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EDITORIAL

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

a Soci afronta aquesta nova tatges de tot tipus, com per exemple a l’hora 
temporada amb la voluntat de d’adquirir determinats serveis i productes del 
renovar plantejaments i explo- mercat en condicions clarament avantatjoses, 
rar nous camins que contribu- pel fet de formar part d’un grup social nombrós 
eixin a ampliar i a enriquir els i amb molt de potencial com és el nostre.
continguts de la nostra entitat. Igualment, l’apreciada diversitat de les per-

Aquesta idea no és que hagi sorgit en el context sones que formem part de la Soci ens permet 
de la pandèmia, ans al contrari. Ja en la Junta teixir xarxes de col·laboració entre tots, emprant 
Rectora passada, la de febrer d’aquest mateix any, i apro�tant les opcions que actualment posa al 
la Junta Directiva va transmetre als rectors i rec- nostre abast la tecnologia de les comunicacions. 
tores presents el missatge que la Soci havia de Ja sigui presencialment o telemàticament, estem 
plantejar noves propostes per fer el nostre relat en condicions d’idear i engegar iniciatives de 
encara més interessant, més engrescador, més caràcter transversal que ens ajudin a resoldre 
entretingut, més positiu i, sobretot, més útil. problemes i, en resum, que facin la vida més fàcil.

 Efectivament, l’Associació del Personal de Un exemple concret del que estem parlant 
”la Caixa” ha de ser vista per tots i totes com una és la iniciativa que us presentem en aquest nú-
entitat que sap respondre a les necessitats dels mero i que, en el moment de signar aquest edi-
associats i associades que en formen part i dels torial, s’estava començant a posar en marxa amb 
seus familiars. En de�nitiva, ha de ser una enti- el nom d’“Extraescolars a casa”: es tractaria de 
tat útil per a les famílies que con�gurem la mus- reproduir el format del Campus d’Estiu a Casa, 
culatura d’aquesta gran família que és la Soci. que tan bona acollida va tenir, en activitats que 

Evidentment, hem de continuar sent un es durien a terme setmanalment, a través de 
espai de trobada, en què puguem compartir la videoconferència i amb monitors especialitzats.
pràctica d’esports i d’activitats culturals, i tam- I com aquesta, totes les iniciatives que se’ns 
bé hem de continuar forjant la nostra persona- puguin acudir i que en el decurs de la tempora-
litat solidària en un marc que ens permet dur a da que tot just acaba de començar la Soci ens 
terme projectes de caràcter social a través del anirà oferint han de servir per conciliar cada 
PAS-Voluntaris de ”la Caixa”. Efectivament, la vegada més dos conceptes claus com són: Soci i 
Soci té sentit perquè les a�cions a què volem família.
dedicar algunes hores del nostre temps lliure Perquè la Soci, no solament ha de vetllar 
hem decidit de fer-les i compartir-les amb altres pel que fan els seus associats i associades 
companys i companyes de feina, i també amb p per assar-s’ho bé, sinó que 
les nostres famílies. també ha de pensar què 

Però, alhora, l’Associació ha d’estar sempre pot oferir-los per ajudar-los 
atenta per saber reaccionar a les necessitats d’un a millorar la seva qualitat 
col·lectiu tan divers generacionalment i dispers de vida. Per ser útil, a tots i 
geogrà�cament com és el nostre.  La Soci s’ha totes! 
de saber adaptar a les necessitats del nostre col-
lectiu, respondre a les inquietuds i oferir avan-

SER ÚTIL, A  
TOTS I A TOTES

LA SOCI S’HA D’ADAPTAR 

A LES NECESSITATS D’UN 

COL·LECTIU TAN DIVERS COM 

EL NOSTRE PER OFERIR-LI 

TOT TIPUS D’AVANTATGESConsell de Redacció

L
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NOTÍCIES

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

SENDERISMO TENERIFE

CAMINADA SOLIDÀRIA 
AMB ASPERCAN

V
a ser en ple mes d’agost, sota un dels monitors d’Aspercan. I afegia aquesta 
una calor a vegades sufocant re�exió: “Ells valoren molt el fet que hi hagi 
que, unida al fet d’haver de por- gent que, sense cap necessitat de fer-ho, tingui 
tar les mascaretes, va afegir un el detall i faci l’esforç de convidar-los a passar 
component molest que va obli- un dia amb ells, per compartir una excursió a 
gar a escurçar una mica el re- la muntanya, ja que no hi estan acostumats”. 

corregut inicialment previst. “Tot plegat una Enhorabona!  
anècdota, en el conjunt d’una jornada esplèn-
dida, que una vegada més vam dedicar als nostres 
amics d’Aspercan”, ens informa el delegat de la 
secció Senderismo Tenerife.

Emmarcada en el programa del PAS-Volun-
taris de ”la Caixa”, la secció dels senderistes ca-
naris va organitzar una sortida de muntanya 
per completar la ruta circular La Caldera - La 
Orilla per la serra de l’Orotava, a la q ual es va 
convidar nois i noies en risc d’exclusió social.

Després de la caminada, els companys i com-
panyes de Senderismo Tenerife i els nois i noies 
d’Aspercan van dinar junts a l’àrea recreativa 
de La  Caldera.

“Estem molt agraïts a la Soci per aquestes sor-
tides amb els nostres nois i noies”, explicava 

Compartir amb ells

PAS-Voluntaris de ”la Caixa” !

–

–

C/ Benito Pérez Galdós – Centro Las Madres
38203 San Cristóbal de La Laguna

L’associació Asperger Islas Canarias va ser fundada el 2005 
per familiars de nens i nenes amb Síndrome d’Asperger, amb 
l’obj ectiu de defensar els seus drets i procurar pel seu tracta-

ment, educació i plena integració social i laboral.  

ts.tenerife@aspercan.com

ASPERCAN

Foto �nal de família, 

amb les mascaretes 

ben posades.
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Els submarinistes asturians tat es va dur a terme amb un afora-

van triomfar a la lliga de la ment limitat, format pels j oves de la 

diversitat. Què volem dir? Liga de la Diversidad, nois i noies 

Doncs que companys de la secció transsexuals, amb forts problemes 

Actividades Subacuáticas Asturias, d’identitat. L’activitat es va haver d’or-

amb Ricardo Zafrilla al capdavant, van ganitzar en grups de vuit persones 

organitzar una j ornada de navegació com a màxim, que es van donar el 

amb j oves en risc de patir discrimina- relleu entre elles. 

ció social.

Acompanyats dels monitors de 

l’ONG Liga de la Diversidad, els mem- Després de la capbussada, ja amb els 

bres d’aquesta organització convidats peus a terra, el grup va acomiadar la 

a participar en la jornada de submari- jornada amb un berenar per a tots els 

nisme van quedar citats al port de Can- participants. “La sensació ha estat molt 

di, on es van trobar amb els companys positiva i esperem repetir”, explicava el 

i companyes de la secció asturiana. delegat.

Al llarg de la j ornada, els convi- Per la seva banda, els represen-

dats dels nostres companys i com- tants de la Liga de la Diversidad es 

panyes van gaudir de més de sis van mostrar agradablement sorpre-

hores en què van practicar les im- sos de la iniciativa, i van “agrair a la 

mersions. “Ens ho vam passar molt i Soci i als submarinistes asturians el 

molt bé, nosaltres i sobretot ells”, seu gest per fer que el nostre col·lectiu 

explica el delegat. s’ho passés molt bé”, destacava un 

Per extremar les mesures de se- dels monitors de la Liga de la Diver-

guretat a causa del Covid-19, l’activi- sidad. Això és el PAS! Bona feina! 

C/ Manuel Llaneza, 68.

33208 - Gij ón

La Liga de la Diversidad és una ONG que treballa per al 

reconeixement social i j urídic del dret de totes les perso-

nes a viure de manera lliure d’acord amb la seva orientació 

sexual i la seva identitat de gènere.  

C/ Bisbe Guitart, 27-29

25700 La Seu d’Urgell (Lleida)

La missió de Càritas és promoure 

el desenvolupament personal i 

social de les persones, comunitats 

i tots els pobles del món; i donar resposta a 

les realitats de pobresa i exclusió social a 

través de la intervenció social, de la sensi-

bilització i de la conscienciació social.  

Un gest per agrair

a secció pionera del golf 

a casa nostra, Golf Barce-

lona, va tornar a l’activi-

tat per a l’organització 

d’una causa benè�ca, en 

el marc del PAS-Volunta-

ris de ”la Caixa”. Així, Golf Barcelona va 

convocar el Torneig Solidaritat a bene�ci 

de Càritas Diocesana d’Urgell, que va tenir 

lloc al camp del Golf Fontanals en la mo-

 dalitat individual Stableford amb hàndi-

cap, en les categories hàndicap inferior i 

superior masculins, amb premis per a la 

primera i segona jugadores classi�cades.

Tots els inscrits eren associats i fami-

liars de la Soci i la recaptació va ser de 

1.068 euros.  

ASTÚRIES JUGA 
LA LLIGA DE LA 
DIVERSITAT

SUBMARINISME

TORNEIG SOLIDARI

–

–

–

–

info@xega.org

LIGA DE LA DIVERSIDAD

CÀRITAS DIOCESANA D’URGELL

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

 

 

!

!

GOLF 
BARCELONA 
A FAVOR 
DE CÀRITAS

L
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l port de Gijón esperava l’arribada d’una de fer-nos preguntes sobre navegació i pesca, que amb molt 
tripulació molt especial: la formada pels de gust vam anar responent”.
companys de la Soci i els seus convidats, nois 
i noies en risc d’exclusió social i altres amb 
discapacitat de la Fundació Siloé. A les dotze tocades, la barca va tornar a port. Els nens i nenes 

La secció de Vela y Motonáutica Asturias, van desembarcar i va pujar a bord el segon grup del matí, 
amb el delegat, Ricardo Zafrilla, capitanejant la nau, va donar format per adults. “Vam repetir el mateix guió i cap a les dues 
una altra lliçó de solidaritat. I per partida doble, ja que no en va de la tarda vam fer un descans per fer una queixalada i agafar 
ser una, sinó dues, les convocatòries organitzades pels nostres forces per a la sessió de tarda”, explica el delegat.
companys. Dos dies i un objectiu comú: fer passar una estona A la tarda es van fer dues sortides més, amb taller de 
(llarga) entretinguda a persones que ho necessiten i ho agraeixen. navegació i pesca, en tots dos casos amb persones adultes. 

