava d’acumular encerts o mostrar més habilitats i perícia, però, sobretot,
es tractava de compartir una estona junts,
més i millor, per fer una mica més passables els dies de confinament.
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A més a més, la iniciativa tenia un component solidari, ja que per cada associat
o familiar que s’inscrivís en algun dels jocs
plantejats, la Soci va aportar 1 euro a benefici de l’Institut de Salut Global (ISGlobal).
La donació final va ser de 300 euros.
Entre els jocs per escollir, els que van
tenir més tirada van ser Endevina la ciutat,
Endevina capitals d’Europa (amb l’al·licient
afegit que era en anglès) o Digues t’estimo
en distints idiomes, entre d’altres.
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ISGlobal
https://www.isglobal.org/
L’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) és el fruit d’una aliança innovadora
entre ”la Caixa” i institucions acadèmiques
i governamentals per contribuir a l’esforç
de la comunitat internacional amb l’objectiu d’afrontar els reptes de la salut en un
món globalitzat.
ISGlobal consolida un node d’excel·
lència basat en la recerca que té el seu
origen en els àmbits hospitalari (Hospital
Clínic i Parc de Salut MAR) i acadèmic (Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu
Fabra) i que en el camp de la salut global
acumula més de 30 anys d’experiència. El
seu model de treball aposta per la translació del coneixement generat per la ciència a través de les àrees de Formació i
Anàlisi i Desenvolupament Global.
La meta darrera dels projectes que
constitueixen l’agenda d’ISGlobal és corregir les desigualtats en l’estat de salut de
les diverses poblacions del món.

OCI
El confinament va convertir els dies en llargues
seqüències d’hores que calia omplir de la
manera més productiva, agradable i enriquidora
que fos possible, amb aquest objectiu...

Llibres
Vam oferir a la nostra gent la possibilitat de visitar webs d’editorials per
descarregar-nos els seus títols més
emblemàtics en format e-book.

Teatre
Vam visitar un web que ens brindava
una oferta per veure, previ registre,
estrenes teatrals en cartellera.

Aventura
Vam poderveure tots els documentals
gravats pel muntanyenc Kilian Jornet.
Safari: hem pujat a la part del darrere
d’un tot terreny per viatjar per Sudàfrica gaudint virtualment de diversos

safaris i del parc Kruger, una de les
millors reserves de fauna salvatge.

Natura
Vam poder escoltar el cant d’una varietat inabastable d’ocells sense sortir de casa.

Moto GP
Els aficionats a les curses de motos
vam poder rememorar les considerades 10 millors curses de la història.

Ràdio
Vam poder connectar amb les emissores de ràdio de tot el món a través
d’un web especialitzat.

Cuina
Per als nostres companys i companyes
aficionats a la cuina vam trobar diverses
opcions per passar-nos-ho bé:
Alma’s Academy ens va obrir tots els
seus cursos on-line perquè “poguéssim
gaudir de valent fent els seus característics
cupcakes i després assaborir-los amb tota
la família”. Cristina (Mallorca)
Receptes per al confinament ha estat
un web molt visitat en què reconeguts xefs
han compartit algunes de les seves receptes estrella amb tots els nostres usuaris.
Cuinar en família ens ha ensenyat a
preparar pastissos en una tassa, a fer
cupcakes o pops amb una salsitxa, entre
altres delicadeses...

www.lasoci.org

17

LASOCI

ACTIVITATS

CULTURA
La cultura havia de ser una companya de viatge molt fidel en
aquesta aventura quotidiana. És per això que vam considerar que
havíem de donar opcions per gaudir-la a tota la nostra gent...

Conferències TED
Per a molts dels nostres companys i companyes ha estat tot un plaer poder sentir
cada dia les conferències breus, d’una
durada que no arribava als 20 minuts, d’experts en diverses disciplines com sociologia, filosofia o comunicació. Aquests
experts van oferir-nos unes reflexions
sobre les idees i els pensaments socials
que han de servir per millorar les nostres
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actituds i, en definitiva, per modelar el nou
món que ens espera.

través de les xarxes. Sens dubte, ha estat
un plaer descobrir tants nous talents.

Música en confinament

Museus

Pocs usuaris d’aquests serveis i maneres
d’enriquir el temps amb entreteniments i
cultura s’han resistit a veure algun dels
concerts en streaming que en aquesta
pandèmia mundial s’han enregistrat en
confinament i posat a disposició de tots a

Ha estat una experiència virtual gratificant
poder visitar des de casa els museus Reina Sofía, on, gràcies a la tècnica audiovisual, hem pogut descobrir imatges imperceptibles a la vista natural de l’obra de
Picasso més emblemàtica com és el
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Guernica, els museus Thyssen i ThyssenBornemisza, dels quals hem pogut admirar les obres mestres en qualitat extra
d’alta resolució, i per arrodonir el paquet
hem pogut “tocar” i interactuar amb les
obres del mestre neerlandès de l’impressionisme a través del web Descobreix Van
Gogh: “Ha estat tot un plaer haver descobert
aquesta nova manera de veure les obres
del mestre Van Gogh i adonar-te de detalls
insòlits”. Francisco (Sevilla)

Temples i monuments
El web Arts&Culture ens ofereix visites al Taj
Mahal, a les piràmides d’Egipte i moltes més
aventures culturals que han fet les delícies
dels visitants: “un tour encisador per grans
temples de la humanitat”. Roser (Barcelona)
Paral·lelament, també hem pogut entrar a la Sagrada Família a través d’una
visita virtual molt ben dissenyada a la basílica catòlica més famosa del món dissenyada per Antoni Gaudí.

Òpera
Els aficionats a la lírica del nostre col·lectiu
no es poden queixar, ja que els hem facilitat dos obsequis, molt celebrats entre els
melòmans de la Soci.
El Metropolitan Opera House de Nova
York ens ha convidat cada nit a presenciar
una òpera en streaming gratuïtament; un títol
diferentcadadiaqueromandisponibledurant
20 hores, a partir de la primera emissió.
L’Òpera de Viena ens ofereix l’accés
gratuït a tots els espectacles de la seva
cartellera, així com a algunes obres emblemàtiques de la seva videoteca particular.

BENESTAR EMOCIONAL I
AUTOCONEIXEMENT
També vam descobrir noves formes
de cuidar-nos tant per dins com per fora

Cinema
No podia faltar entre el nostre paquet de
suggeriments l’oferta cinematogràfica que
s’ha concretat, d’una banda, amb la selecció de 12 pel·lícules nominades als Oscars
d’enguany, entre les quals, la guanyadora:
Paràsits.
D’altra banda, també us vam seleccionar
100 pel·lícules del cinema espanyol per ser
visionades gratuïtament des delsofà de casa.

Ioga

Les 5 ces del treball en equip

Down Dog es una de les apps més
famoses de ioga, totalment personalitzable segons el nivell, el temps,
el tipus de ioga, etc. En aquests moments, el benestar emocional és
imprescindible.

