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EDITORIAL

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

l sentiment natural del Nadal Per això esperem i desitgem que aquest Nadal 
s’acosta molt al que en podríem tan especial pugui ser per a tots nosaltres, i mal-
dir la festa de la vida o, millor grat tot, un tast generós de felicitat interior. 
dit, de la renovació de la vida. D’aquella felicitat que ens fa sentir bé, que ens 
A l’evidència de la continuïtat, renova les ganes de viure i de gaudir de la vida, 
al símbol que perdura, a l’ex- en un anhel d’afecte i de concòrdia. És des d’aques-

pressió més pura del sentiment d’implicació i ta perspectiva, en clau d’optimisme i d’esperan-
proximitat entre les persones. ça, que els qui tenim l’honor de formar part de 

Per això i per moltes més coses que es poden la Junta Directiva de l’Associació del Personal de 
recollir en un editorial, al cap de 21 segles, el ”la Caixa” volem fer arribar a tots els nostres 
Nadal segueix sent la festa que més bé de�neix companys i companyes, amb e qls ui formem 
l’essència i l’esperança humanes. I és també per aquesta gran família que és 
això que el Nadal és, per a moltes persones, la la Soci, el nostre més sincer 
festa més sentida de l’any. desig de pau, de felicitat i de 

I ho és, també, perquè hi encaixen molt bé benestar. Bon Nadal! 
les conviccions personals més arrelades i senti-
des amb l’íntima necessitat de trobar la pau, el 
benestar, la il·lusió, la proximitat i l’afecte dels 
qui més formen part de les nostres vides. 

BON 

NADAL

DESITGEM QUE AQUEST 
NADAL PUGUI SER UN TAST 

GENERÓS DE FELICITAT 
INTERIOR, DE RENOVAR LES 

GANES DE VIURE

 

Junta Directiva 

Associació del Personal 

de ”la Caixa”

E
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Benvolguts amics i amigues,

Deixem enrere un any profundament marcat per 
l’impacte de la Covid-19. Un any molt difícil, en què 
malauradament moltes persones han patit situa-
cions personals i familiars molt greus i complexes. 
En aquestes circumstàncies, la nostra entitat ha sa-
but estar al costat dels que més ho necessitaven. Per 
això, un cop més, vull agrair a tot el personal el seu 
compromís amb CaixaBank i els seus valors funda-
cionals. El seu esforç, l’esperit de superació i la ca-
pacitat d’adaptació a les noves circumstàncies és el 
que ha fet possible que poguéssim donar la respos-
ta que la societat necessitava durant aquest període 
tan dur.

En el moment d’escriure aquesta carta, les notícies que ens arriben em fan ser opti-
mista per a l’any vinent. Con�o que aviat podrem redreçar la situació sanitària i així 
recuperar les relacions personals que tant anhelem. Quan superem la pandèmia, vin-
drà la recuperació econòmica i la millora de la situació social. Mentrestant, hem de 
seguir oferint el nostre suport a les persones que estan patint les crítiques conseqüèn-
cies sanitàries i econòmiques de la pandèmia. 

En el sector bancari, la crisi ha intensi�cat algunes tendències prèvies que exigeixen 
una resposta decisiva per tal de poder seguir oferint el millor servei a la societat. A 
CaixaBank hem estat capaços d’anticipar-nos i arribar a un acord d’integració amb 
Bankia. Es tracta de la millor combinació que podíem assolir en un moment clau en 
què s’està de�nint la banca del futur. Bankia és una entitat ben capitalitzada i que a 
més ens permet d’obtenir moltes sinergies. És també una entitat amb arrels en el món 
de les caixes d’estalvis i, per tant, comparteix amb nosaltres la voluntat de contribuir 
al desenvolupament d’una societat més justa i equilibrada, a partir d’uns valors de 
qualitat, con�ança i compromís social que estan fortament arrelats en tots nosaltres.

La Soci té un paper essencial en la transmissió i el manteniment dels nostres valors fun-
dacionals. Amb la promoció d’accions culturals, esportives i socials, l’Associació reforça 
els lligams entre els companys, l’entitat i el conjunt de la societat. En aquesta etapa de 
gran transformació que vivim, estic convençut que la Soci continuarà sent un espai de 
trobada i un eix vertebrador de les relacions personals dels nostres professionals.