L’activitat constava d’un dia sencer per gaudir d’un taller Val a dir que a la tarda la pesca va ser encara més abundosa 
de navegació per la badia de Gijón i la costa propera, que que al matí, “i amb més varietat d’espècies i de mides més 
incloïa també un taller de pesca. Comptat i debatut, estem que acceptables”.
parlant de vuit hores i mitja d’activitat marinera. “Ens hi L’ambient va ser immillorable i “les cares d’haver-s’ho 
vam posar a les deu del matí, amb un grup de nens i nenes, passat molt bé que feien els nois i noies quan es van acomia-
amb els quals vam estar dues hores tirant la canya i pescant; dar” són el millor balanç d’unes jornades que van comptar 
i la veritat és que vam pescar molt i variat”, informa el delegat. amb grups de més de trenta participants, que van seguir les 
Però tot seguit aclareix:  “Totes les peces capturades pels nens normes de seguretat per la Covid-19.
i nenes van ser retornades al mar”. Per cert, l’últim grup es va endur les captures al seu cen-

A propòsit, en jornades com aquestes sempre hi acostuma tre d’acollida, “on les cuineres ja les esperaven per preparar 
a haver algun mareig. No va ser aquesta una excepció, tot i un banquet de primera”  dir un dels “pescadors” de Siloé , va
que “cap nen no es va marejar; en canvi, la seva monitora no a un dels nostres.
s’ho va passar tan bé com ells” Amb el segell del PAS-Voluntaris de ”la Caixa”. Enhora-, afegeix amb un punt d’ironia 
el delegat. “Cal dir que els nens no van parar ni un moment bona!  

NOTÍCIES

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

SORTIDES

EL VENT SOLIDARI 
BUFA AMB FORÇA A 
ASTÚRIES

E Un dia navegant i pescant

PAS-Voluntaris de ”la Caixa” !
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A la Soci anem reprenent totes les activitats convocades. No-

les nostres activitats, se-

guint totes les normes de a cadascuna de les seccions en les 

seguretat, higiene i autoprotecció de quals participis.

la Covid-19. La relació de totes les activitats 

Per poder participar-hi, s’ha de programades es pot consultar a 

- l’agenda de lasoci.org, la nostra pà-

litat que acompanya la inscripció de gina web. 

més s’ha d’emplenar un certifcat per 

signar el certifcat d’autoresponsabi

n el marc del PAS-Voluntaris de ”la Caixa” atlàntica de l’Àfrica Occidental. No és aquesta la primera , 
la secció Teatre Barcelona va fer la donació actuació que Cultivant Vida fa en aquest poblat, j a que 
de la quantitat de diners recaptada en totes també hi ha construït un pou, amb una bomba solar, un 
les representacions que es van fer de l’obra dipòsit i canonades per al regadiu.

 l’autor Paul Pörtner i dirigida , de
per Sílvia Massa, a l’ONG Cultivant Vida, 

una entitat que actua a l’Àfrica. Ara, la iniciativa de l’escola d’agricultura és estratègica, ja 
Concretament, la donació de la Teatral es destinarà a que servirà per ensenyar les tècniques bàsiques del cultiu a 

la construcció d’una escola d’agricultura en el poblat de les dones dels diferents poblats de la regió. Un bon motiu per 
Muritabeh, a l’interior de Gàmbia, país situat a la costa sentir-nos orgullosos del nostre compromís social.   

 

FEM ACTIVITATS, AMB SEGURETAT

COMPROMÍS

MASCARETA, MANS, DISTÀNCIA

Pels pèls
Escola d’agricultura

DONACIÓ DE LA TEATRAL 
A CULTIVANT VIDA

E

PAS-Voluntaris de ”la Caixa” !

El poblat de 

Muritabeh, a  Gàmbia, 

tindrà una nova 

escola d’agricultura 

gràcies a aquesta 

iniciativa.
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ESPORTS

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

TARRAGONA CAMINA AMB 

PAS FERM

GANES DE CAMINAR JUNTS

“La sortida va ser molt maca i, a més a més, en aquest 
context, quan et reuneixes amb companys i companyes 
que feia dies que no ens vèiem, la trobada té un com-

-

Va ser una sortida amb traçat circular, per una ruta que travessa 

la Mola dels Quatre Termes. “Pista en bon estat, molt bones vistes 

-
timent que en les dues primeres sortides de l’estiu, les 

-

ponent emocional”. Així va de�nir Santi Hij os, el delegat de Cami

nants Tarragona, la caminada que la secció va fer aquest estiu. 

el bosc dels Bolets,  arriba a Castellfollit i tot seguit connecta amb 

i, aproximadament, uns 12 quilòmetres de distància recorreguda, 

amb uns 500 metres de desnivell”, precisa el delegat. 

“Teníem moltes ganes de tornar a caminar j unts, un sen

primeres després del con�nament, es va notar molt”, ens 

comenta Josep Illa, el delegat de Caminants Bages-Berguedà, 

tot j ust després de completar la caminada circular per Santpedor 

que havia fet amb els seus. Uns dies abans, la secció s’havia “es

trenat” amb una excursió al mirador de Gresolet i al refugi Lluís 

Estasen, una fotogra�a de la qual i ·llustra aquesta nota i on el grup 

“tot mantenint en tot moment les distàncies de seguretat, vam 

poder gaudir de l’entorn magní�c del  Pedraforca”, afegeix. 

 

 

EN RUTA

BAGES-BERGUEDÀ
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a incertesa i el dolor que ens ha generat la 
pandèmia de la Covid-19 feia difícil pren-
dre la decisió de realitzar aquest estiu l’ha-
bitual setmana de muntanya al Pirineu”, 
ens explica el delegat de Montaña Madrid, 
Cándido del Castillo.

“A la � vam decidir fer l’activitat �xant el Pirineu Navarrès 
com a objectiu, amb una participació �ns i tot més nombrosa 
que altres anys”. L’expedició va comptar amb 13 muntanyencs: 
la Felisa, en Domingo, la Concha, l’Antonio, ’lÀngel, la Toñi, 
l’Encarna, l’Epi, la Celia, la Lola, ’ lÀngel, la Fe� i en Cándido.

Pel que fa al full de ruta, clar i concís: “cinc excursions 
per pujar a l’Orhi, fer el pic Anie, visitar les gorges de Kakue-
ta i el pont penjant d’Holzarte a França, recórrer la selva 
d’Irati i pujar al cim del Petrechema”.

El camp base es va �xar a Ochagavía, un poble preciós, a 
l’Hotel Auñamendi. “Per atacar els pics Anie i Petrechema 
ens desplacem �ns a la vall d’Isaba i Zuriza, respectivament, 
mentre que per accedir a la gorja i el pont penjant vam ha-
ver d’entrar a França, des d’Ochagavía pel port de Larrau; 
pel que fa referència a l’Orhi i a la selva d’Irati, tots dos punts 
es troben a la mateixa vall de Salazar”.

El resultat? “Es van completar totes les excursions, tot i que 
vam haver de formar dos grups per a alguna d’elles, i, per so-
bre de tot, vam poder gaudir de la bellesa del Pirineu Navar-
rès en una setmana de muntanya ben agradable amb la com-
panyia de tants bons amics de la Soci”, conclou el delegat.

Així s’ho fa, Montaña Madrid. Objectiu assolit.  

Obj ectiu completat

L

DE MADRID AL  
PIRINEU NAVARRÈS

MUNTANYISME

Les ascensions que es van fer a les puj ades  

als cims van permetre gaudir d’unes vistes  

panoràmiques espectaculars.
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daptant-nos a les mesures obligatòries de- a començament de l’estiu, quedarà com la primera des-
�nides, amb la mascareta i mantenint el prés del con�nament.
distanciament obligatori, res no ens va “És per això que va deixar un regust especial entre els 
impedir de gaudir novament de l’esport qui vam participar-hi, i és que era la primera vegada que 
que ens agrada i que volem practicar tornàvem a submergir-nos plegats després de la pandè-
junts”. David Alfós, una vegada més al mia”, comenta el delegat.

capdavant del grup de la secció Activitats Subaquàtiques La jornada va transcórrer en el marc d’un dia amb 
Catalunya, de�neix amb aquestes paraules l’estat d’ànim molt bon clima i una temperatura de l’aigua força agra-
d’una secció que, des que va poder tornar a organitzar ac- dable, que va fer encara més pro�tosa l’experiència.
tivitats, ha estat la més activa de la seva especialitat. Des d’aleshores, i sempre que els ha estat possible, 

tot al llarg de l’estiu, la secció dels submarinistes cata-
lans ha dut a terme un calendari d’activitats amb diver-

Però la jornada d’immersió que els submarinistes cata- ses convocatòries per bussejar en diferents punts de la 
lans van dur a terme a les aigües de la costa del Maresme, costa mediterrània.  

 

Regust especial

ESPORTS

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

SUBAQUÀTIQUES CATALUNYA

TENACITAT

El submarinistes 

catalans al port de 

Mataró, abans de 

procedir a una de les 

diverses immersions 

fetes aquest estiu 

passat.

Quan quedem  
a sota l’aigua?

A

La gran quantitat de com moment de tancar aquesta edició i 

segons indica el delegat, José de 

vocar que �nalment la maj oria de les sió que �nalment els submarinistes 

Mallorca tenia previstes  fer s’hagues

sin de suspendre. Malgrat tot, en el 

-
plicacions pròpies d’aquests 
mesos d’incertesa van pro- Oleza, tenim constància d’una immer-

sortides que Activitats Subaquàtiques mallorquins van poder fer, fixant el 
punt de trobada al Club Nàutic de -
Santa Ponça. Ànims! 
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El delegat, En qri ue Javier More

cas Córdoba va dur a terme la seva prime

ra immersió de la temporada d’estiu.

sentits, j a que, d’una banda, vam gaudir 

de la immersió efectuada i, de l’altra, es

tàvem tots molt desitj osos de poder-nos 

emocionat el delegat cordovès.

-

no, va cridar a formar i els com-

panys i companyes submarinis-

tes cordovesos van preparar els equips 

per acudir a la cita. Va ser a Almuñécar, el 

punt de trobada on Actividades Subacuáti-

-

“Va anar molt i molt bé, en tots els 

-

saludar i veure presencialment”, explica 

m nego a anome- d’Almuñécar. “Pel que fa a la vida 
nar aquesta situa- marina, podem a�rmar que l’època 
ció la de con�nament li ha anat bé, ja que 

. No p odem s’aprecia un increment de la vida 
parlar de normali- observada”, afegeix a aquest respec-
tat amb les mesu- te el delegat madrileny.

res de distanciament i protecció 
que hem de prendre tots i que tam-
bé afecten la nostra activitat”, ens En aquestes dues visites a La Herra-
comença dient el delegat, Javi Toro. dura, comenta Javi Toro, “hem po-

 “Malgrat tot, agraeixo als com- gut gaudir de l’explosió de vida des-
panys i companyes que ens han prés de la primavera i l’albirament 
acompanyat a les dues sortides que de grans bancs d’alevins i dels seus 
hem organitzat l’estiu passat” depredadors donant-los caça”., afe-
geix. El delegat fa referència a les Les sortides d’Actividades Sub-
dues convocatòries d’Actividades acuáticas Madrid es van dur a ter-
Subacuáticas Madrid per anar a la me respectant totes les normes i 
badia de La Herradura per gaudir mesures de seguretat. A més, la 
dels 16 punts d’immersió que el secció té previst mantenir el ca-
Centre OpenWater de busseig dispo- lendari de convocatòries, si és pos-
sa en aquest enclavament de la costa sible, durant tota la tardor i conti-
granadina i que pertany al municipi nuar amb la seva activitat.  