Coordinació, comunicació, confiança, col·laboració i compromís.

Mindfulness
Centra la teva atenció en un pensament o sentiment: felicitat, tranquil·litat,
harmonia...

Xarxes socials
Hootsuite per als qui no poden viure
sense estar al dia en totes les xarxes
socials. Publica i programa publicacions en els teus comptes de Facebook, Twitter, Instagram… des d’una
sola aplicació. Optimitza el teu temps
i aprofita per gaudir.

Mandales
Acolorir és una manera d’expressar-te i aconsegueix calmar la ment.

Música per alegrar el dia
Una llista de reproducció especial
per fer arribar l’alegria a casa teva.

www.lasoci.org
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UN PAS ENDAVANT...
Companys i companyes han fet accions per col·laborar amb
els altres i contribuir a fer més agradable el confinament
Des del primer dia del confinament, moltes
persones, amb un clar esperit d’empatia, van
decidir fer alguna cosa per ajudar els altres, ja
fos presentant-se voluntaris per ajudar a confeccionar o repartir material sanitari de protecció o menjars a gent necessitada, per només citar dos
accions de voluntariat entre les moltes que s’han dut a terme.
N’hi ha d’altres que van optar per posar les seves aficions o
COVID-19
VS. JUNTS,
MÉS I
MILLOR

UN SANT JORDI
DIFERENT
El 23 d’abril, tots vam poder
celebrar la diada de Sant Jordi, un al·legat en favor de la
lectura, un “visca la cultura”!
Els carrers buits, les llibreries i les
floristeries tancades... A la Soci, però,
vam celebrar el nostre Sant Jordi gràcies a la col·laboració dels nostres companys i companyes escriptors. Gràcies!
Joaquim Carbó, per La casa sota
la sorra
José Luis Muñoz, per El viaje infinito
Jaume Salinas,per Senyals
Àngela Navarro, per Històries d’un
Raval desaparegut
Sílvia Jovés, per Los tres reinos
mágicos
M. Àngels Sellés, per De Chamartín a
Collbató
Dolça López, per Y el futuro pasó
Juan Sánchez, per Si oyeras cantar a
la alondra
Joan M. Solà, per La Caixa de
Pensions (1936-1945)
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habilitats al servei dels altres, un exercici que a la Soci practiquem des de fa anys a través del nostre pla d’acció social,
avui, PAS-Voluntaris de ”la Caixa”.
Entre les moltes accions dutes a terme us en presentem
algunes de les quals hem tingut constància a la nostra redacció just abans de tancar aquest número especial dedicat a la
Covid-19, la pandèmia que ens ha marcat la vida. Moltes
gràcies a tots i a totes!

TEATRE ‘ON-LINE’
La companyia la Teatral és
una de les seccions més
actives i en aquesta pandèmia no ha estat una excepció.
Amb la mirada posada en el futur, alguns dels seus actors van celebrar assaigs per videoconferència
d’obres que pensen repres entar
quan tornem a la normalitat i puguem visitar el nostre local social per
assistir a les vetllades i aplaudir-los.
La Teatral es reinventa
“Des de fa temps que els components de la Teatral havíem comentat
entre nosaltres la possibilitat d’aprofitar els mitjans tècnics i de comunicació per compartir les nostres rep re s e n t a c i o n s a m b t o t s e l s
companys i companyes de la Soci”,
explica la directora M. Àngels Sellés.
“Durant el confinament hem estat estudiant opcions per continuar
oferint les nostres actuacions al
nostre públic, emmarcades en les
normatives de seguretat que els
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estaments oficials ens fixin, i tampoc
no descartem continuar utilitzant la
via telemàtica perquè seguiu gaudint de les nostres representacions
teatrals.”
El confinament ha portat un nou
membre a la Teatral: “Es diu Amat i
és fill de l’ Anna i l’ Andreu, dos actors
de la companyia. Veure’l gràcies a la
xarxa va ser un moment molt emotiu,
perquè el més important que tenim
a la Teatral són les persones”.

ENS QUEDEM A CASA...
Durant tot aquest temps hem pogut descobrir què han
fet altres companys i companyes, associats i associades,
a través del canal de YouTube de la Soci

‘RESISTIRÉ’,
PER MÚSICA POPULAR TENERIFE

La secció Música PopularTenerife
va ser creada fa un parell d’anys
p e r u n g r u p n o m b ró s d e
companys i companyes canaris, sota
l’impuls del seu delegat, José Carlos
Hernández, que sempre és al capdavant.
Ells i elles són aficionats a la música i
es van apuntar amb entusiasme a aquesta iniciativa amb la voluntat de tirar endavant un grup que cantés i divulgués la
música popular canària. Entre els seus
ambients més concorreguts, destaquen
les residències sociosanitàries i les llars
d’avís de Tenerife, on habitualment van a
cantar per als residents.

La pandèmia que estem patint ha obligat a suspendre els concerts del grup
canari fins que no es restableixi la normalitat. La qual cosa, però, no vol dir que no
puguem sentir-los.
Així, “a títol de modesta però sincera
contribució per ajudar a fer passar una
estona més agradable als nostres companys i companyes de la Soci confinats,
tant a les Canàries con a tota la península,
hem editat i penjat al canal de YouTube de
la Soci el vídeo de la cançó Resistiré, que
tan popular s’ha fet mediàticament els
mesos passats. Dedicat a tots i a totes!”.
Moltes gràcies!

IMPROVISEM!
Hi havia un comunicador
de renom que una vegada
va dir que el discurs més
ben improvisat és aquell que ha estat acuradament preparat. El cas és,
però, que la capacitat d’improvisar
és un atribut que es valora a l’hora de
mantenir converses o pronunciar
intervencions en públic. La companya M. Àngels Sellés, directora de
teatre i membre de la Teatral, ens va
oferir unes sessions de vídeo en les
quals ens dona tècniques per parlar
de manera improvisada. Les va fer
amb gràcia i les vam seguir totes.