Tenim al davant un futur ple de reptes, del q ual en serem protagonistes. Aquest ha es-
tat sempre el nostre esperit al llarg dels més de 115 anys d’història de l’entitat. Perso-
nalment em sento molt orgullós de formar part d’aquesta institució. Gràcies un cop 
més a tots vosaltres pel vostre esforç i compromís.

Bon Nadal i bones festes!
Cordialment,

Jordi Gual

President de CaixaBank
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Estimades amigues i amics,  

Poc podíem imaginar, quan vam donar la benvin-
guda al nou any, que el 2020 esdevindria un desa-
�ament per a tothom. La pandèmia de la Covid-19 
i la crisi que se n’ha derivat ens han posat davant 
del mirall, en l’àmbit individual i col·lectiu. Ens 
han interpel·lat, ens han qüestionat i han eviden-
ciat tot allò que a vegades donem per descomptat, 
sense donar-li el valor que mereix. 

Sens dubte, hem viscut mesos de canvis profunds. 
Però, alhora, enmig d’aquesta transformació per-
manent que caracteritza els nostres temps, l’essen-
cial no ha canviat. Em refereixo a allò que ens 
de�neix i ens uneix. A allò que ens commou i ens encoratja a treballar per construir, 
entre tots, un futur millor. 

No penseu només en accions d’envergadura. Em refereixo també als gestos del dia 
a dia. A aquells que, per petits que semblin, marquen la diferència i contribueixen 
al benestar de l’altre. Estic convençut que des de l’Associació del Personal de  
”la Caixa” entendreu perfectament a què em refereixo, perquè aquesta acció de pro-
ximitat és la vostra raó de ser. Part de la vostra essència. 

Tampoc heu estat una excepció a l’hora d’adaptar-vos a la nova realitat fruit de la 
crisi de la Covid-19. Els últims mesos us heu reinventat per seguir sent a prop de les 
persones: dels membres de la Soci i dels col·lectius vulnerables als quals es dirigeix 
el vostre Pla d’Acció Social. N’és un bon exemple la sortida en bicicleta amb joves en 
risc d’exclusió que vau organitzar a Astúries un cop �nalitzat l’estat d’alarma. 

Amb totes les mesures de seguretat i prevenció necessàries, heu fet un esforç ingent 
per reactivar i dinamitzar les vostres activitats i per seguir atents a les necessitats de 
l’entorn. Perquè, com vosaltres mateixos defenseu, “la Soci sempre mira endavant”. 

Serveixin aquestes dates nadalenques per prendre alè envoltats dels qui més esti-
meu i, si pot ser i la Covid-19 ens deixa, ho farem presencialment. Reivindiqueu, ara 
i sempre, la il·lusió i el sentiment que representen aquestes festes. I, davant de les in-
certeses i els obstacles, seguiu mirant endavant amb força i companyia, i amb el con-
venciment que junts ningú us pot aturar. 

De tot cor, Bon Nadal i feliç 2021.

Isidre Fainé

President de la Fundació Bancària ”la Caixa”
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esprés de la gran acollida que El monitor els acompanyarà durant tot el matí, 

va tenir entre les famílies l’ex- �ns a les 13 hores, quan s’acomiadaran �ns a 

periència del Campus d’Estiu l’endemà.

a casa amb la Soci i tenint en 

compte la situació provocada 

per la segona onada de la pan- Les activitats que els monitors proposaran cada 

dèmia, des de la Soci volem tornar a ser-vos útils. dia als nens i nenes estan pensades perquè les 

Sabent com de difícil és poder treballar i desen- resolguin de manera autònoma, sense haver de 

volupar les nostres responsabilitats hem creat recórrer a cap adult. A més, seran activitats d’alt 

el Campus de Nadal a Casa amb la Soci. component educatiu, que tenen per objectiu 

Els nostres campus són una iniciativa inno- resoldre reptes i desenvolupar habilitats, amb 

vadora, interactiva, sense precedents i exclusiva temàtiques relacionades amb la sostenibilitat.

per als associats de la Soci. Contribuireu només • Amb su�cient antelació, us anirem avisant 

amb una petita part del cost, de manera que la dels materials que caldrà que la canalla tingui a 

resta l’assumirà la Soci. casa per dur a terme les activitats. Seran ele ments 

senzills que, si no els tenim, es podran adquirir 

Els teus �lls o néts gaudiran, els matins de di lluns 

a dijous, de l’experiència d’un campus de Nadal, 

però amb la tranquil·litat que estan se gurs a casa 

mentre tu pots atendre les teves responsabilitats.