  

ESPERIT DE SECCIÓ

SUBMARINISME

nova normali-

t a t

Dues sortides

E

Actividades Subacuáticas Madrid  
va organitzar dues sortides a l’estiu

La motivació de tornar a l’activitat va ser més forta que els obstacles.

DE MADRID A GRANADA, 

I A BUSSEJAR...
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VAENLDAA CLUDCIÍZA,  OPRRIEESNETNATL!

Benalmádena, port de sortida d’una travessia  
que va tenir els dofns com a convidats inesperats

questa pandèmia despietada, bra d’home a l’aigua i, a continuació, a repe-

que ens coarta la llibertat, no tir patró per patró la pràctica d’aquesta mani-

va impedir que un grup d’en- obra tan necessària en cas d’emergència 

tusiastes navegants andalu- màxima”, explica amb ironia el delegat.

sos de la Soci poguéssim tor-  “Al migdia, rumb en lla g pr  er dinar i, a 

nar a gaudir p gle ats del continuació, la tripulació va tenir una estona 

nostre esport preferit com és la navegació a de descans, abans de repetir les maniobres del 

vela”, explica el delegat, Isidro Cabrera. Va ser matí, i encara van tenir temps de tornar a fer 

aquest estiu. Punt de trobada: el port de Be- una remullada, abans de tornar a port tot co-

nalmádena. Allí es va reunir la tripulació de incidint amb el capvespre.”

Vela Andalucía Oriental, amb les mascaretes i 

respectant les distàncies i la resta de mesures 

de seguretat establertes, va pujar a bord i es va Un dels moments culminants de la travessia, 

fer a la mar. però, va se qr uan el veler va ser escortat du-

 “El primer que van fer és una repassada rant unes quantes milles per una parella de 

general en termes nàutics a tots els elements do�ns amb ganes de jugar i que van fer les de-

del veler i, tot seguit, van dur a terme les ma- lícies de la tripulació, que no parava de fer fo-

niobres bàsiques com virar, trabujar, etcètera. tos. Vela Andalucía Oriental, una tripulació 

A mig matí, una posada en comú de la manio- que s’ho sap passar bé.   

Una tripulació que s’ho passa bé

A LA FI, VAM TORNAR 

A NAVEGAR!

A El bon ambient 

va presidir tota 

l’expedició.
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a secció Vela y Motonáutica Cádiz va aca- dar per fer una sortida amb motos d’aigua. Es dóna la cir-
bar la temporada d’estiu, d’una banda, cumstància que era “la primera vegada que la nostra sec-
sabent donar exemple del que és compar- ció pujava en motos d’aigua i la veritat és que va ser una 
tir una activitat amb altres companys i experiència molt divertida i que et permet alliberar adre-
companyes que no són de la pròpia secció nalina a tot gas”, destaca el delegat de la secció gaditana. 
i, de l’altra, divertint-se donant gas a 

fons... Anem a pams. Primer s’ha de donar compte de la 
ruta, que ja s’ha convertit en una cita imperdible de cada 
estiu per als companys gaditans, del Cabo Trafalgar i l’Al-
madraba, que la tripulació “cent per cent Soci” va cobrir 
tot salpant des del port esportiu de Barbate.

I és que l’activitat va tenir el valor afegit de ser comparti-
da amb companys i companyes que no eren de la pròpia 
secció i que s’hi van afegir. Juan Manuel J iménez és el 
delegat de Vela y Montonáutica Cádiz i ens explica coma 
va anar: “Efectivament, aquesta vegada en la travessia de 
Trafalgar, tot un ‘clàssic’ de la secció, vam tenir el goig de 
comptar amb la participació de companys d’altres secci-
ons i d’altres llocs, com Sevilla i �ns i tot Astúries i altres 
llocs que es trobaven estiuejant a Cadis o a prop i es van 
posar en contacte amb nosaltres i els vam convidar a 
compartir un dia de navegació amb nosaltres”. En de�ni-
tiva, tot un exemple de “transversalitat associativa”.

Unes setmanes més tard, els col·legues gaditans van que-

Navegació compartida

Motos d’aigua

VELA CÁDIZ CONVIDA COMPANYS 

D’ALTRES LLOCS

TENERIFE

ENS AGRADA COMPARTIR

L

La secció Piragüismo Tenerife ha tornat a 

remar aquest estiu, en piragües d’un i de 

dos palistes, K1 i K2, en rutes que acostumen 

a sortir del port esportiu de Radazul amb destinació 

a Varadero.

Durant la sessió, i complint amb les mesures de 

seguretat decretades per la pandèmia, els companys 

i companyes de la secció canària practiquen el rem 

i aprenen nous recursos tècnics, “concretament d’au-

torescats i de remar amb onades i vent en contra”, 

precisa el delegat, Juan Andrés Herrera.

“El que destaca per damunt de qualsevol altre as-

pecte en les nostres sortides és la voluntat de passar-

nos-ho bé tot practicant un esport molt divertit com 

és el rem”, afegeix el delegat. Qui més es vol apuntar 

a Piragüismo Tenerife?  

Remar i passar-s’ho bé

EL PIRAGÜISME AMB ONADES I VENT
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Després de quatre llargs mesos d’aturada forçada per 
la Covid-19, les seccions de futbol sala que aglutinen 
els futbolers de les comarques gironines de la Selva i 

l’Empordà, “vàrem reprendre la nostra activitat futbolística, que 
en el cas dels companys empordanesos, anem fent des de fa 
j a gairebé 30 anys”, explica el seu delegat, Rafel Mateu.

“El futbol sala és l’esport que ens agrada i alhora l’excusa 
perfecta perquè una colla de (molt) bons amics i companys ens 
reunim amb l’obj ectiu de mirar de marcar gols, de suar una mica, 
de riure una mica més i de rematar-ho, òbviament, al voltant 
d’una bona taula, després del partidet”. Les ganes eren tantes 
que, tot complint amb totes les normes i mesures de seguretat 
que marca el protocol de la Soci per la Covid-19, els “rivals” i 
amics de FS Empordà i FS La Selva es van citar per recuperar el 
seu particular, i j a tradicional, “derbi de g ironins de la Soci”.

El primer d’aquests partits estiuencs va tenir lloc a Figueres. Cal dir 
que el resultat d’empat a sis gols sembla pactat per deixar a tothom 
satisfet. “Però ningú no va pactar res”, explica el delegat. “Per cert, 
com que, tot i j ugar a les set de la tarda, feia una calor important, vam 
adoptar la norma dels professionals de la lliga espanyola, de fer 
dues aturades per refrescar-nos i beure aigua.” A la tardor, més... 

Companys i companyes de la secció Triatló i Fondistes Bar- De totes maneres, a causa de la pandèmia del coronavirus i en 
celona van tornar a la competició amb moltes ganes i molt el marc de les mesures de seguretat dictades per l’organització, la 
bona forma. Amb la delegada, Núria Torralba, donant exem- Cursa de la Mercè d’enguany es va disputar en dues dates.

ple, els fondistes barcelonins van participar en la tradicional Cursa de 
la Mercè, que enguany celebrava la seva 42a edició i que, com sempre, 
va tenir lloc pels carres de la Ciutat Comtal el mes de setembre passat. Així, els corredors participants es van dividir entre els dies 19 i 20 

de setembre. “També va ser el nostre cas, j a que 
alguns vam córrer el primer dia i altres, el segon”, 
explica la delegada.

La distància de la prova va ser la dels 10 qui-
lòmetres de cada any, però que en aquesta ocasió 
va consistir a donar dues voltes en un circuit de 
5 km, amb la sortida marcada a l’avinguda del 
Litoral amb el carrer de Josep Pla i l’arribada a la 
pista d’atletisme del Centre Esportiu Municipal de 
la Mar Bella.

Cal afegir que la inscripció a la cursa es va limi-
tar als 3.000 participants i que la recaptació obtin-
guda pels 5 euros que havia de pagar cada inscrit 
es destinaran a La Marató de TV3, que enguany 
està dedicada a la recerca per a la Covid-19. 

Empat a sis gols

En dos dies

ACTIVITAT CONJUNTA

ENS AGRADA CÓRRER
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Bridge Barcelona continua de la BBO i al final de cada sessió es 

molt activa a través d’internet. lliura als participants les subhastes cor-

Els companys i companyes de rectes.

la secció, amb Xavier Villalobos al cap-

davant, se citen regularment a la Sala 

Virtual del Bridge Base Online (BBO) per “Les  estan funcionant perfecta-

dur a terme les  socials i didàcti- ment, tant pel que fa a l’organització i el 

ques que, mentre no es puguin tornar desenvolupament de les partides com 

a reunir presencialment, substitueixen a l’acceptació entre els companys”, ens 

les sessions habituals del calendari. En comentava  el seu delegat, Xavier Villa-

funció del nombre de j ugadors inscrits lobos. “Des del mes de març, que vam 

es formen grups de vuit o de quatre fer la primera de prova, que j a portem 

j ugadors. Les  didàctiques es j u- 135 partides socials j ugades entre com-

guen amb mans preparades per j utges ponents de la secció”, afegia.  

Fidels al seu compromís amb els col·legues i impulsats nifest “les moltes ganes de córrer, de veure’ns i de fer l’aperitiu 

després de les curses per parlar de les nostre coses”, explica el 

Tenerife aquest estiu han gastat pneumàtics i han delegat de l’escuderia, Francisco Javier Díaz. 

premut el gas a fons dels seus monoplaces. Els circuit de La 

Esperanza va acollir les proves del Campionat Social de Karts 

de la secció de Tenerife disputades durant l’estiu. El context de 

totes les j ornades va ser de molta animació, amb pilotatges de Social, el líder indiscutible és Kiko, “el nostre Hamilton, amb un 

nivell, unes curses molt competides i, sobretot, un ambient nivell de forma actualment imbatible”, sentencia el delegat. 

Francis i Jiménez completen de moment el calaix de Karting 

mitj ana de deu corredors per cada cursa, es van posar de ma- Tenerife que, per a aquesta tardor, ha programat més curses.  

pools

pools

pools

Socials i didàctiques

Un líder imbatible

 

 

S’HAN FET MÉS DE  
135 ‘ POOLS’ VIRTUALS

TENERIFE, AMB EL GAS A FONS

BRIDGE BARCELONA

KÀRTING

per la seva a�ció a les curses, els companys de Karting 

Pel que fa a la classi�cació general acumulada del Campionat 

magní�c entre tots els pilots de la graella. Amb una participació 

Una graella de 

sortida farcida 

d’amants de la 

velocitat.