BALLS DE SALÓ
Montse Bou, una de les
components de la secció
Balls de Saló Barcelona, ens
va alegrar les tardes amb les seves
classes de balls en línia, a través del
seu canal de YouTube, on podem trobar
diversos vídeos per practicar.
A més a més, també ens va fer algunes classes en directe per a tots els
companys i companyes que es van
apuntar al seu xat per comunicar-se
amb la Montse i saber els horaris de
les sessions.

www.lasoci.org
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JUGUEM AL TRUC
Xisco Barceló, el delegat de l’activa
secció Jocs de Taula Mallorca, ens va
proposar unes vetllades molt entretingudes per aprendre el joc mallorquí del
truc i jugar-lo plegats.
“Truc confinat”
Els membres de la secció de Jocs de
Taula de Mallorca, abans del confinament, ens reuníem dos cops per setmana a la Cafeteria Son Moix i al Restaurant Robines per fer les nostres
partides.
Durant el confinament, hem hagut
de “fer el cap viu” i, per mantenir les
nostres trobades i fer-les extensibles
a tots els companys i companyes de la
Soci, ens hem anat reunint a la plataforma Mundijuegos.com, on hem trobat
dos tipus de truc: el del Llevant i el truco argentino, ambdós molt semblants
al nostre truc mallorquí.
Haig de dir que la iniciativa ha estat
un èxit total. Cada dia a les cinc en punt
ens hem trobat al nostre nou “local social” gràcies a internet. I en el moment
d’escriure aquesta nota, ja havíem organitzat tres campionats de confina-

ment, amb la participació de 14 membres de la secció.
Mai com aquestes setmanes ens
havíem comunicat tant a través de
WhatsApp, on hem creat el grup anomenat “truc confinat”, que durant el dia
no para d’emetre missatges amb comentaris, a més d’enviar missatges,
classificacions, sortejos, fotos i vídeos.
I, durant les partides, les comunicacions
dels jugadors amb consignes, frases
de burla o d’ànim no s’aturen.
Estam separats i més units que mai,
una experiència enriquidora.
FRANCESC BARCELÓ RIERA
DELEGAT DE
JOCS DE TAULA MALLORCA

QUI SAP CUINAR?
Diuen que la cuina ha estat una
de les arts més practicades en
aquest llarg confinament que
mai no oblidarem.
En l’apartat culinari, es va fer una crida
als associats i associades que ho volguessin per compatir receptes de plats amb la
resta del col·lectiu penjant-les a l’enllaç
que es va crear expressament amb el nom
Receptes dels associats i associades.
“Cuinar és una demostració d’afecte
i, compartir-ho, més encara; fem un gran
llibre de receptes.” Maribel (Burgos)

EL CANT CORAL
DE LA CAELUM
Una altra de les activitats que han agafat molta força a través de les xarxes en
època de confinament ha estat la moguda dels cantaires de corals d’arreu del món.
Evidentment, la nostra Coral Caelum no podia ser
una excepció d’un moviment que ha portat tanta
alegria a molta gent.
“Vaig demanar al director que ens preparés
material àudio per cordes per facilitar l’estudi
individual del programa que estàvem assajant,
però, paral·lelament se’ns va posar al cap la idea
d’organitzar assaigs virtuals per videoconferència”, explica el delegat de la secció Cant Coral,
Josep Mitjans.
A la pràctica, la secció ha convocat un assaig
virtual cada mes i per a cada corda, és a dir, quatre assaigs mensuals en total. “D’aquesta manera hem practicat i, sobretot, hem mantingut el
contacte entre nosaltres.”
Organitzar un assaig de cant per la xarxa i, a
més a més, per a diverses persones, no és qüestió senzilla, com vam comprovar des de la nostra
coral: “Ja comptàvem amb les dificultats tècniques
que implicava fer-ho, però ha valgut la pena”,
conclou Josep Mitjans.
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BALLAR PLEGATS
DES DE CASA
A Mallorca, els companys i companyes de la secció Balls Mallorca en Línia, encapçalats per Manuel Crespo, el delegat, van decidir animar les
llargues setmanes del confinament “i fer-lo més suportable
i divertit” amb la convocatòria de classes de ball diàries per
a tots els companys i companyes de l’Associació que s’hi
han volgut afegir.
El resultat va ser molt satisfactori. “Només calia que els
agradés ballar aquesta modalitat del ball en línia, els piqués
la curiositat o, simplement, que tinguessin ganes de fer una
mica d’exercici i passar-s’ho bé compartint una estona de
videoconferència amb amics i amigues de la Soci”.
Les classes de Balls Mallorca en Línia començaven puntualment a les 11 del matí i a les 19 de la tarda, a través de
Facebook, a l’adreça Linedance Balear Online, classes en
directe. Igualment el Canal 4 TV de Balears també les va incloure en la seva programació, concretament a les 17.30
hores per animar la tarda als seus espectadors.
Ballar plegats des de casa
L’oferta de la secció mallorquina de balls en línia es va completar amb les trobades per videoconferència cada diumenge des que va començar la pandèmia.
“Hem ofert diverses opcions sempre amb la voluntat
que els nostres companys i companyes se sentissin acompanyats i tots i totes poguéssim compartir la nostra afició i
ballar junts, cadascú a casa seva”, conclou el delegat,
Manuel Crespo.

CANÇONS DES DEL TERRAT
“La idea em va sorgir en veure per televisió les actuacions que una cantant d’òpera regalava als seus veïns
des del balcó. Com que a casa tinc un petit equip de so
amb micròfon i amplificador per la guitarra, vaig pensar que des
del meu terrat podia tenir un ressò bastant gran i així ha estat.
Com que la música és el meu hobby disposo de moltes
cançons de què he anat fent versions i que he anat interpretant
en sortides amb companys i amics de les seccions de cant
coral, caminants, història... de la Soci.
Vaig decidir actuar tres dies a la setmana, concretament dimecres i divendres a la tarda i diumenge al migdia, amb un repertori de vuit cançons diferents cada vegada. Quan signo aquesta nota ja en portava més de 80. Encara en queda cançoner, però
si el confinament s’allarga gaire més, tindré feina.
És una experiència que no oblidaré mai: van ser especialment emotives les tres actuacions nocturnes que vaig fer
cantant l’Imagine de John Lennon, amb l’abraçada de llum amb
els meus veïns.”
JOSEP MITJANS
SANT ANDREU DE LA BARCA

UNA VEU ENTRE 375
La cantant sud-africana resident a
Catalunya Karol Creen va fer una crida a tots els cantaires del món a través de les xarxes que volguessin enregistrar
un vídeo col·lectiu cantant l’estrofa del cor de
la cançó In this together, d’Ellie Goulding i Steven Price, un cant a l’esperança i la solidaritat.
Un projecte engrescador al qual es van
inscriure moltes veus. Finalment, entre les
seleccionades, hi havia la de la cantaire de
Cant Coral Barcelona, Rosa Font de Mora. La
seva, juntament amb veus provinents dels
Estats Units, França, Austràlia, les Bermudes,
la Xina, el Regne Unit, Itàlia, l’Argentina, Dinamarca, Noruega, Rússia, l’Índia, Sud-àfrica,
Bèlgica, Polònia, el Senegal, Suïssa, Veneçuela, Mèxic i Espanya van convergir en un
enregistrament històric.
“Ha estat emocionant i alhora una feinada,
ja que s’han hagut de fusionar 375 veus en

documents d’àudio de cantaires de 20 països
diferents”, ens explicava encara emocionada
la Rosa.
“Primer ens van enviar la partitura, amb
àudios per a diferents veus per poder-les estudiar i instruccions precises per enregistrar
la veu i enviar-la”, diu la cantaire barcelonina,
que qualifica l’organització de “perfecta”.
Després d’uns dies d’haver enviat el seu
document, la Rosa va rebre un correu de l’organització, “per demanar-me una foto meva
amb un missatge dirigit al món, escrit en un
cartell”.
L’estrofa del cor que la Rosa van cantar diu
així: “I can hear the whole world singing together
/ I can hear the whole world sing, “It’s now or
never” / ‘Cause it’s not too late if we change our
ways / And connect the dots to our problems /
I can hear the whole world sing / “We’re in this
together / We’re in this together”…