Així, cada matí, a les 10 hores, els teus �lls o 

néts es podran connectar a través d’una plata-

forma tecno lògica segura i en grups reduïts amb 

altres com panys de la seva edat i amb un moni-

tor que els guiarà.

Per ac cedir al Campus, només et caldrà una  

tauleta o un ordinador amb connexió a internet. 

Com funciona?

NOTÍCIES

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

D

El termini per a les inscripcions és fns al 13 de desembre

TORNA EL CAMPUS SOCI

APUNTA’T AL CAMPUS 

DE NADAL A CASA!

• 

• 

• 

• 

• 

Seguretat i tranquil·litat, perquè els infants són a casa.
S’ho passen bé, mentre tu pots treballar.
Un monitor els acompanyarà durant les sessions.

Activitats interactives amb la resta del grup i orientades a la resolució 
de reptes.
Alt component educatiu, centrat en el desenvolupament d’habilitats. 

Trident d’àmbits temàtics per escollir



La web de la Soci s’ha renovat amb una nova imatge, amb 

nous continguts, amb més propostes d’activitats, amb tota 

la información de les nostres seccions, amb l’opció de fer 

els tràmits administratius d’una manera senzilla i rápida i amb opor-

tunitats i avantatges en l’aquisició de productes i serveis.

Visita , la teva web! 

Des de la Soci estem 

fent les gestions i co-

ordinarem tot l’opera-

tiu perquè els teus fills o néts 

puguin parlar amb Ses Majestats 

els Reis Mags d’Orient.

Si encara no l’has rebut, sol-

licita’ns el formulari que has 

Les activitats estan organitzades per d’emplenar i t’indicarem el dia i 

-

o néts les setmanes que vulguis i, nexió de Ses Maj estats.

cada setmana, podràs canviar d’àmbit.

Les inscripcions es poden fer de l’1 al 13 de 

desembre. El cost serà de 12 euros per setma- Les Festes de Nadal són mà-

na i nen. giques. Fes realitat el somni 

dels més petits. 

setmanes. Podràs inscriure-hi els flls l’hora fxats amb l’enllaç de con

al super mercat o a comerços de proximitat.
• Hem preparat tres campus diferents, que podeu 
escollir segons els gustos dels vostres �lls o néts, 
i que podeu anar canviant per setmanes: STE AM, 
Cuina i Re-crear.

Amb activitats cientí�ques, tecnològiques i ar-
tístiques. Apliquem una de les metodologies 
educatives més reconegudes, que vol desenvo-
lupar les habilitats en ciències i arts dels parti-
cipants. Es treballaran aspectes de programació, 
disseny 3D i art grà�c de manera virtual.
• Activitats adaptades a les edats dels nens: 8-9 
anys (3r-4t primària), 10-11 anys (5è-6è primària) 
i 12-14 anys (secundària).

En aquest  culinari per als xefs de casa, els 
més petits aprendran a cuinar, així com aspectes 
nutricionals sobre els ingredients i les seves ca-
racterístiques (per què hem escollit la recepta, 
què ens aporta...).

Les receptes que us proposarem ens desco-
briran algunes tradicions de la cuina nadalen-
ca, com les galetes de Nadal o els bombons 
“ninot de neu”... Es tracta de fomentar l’esperit 
nadalenc a través de la cuina i, de passada, de 
tenir molt present el concepte de malbarata-
ment dels aliments.

No es faran servir ni focs ni forns, només ne-
cessitem microones i rentaplats.  
• Activitats adaptades a les edats dels nens de 8 
a 9 anys.

Ajudeu-nos a mirar el món d’una manera dife-
rent a com la majoria està acostumada. Una 
manera més respectuosa amb l’entorn i tenint 
molta cura dels materials i estris que utilitzem, 
reutilitzem i reciclem. 
• Adaptat per franges d’edat: de 6 a 8 anys, de 9 
a 10 anys i d’11 a 12 anys.
• Farem manualitats lúdiques i educatives que 
fomentin el respecte pel medi ambient, com 
l’estrella de Nadal, fanalets nadalencs...  