LASOCI

18   

ESPORTS

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

Golf Bizkaia va organitzar la primera edició 
de la Copa RSGN, que va tenir lloc a la Real 
Sociedad de Golf de Neguri, en la modalitat 

Stableford individual a 18 forats.
Jaime Aristegui és el delegat de Golf Bizkaia: “El 

camp va presentar unes condicions immillorables, 
j a que estava preparat per a la disputa de l’Open de 
Neguri”, ens indica.

Luis Aspe, amb una targeta de 33 punts, i Jon 
Gerecaechevarria, amb 30 punts, van ser els dos 

Bizkaia. El torneig es va dur a terme seguint totes les 
mesures i normes de seguretat. 

primers classi�cats de la Copa Social RSGN de Golf 

ls companys i companyes gironins inscrits a 
Golf Girona ja fa anys que vam trobar, en l’es-
port dels 18 forats, la raó principal per tro-
bar-nos, passar una jornada junts i estrènyer 
lligams.

L’estiu ha permès als col·legues gironins 
tornar als camps i recuperar torneigs socials que s’havien hagut 
d’ajornar a causa de la pandèmia. Cal dir que, aquesta tempo-
rada, la secció estrena nou “cap de colla”: és Josep Busquets, que 
ha pres el relleu de l’històric delegat de la secció, Baltasar Julià.

La primera trobada va ser al Golf d’Aro per disputar el Torneig 
de Parelles Scramble, amb 12 parelles inscrites, unes targetes 
igualadíssimes i victòria �nal per a Marc Tresserras i David Vi-
lanova, mentre que Raül Pérez i Maite Ferrara van quedar segons.

Unes setmanes després es va disputar la 2a Ryder Social Cup de 
P&P als camps de Franciac i Mas Pagès, amb una participació 
de més de 40 jugadors. L’equip guanyador va ser el capitanejat 
per Josep Lluís Cardelús.

Cal afegir que en tots els torneigs disputats es van complir les 
normes Covid-19: que tots els jugadors surtin pel  del’1 amb 
mascareta i respectant les distàncies socials de seguretat. 

 

BIZKAIA, EL ‘SWING’ 

EN CLAU DE SOCI

GIRONA

COPA RSGN

Es van recuperar les sensacions de gaudir d’un dia de golf 

entre amics i companys. 

ELS ‘DRIVE’  
DE LA IL·LUSIÓ

Més de 40 participants

tee

E
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i van participar Barcelona, Llei-
da, Tarragona i Girona, és a dir, En el terreny purament esportiu, cal destacar 
les quatre seccions catalanes que, per segon any consecutiu, Golf Tarragona 
que, amb els seus millors juga- es va endur la copa cap a casa, en una pdis utada 
dors, no van faltar a la cita de la pugna amb Golf Girona.
VII Copa Catalana que el mes de En aquesta ocasió, però, per damunt dels 

setembre es va disputar al club Vallromanes. resultats esportius, ja que es tractava sobretot 
La trobada va transcórrer enmig d’un ambient de passar un  dia entre amics, “la victòria com-

de molta companyonia, “tot seguint les mesures partida per tots els companys barcelonins, tar-
de seguretat per la pandèmia, és a dir, fent ús ragonins, gironins i lleidatans va ser precisament 
tothom de les mascaretes i respectant les distàn- ser-hi”, diu convençut el delegat barceloní, tot 
cies de seguretat” lica Joan Plandolit, el de- recollint el sentir generalitzat dels –atenció!– 88 , exp
legat de la secció organitzadora, Golf Barcelona. participants. Van guanyar tots!    

88 participants!

COPA CATALANA

VENÇ TARRAGONA, 
PERÒ GUANYEN TOTS!

H

Les quatre seccions catalanes no van faltar a la cita,  
que es va disputar el setembre a Vallromanes

A dalt: Xavier 

Mayola (Golf Girona), 

Josep M. Nolla 

(Golf Tarragona), 

Esteve Fincias 

(Golf Barcelona) i 

Francesc Irla (Golf 

Lleida), al forat 1. A 

sota: espai ‘green’; 

afnant l’últim cop.
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 CELEBRADA REPRESA

TORNEIG SOCIAL

esprés de sis mesos de mantenir el contacte molt bé, ja que hi havia ganes de tornar a jugar tots ple-
de manera virtual, els companys i compa- gats” ica el delegat., expl
nyes de Golf Mallorca es van retrobar 
aquest estiu per jugar el seu primer torneig 
des que es va decretar l’estat d’alarma i el Després d’una jornada de bon golf, que va anar de menys 
con�nament, el Torneig Social Son Vida. a més, la millor targeta va presentar-la el company Tomeu 

 “Uns dies abans hi havia una mica d’incertesa de com Berga. Cal afegir que el torneig de Son Vida es va disputar 
podia anar la cosa, però �nalment ens vam encomanar els en el marc d’unes estrictes mesures de seguretat: “A banda 
ànims i la retrobada ens va deixar un regust excel·lent” de la distància, no es p ot tocar la bandera, un mecanisme , 
re�exiona el delegat mallorquí, Enric Ferrer. treu la bola del forat, tots els bancs estan fora de servei, no 

Així, una dotzena de jugadors, seguint les normes es- se’t permet avançar els jugadors que et precedeixen en el 
trictes de seguretat per protegir-se de la pandèmia, van recorregut, no es poden compartir ni pals, ni boles...”. Golf 
jugar al camp de Son Vida de Palma. “Ens ho vam passar Mallorca ha tornat!  

D

Son Vida va acollir el 

retorn de Golf Mallorca

Bon j oc

“Tot va sortir com estava previst, El 9è Campionat Social de Golf de la 
sense cap incidència que alterés secció Golf Valencia, el que posava punt Posteriorment, va tenir lloc el sopar de clo-
el desenvolupament de la j ornada enda de temporada i el lliurament de premis. 

i amb una il·lusió molt gran per part de tots Covid-19, es va dur a terme seguint les nor- Així doncs, el campió i el sotscampió de Golf 
els participants de poder tornar a j ugar a golf mes de seguretat i autoprotecció dictades Valencia 2019-20 han estat els companys 
plegats amb la Soci”. Firma la sentència Mi- per la Soci, va tenir una nodrida partic pi ació César Belenguer i Ricardo Benedí, respec-
guel Casamayor. Paraula de delegat. i va ser guanyat per Antonio Pallarés. tivament. Enhorabona! 

fnal a una temporada condicionada per la 

Cloenda de temporada

VALÈNCIA, UNA CLOENDA LLUÏDA
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Una vintena de golfstes hi van 

punt fnal a una temporada marcada per 

classifcats van rebre material esportiu 

El txikung (també anomenat ) és 

un art marcial d’origen xinès l’obj ectiu 

del qual és conèixer, usar i optimitzar tot 

el sistema energètic del nostre cos, a través d’exer-

cicis que posen èmfasi en el moviment coordinat 

i la respiració.

A la Soci tenim la secció Txi Kung Barcelona 

i de la mà del seu delegat, Jaume Salinas, se’ns 

convida a tots  els membres de la Soci a fer 

sessions de txikung a través de la plataforma 

Zoom.

Només cal estar atents a l’agenda per saber 

quan es convoca la propera i inscriure-s’hi. El 5 

d’octubre van fer la primera de la temporada de 

tardor. T’apuntes a la següent?

Després dels 18 forats, el campió 

prendre part, l’ocasió s’ho valia. amb una targeta de 40 punts Stableford 

El primer cap de setmana de va ser Antonio Ojeda Vila, seguit de José 

setembre, la secció Golf Sevilla va con- Antonio Ale Díaz, amb 39, i Rafael Jimé-

vocar el Torneig Clausura, que posava nez Romero, amb 38 punts.

“Tots els participants van rebre un 

la Covid-19. El lloc escollit va ser el Club record, mentre que els tres primers 

de Golf Zaudin, situat a la localitat de 

Tomares. El dia va ser esplèndid, mentre i un obsequi”, precisa el delegat. El tor-

que al camp “els j ugadors van demostrar neig es va disputar tot seguint les es-

un nivell de j oc certament alt”, explica el trictes normes de seguretat per garan-

delegat sevillà, Jesús María Cascallana. tir la salut de tothom. En el moment de tancar l'edició, 

hem de lamentar la mort del com-

pany Ignasi Farreres Bochaca, que 

va tenir lloc el diumenge, 11 ’ d octubre de 

2020, als 81 anys. Llicenciat en Ciències 

Econòmiques i màster en Direcció i Admi-

nistració d’Empreses per ESADE, Ignasi 

Farreres va treballar a ”la Caixa” i va ser pre-

sident de la nostra Associació del Personal 

entre 1974 i 1982. Sota la seva presidència, 

la Soci va experimentar un creixement im-

portant de participació i presència a tot el 

territori. També va ser conseller de Treball 

de la Generalitat. Enviem una abraçada 

molt forta a la seva família i amics. L’Ignasi 

era un dels nostres i estimava molt la Soci. 

Descansa en pau, company i amic. 

  

  

 

SEVILLA COMPLETA  FES TXIKUNG  

UNA CAMPANYA DIFERENT VIA ZOOM

HA MORT IGNASI 

FARRERES

FI DE TEMPORADA COS I MENT

ÚLTIMA HORA!

qigong
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ns han seleccio- repartiments d’actors i d’actrius 
nat la nostra obra que fan gaudir els espectadors amb 
per al Concurs de unes vetllades de teatre sensacio-
Piera!”, exclama- nals”, explica l’Àngels. 
va la seva autora, En aquest sentit: “Ens pren-
M. Àngels Sellés, drem la nostra participació com 

quan va compartir la notícia amb un repte i alhora amb una enorme 
la nostra revista. satisfacció”, afegeix l’autora i di-

Efectivament, la Teatral ha estat rectora de la Teatral.
seleccionada per participar en el 
44è Concurs de Teatre Amateur Vila 
de Piera, amb l’obra . El sorteig del calendari de les repre-

No cal dir que la satisfacció de sentacions de les companyies selec-
l’Àngels és compartida per la tota- cionades va determinar que la Tea-
litat de la companyia de la Soci, ja tral pugi amb  a 
que el de Piera és un dels certà- l’escenari del Teatre Foment de 
mens de teatre  amb més Piera (c/ de la Plaça, 16), el dissabte, 
història i solera de Catalunya. 21 de novembre, a les 21.30 hores.

“Des de sempre, que el nivell “Hi sou tots i totes convidats”, 
de les obres seleccionades en ens anima l’Àngels. Se seguiran 
aquest concurs és molt alt, així totes les mesures de seguretat per 
com el de les companyies que s’hi la Covid-19. Enhorabona i molta 
presenten, que compten amb uns sort. 

Desconeguda

Desconeguda

amateur

Dia: 21 de novembre

 

 

E

LA TEATRAL PARTICIPA  

AL CONCURS DE PIERA

TEATRE

CLUB DE LECTURA

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

Llegir un llibre proposat per al grup i quedar per comentar-lo és la 
manera de funcionar d’un club de lectura. Però, a la Soci, la cosa és 

-

 er Monika , escrita p

una mica més so�sticada perquè, la maj oria de vegades, les sessi

ons per disseccionar la novel·la llegida compta amb la presència del l’autor 

o, com el cas concret que ens ocupa, de la seva autora.