www.lasoci.org
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GASTRONOMÍA BILBAO ORGANITZA SESSIONS DE TAST
Des de Bilbao, les sessions Cata On-line organitzades
per la secció Gastronomía Bilbao, amb el seu delegat,
José Hurtado de Mendoza, al capdavant han tingut molt
bona prèdica entre el nostre col·lectiu, “ja que a més a més de la
gent de Bilbao i Biscaia, hem comptat amb la participació de
companys de diferents llocs com Salamanca, Burgos, València,
Madrid...”, explica el delegat.
“Era evident que havíem de mantenir fresc el contacte i fer
alguna cosa durant el confinament i ens vam animar ràpid a organitzar un tast de quatre vins d’un celler jove de la Rioja Alabesa”,
comenta José Hurtado de Mendoza. Així, tots els inscrits van
rebre a casa una caixa amb quatre ampolles del celler Javier San

Pedro i, a l’hora i dia fixats, es va establir una videoconferència a
través de la plataforma Teams i “el propietari del celler ens va
oferir una sessió magistral de tast, començant per un blanc, un
negre criança, un negre i, finalment, ho va rematar amb un semidolç. Èxit rotund”.
La sessió gastronòmica va començar amb una presentació a
càrrec del delegat agraint a la Soci que fos al costat de la seva gent
per ajudar a fer més passable el confinament i tot seguit es va dur
a terme el tast.
Tots van quedar tan satisfets amb l’experiència que després
n’han vingut més, amb tasts de vins o de cerveses. I, sobretot, han
mantingut el caliu de la Soci molt viu.

LA FOTOGRAFIA
ELS HA MANTINGUT UNITS

LA TEATRAL,
A CASA

En el moment de tancar l’edició
d’aquest número especial, el
delegat de Fotografia Barcelona,
Tomàs Llompart, estava acabant d’enllestir “l’adaptació dels curs d’iniciació a la
fotografia digital, que estaríem fent
aquests dies en els locals de la Soci, per
poder-lo fer per videoconferència”. Entre
els companys de la secció hi havia expectació i moltes ganes de seguir-lo.

Teatre Barcelona van penjar al web de la Soci la representació de l’obra
Desconeguda. L’enregistrament correspon a l’estrena que la companyia
va fer el mes de febrer passat, poc
abans de començar la pandèmia, a
l’auditori del CaixaForum Barcelona,
que es va omplir per presenciar una
obra molt humana.

El mateix Tomàs Llompart va convidar
tots els companys i companyes de la secció a participar en els tallers, les entrevistes i les reunions telemàtiques per comentar i veure fotografies organitzats per
l’Associació Fotogràfica de Montcada i
Reixac, de la qual és membre. “Hi van participar 17 membres de Fotografia Barcelona, les aportacions dels quals van ser
molt ben rebudes”, explica satisfet.

LLEGIR, QUIN PLAER!
Si alguna cosa ens ha permès fer aquesta
llarga etapa d’estada a casa obligatòria, a
banda d’iniciar-nos en el teletreball, ha estat
recuperar el temps perdut per practicar el fabulós hàbit de llegir...
La secció Lectura Barcelona va continuar amb el
seu programa d’activitats. “Vam enviar la guia de lectura del llibre Persecució, de Toni Sala, i vam fixar el dia i
l’hora per reunir-nos a través de videoconferència i dur
a terme una trobada telemàtica en la qual va participar
l’autor per comentar els diferents aspectes de la seva
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obra i comentar-los amb els companys i companyes
de la secció dels lectors barcelonins. Va ser una experiència innovadora i molt productiva, de la qual hem
quedat molt satisfets, ja que, tot i que hem trobat a
faltar lògicament el contacte presencial amb els companys i companyes, i de passada poder-los abraçar, la
veritat és que gràcies a la xarxa hem pogut gaudir d’una
sessió igualment molt enriquidora”, reflexionava la delegada de la secció, Montserrat Muncunill.
Lectura Barcelona tenia previst organitzar més sessions fins que no s’aixequés l’estat d’alarma.

PROVEÏDORS DE MATERIAL SANITARI
Les dues primeres setmanes de confinament van ser
un caos, amb els contagis descontrolats, els serveis
sanitaris col·lapsats i uns dèficits molt alarmants de
material sanitari de protecció per als i les professionals.
Avant d’aquesta situació extrema, va ser molta la gent que
de manera voluntària va col·laborar per ajudar a produir material i repartir-lo. Aquest va ser el cas de companys i companyes
de l’Associació i CaixaBank que, juntament amb altres amics i
col·legues, van crear una associació amb l’objectiu “de recollir
aportacions de gent particular per a la compra de material

sanitari de protecció”, explica Susana Garrido. Després d’haver
completat diversos lliuraments a hospitals i centres sanitaris,
Ricardo Villanueva, un altre dels associats que ha pres part en
aquesta iniciativa solidària, va afegir que “també hem sol·licitat
donacions d’empreses per a la causa”.
El nom de l’associació creada és Amigos y Familia contra
el COVID-19. Són de Saragossa i mai no oblidaran el que van
fer. Per cert, la raó de ser d’aquesta iniciativa ha estat la lluita
contra la Covid-19, “però no descartem continuar treballant en
el futur per ajudar allà on faci falta”. Gràcies!

‘Amigos y Familia contra
el COVID-19’
Què hem fet? Primer,
hem parlat amb els nostres hospitals: Ramón y Cajal, Gregorio
Marañón, IFEMA, 12 de Octubre,
Clínico de Zaragoza... i els hem
demanat que ens diguin què necessiten més urgentment per a
sanitaris i malalts.
Després, demanem aportacions a familiars i amics que vulguin col·
laborar-hi i, paral·lelament, demanem donacions tant a empreses com
a particulars.
A continuació, busquem proveïdors de confiança per a
l’adquisició continuada d’aquests articles en petites comandes.
Finalment, rebem el material i immediatament el lliurem
al personal sanitari de cadascun dels hospitals de Saragossa.

REPARTINT
BONES CARTES
La manera com la secció Bridge
Barcelona va fer possible mantenir
l’activitat en època de confinament
va ser a través de les reunions dutes a terme
“en una sala virtual que ens va permetre continuar practicant aquest joc meravellós amb
garanties de rigor i competitivitat”, segons
explica el delegat, Xavier Villalobos.
Es tracta de la plataforma internacional
Bridge Base Online (BBO), la qual, tot i que fa
molts anys que funciona, recentment va modernitzar i millorar substancialment les seves
prestacions, “amb l’afegit que és gratuïta i
que molts dels inscrits a la nostra secció ja
coneixien”, afegeix Villalobos.
Les pools virtuals de Bridge Barcelona
van mantenir els companys i companyes que
formen part de la secció units i en contacte
amb el vincle comú de la Soci.