 
 

LA WEB DE LA SOCI!

VOLEU PARLAR AMB ELS 

REIS MAGS D’ORIENT?

lasoci.org

STEAM

Cuina

stage

Re-Crear

Com?

Estigues preparat!

CARA NOVA

SÍÍÍÍÍÍÍÍÍ!
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NOTÍCIES

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

Membres de quatre seccions van respondre  
a la convocatòria de Gastronomía Bilbao

UN TAST  
D’OLI D’OLIVA 
TELEMÀTIC

ACTIVITAT COMPARTIDA
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a ser tot un èxit, tant de partici- Cal recordar que el tast d’oli es va organitzar 
pació com de seguiment per després de la bona acollida que havien tingut les 
part dels companys i companyes degustacions socials de vins i de cervesa que s’ha-
de diverses seccions de la casa”, vien dut a terme en la primera onada de la pan-
explica José Hurtado de Mendo- dèmia i en les quals també van comptar amb la 
za, el delegat de Gastronomía participació de components de diverses seccions. 

Bilbao, la secció coordinadora de l’activitat tele- “Es tracta d’una manera de poder gaudir de 
màtica d’un tast d’oli d’oliva, que va comptar amb la gastronomia des de perspectives distintes i de 
la participació de quatre seccions de la casa. poder-nos comunicar i mantenir el caliu associa-

tiu en uns moments en què és complicat poder-nos 
trobar per fer els nostres sopars gastronòmics”, 

Una vegada es va anunciar la convocatòria entre re�exiona el delegat bilbaí. Se’n faran més...  
els components de les seccions a les quals podia 
interessar i a la resta del col·lectiu, els inscrits 
van rebre a casa el mostrari dels olis que s’havi-
en de tastar, concretament de quatre varietats, 
juntament amb quatre vasets i l’adreça de la 
plataforma Zoom a la qual s’havien de connectar.

El dia i a l’hora indicats, els especialistes en-
carregats d’impartir la sessió van oferir una vi-
deoconferència d’una hora i mitja en la qual es 
tractava de descobrir totes les aromes i propietats 
dels olis purs d’oliva, en qualitat extra. 

A més dels col·legues de la secció biscaïna, també 
hi van prendre part companys i companyes de 
Gastronomía Burgos, amb el seu delegat, Enrique 
de la Cuesta, que reconeixia que “vam aprendre 
moltes coses que no sabíem de l’oli d’oliva”. 

Tampoc no hi va faltar la representació de 
Gastronomía Huelva, amb la delegada, Elisa 
Códer, satisfeta d’haver-hi pres part, “ja que va 
ser una sessió molt interessant i que ens va per-
metre passar una molt bona estona”. 

Les mateixes bones sensacions van tenir els 
associats de Gastronomía Salamanca, amb Mi-
guel Ángel Rodrigo al capdavant i posant èmfa-
si en el fet que la sessió “ens va permetre saludar 
amics i amigues de la Soci de llocs diferents”, a 
més d’associats d’altres llocs. 

El tast d’olis d’oliva a distància és la tercera expe-
riència d’aquest tipus que es porta a terme en el 
marc de les activitats telemàtiques que s’impulsen 
des de la Soci per esquivar les restriccions de mo-
bilitat i reunió provocades per la pandèmia.

Gastronomia telemàtica

Quatre seccions gastronòmiques

Degustacions ‘on-line’

V
Tres moments del 

tast, una activitat 

agraïda per tots els 

participants.

ES VA FER SERVIR 
 LA PLATAFORMA ZOOM 

PER FER UN TAST ON 
TOTHOM VA APRENDRE 

I GAUDIR MOLT 
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ESPORTS

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

E
s tracta d’una de les clàs- cal dir que es va tractar d’una ruta molt 

siques entre les seccions assequible, d’uns 10 quilòmetres i uns 

de caminants i ja teníem 400 metres de desnivell”. El grup estava 

ganes d’explicar algu- format per parelles i també canalla. Ac-   

nes de les seves sortides, tivitat familiar!