  Així va ser que, en sessió virtual a través de la plataforma Zoom, els 

companys i companyes de Lectura Barcelona van dur a terme la sessió per 

comentar la novel·la 

Zgustova (Praga, 1957), que també hi va participar.

L’escriptora txeca va respondre totes les preguntes i va aclarir tots els dubtes 

plantej ats referents a la inspiració, l’estil, el desenvolupament de la trama i 

altres aspectes que van tenir com a resultat la seva novel·la.

A propòsit, la companya Roser Pàez �rma la ressenya de 

, que podeu llegir a la secció Llibres d’aquest mateix número. 

Vestidas para un baile en la nieve

Vestidas para un 

baile en la nieve

Conversa enriquidora

ELS LECTORS CONVERSEN AMB LA NOVEL·LISTA

Àngels Sellés, al sorteig del Concurs de Piera.

L’escriptora txeca Monika Zgustova va 
participar en una sessió virtual amb els 
components de la secció.
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l grup d’havane- Però, si per alguna cosa els nos-
res Llobarros Pla- tres Llobarros recordaran la cita 
tejats, format per d’enguany, a banda de les masca-
cantaires de la retes i l’aforament limitat per 
secció Cant Coral, complir amb els protocols de se-
va complir, un es- guretat a causa de la pandèmia, és 

tiu més, amb l’agradable costum p qer uè Josep Mitjans va estrenar 
de visitar la Vall Fosca per oferir un “la meva primera composició”, 
recital benè�c que a cada nova edi- segons ens va explicar.
ció congrega a més audiència.

Com en altres ocasions, la can-
tada va tenir lloc al club de tennis Es tracta d’una sardana cantada 
municipal del municipi de Xerallo q pue orta per títol , 
i, en aquesta ocasió, la recaptació en homenatge a la localitat “on fa 
es va fer a bene�ci de l’Obra Social més de deu anys que pujo per, pre-
de l’Hospital Sant Joan de Déu de cisament, cantar-hi havaneres”, 
Barcelona. declara Josep Mitjans. 

TARDOR DE TRUC 

A MALLORCA

Poques setmanes després del 

-

calada, Jocs de Taula Mallorca 

-

els companys: J. J., Manolo, Enric, Xisco, 

d’aquestes trobades.

aconsellar de tornar a recuperar les ses-

sions per internet”, explica el delegat, 

-

catòria oberta a tots els membres de la 

organitza cada dilluns d’aquesta tardor, 

tres modalitats que coneixem dir: , és a 

-

quí, i després fem dues rondes de truc 

argentí o de truc menorquí, més una altra 

mallorquí.

pàgina retruc.net i les altres tres, a la pàgi-

les tres rondes, se sumen els resultats i 

-

ment de les partides, simultàniament es 

con�nament, en plena deses

va ser de les primeres seccions a organit

zar activitats presencials, tal com recull la 

fotogra�a que il·lustra aquesta notícia, amb 

Guillem i Joan, j ugant al truc en una 

“Però les circumstàncies ens van 

Xisco Barceló. I va ser així, que en convo

Soci, la secció Jocs de Taula Mallorca 

des del setembre i �ns al novembre la seva 

Lliga Social Virtual de truc, en diverses 

variants autòctones.

 “Certament, per fer-ho més distret i 

tenir més concurrència, j uguem en les 

primer j uguem una ronda de truc mallor

ronda de truc valencià”, explica el delegat 

Cal dir que la primera ronda es j uga a la 

na mundij uegos.com. Un cop acabades 

s’estableix la classi�cació de les tres rondes.

Així mateix, durant el desenvolupa

fa una videoconferència amb els j ugadors 

que hi participen. 

Diverses modalitats

 

 

E

HAVANERES  

A LA VALL FOSCA

ENOSB VEAR TE LA  ‘TCOOTUHNOTMRY’

CANT CORAL

Estrena de sardana

Oda a Senterada

Els Llobarros Platej ats van actuar a la Vall Fosca.
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avant la incertesa del moment,  

des de la Soci es va prendre la Al Campus d’Estiu a Casa amb la Soci hi van par-

decisió ferma de plantejar el ticipar 165 nens i nenes entre els 6 i els 14 anys. 

nou projecte de Campus d’Estiu A la seva �nalització, la Soci va passar una 

a Casa, una iniciativa innova- enquesta a totes les famílies que hi havien inscrit 

dora, interactiva, sense prece- els �lls, que va donar els resultats següents:

dents i exclusiva per als nostres associats, que  

es va dur a terme cada matí, de dilluns a diven- A la pregunta de si s’ho havien passat bé els 

dres, des del 29 de juny �ns al 31 de juliol, en nens i nenes: la valoració mitjana va ser de 9,1 

blocs setmanals. (sobre 10).

Durant tot el matí, els nens i nenes que hi van A la pregunta de si als nens i nenes els havien 

prendre part es podien connectar, des de casa i a agradat els continguts i les activitats proposades: 

través de l’ordinador i la tauleta, amb el grup de la valoració mitjana va ser de 8,9 (sobre 10).

la seva franja d’edat que li havia estat assignat,  A la pregunta de si als nens i nenes els agrada-

coordinat per un monitor o monitora que inte- ria repetir l’experiència del campus: el 96,55% 

ractuava contínuament amb ells i els convidava dels enquestats va respondre a�rmativament.

a participar en una oferta d’activitats molt vari-  A la pregunta de si recomanarien el campus 

ada i centrada en tallers que estimulessin la cre- als seus amics o amigues: el 100% va respondre 

ativitat i l’entreteniment. Una de les particulari- a�rmativament.

tats del campus és que els monitors i monitores  Finalment, la valoració mitjana del campus 

interactuaven contínuament amb els nois i noies. com un factor positiu per a la “conciliació fami-

 liar” va ser d’un 9,3 (sobre 10).   

El programa d’activitats del Campus d’Estiu a 

Casa es va dividir en tres àmbits temàtics.

Així, una d’aquestes activitats tenia a veure 

amb estimular les habilitats creatives dels nens 

i nenes en el camp de les arts i les manualitats 

relacionades amb disciplines de les ciències. En 

aquest àmbit, es van dur a terme tallers de pro-

gramació, de disseny 3D i d’art grà�c, per a nens 

i nenes des dels 6 anys �ns als 14 anys. 

Un altre dels àmbits va ser el taller de cuina, 

que va agradar molt als nens i nenes que hi van 

prendre part, des dels 8 �ns als 12 anys. Val a dir 

que tots els plats es van cuinar sense fogons ni forns. 

L’esport va ser el tercer àmbit del programa, 

amb monitors preparats per dur a terme sessions 

d’entrenament, amb la particularitat que els nens 

s’havien de fabricar els seus propis materials, ja 

fos una corda, unes peses o una goma elàstica per 

poder fer les sessions d’entrenaments. 

Grau d’acceptació molt alt

Manualitats, cuina, esport 

1. 

2. 

3.

4.

5.

CAMPUS D’ESTIU 

A CASA AMB LA SOCI
El 96,5% dels 165 nens i nenes que hi van participar repetirien 
l’experiència i el 100% el recomanarien als seus amics 

BALANÇ

D

Els nois i noies 

participants al 

Campus d’Estiu a 

Casa van gaudir molt 

de l’experiència.
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s el testimoni de la companya Antonia Tor-
res, de Sevilla. La seva �lla, Beatriz Castro 
Torres, té 9 anys i va participar en el Campus El que més m’ha agradat és el 
d’Estiu a Casa amb la Soci. Ens ha semblat contingut i el desenvolupa-
interessant conèixer les seves impressions ment de les activitats. Estaven 
sobre la innovadora experiència que l’Asso- ben pensades, ben organitza-

ciació va posar a disposició de tot el col·lectiu l’estiu passat. des i molt ben executades. Els 
Recordem que el context era molt complicat, ja que afrontà- nostres nens i nenes es diver-
vem l’estiu en plena desescalada, després de quatre mesos tien molt al mateix temps 
de con�nament. Un escenari, per tant, de molta incertesa. que aprenien. M’agradaria 

El Campus de la Soci estava pensat perquè els nens i nenes fer una menció especial per 
�lls d’associats s’ho passessin bé d’una manera activa, totp arti- a l’organització de la Soci, 
cipant en activitats i relacionant-se, encara que fos a través de la que ha estat àgil, �exible i, 
pantalla de l’ordinador o del suport escollit, amb altres infants sobretot, tothom ha estat 
i amb els monitors i monitores del campus que els tenien prepa- molt proper i afectuós.
rada tota una sèrie d’activitats que combinaven l’esport i l’apre-
nentatge en manualitats, cuina, etcètera. El format i el programa 
del campus estaven plantejats perquè poguessin participar-hi 
sols, sense que els pares i mares n’haguessin d’estar pendents. Crec que la meva �lla ha après moltíssim i sobretot els han 

inculcat el “cuquet” per seguir aprenent. I per descomptat 
s’ho ha passat genial perquè li ha permès contactar amb 

Coneixia la Soci i seguia de prop les seves activitats. Quan van altres nens de zones geogrà�ques diferents a la seva.
presentar el Campus Virtual, em va semblar una magní�ca 
iniciativa que permetia als nostres �lls fer activitats que els 
agradaven i la interacció amb altres nens, en un moment en Si sóc sincera, l’únic que trobo a faltar és que molts més 
què el contacte físic estava bastant limitat. companys s’animin a apuntar-hi els �lls.

La Beatriz va gaudir moltíssim perava el que , crec que no s’es
va trobar. Cada dia, en tornar a casa, em parlava del seu moni- Repetiria l’experiència, en qualsevol circumstància. Crec 
tor i dels companys d’activitat. Algunes tardes �ns i tot queda- que és un format fantàstic que té molt de futur.
ven entre ells per parlar o per jugar una estona. El contingut 
que ha treballat, que ha estat el taller de cuina i Minecraft, li 
ha encantat. Gaudia cuinant plats que després degustàvem 
en família i dels quals ella estava molt orgullosa.

M’ha semblat una iniciativa original, ajustada i molt ben 
executada. Crec que han estat molt àgils desenvolupant 

L’experiència em sembla fantàstica. Crec que és una activitat iniciatives per donar resposta a les circumstàncies que tots 
que hauria de tenir continuïtat en el temps. És un format estem vivint. M’agradaria apro�tar l’avinentesa per enviar 
interactiu i, encara que virtual, permet un contacte molt el meu agraïment més profund perquè ho han fet merave-
proper entre els participants. llosament bé amb els nostres �lls.   

—Què és el que més destaca-

ries del campus?

—T’ha semblat una propos-

ta instructiva i al mateix temps divertida?

—Què et va animar a apuntar la Beatriz al Campus d’Estiu a Casa?