EL “TERCER TEMPS”
EN VERSIÓ VIRTUAL
Els companys de Fútbol Almería, tricampions de la Copa
Associació de Futbol7, esperaven ansiosos la disputa de la quarta
edició de la nostra Copa, que enguany
s’havia de celebrar a Granada. “Però la
pandèmia ens ho ha impedit, com també ha impedit els nostres partits de cada
dissabte”, explica eldelegat, Paco Rubi.
Però elque no ha pogut la Covid-19
és impedir que els nostres companys
almeriencs comparteixin el “tercer
temps”, que, després de cada partit,
tenien costum de dur a terme al bar,
“tot compartint la cerveseta i unes tapes, mentre repassem l’actualitat de
la setmana”. I és que, des de l’inici de

l’estat d’alarma, cada dissabte almigdia,
més d’una desena de companys futbolers s’han reunit pervideoconferència: cadascú amb la beguda escollida
i, “a més a més, tampoc no hi han faltat
els daus de formatget, pernil, truita i fins
i tot ibèrics d’Extremadura”.
Com al bar, després dels partits,
però a casa. Amb l’esperit de la Soci.

www.lasoci.org
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REPARTINT ALIMENTS ENTRE ELS NECESSITATS
De Girona ens va arribar el testimoni de Lluís Molins i
Josep Borrell, dos companys associats que pertanyen a
la secció Golf Girona i que, tan aviat com es va decretar
l’estat d’alarma i el confinament, van pensar de quina manera
podien posar-se al servei de la seva comunitat “i fer alguna cosa
per ajudar els més necessitats”.
Dit i fet, el Lluís i el Josep van fer-se càrrec del repartiment
d’aliments a les famílies necessitades de Vilobí d’Onyar, el municipi gironí on tots dos resideixen.
En poques setmanes de servei a la comunitat, els dos companys
ja assistien 34 famílies sense recursos, formades per un total de
104 persones de totes les edats.
A una dotzena d’aquestes famílies, el repartiment es va fer a
casa de cadascuna d’elles, “degudament protegits, tal com es pot
veure en una de les fotos que il·lustra aquest comentari i en la qual
es pot veure el Lluís, en el moment de procedir al repartiment”.
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Pel que fa al volum d’aliments repartit per la parella de golfistes
gironins, cal dir que les tres primeres setmanes des que va començar el confinament, el Lluís i el Josep ja acumulaven la quantitat de
5.400 kg d’aliments repartits entre la població més humil de la seva
localitat.
Onyar Solidari
Lluís Molins i Josep Borrell des de fa temps estan compromesos
amb el voluntariat.
Fruit d’aquest compromís, l’any 2012 van decidir crear l’Associació Onyar Solidari, dedicada exclusivament al repartiment d’aliments a persones sense recursos i amb risc d’excursió social de
Vilobí d’Onyar.
Onyar Solidari és una entitat amb finalitats humanitàries que
compta amb el suport del Banc d’Aliments de Girona, l’Ajuntament
i l’Obra Social ”la Caixa”. Gràcies, companys!

UNA AJUDA PER AL DOL
Elcompany Jaume Salinas, escriptor
i sociòleg, va crear fa uns anys l’editorialTarannà i durant elconfinament
va posar a disposició de tots els lectors les
edicions de dos llibres sobre la gestió del dol.
Es tracta, d’una banda, de Deixa’m plorar,

adreçat a les persones que han perdut un
ésser estimats a causa de la pandèmia, mentre que l’altre títol és El centre educatiu de dol,
pensat per als docents i la manera com es
poden gestionar les situacions de dol per les
quals passin els alumnes.

PER SENTIR-SE MÉS A PROP
Durant el confinament, el delegat
de Montaña Madrid va digitalitzar
les fotografies històriques de la
secció. “Tot que no tingui la més mínima importància, ni que es tracti de cap acció solidària, en el meu cas, la manera de sentir-me
més unit als meus companys i companyes
de la secció Montaña Madrid ha estat el fet
de dedicar no poques hores del confinament
per lluitar contra la Covid-19 a digitalitzar les
diapositives més antigues que recullen les
excursions dutes a terme per la colla de muntanyencs que hem format la secció Montaña
Madrid de la Soci durant els primers anys.”
Qui així parla és Cándido del Castillo, el
delegat de la secció madrilenya. “Pot semblar
una mica absurd, però cada fotografia digitalitzada m’ha fet sentir més a prop de tots,
ells i elles, i m’ha fet veure la importància que
tenen, per a la nostra salut física i mental, les
trobades que organitzem per practicar l’esport de la muntanya”, reflexiona.

Les fotografies
pertanyen a
excursions a
la Pedriza, la
vall de Lozoya,
Majaelrayo i
altres zones del
Guadarrama; i a
las Batuecas, a
la província de
Salamanca.

Cándido del Castillo era un fotògraf de
diapositives, fins que va sorgir la fotografia
digital, que es va imposar amb rapidesa.
“Tinc caixes plenes de diapositives i sempre
havia pensat que algun dia em posaria a
digitalitzar-les, perquè d’aquesta manera
les conservaríem, els meus fills podran veure’s com eren de petits en format digital i,
sobretot, completaríem el fons fotogràfic
històric de la nostra secció, creada els anys
noranta, quan un grup de pioners de la Soci
vam decidir agrupar-nos per sortir a la muntanya plegats i amb les nostres famílies”,
explica el delegat.
A mesura que Cándido ha anat editant
les diapositives en format digital, les ha anat
enviant a tots els companys i companyes.
“Som un grup fantàstic, hem mantingut el
contacte durant tota la tancada i estem esperant amb candeletes el dia que ens puguem tornar a trobar per anar plegats a la
muntanya.”