“que ara són menys de 

les habituals per les causes de tots sabu-

des”, explica el delegat, Eduard Riu. Poques setmanes després, Caminants 

Amb l’ànim sempre amunt i l’esperit Barcelona va convocar la seva segona 

de caminaire intacte, Caminants Barce- sortida de la temporada de tardor. Con-

lona va saludar l’entrada de la tardor cretament va ser una excursió que va 

amb la convocatòria d’una ruta que tenia partir de la localitat penedesenca de les 

com a punt d’arribada el monestir de Gunyoles, que pertany al municipi d’Avi-

Montserrat, un trajecte que els cami- nyonet del Penedès, a la comarca de l’Alt 

nants barcelonins ja han completat en Penedès. 

moltes ocasions. De di�cultat moderada, amb un re-

El punt de trobada va ser la població corregut de 14,5 quilòmetres i un des-

de Collbató, a peu de la “muntanya sagra- nivell de 450 metres, es tractava de pujar 

da”. Després de deixar enrere les coves del al pic del Papiol. A dalt, el grup es va fer 

Salnitre, el grup va prosseguir pel camí la fotogra�a que donava testimoni d’una 

de les Feixades, des d’on va iniciar la pu- �ta més en la trajectòria de la secció.

jada al cim del Tron de l’Espasa, que va Ateses les circumstàncies, ni la sor-

culminar a través d’un corriol en què tida de Montserrat ni aquesta d’Avinyo-

s’aconsella agafar-se a un cable metàl·lic net van tenir com a colofó el tradicional 

que fa de guia per salvar els últims metres. dinar de grup. En acabar, l’expedició va 

“Aquí es va assolir un dels objectius de la tornar a Barcelona. Cal dir que ambdu-

jornada” ica el delegat. es sortides es van fer seguint totes les , expl

I va valer la pena, perquè des de dalt normes de seguretat que marca el pro-

del cim les vistes són precioses. “De fet, tocol de la pandèmia.  

Gunyoles d’Avinyonet

EN RUTA...

ENS AGRADA CAMINAR

CAMINANTS 
BARCELONA  
FA CAMÍ

TARRAGONA 

CAMINA A BON 

RITME

“Vam poder fer la sortida 
prevista, una proposta de 
caminada a un lloc que j a 

havíem visitat abans, per un traçat 
diferent a l’habitual”. Així explicava 
el delegat tarragoní, Santi Hitos, a 
la nostra revista l’excursió amb què 
Caminants Tarragona iniciava la 
campanya de la tardor.

La ruta va ser la del pont de 
Goi, passant per la cova de la Gra-
lla i la font de la Llúdriga, amb la 
novetat de l’ascens al Picorandan, 
des d’on el grup dels caminants 
tarragonins va poder gaudir d’unes 
vistes espectaculars de Capafonts 
i les muntanyes de la serralada.   

Va ser una sortida amb traçat 
circular, “en una pista en bon estat, 
molt bones vistes i, aproximada-
ment, uns 15 quilòmetres de dis-
tància recorreguda, amb uns 500 
metres de desnivell”. Si ets tarrago-
ní, Caminants Tarragona és la teva 
secció! 
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SENDERISMO ALICANTE, AMB EL PAS FERM

AMB GANES DE 

CAMINAR JUNTS

Va ser una caminada molt 
estimulant, la de la ruta de Senderismo Alicante ja compta amb 
les Masies d’Alcoi. Un dels quatre temporades de traj ectòria 

paratges més bonics i més autèntics associativa. Es tracta d’un grup for-
de la particularitat del paisatge al- mat per associats i associades de la 
coià antic és aquesta ruta de Polop província alacantina, amb presència 
Alt, on hi ha construïdes la maj oria 
de les masies típiques del paisatge un caràcter molt familiar.
alcoià.  Sobretot, “el que busquem és 

Aquesta va ser la primera sorti-
da de la temporada per als com- fer exercici en la bona companyia 
panys i les companyes que formen de les parelles de cadascú i dels 
part de Senderismo Alicante, que 
han hagut d’adaptar el seu progra- Álex Guij arro.
ma d’excursions al context actual. Els senderistes alacantins ho 
En aquest sentit, l’activitat es va dur tenen clar i els agradaria ser més 
a terme seguint les normes de se- colla. Si ets alacantí o alacantina, 
guretat marcades per la Covid-19. què esperes?  