—Què vas trobar-hi a faltar?

—Si es tornessin a donar les mateixes circumstàncies, us agra-

daria repetir l’experiència?

—Com valores que l’Associació ofereixi als seus associats i 

associades propostes d’aquest tipus, destinades a tota la fa-

mília?

—Com a mare, quina valoració et mereix l’experiència?

—Com s’ho va passar la teva flla?

Mare de la Beatriz, de 9 anys, una de les participants al Campus d’Estiu

É

TESTIMONI

“La meva flla ha gaudit 
moltíssim, crec que no 
s’esperava el que va trobar”
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LA SOCI T’AJUDA,  
LA SOCI OFEREIX 
CURSOS, 
LA SOCI ESTÀ AMB TU…
L’Associació del Personal ha de ser també una entitat 
que ofereixi coses útils a tota la família i disposada sempre 
a presentar-nos serveis renovats 

ASSOCIATS
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ferir als associats i les seves fa- Per inscriure’s al curs de 
mílies propostes útils que ens de la Soci, només cal visitar la nostra 
serveixin per millorar la nostra pàgina web lasoci.org i omplir la sol·licitud.
qualitat de vida és un dels ob-
jectius del seguit de propostes 
que des de la Soci s’aniran ofe- Una hora a la setmana s’oferiran activitats ex-

rint als nostres associats aquesta temporada. traescolars a casa amb monitors especialitzats.
L’objectiu és, d’una banda, anar teixint una Seguint el mateix format del Campus d’Estiu, 

xarxa de relacions de col·laboració entre tots els aquesta nova proposta ofereix activitats extraesco-
associats i associades, de totes les edats, en què lars per als �lls dels associats en format telemàtic.
els uns ens ajudem als altres en aspectes neces- La durada és d’una hora a la setmana i les 
saris per facilitar-nos el dia a dia. De l’altra, es activitats es dividiran en tres àmbits: cuina, ma-
tracta de presentar propostes de cursets per nualitats i STEAM. El principal objectiu és esta-
aprendre coses i tècniques que ens facilitin el blir un �l conductor que engresqui els infants i 
dia a dia i enriqueixin els nostres coneixements. doni continuïtat a les activitats: el �l escollit és 

“Cuidem el món”.

Algunes d’aquestes propostes d’activitats i apre- Proposem una activitat ludicoe-
nentatges que s’aniran renovant es portaran a ducativa extraescolar on, mitjançant les manu-
terme tot apro�tant les possibilitats que oferei- alitats, es donin a conèixer els diferents proble-
xen les plataformes  d’internet, en unes mes relacionats amb el nostre entorn i les petites 
condicions òptimes pel simple fet de pertànyer accions que podem dur a terme.
a un col·lectiu com el nostre. Aprendrem a treballar les diferents fonts d’ener-

gies renovables passant una molt bona estona.
 

En aquest marc, us presentem dues propostes  No hi ha res millor per conèixer una cul-
que ja han estat aprovades: una s’emmarca en tura, regió o país que tastar-ne la gastronomia. 
aquesta segona línia, d’oferir tallers i cursets de Els plats culinaris propis del destí que “visitarem” 
disciplines diverses, com és un curset de cuina ens poden dir molt del lloc i les persones que hi 
variada i ràpida, mentre que l’altra respon al viuen. 
mateix format del Campus d’Estiu, que tan bona 
acollida ha tingut, però en clau d’extraescolars... Vols crear el teu videojoc? Seràs el gui-

onista de l’argument, el dissenyador dels ele-
ments i les dinàmiques del joc, l’artista que 

Per aprendre a cuinar diferents plats alhora i aplica textures i grà�cs, i el programador que 
preparar tots els menús de la setmana. fa que tot funcioni. Al·lucinant! 

 De cuinar i optimitzar els aliments. A mesura que aquests projectes vagin prenent 
cos, se n’informarà a tots els associats a través 

: preparar els menús de tota la setmana del correu electrònic i altres vies de comunicació 
en el temps imprescindible i optimitzant recursos. interna.  

vols aprendre a organitzar els teus 
menjars i els de tota la família, tot optimitzant 
els ingredients que faràs servir i dedicant només 
un parell o tres d’hores setmanals perquè tots 
els menús estiguin gairebé enllestits? Sí?...

 El  és cuinar 
al mateix temps diversos àpats, com els que et 
proposarem al nostre curs , que combina 
ingredients de formes diferents cada dia.

Consisteix a cuinar aliments que pots guar-
dar i conservar a la nevera o al congelador, i en 
racions perquè et sigui més fàcil usar-les.

Per això, el  et permet plani�car 
el que menjaràs, com per exemple al menú set-
manal que tens després de les receptes. Així or-
ganitzes com pots apro�tar tot el que has cuinat 
i, al mateix temps, controles la dieta.

Aj udar les famílies. Extraescolars a casa

Propostes

En preparació

‘On-line’. Taller de ‘batch cooking’

batch 

cooking 

on-line

batch cooking

on-line

batch cooking

Inscripcions. 

Manualitats. 

Cuina.

STEAM. 

De què va?

Objectiu

Proposta: 

Què és el ?batch cooking

O

Molts infants 

agraeixen tenir aj uda 

a l’hora de fer els 

deures.
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n dels nostres. De petit, David mena d’arti�ci, en el qual tu entres en la història 
Galán Galindo (1982, Àvila) va pensant que és un ió d’as- una investigac
aprendre a nedar a la piscina sassinats normal, però a partir d’un moment 
coberta del local social de la determinat, a poc a poc, et vaig �cant en el que a 
Soci, on anava cada setmana mi realment m’interessa, que són totes les re�e-
amb el seu pare, el company xions sobre els superherois que hi ha a la pel·lícula.

Ireneu Galán, quan aquest treballava a Barcelona. 
De gran, es va fer escriptor i el 2016 va publicar la 
seva primera novel·la, lianza Està pensada perquè li agradi a tothom. Posseeix  (A
Editorial), de la qual ell mateix ha dirigit la seva tots aquests components molt de còmics, molt 
primera pel·lícula. Es tracta d’un  policíac de fantasia, molt de ciència �cció que connecta-
amb aires de comèdia i, sobretot, és un molt sen- rà amb gent que és més especialitzada en aquests 
tit homenatge als còmics de superherois. Amb temes, però el protagonista no té ni idea de còmics 
un repartiment encapçalat per Ernesto Alterio, de superherois. De fet, en David, el policia, cada 
Antonio Resines, Verónica Echegui i Javier Rey, vegada que sent comentaris sobre còmics o pel·lis 

de superherois, li sona a xinès. Llavors, és molt s’ha convertit en una de les apos-
tes fortes de Net�ix per a aquesta temporada. fàcil que algú que no tingui ni idea de còmics 
 s’identi�qui amb el protagonista.

 

No recordo la meva vida sense còmics i el meu 
gran desig era escriure una gran història de su- Sí. Clarament. Jo parlo a través de 
perherois. Però el problema és que som a Espanya Jorge Elías sense cap tipus de pudor 
i aquí, sempre que s’afronta qualsevol història i he expressat en boca seva moltes 
emmarcada en el gènere superheroic, ho fem des de les meves opinions i de les meves 
de la comèdia o la paròdia, una cosa que a mi no . És a dir, la meva manera 
m’interessava. És com si prendre’ns seriosament d’introduir-me en la història és a 
els superherois ens sembla una mica ingenu i, en través de Jorge Elías. Després, al �-
canvi, les històries d’assassins en sèrie o de terror, nal, també parlo una mica a través 
sí que ens les creiem. Llavors, doncs això: és una del personatge de Nóvaro.

thriller,

Orígenes secretos

thriller

Orígenes secretos 

f riqueses

—A quin tipus de públic va dirigida?

—Tenies necessitat d’escriure una història de su-

perherois a l’espanyola? —¿David Galán parla a través del personatge de 

Jorge Elías?

ASSOCIATS

Director de cinema i novel·lista, ha estrenat ‘Orígenes secretos’ a Netfix

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

PUNT DE VISTA 

ENTRES EN LA HISTÒRIA 
PENSANT QUE ÉS UN 

‘THRILLER’, PERÒ A POC A 
POC ET VAIG FICANT EN 
REFLEXIONS SOBRE ELS 

SUPERHEROIS

 “Vull fer les 
pel·lícules que 
j o aniria a veure”

 

ENTREVISTA: JOAN BEUMALA, PERIODISTA

U
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 que aquest el tenia clar. I els altres, també. Es trac-
A en David el vaig crear com una persona que, ta d’una pel·lícula estranya, ja que no hi havia 
si em veiés a mi, des del primer cop d’ull ja m’odi- referents en el cinema espanyol, comj a hem co-
és totalment. Un per�l de gent amb la qual jo, mentat, la qual cosa és un fet que atreia molt als 
que sóc un nen dels vuitanta, em vaig trobar. actors, perquè és diferent al que solen fer.
Xavals que se n’anaven a jugar a futbol i, si tu et  
quedaves a les escales llegint un còmic, no és 
que et veiessin com una cosa rara, és que els De tota la vida, el Capità Amèrica. I em tocava 
ofenies. defensar-lo sempre. Perquè, és clar, els nens de la 
 meva generació el que veien era un paio vestit amb 

la bandera americana i l’acusaven de ser una “mer-
Efectivament, una de les coses que he intentat da imperialista ianqui”, i havia de ser jo qui els 
és retre comptes amb tota aquesta gent i exor- expliqués que no era això. Perquè el Capità Amè-
citzar-ho tot i fer com les paus amb ells. Intentar rica es va negar a anar al Vietnam, perquè el Capi-
comprendre per què es comportaven així. En tà Amèrica quan passa el cas Watergate es treu la 
aquest sentit és clau fer el viatge amb el perso- bandera del pit i declara “ja no tinc país, sóc nò-
natge d’en David, que al principi és un cretí i mada”... Per això és un personatge que em .
després veiem per què ho és, i a poc a poc es va  
convertint en un personatge que .

Tant de bo! I jo, encantat, la veritat. No és una 
 bogeria, és una co qsa ue pot passar.
A mi no m’agrada que hi hagi missatges a les pel-
lícules. El que sí que hi ha són preguntes. Una de 
les preguntes clau és per què a Espanya ens creiem Sí, tinc alguns projectes. Un és la meva incursió 
en Batman, en Superman o l’Spiderman, però en l’univers de Tim Burton, el meu director ci-
som incapaços de creure’ns un heroi autòcton. nematogrà�c referencial. En aquest sentit, a mi 
 m’encantaria que una de les meves senyes com 
 a director fos fer les pel·lícules que jo veuria.
Jo estimo els meus dos �lls. Fins i tot estic més  
orgullós de la pel·lícula que de la novel·la. Perquè 
la novel·la tu l’escrius i saps que la publicaràs, 
encara que sigui una autopublicació. Però la I segur que ho feia passar malament als monitors 
quantitat d’astres que s’han d’alinear perquè es p qer uè em tirava a la piscina sense saber nedar. 
faci la pel·lícula ... Està clar. Però també està molt Recordo el monitor dient  “comencem la classe” 
clar que la idea més pura és a la novel·la. i jo tirant-me a la piscina directament. La Soci 

sempre l’he vista com una cosa molt familiar. Jo 
hi anava amb la meva família i la sensació era 
d’estar com a casa. A casa meva.  