ENTRENAR I
MANTENIR
EL CONTACTE
La nova secció Heat
Murcia s’ha mantingut
activa i unida fent entrenaments per Instagram.
Aquesta temporada es va
estrenar a la Soci la secció Heat
Murcia, que, amb el company
Francisco Javier Pascual al capdavant, està dedicada a les
sessions d’entrenament físic
d’intensitat alta.
Com a tothom, la Covid-19
va tallar en sec les activitats dels
companys i companyes que
formaven part d’aquesta jove
secció. En qualsevol cas, pocs
dies després d’estar confinats,
van acordar amb els seus entrenadors la possibilitat de fer
sessions de heat on-line, concretament a través de l’aplicació
d’Instagram.
“Les sessions d’entrenament són diàries, els entrenadors les fan en directe a les 10
del matí i queden penjades
durant 24 hores”, explica el delegat. “Acostumem a coincidir
a la tarda i, sobretot, fem una
bona colla els dissabtes, que no
treballem”, afegeix. “És aleshores quan hem coincidit els companys i companyes i podem
celebrar que formem part de la
nostra secció.”

www.lasoci.org
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TESTIMONIS
Cadascun dels membres que formen part d’aquesta gran família
que és l’Associació té la seva història particular de com ha viscut
aquesta experiència sense precedents que mai no oblidarem, com ha estat la
pandèmia de la Covid-19.
A mode de reconeixement mutu i abraçada
forta entre nosaltres a continuació podreu llegir quatre testimonis de companys i companyes.
Són testimonis sentits i sincers, expressats
amb tendresa i agraïment per haver estat al seu
COVID-19
VS. JUNTS,
MÉS I
MILLOR

costat o, si més no, per haver sentit que érem al
seu costat, molt especialment en els casos dels
companys Joaquim Carbó i Pere Castells i de la
companya Concepció Miró.
També us expliquem el relat d’una història
peculiar, de la qual es van fer ressò els mitjans
de mig món, i que van viure en primera persona
una de les nostres associades i el seu marit: el
que va començar sent el viatge somiat i tan esperat de la seva vida es va acabar convertint en
l’episodi d’un confinament completament
distint al que hem hagut de passar la resta...

CARTA D’UN AMIC
Estimats amics de la Junta de la Soci,
Rebo oportunament i amb molt de
goig els vostres comunicats en què
demostreu l’interès perquè puguem normalitzar al màxim les nostres vides en ple confinament. Moltes gràcies per l’interès per fer-nos
la vida més confortable i passadora! Per fortuna, tot i que em trobo exposat als riscos d’una
edat avançada —si allargo fins al mes d’agost
aquest any en faré 88—, tant la meva dona com
jo tenim la vida prou organitzada per continuar-la vivint al ritme que ens imposen les circumstàncies actuals.
Per la meva banda, i ja que fa tants anys
que em vaig jubilar, m’he organitzat treballant
a casa i ara es pot dir que, fora de la vida que
evidentment m’agrada fer al carrer, a més d’anar
a cinemes, teatres, auditoris i llibreries, i de fer
algun àpat, aprofito al màxim el temps en alguns
projectes que tenia a mig fer. Això vol dir que,
tot i lamentar profundament que aquest car-
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ronyavirus ens vulgui fer la vida impossible,
estic prou ocupat per no haver d’utilitzar alguns
dels serveis que tan gentilment m’oferiu. I us
asseguro que no m’estaré d’aprofitar-me’n si
en sento la necessitat.
Recordo amb emoció que fa seixanta anys
vaig ser secretari de la Junta de la Soci, per més
que en aquells moments els temps no tenien
res a veure amb els actuals i mai no vam haver
de fer front a les dificultats i problemes que
vosaltres heu de resoldre. Aquella Soci era una
petita joguina al costat del monument que és
ara mateix.
Repeteixo el meu agraïment per tots els
esforços que feu per ajudar-nos a sobreviure.
Us desitjo molta sort i que tot això passi ben de
pressa.
Amb tot l’afecte,

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

JOAQUIM CARBÓ
ASSOCIAT

Joaquim Carbó té
88 anys. Ara fa un
any va publicar Testament, una novel·la per a
adults amb un títol que l’obligava, amb la seva ironia característica, a fer l’aclariment
en les entrevistes als mitjans:
“quedi clar que és un testament, no un enterrament”.
Autor consagrat tant per
la seva obra per a lectors infantils i juvenils, com també
per la destinada al públic
adult, Quim Carbó és autor de
més d’un centenar de títols,
molts dels quals han estat
traduïts a diversos idiomes. El
seu llibre La casa sota la sorra
està considerat un clàssic de
la literatura juvenil.

MOLTES GRÀCIES,
A TOTS I A TOTES
Benvolguts amics i amigues de la Soci,
Us vull felicitar a tots i a totes els qui formeu part de la Junta Directiva perla quantitat d’activitats que esteu impulsant
des del programa Seguim a prop. És molta feina i al darrere hi ha molt
de treball! Ens heu recomanat i facilitat un ventall de propostes. De
veritat, enhorabona. Un reconeixement que m’agradaria fer extensible a tots el que han col·laborat per fer-ho possible, que segur que
en són molts. Us ho podria diren privat, a cadascun i cadascuna, però
la feina ben feta i que va adreçada a tots els qui formem part de la
Soci es mereix un reconeixement públic. Moltes gràcies!
CONCEPCIÓ MIRÓ
ASSOCIADA

AGRAÏMENT
D’UN ASSOCIAT
Com a exempleat amb més de 50 anys de servei a ”la
Caixa”, només voldria transmetre a tot l’equip de la Soci
la meva més sincera felicitació i agraïment per tot el
que esteu fent. I quan dic tot, vull dir tot. Tant abans del trist període que estem passant com durant tot aquest confinament.
En especial vull enviar una abraçada virtual a una persona. Moltes gràcies amics i amigues i molta salut!
PERE CASTELLS
ASSOCIAT

CONFINAMENT EN ALTA MAR
Una associada va passar la crisi de la Covid-19 aïllada
a bord d’un creuer .
La companya Anna Maria Abarca i el seu marit es van
embarcar el 7 de gener en el Magnífica, de la companyia de
creuers italiana MSC.
Destí: la volta al món. Dia de tornada a Barcelona previst: 2
de maig. A la parella d’associats, la pandèmia de la Covid-19
els va agafar en alta mar “i la decisió del capità del transatlàntic
va ser absolutament decisiva per mantenir-nos sans i estalvis”.
Quan van salpar de Barcelona, poc s’esperava la parella
que un virus gestat a la Xina acabaria alterant completament
el que havia de ser un viatge de somni. “Nosaltres vivíem al
marge del que succeïa, fins que vam arribar a Sydney”, diu
l’Anna. “Des d’aleshores el vaixell va quedar absolutament
segellat de l’exterior”.
A Sydney, qui va voler va tenir l’opció de desembarcar i
repatriar-se en avió al seu país d’origen. D’una tripulació de
1.760 passatgers, la majoria alemanys, italians, francesos i
espanyols i la majoria també majors de 65 anys, només un
centenar van abandonar la nau. “La resta ens vam quedar a
bord, gaudint d’un ‘confinament’ autènticament de luxe, fent

vida absolutament normal dalt del vaixell, sense cap cas de
contagi i amb la seguretat que ningú ni pujaria ni baixaria del
vaixell, per garantir la nostra seguretat”.
Quan el vaixell va sortir de Sydney va ser per retornar cap a
Europa i totes les parades “es van fer fondejant fora dels ports
per on passàvem i amb llanxes que ens venien a carregar combustible i a portar els aliments. I tots els paquets que es carregaven eren desinfectats de manera molt escrupolosa”, explica
l’Anna impressionada.
Quatre mesos en un vaixell
Finalment, el 20 d’abril el creuer va atracar al port de la localitat
francesa de Marsella. “I en un grup que no arribava a la trentena, d’un autocar de 60 places, ens van traslladar a Barcelona”,
on es va acabar l’aventura.
“Dono les gràcies que la part més dura del confinament ens
hagués agafat de creuer, tot i que quedi malament dir-ho quan
tanta gent i molts amics sabem que ho ha passat molt malament.”
De fet i per edat, l’Anna i el seu marit eren del perfil de risc, però
la seva ha estat una excepció agradable enmig del caos generat per la pandèmia.