Fins a tres sortides, totes dutes a terme 
seguint el protocol de seguretat que 
marquen les autoritats per la Covid-19, 

és a dir, mascareta i distància de seguretat, tot 
evitant les aglomeracions, van dur a terme els 
companys i companyes de Caminants Bages-
Berguedà, abans d’haver d’aturar novament l’ac-
tivitat per la segona onada de la pandèmia.

d’Estenalles, de 14 quilòmetres i 500 metres de 
desnivell, i que el grup va fer amb poc més de 
quatre hores i mitj a. La segona, era una ruta cir-
cular molt assequible amb sortida i arribada Cal 
Rosal, passant per Sant Quirze de Pedret.

La tercera cita va concentrar el grup a la localitat 
de Navàs, per dur a terme la ruta coneguda amb 
el nom de Popular Navàs 2010. Es tracta d’una 
caminada de 14 quilòmetres i 350 metres de des-
nivell, que els companys i companyes de Cami-
nants Bages-Berguedà, amb Josep Illa al capda-
vant, va completar en tres hores i mitja, “i sense cap 
incidència remarcable, a banda del bon ambient 
i l’esperit de companyonia que va marcar cada pas 
fet”, resumeix el delegat de la secció.  

de les parelles i els flls, per donar-li 

aproftar les estones de lleure per 

amics de la Soci”, afrma el delegat, 

La primera va ser per cobrir la ruta fns al coll 

Caminar en família

Popular Navàs 2010

DES D’ALACANT

DES DEL BAGES I EL BERGUEDÀ
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ESPORTS

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

a secció Piragüismo Tenerife “En aquestes jornades d’entrenament i es-
ha tornat a remar aquesta tar- barjo, mirem de treballar aspectes d’autorescats 
dor en piragües K1 i K2, és a dir, i també de remar en circumstàncies adverses, 
individuals i tàndem és a dir, amb onades i vent en contra”, precisa el , d’un i dos 
palistes, respectivament. delegat, Juan Andrés Herrera, l’autèntic motor 

Adaptats a les circumstàn- de la secció tinerfenya.
cies, els companys i companyes que componen 
aquest col·lectiu tan dinàmic han dut a terme 
tres travessies, totes elles des del port esportiu “El que destaca per damunt de qualsevol altre 
de Radazul i amb destinació a la platja de la Nea. aspecte en les nostres sortides és la voluntat de 

Van ser sessions de dues hores en les quals es passar-nos-ho bé tot practicant un esport molt 
van practicar diverses tècniques de rem a mar divertit com és el rem”, afegeix Juan Andrés.
obert, amb l’objectiu d’aprendre i perfeccionar Qui més s’apunta a Piragüismo Tenerife? 
la tècnica del paleig. Serà tota una experiència.   

REMAR I  

GAUDIR DEL MAR

L

 MADRID FA LES ÚLTIMES IMMERSIONS DE L’ANY

“Malgrat tot el que està passant, -

-

-

-

-

bada de l’any dels submarinistes madri

�nalment vam poder fer la im lenys va tenir com a centre d’operacions 

mersió que teníem prevista, tot l’habitual Open Water de La Herradura 

i que en aquesta ocasió cal dir que les i va consistir en dues immersions. 

condicions climatològiques no van ser La secció madrilenya, formada per 

les millors, ni dins ni fora de l’aigua”. un grup de companys i companyes 

Javier Toro, l’incansable delegat de molt ben avinguts, mantindrà el con

l’activa secció, resumia d’aquesta ma tacte i el caliu “per poder reprendre 

nera les sensacions que li va deixar la l’activitat quan torni a fer bon temps i 

sortida duta a terme per Actividades tot esperant que la situació pandèmica 

Subacuáticas Madrid i que, “tenint en millori”, conclou el delegat madrileny. 

compte la situació, vam decidir que fos “Serà aleshores quan ens tornem a 

l’última de la temporada”. L’última tro veure per gaudir del blau”.  