A totes les entrevistes que havia llegit de Javier Rey 
en què li preguntaven pel seu paper desitjat res-
ponia que era interpretar un superheroi. O sigui, 

—I el personatge d’en David, el policia protagonista?

—El teu superheroi favorit?

—Hi ha exorcisme personal a ‘Orígenes secretos’?

—La segona part sembla cantada...

 

—Més proj ectes en potència?

—Novel·la o pel·lícula?

—Vas aprendre a nedar a la piscina del Soci, a 

l’antiga seu social de Barcelona...

—Debutes com a director amb un elenc de primer 

nivell. Es van creure la història?

mola

mola

—Quin és el missatge del flm?

*A la nostra web lasoci.org podeu llegir la versió 

estesa de l’entrevista amb David Galán Galindo. 

A l’esquerra, David 

Galán amb un dels 

seus personatges. 

A la dreta, amb 

el repartiment 

d’‘Orígenes 

secretos’.
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Temps crucials per Europa

Aquesta manera en clau europea ment cada Estat membre, els propers 
d’afrontar la pandèmia ha suposat bà- mesos. Si ho sabem fer bé, si s’establei-
sicament tres acords: un de 540.000 xen distribucions justes i solidàries i 
milions d’euros que es pot utilitzar ja enteses per la ciutadania, la solvència 
aquest any; un altre de 750.000 milions de l’economia anirà bé i la percepció de 
d’euros, que es finançarà amb deute la ciutadania respecte a la política i la 

Tot el món viu una situació molt compli- comunitari, impensable només fa uns UE millorarà. 
cada amb la pandèmia de la Covid-19, mesos, que s’inclou en el pressupost 
que afecta la salut de les persones i tam- comunitari i que serà operatiu a partir 
bé l’economia, la sanitat i cohesió social. del 2021, i un altre d’1,35 bilions d’euros La UE també té altres reptes aquests 

La di�cultat de controlar la pandèmia en el marc del Banc Central Europeu, mesos, que han quedat en segon pla 
i trobar antivirals efectius que l’alleuge- que ajuda els Estats membres que s’han davant la dimensió global de la pandè-
reixin i vacunes que l’erradiquin genera de �nançar. mia, però que no es poden deixar de 
molta incertesa en tots el àmbits de la banda.  Em refereixo a la gestió del Bre-
societat. És evident que s’estan fent es- xit, a la sostenibilitat del planeta, a la 
forços per trobar-hi solucions en l’àmbit Tot plegat genera estabilitat als diferents millora de la democràcia i els drets en 
sanitari i en l’econòmic, però sovint les Estats de la UE, però també ha de quedar el marc de la conferència sobre el futur 
actuacions de la política no són sempre clar que la gestió de l’aplicació dels de la UE que impulsa la Comissió Euro-
les més adequades i e�cients. acords s’ha de fer amb e�ciència, que pea o a la cerca d’una economia que 

Com a idea general, semblaria lògic vol dir que els ajuts han d’anar a les per- apro�ti les noves tecnologies i estigui 
que un problema global, una situació sones, empreses i zones que més ho basada en els principis de la solidaritat, 
que afecta tota la humanitat, com és la necessitin, amb l’objectiu d’aturar el entre d’altres. 
pandèmia de la Covid-19, es tractés amb cop i evitar el col·lapse sanitari i econò- Si sabem aplicar els acords europeus 
solucions globals. I la veritat és que, tot mic, però també amb la idea d’ajudar sobre la pandèmia amb e�ciència i equi-
i que es comparteix informació i recerca, la ciutadania i de modernitzar les em- tat i si gestionem correctament els altres 
especialment en l’àmbit sanitari, la ges- preses i preparar-les per al futur. reptes, la UE en sortirà reforçada i tots 
tió política i econòmica no es fa en l’àm Aquest és el gran repte que té al da- els sectors de la societat i la ciutadania -
bit global i això en di�culta la solució. vant la Unió Europea, i més concreta- hi sortiran guanyant.  

Centrant-nos en el nostre àmbit més 
proper, en el marc de la UE, vàrem poder 
observar que, a l’inici de la pandèmia, cada 
Estat va gestionar la situació com li va 
semblar, �ns que es va veure que la solució 
passava, d’una banda, per l’acord general 
en l’àmbit de la UE i, de l’altra, per una 
gestió de proximitat amb la ciutadania. 

Altres reptes

Recerca d’estabilitat

L’única manera que tenim de superar la situació passa per saber  
aplicar efcaçment els acords europeus sobre la pandèmia 

EUROPA

EL GRAN REPTE  
DE LA UE ÉS AJUDAR  
LA CIUTADANIA, 
MODERNITZAR LES  
EMPRESES I PREPARAR-
LES PER AL FUTUR 
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ROSER PÀEZ

Hi ha hagut veus que ens parlaven del Gulag, això sí, majoritàriament nada a perpetuïtat en un camp de treball siberià: són set llargues i 

masculines (Solzhenitsyn, Shalámov, Grossman), per la qual cosa bellíssimes missives que van ser propietat d’Ela Markman, com-

hem d’agrair que Monika Zgustova ens faci arribar a través dels panya de camp d’Ariadna Efron Tsvetàieva, una altra de les dones 

testimonis de nou dones com van sobreviure als anys de captiveri que van ballar a la neu.

en els camps siberians. I tot gràcies a la col·laboració de Xentalinski 

(autor d ), qui la va posar en contacte amb una ’

associació d’antics presos dels gulags ( , en l’argot penitenciari).  

El llibre ens narra la història de nou supervivents desconegudes -

per a nosaltres en la seva maj or part; ara bé, els fets responen a un nàriament en les històries contades i les dota de la llum eslava que 

patró comú que s’obre amb la detenció inesperada i fortuïta, ge- les històries requereixen. Aquell mar de patiment s’ha convertit, 

neralment de nit i sense temps per agafar ni un abric, una mica de gràcies a Monika Zgustova, en un mar de memòria. Sens dubte, 

roba interior o ni tan sols un llibre. Solzhenitsyn se sentiria satisfet.

L’arrest trencava la vida dels detinguts en dos perquè la gent Monika Zgustova, nascuda a Praga, va estudiar literatura com-

no solia tornar a casa d’aquell trànsit impressionant, amb parada 

obligatòria a la temible Lubianka, i la motivació moltes vegades a Barcelona,  on col·labora regularment amb ,  

s’ignorava completament: una frase, una carta, la sospita interes- i altres diaris, així com amb diferents revistes culturals, espanyoles 

i estrangeres. Ha traduït més de quaranta llibres del txec i el rus al 

castellà. Els temes de la seva obra de ficció giren al voltant de 

Tsvetàieva, o com el d’Olga Ivínskaya, l’amant de Pasternak i per a l’exili, la pèrdua de la identitat i la vida íntima de les persones en 

molts el gran amor de la seva vida. temps del totalitarisme.  

Una mica més tard, va arribar l’any de la terrible purga (1937), 

quan ni tan sols es requeria cap explicació. Les dones eren envia-

des a un camp de treball situat al cercle polar amb temperatures 

inferiors a -40 graus, per períodes entre 15 i 30 anys. Les famílies 

quedaven destruïdes. L’autora inclou el memorable testimoni de 

manté viu el moment en què es van endur l’Olga per segona vega-

da (amb cinquanta anys) i com es va intentar suïcidar: no es veia 

amb forces per suportar una altra vegada aquell infern, només per 

haver estimat un poeta. Quan va poder tornar, j a era una dona gran, 

malalta i psicològicament trencada.

 El patiment que transmeten els testimonis aclapara i ens col-

pej a en el més profund del nostre ésser, com tota veritat. Però és 

molt interessant la lectura que permeten els seus records. Les nou 

dones entrevistades per Zgustova admeten que aquella vida, 

malgrat tot, tenia els seus moments de llum: cap funcionari no 

podia amagar la bellesa de la tundra després de mesos de foscor. 

Les nou dones expliquen com van explorar en el seu interior per 

trobar les forces per continuar sobrevivint. 

I esmenten noms que sí que coneixem cords que , com els re

Editorial Galàxia

(272 p gà ines)-

Els arxius de la KGB

zeks Vestidas para un baile en la nieve

El País La Vanguardia

 és un encreuament de biografa i 

autobiografa, j a que és Monika Zgustova qui s’implica extraordi

parada als Estats Units. Als anys vuitanta va fxar la seva residència 

sada d’un veí, uns pocs rubles d’estraperlo, ser la flla d’algú a qui 

l’Estat volia castigar... Són casos com els del flls d’Akhmàtova i 

la flla d’Olga Ivínskaya, Irina Emeliánova, detinguda i enviada a 

Sibèria només per ser flla de la seva mare. Irina viu ara a París, però 

Susanna Pechuro guarda de Lina Prokófev, companya de camp; 

o bé les poètiques cartes de la flla de Marina Tsvetàieva, condem

‘Vestidas para un baile en la nieve’

Vestidas para un  

baile en la nieve, de

Monika Zgustova.

Aires autobiogràfcs
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JOSÉ LUIS MUÑOZ

Al cine argentino hace tiempo que le salió un compe- -

tidor colindante, el cine chileno.  pare- fesables de familia que comparten y ocultan. 

ce rodada por un discípulo de Pablo Larraín más os- Dirige el chileno Jorge Riquelme Serrano (Santia-

curo que su maestro. La película chilena es una perla go de Chile, 1981), tras su debut con  (2016) 

oscura que necesitaría un subtitulado como la espa- y entre los actores, en el papel de abuelo incestuoso 

ñola para ser comprensible a los (ésa, la del incesto, larga y prolija, es la escena que más 

oídos españoles. -

Una pareja quiere montar un hotel con encanto en correcto que puede echar a más de un espectador de 

la sala) Alfredo Castro, el cura pederasta de de 

a pasar unos días a los padres de ella con la idea de Pablo Larraín. 

pedirles que les ayuden económicamente en su em-

presa. También están sus dos hij os. El barquero des- director chileno da en la diana. Oscura, morbosa, in-

aparece un día sin dar explicaciones. 

hace desesperante y estallan las tensiones en esa 

atípica familia que mantienen entre ellos una relación tiempos de gloria porque toda ella es pura atmósfera 

enfermiza. El espacio, en este caso reducido y claus- y podredumbre. ¿Hay arte feo? Sin lugar a dudas. Ahí 

trofóbico de una isla (buen plano cenital de inicio con están los cuadros de Goya de su etapa oscura de las 

la barca y sus protagonistas desembarcando), como pinturas negras de la Quinta del Sordo o los retratos 

escenario de este tenso y morboso drama que hace de Lucien Freud…   

Algunas bestias

Camaleón

El club, 

La trinchera infnita 

a�orar los peores instintos y desvela secretos incon

provoca e incómoda de este �lme políticamente in

una árida isla en la que hay un edi�cio ruinoso. Invitan 

Si una de las funciones del arte es provocar, el 

quietante y revulsivo retrato familiar no apto para según 
No hay agua, ni conexión de móvil, la situación se qué públicos. Una película que Roman Polanski, el 

maestro de lo claustrofóbico, habría �lmado en sus 

‘Algunas bestias’. Muy buen cine chileno

LASOCI ÀGORA
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Cine visto

‘El lago del ganso salvaj e’

‘Historia de un matrimonio’

‘La favorita’

El título puede sonar a lírico, pero no. 