www.lasoci.org
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SERVEI DE SUPORT
PSICOLÒGIC
La pandèmia de la Covid-19 ens
ha alterat la vida i ens ha tensat
emocionalment. L’angoixa per
la situació, unida a les moltes
pors i alteracions de l’estat
d’ànim, provocades per la mateixa malaltia
i el pànic a ser infectat entre la població de
risc, el confinament, la incertesa per perdre
la feina o per saber què passarà amb el nostre
negoci, la solitud, l’adequació a un ritme de
vida completament diferent... Tot això ha
estat molt impactant i ha provocat quadres
d’angoixa, de desesperació i depressió entre
una part important de la població.
Sensibles des del començament de la
pandèmia, la Soci va posar en marxa un servei de
suport psicològic per ajudar a afrontar aquesta
situació. Així, cada setmana es van anar afegint
al nostre web vídeos de suport al confinament
que ens consta que han ajudat persones del
nostre col·lectiu necessitades de consell.
Paral·lelament, també es va posar en marxa
un telèfon d’atenció psicològica anònim i
gratuït directe per als companys i companyes
de l’Associació, és a dir, per a tots els associats
i associades i els seus familiars que estiguessin
passant per un mal moment i tinguessin
la necessitat de compartir la seva solitud,
angoixa, por o dolor amb una veu amiga.
COVID-19
VS. JUNTS,
MÉS I
MILLOR
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Què. El servei d’orientació psicològica tenia com
a objectiu ajudar tota la nostra gent a suportar de la
millor manera possible la situació de confinament
a causa del coronavirus.
Perquè ajudar a afrontar emocionalment la
malaltia, la separació física de la família, la informació a fills petits, la solitud del confinament, la
pèrdua d’algun ésser estimat... són impactes psicològics que canalitzats a través d’un psicòleg poden contribuir a millorar el benestar de la persona
afectada.
Les consultes al psicòleg de la Soci eren anònimes, gratuïtes i il·limitades en la freqüència i el
temps per tractar sobre qualsevol qüestió que ens
generi inquietud, preocupació o angoixa, tant en
l'àmbit personal com dels membres de la família:
parella, fills o pares.
Com. Qui ho necessita, pot trucar al 91 999 24 59.
Després d’escoltar la locució personalitzada del
servei, el professional que ens atendrà sol·licitarà
que ens identifiquem amb les cinc primeres xifres
del DNI o bé amb les tres primeres xifres del
número d’associat o associada de la Soci.
La trucada sempre és anònima i confidencial,
el psicòleg només té informació d’aquests números, però sense cap dada personal relacionada.
Podrem trucar il·limitadament tantes vegades
com ho necessitem.
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VÍDEOS DE CONSELLS PSICOLÒGICS
Tots els associats i associades van rebre l’enllaç
d’una pàgina del web de la Soci on regularment es
van anar penjant vídeos encarregats i enregistrats
en exclusiva per la psicòloga Glòria Mitjana, en què ens assessorava i aconsellava sobre com gestionar situacions derivades i provocades per la malaltia del coronavirus, el confinament i l’angoixa provocada per la crisi.

• El valor de tenir cura dels altres: relacions humanes durant
el confinament + l’escolta activa.
• El valor de la família.
• El valor de la solidaritat - del bé comú.
• Comunicar l’absència als nens.

Els temes tractats. Els vídeos d’orientació psicològica per als
membres de l’Associació:
• Confinament per a adults i gent gran.
• Els nens en el confinament.
• Adolescents confinats.
• Com afrontar les pèrdues vitals.
• Viure en la incertesa, situar-nos en el present.
• Donar valor al que és essencial.
• Comprendre les emocions, què em passa durant el confinament? La por, la ràbia, la tristesa.
• La importància de les arts + El valor de tenir cura del cos: la
cuina durant el confinament.
• El valor de tenir cura del cos: mantenir-nos actius i saludables.
• El valor de tenir cura de nosaltres mateixos. El nostre equilibri personal.

www.lasoci.org
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CONFINAMENT PER A ADULTS
I GENT GRAN
Escriure un diari personal
és una bona proposta per
millorar l’ànim.
En aquest vídeo es proposen una
sèrie d’estratègies per dur a terme
un pla de benestar dirigit a adults
i gent gran durant el llarg període
de confinament. Aquest pla es coneix amb el nom de RACA (rutina,
activitat, connexió, alimentació):
•R de rutina: la importància d’establir unes rutines diàries.
•A d’activitat: cal reservar temps
per realitzar activitats plaents.
•C de connectar: hem de connectar
amb altres persones, mantenir les
relacions personals i socials a través
del telèfon i les videoconferències.

•A d’alimentació: alimentar el cos
cuidant la nostra alimentació i alimentar l’ànima amb activitats com
el mindfulness o la pregària.

Diari personal
Una altra proposta d’activitat per
aixecar l’ànim és l’elaboració d’una
biografia o un diari personal.
Aquesta biografia ens servirà
per fer un repàs de la nostra vida i
reflexionar sobre com hem resolt
altres moments de crisi, com
aquest o pitjors, que ens ha plantejat la vida. L’exercici ens ajudarà
a saber quines estratègies i poders
hem usat i quins ens han resultat
útils en el passat.

ADOLESCENTS CONFINATS
L’experiència del coronavirus
inf luirà en la seva creació
d’identitat.
Aquest vídeo va dirigit als adolescents, els joves i les seves famílies. És una
reflexió sobre els dos moments de transformació que viuen els nois i noies en
aquest moment: una transformació
personal pròpia de l’adolescència que
suposa passar de la infància a l’edat
adulta i una altra transformació social
derivada de la pandèmia que estem vivint.
Els canvis propis de l’adolescència
suposen canvis físics, mentals, de separació dels pares i de creació de la
identitat i aprofundiment sobre el coneixement d’un mateix.
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L’experiència derivada del coronavirus actual influirà sens dubte en la
creació de la seva identitat. S’apunten
diferents aprenentatges i noves visions
que ens planteja aquesta nova i inesperada situació.