Remar i passar-s’ho bé

PIRAGÜISMO TENERIFE

SUBMARINISME

El p gira üisme  

permet gaudir del  

mar d’una manera 

diferent.
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ELS AMOS DE LA CARRETERA

TRIATLÓ BARCELONA

ón ja 319 rutes a les hi havia l’avituallament, per seguir 
cames. Molts quilò- �ns a Montuïri, Lloret, Sineu, Petra, el 
metres recorreguts, Cruce i novament Manacor.
moltes hores com La tercera i última etapa del 2020 -
partides sobre la per als ciclistes mallorquins també 
bicicleta i, sobretot, va sortir i arribar a Manacor, tot i que 

molta amistat. Així de simple es de- en aquesta ocasió la ruta va passar per 
fineix la personalitat de Ciclisme Petra, Santa Margalida (avitualla-
Mallorca, el veterà escamot d’amants ment), Son Serra, Son Cifre i Conies. 
de la bicicleta que regularment re-
corre les carreteres de l’illa per fer 
esport en bona companyia. Cal dir que, a causa de la pandèmia, 

“Vam tancar l’any amb les últi- Ciclisme Mallorca va haver de sus-
mes tres etapes previstes, que vam pendre “el moment més esperat per 
poder completar sense gaire di�cul- tots els presents” om era el del be-, c
tats”, comenta el delegat, Joan Bauzà. renar per posar colofó a la jornada, 
La primera sortia i arribava al Cruce, indica el delegat.
tot passant per les localitats de Vila- O millor dir, es va haver de modi-
franca, San Joan, Llo —ret on hi havia ficar el format, tal com precisa el 
l’avituallament—, Sineu, Maria, S -an mateix Joan Bauzà: “Era tradició 
ta Margalida i Petra. aturar-nos sempre en un bar de la 

La segona va sortir de Manacor, des ruta per recuperar forces i fer-la petar, 
d’on el grup va posar rumb en direcció però en les actuals circumstàncies 
a Vilafranca i l’alt de Sant Miquel, on cadascú es va portar el berenar de 

casa seva i ens vam aturar 
en espais exteriors, on 
vam poder guardar les 
distàncies de seguretat en 
tot moment”. 

Cal destacar també la 
feina i el suport de l’equip 
d’avituallament, “que ens 
ha proveït de begudes, cafè 
i, �ns i tot, d’alguna ensa-
ïmada boníssima com a 
complement afegit”.  

Berenar en ruta

PARE I FILL  

FAN TRIATLONS 

JUNTS

Un dels obj ectius de la Soci 
és combinar l’esport i el lleu
re amb la família. És a dir, do

nar facilitats i promocionar les activitats 
associatives en família. 

Està molt bé j ugar a futbol, tennis 
o pàdel, anar a caminar, visitar museus, 
organitzar trobades gastronòmiques, 
etcètera i fer-ho amb els amics i ami
gues de la Soci. Però si, a més a més, hi 
fem participar també altres membres 
de la nostra família, tancarem el cercle 
de Soci, companys, família.

Un cas espectacular d’aquesta 
de�nició d’associació familiar el perso
ni�quen el Carles Vilosa i el Jordi Vilosa. 
O el que és el mateix, el pare i el �ll. Tots 
dos estan inscrits a la secció Triatló i 
Fondistes Barcelona. 

I atenció, perquè el Carles i el Jordi, no 
és que surtin a córrer j unts una estone
ta. No és ben bé això. Els Vilosa, pare i 
�ll, fan triatlons p gle ats. I ho fan amb 
els mallots de la Soci. 

Doncs bé, de l’última prova en què 
van participar el Carles i el Jordi i de la 
qual tenim constància, podem expli
car que pare i �ll van creuar p gle ats la 
línia d’arribada. Va ser després de 
completar el Triatló Olímpic de Platj a 
d’Aro. Va ser aquesta tardor. Quin gran 
exemple!  

-

-

-

-

-

-

 

Triatló de Platj a d’Aro

S

Ciclisme Mallorca 

en el moment del 

berenar fet al ras 

en plena Ruta 318, 

de Sant Miquel a 

Montuïri.