 (porque alrededor de esa zona lacus-

tre se desarrolla toda su trama) es una potente pe-

-

bién una película de .

Reminiscencias del mej or cine negro europeo, 

-

ta y director de  y 

película alrededor del fatalismo y protagonizada 

por dos perdedores pertenecientes a sectores mar-

ginales de la sociedad.

Metacine en esta , porque 

-

nes la que fue su propia crisis matrimonial. La parej a 

y su muj er, actriz y protagonista de esa obra, Nicole 

(Scarlett Johansson), entra en crisis cuando ella re-

cibe una propuesta laboral para ir a rodar el piloto de 

ambos, Henry (Azhy Roberston). No acaba el espec-

-

monial que parece impostado y tampoco ayuda el 

histrionismo de sus actores principales en lo que 

. 

un  drama de época preciosista en este salto coper-

nicano que es .  

El director de , 

 y  sigue la senda de Stephen Frears 

británicos que saltaron del cine social al de época, 

siguiendo la senda argumental de nada menos que 

desplazar a su mentora.  

El lago del 

ganso salvaj e

amor fou

Tan negro como el carbón Tren noc-

turno

Historia de un matrimonio

Kramer contra Kramer

La favorita

Canino

sagrado Langosta

Eva al 

desnudo

lícula de género negro, subgénero fugitivos y tam

en concreto de Jean Pierre Melville, en este �lme 

de Diao Yinan (Xian, 1969) actor ocasional, guionis

, que arma una poderosa y a la vez so�sticada 

Noah Baumbach (Nueva York, 1969) pone en imáge

formada por Charlie Barber (Adam Driver), director 

de teatro que está montando una obra en Nueva York, 

una serie en Hollywood y se lleva consigo al hij o de 

tador de vislumbrar con claridad el con�icto matri

parece una nueva versión de 

Por una vez el cineasta griego Yorgos Lanthimos 

aparca su tono áspero y provocador para encarar 

o Mike Leigh, por poner dos reconocidos directores 

y demuestra que puede rodar un �lme impecable 

Joseph Leo Mankiewicz en su obra maestra 

, porque ése, en de�nitiva, es su meollo 

argumental: la advenediza inocente que quiere 

El sacrifcio de un ciervo 

 



No está el cuerpo para el baile

Qué difícil es hacer una introducción sin hablar de la COVID-19 y 
del contexto en el que escribo estas líneas. Ha pasado el tiempo y 
el verano nos ha demostrado cómo somos y ahora (escribo esto 
en septiembre) dan comienzo la educación y las actividades de-
portivas de nuestros hijos y todos son medidas y más medidas para 
que se lleven a cabo y siempre en el hilo de que se pueda paralizar. 
Así que mi estado emocional musical es pesimista, melancólico, 
pausado y poco propenso al baile ni al rocanrol. Si alguno hay por 
ahí leyendo esto con las mismas sensaciones, le vendrán bien 
estas recomendaciones musicales para encerrarse en uno mismo.

Zahara y Martin Perarnau  (si no 
les suenan, paren de leer  y adéntrense 
en su cancionero) se han unido en este 
atípico proyecto que no suena ni a uno 
ni a otro y que tiene una identidad real-
mente propia. Sin promoción, sin  
previo, que ya es habitual enseñar casi En aquesta ocasió us presentem un enfrontament entre dos des-
la mitad del disco antes de sacarlo… tacats j ugadors del bloc comunista dels anys setanta, com d’una 

Además, abordan un estilo aparentemente aj eno a las carreras banda, Vladímir Borisovitx Tukmàkov, un j ugador d’escacs j ueu 
de ambos, usando la electrónica para construir unas canciones ucraïnès, que va j ugar sota bandera soviètica, i que té el títol de Gran 
emotivas, tranquilas y algo oscuras, pero que te van atrapando. Mestre des de 1972, i de l’altra Alexander Kochyev, un gran mestre 

d’escacs rus, dels més joves del món en assolir aquesta condició. 

Este nombre rechina si lo mencionas 
en publicaciones  o sale en algún Abans de llegir l’article, j a has dedicat un mínim de tres minuts a 
cartel de un festival de verano (apro- resoldre el problema? Fes-ho. Valorant el material, les blanques 
vecho para soltar el menosprecio que tenen torre de menys, però les dues  torres negres estan fora de 
se está dando con esta pandemia al joc, i també el rei negre està amenaçat per diverses peces blanques. 
sector del espectáculo, lamentable).  Tanmateix, les amenaces negres sobre el rei blanc són molt 
Pues esta chiquilla se ha puesto me- potents: control de la gran diagonal amb j ugades com Dh1+ o Cf3+. 
lancólica y se ha sacado un discazo, su Tornant a les blanques, si no fos per la casella f7 lliure per al rei 
octavo disco en 15 años de carrera y a negre, amb Ce7 seria mat, però també si el negre j ugués el rei a f7 

menos de un año de su anterior disco. Hay soledad, tristeza, 
miedos, desamor y sobre todo se rebela como una gran conta- aquí, ara et  toca tornar a analitzar el problema abans de consultar 
dora de historias y creadora de personaj es . la solució. Tingues ben present que j uguen les blanques.

Cuarto disco de este trío de Houston y Les blanques han de mirar de tancar la  casella f7 per poder fer mat, 
primera vez que se les menciona fue- i evitant que les negres tinguin temps de realitzar les seves ame-
ra de su pequeño circuito sonoro. Este naces. Les blanques comencen amb 1.f7+  Cexf7 obligada perquè 

ha traspasado fronteras y el si Cdxf7 2.Ce7 mat, o si 1. ... Rxf7, 2.Cxd6+ guanya la dama negra. En 
sector del pop rock independiente le aquest moment s’amenaça Ce7 mat si es pot allunyar la dama 
ha abierto los brazos, y eso que aquí ni negra, per tant 2.Te1. Atenció, el cavall negre j a no amenaça Cf3+, 
hay pop ni hay rock. En este disco, con per tant no podíem començar  directament amb Te1. Ara les negres 
algo más de color y alegría que los dos han d’abandonar. Les negres podrien seguir amb 2. ... Dh1+, 3.Rf2 i 
antes mencionados pero sin pasarse, en aquest punt veiem que és molt important la defensa que la 

suena funk, psicodelia, j azz, años setenta, el mundo dama blanca fa d’h2. Per a les negres segueix l’amenaça de Ce7  pero 
no americano, sino más bien asiático o latinoamericano, e in- mat i la dama negra també ha quedat amenaçada. Aquesta con-
cluso toques españoles.  tinuació no seria una solució per a les negres.  

Zahara y “Mucho”: ‘_j uno – BCN 626’

Taylor: ‘Folklore’

Juguen les blanques

Khruangbien: ‘Mordechai’ La solució

Mucho

single

indies

Mordechai 

 hippie
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les blanques farien Cxd6+ i guanyarien la dama. Si has arribat �ns 

MESTRE 
INTERNACIONAL ICCF

Kochyer (blanques) 
 Tukmàkov (negres)vs.

URSS 1978

ÀGORA
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SERVEIS
Més informació a

www.cuidemdetu.org

SALUT HOTELS ALIMENTACIÓ TRÀMITS

ESPORT ALIMENTACIÓ HOTELS VIATGES

OCI HOTELS MOTOR ESPORT

HOTELS ALIMENTACIÓ ASSISTENCIALS ALIMENTACIÓ

HOTELS HOTELS ALIMENTACIÓ HOTELS

AIRE Ancient Baths Hotel Balneari Vichy Catalan Andalusian Gourmet Centre Mèdic Lesseps

DiR Conservas Jabugo Booking Crucerum

Grupo Aramon Campings.com Europcar Andj oy

Hotelius Club Jamones Cerezo Grup Temps Gramona

Parador Canaro Castilla Termal Oleocampo Roc Blanc Hotels

Espais per al cos i la ment: recorregut Descompte en allotjament i esmorzar,  Productes gurmet de reconeixement  
termal, massatges i rituals. Descompte i també en tractaments. Hotel ubicat a internacional, ecològics i artesanals el permís de conduir, així com la 
en qualsevol servei amb massatge. la vila termal de Caldes de Malavella. . tramitació directa amb la DGT.

Centres de , salut i benestar. 19 Descompte en l’adquisició de pernils Proveïdor mundial de reserves Descompte en creuers a tot el món, i 

clubs a Barcelona i Sant Cugat. Suma’t i productes ibèrics d’aquesta fàbrica d’allotjament : hotels, cases obsequi d’una excursió o l’assegurança 

a un estil de vida saludable de Huelva. rurals, apartaments… amb el millor preu. del viatge.

Siguis com siguis, hi ha una muntanya Més de 2.000 càmpings a Europa. Tarifes i condicions excepcionals Accedeix a tots els seus centres amb 

per a tu: descobreix les ofertes a Cerler i Trobaràs fàcilment el teu càmping (d’aplicació en tot el territori espanyol) una sola quota, sense límit d’horaris, ni 

Formigal-Panticosa. ideal. Per a unes vacances inoblidables. en el lloguer de vehicles. permanències o matrícules.

Plataforma de reserves, amb més de Productes ibèrics i de gla seleccionats Pots gaudir de preus especials en els 

30.000 hotels en les principals per Jamones Cerezo, amb curació atenció a persones que han patit una caves i vins personals i diferenciats que 

destinacions i importants descomptes. natural en bodega. l’empresa elabora.

Aquest hotel de 4*, situat en un dels Descomptes exclusius en aquest Oli d’oliva verge extra seleccionat per a Reserva amb descompte les teves 

paisatges més bells d’Andorra, ofereix concepte d’hotels balneari, ubicats en aquells que sempre volen tenir a taula estades als hotels Roc Blanc d’Andorra, 

vistes a Soldeu i el Tarter (Grandvalira). el millor de cada collita. o Termes Montbrió de Tarragona.

ftness

Certifcat mèdic per obtenir i renovar 

Acompanyament al fnal de la vida i 

pèrdua signifcativa.

edifcis històrics.

made in Andalusia

on-line

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

per a tu i la teva família.CUIDEM DE TU
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