Reflexionar
Són reflexions sobre la tolerància
a la frustració, la flexibilitat mental,
l’autonomia, la vocació, el valor de la
família i els avis, l’acostament a la mort,
la protecció del planeta, la privacitat i
la construcció de la governança global.
Es proposa als joves una activitat
de reflexió sobre els aprenentatges
d’aquesta crisi perquè la comparteixin
a les xarxes.
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ELS NENS EN EL CONFINAMENT
És important respondre a
totes les seves preguntes de
manera clara i sincera.
En aquest vídeo tractem de donar
unes pautes sobre com parlar als
nens de la pandèmia i les seves conseqüències.
És important respondre totes
les seves preguntes de manera clara
i sincera, adaptant el nostre llenguatge i el missatge que els volem
transmetre a la seva maduresa personal. Cal tractar els nens com a
membres partícips del nucli fami-

liar informant-los dels temes que
afecten la família. Parlem de la
importància de facilitar espais en
què els nens puguin expressar-se i
exterioritzar el que estan vivint i
experimentant.

Nucli familiar
Es proposen dues activitats:
•La primera, una de facilitar la relació i l’expressió amb tercers.
•La segona, una altra de creació
d’un espai de reflexió en el si del
nucli familiar.

COM AFRONTAR LES PÈRDUES VITALS
Reconèixer la pèrdua i respectar el dol és un procés fonamental. En aquest vídeo expliquem que cada pèrdua que patim a la
vida va acompanyada d’un procés de
dol que hem de passar.
Les pèrdues vitals són de molts tipus:
de treball, de parella, de casa o de persones pròximes. El dol és un procés dinàmic
que té sis fases: negació, ràbia, tristesa,
acceptació, aprenentatge… i nous projectes. Reconèixer la pèrdua i fer el procés
de dol és fonamental per viure la vida
amb plenitud.

Comiat
Es proposen activitats com a rituals
individuals i grupals de comiat i també
es proposa un repàs dels dols vitals no
conclosos per poder-los reconèixer i
passar-los amb èxit.

Viure en la incertesa
Ens trobem en un moment de molta
incertesa i el nostre cap no para de pensar
i de donar voltes davant aquesta situació.
Ens situem imaginàriament en un
futur que és incert i els pensaments
negatius i repetitius ens causen ansietat i por.
Aprendre a viure el present i situar-nos en l’aquí i l’ara serà el que ens
ajudarà a viure amb plenitud cada
moment.
Meditació
La meditació és una tècnica adequada
per fer aturar la ment, sintonitzar amb
nosaltres mateixos i situar-nos en el
present.
Es proposa una activitat de visualització guiada que ens aportarà perspectiva en aquestes circumstàncies.

www.lasoci.org
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EL VALOR
DE L'ESSENCIAL
Ara més que mai, és vital observar el que és
essencial i el que és prescindible. Aquesta
crisi ens obliga a aturar-nos i a confrontar el
nostre estil de vida atrafegat i irreflexiu. Ens hem
d’obligar a adoptar un nou estil de vida més conscient, en el qual els valors essencials emergeixen i
adquireixen rellevància en la nostra vida.
En aquest vídeo reflexionem sobre com la crisi
ens permet donar valor a l’essencial en la nostra
vida. Parlem sobre el valor de les professions de cura
que tanta importància han adquirit en aquesta
pandèmia.
Es planteja la contenció del desig que suposa
aquesta crisi i aquest confinament. Aquesta contenció
ens permet donar més valor a les coses pròximes i
senzilles.

El prescindible
Com hem pogut comprovar les darreres setmanes,
una crisi com aquesta ens dona l’oportunitat d’observar què és l’essencial i què és prescindible, en la
nostra vida. S’apel·la a observar la forma i la quantitat
de béns que consumim i com vivim.

BUSCANT LA CREATIVITAT
En un moment de canvi brusc de la quotidianitat
és important tenir una visió àmplia de la realitat.
En unes circumstàncies de crisi en què canvia la
nostra manera de treballar, la nostra manera de comunicar-nos o la nostra manera de viure, és important tenir una
visió àmplia de la realitat, una ment activa i una actitud
innovadora i creativa per superar els reptes que se’ns plantegen.
S’exposa la teoria del flux en la creativitat i es proposa
una activitat per treballar individualment o en família la
nostra visió creativa i innovadora de la realitat.

COMPROMÍS
Parlem d’un escenari emocional caracteritzat
per un sentiment de gran absorció, de compromís, de realització, de satisfacció i d’habilitats; una situació durant la qual les inquietuds temporals se solen ignorar.
La teoria citada del flux en la creativitat és del filòsof Mihály Csíkszentmihály, un dels autors més citats
de la psicologia moderna.
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Més informació a
www.cuidemdetu.org

CUIDEM DE TU

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

BOTIGUES

ALIMENTACIÓ

BOTIGUES

AUTOMOCIÓ

Colectivos VIP

Conservas Jabugo

Dicep

I-Neumáticos

Estalvia en el teu consum habitual
gràcies a aquest portal que t’ofereix
les millors promocions.

Descompte en l’adquisició de pernils
i productes ibèrics d’aquesta fàbrica
de Huelva.

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

Pneumàtics al millor preu i amb el
millor servei de muntatge. Fins i tot
te’ls poden muntar a domicili.

AUTOMOCIÓ

ALIMENTACIÓ

ALIMENTACIÓ

BIBLIOTECA

My SEAT Club

Andalusian Gourmet

Oleocampo

Editorial el Pirata

Com a associat en actiu, pots adquirir
vehicles de la gamma SEAT amb
grans descomptes.

Productes gurmet de reconeixement
internacional, ecològics i artesanals
made in Andalusia.

Oli d’oliva verge extra seleccionat per
a aquells que sempre volen tenir a
taula el millor de cada collita.

Descompte en tots els llibres del
catàleg d’aquesta editorial infantil i
juvenil. Llegeix i gaudeix-los!

OCI

ALIMENTACIÓ

SALUT

BOTIGUES

Kiddy’s World

Gramona

Naturalhome

Shoeshop

Descompte en cofres regal de natura i
aventura, escapades i viatges, tallers,
etc., per gaudir amb els més petits.

Pots gaudir de preus especials en els
caves i vins personals i diferenciats
que l’empresa elabora.

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

Botiga on-line de sabates, amb
descomptes aplicables sobre el preu
rebaixat. Alt compromís en qualitat.

BIBLIOTECA

ALIMENTACIÓ

BOTIGUES

SOCIAL

Nubico

Jamones Cerezo

Salunatur

Grapats

Catàleg de més de 5.000 llibres per
llegir en format electrònic des de
qualsevol dispositiu.

Productes ibèrics i de gla
seleccionats per Jamones Cerezo,
amb curació natural en bodega.

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

Nougrapats ha posat en marxa www.
grapats.com, on pots trobar objectes i
roba de segona mà.

FORMACIÓ

BOTIGUES

ASSISTENCIAL

IDIOMES

Universitat Oberta de Catalunya

Simon Senior

Hestia Alliance

Interschools

Matricula’t en els estudis de postgrau
o màsters no oficials on-line amb
descompte a la matrícula.

Descomptes en més de mil productes,
de màxima confiança , per millorar el
benestar de les persones grans.

Atenció integral amb descompte per a
persones amb demències, alzheimer,
salut mental i altres malalties.

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

www.lasoci.org
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