CICLISME 

MALLORCA, 

TOTA LA TARDOR 

PEDALANT
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a ser el comiat de- causa de la pandèmia, i perquè ve-
sitjat per arrancar níem de la suspensió del torneig 
l a  c a m p a ny a del Club Hato Verde”, comenta el 
2020-2021 i, de delegat de Golf Sevilla.
passada, acomia- Els companys sevillans van ju-
dar la tardor i sa- gar amb bona actitud i mostrant 

ludar l’arribada de l’hivern. El marc un bon nivell, i tot seguint les nor-
va ser el d’un dia assolellat i la po- mes de seguretat que marca el pro-
sada en escena la bona companyia tocol de la pandèmia. 
dels components de la secció, “una 
condició imprescindible que sem-
pre s’agraeix i que s’espera per a la Després dels 18 forats, la victòria va 
pràctica del golf, la nostra excusa ser per a Rafael Fernández Fernán-
per fer vida associativa” dez, signant un recorregut amb 36 , matisa el 
company Jesús María Cascallana. punts, mentre que Rafael Pérez Ru-

L’escenari escollit per al torneig bio, amb 35 punts, i Rafael Navarro 
social va ser el Club de Golf  Zaudín Serrano, amb 33, van assolir el segon 
de Sevilla. “Hi havia moltes ganes i tercer llocs, respectivament. “Va 
de jugar, perquè aquesta està sent ser tot un recital dels ‘tres Rafaels’”, 
una campanya molt estranya, a destaca el delegat sevillà.   

  

 

Els “tres Rafaels”…

ESPORTS

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

GOLF SEVILLA COMENÇA  
LA CAMPANYA AMB IL·LUSIÓ

RETROBAR-SE  
ÉS EL MILLOR GOLF CÓRDOBA PRESENTA  
DELS COPS LES SEVES CREDENCIALS

“El més important era tro- Amb Antonio Ángel Hinoj osa assumint una temporada més les funcions 
bar-nos” a delegada, Nu- de delegat, la secció Golf Córdoba va dur a terme el tercer, el quart i el , diu l
ria Sánchez. “En aquests temps 

que corren, cada vegada que pots fer Copa Associació que esperem poder celebrar l’any que ve a Huelva”, segons infor-
una activitat amb els companys i com- ma el seu delegat.
panyes és un motiu de celebració afegit”, 
afirma. Els golfistes malaguenys van 
respondre a la convocatòria per dispu-
tar el seu quart torneig social, que va 
tenir lloc al Real Guadalhorce Club de 
Málaga. Si ets de Màlaga i t’agradaria 
provar-ho: a la propera, t’hi animes? 

cinquè torneigs socials de la campanya 2020, “tots classifcatoris per a la 

V

DES DE SEVILLA

MÀLAGA

DES DE CÒRDOVA
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om va declarar el doctor Antoni al Golf Costa Brava de Santa Cristina d’Aro”, 
Trilla, el cap del Servei d’Epide- explica Josep Busquets, el delegat gironí.
miologia de l’Hospital Clínic “El torneig va anar molt bé, el temps va ser 
de Barcelona respecte de la primaveral, tot i ser la tardor, i hi varen partici-
transmissió de la Covid-19, el par 33 jugadors, que no està gens malament”. 
golf és un dels esports més Gaietà Hernàndez i Enric Terradellas, dues de 

segurs que es poden practicar en aquestes cir- les “promeses” de la secció, van liderar la classi-
cumstàncies, ja que el juguem a l’aire lliure, �cació amb 38 punts Stableford. Ben jugat!   
mantenim la distància de seguretat entre els 
jugadors i complim el protocol estricte marcat 
per la Federació”, puntualitza el delegat de Golf 
Girona com a primera declaració.

En aquest context, la secció gironina va com-
pletar la campanya del 2020 amb la disputa de 
la 10a edició de la Jubilet’s Cup, que va tenir lloc 
al Club de Golf Costa Brava de Santa Cristina 
d’Aro, així com la 5a edició del mateix trofeu 
social, però en la modalitat de .  

“La Jubilet’s és la competició sènior de la nostra  
secció i la juguem el primer dimarts de cada mes 

pitch-and-putt

La competició sènior

C

FIDELS A LA CITA  

DE LA JUBILET’S CUP
Santa Cristina d’Aro va acollir la desena edició 
de la competició que organitza Golf Girona

DES DE GIRONA

Totes les seccions de la Soci que practiquen el golf ho fan seguint 

el protocol d’actuació obligatori marcat per les federacions 

territorials, que “ens obliga a portar mascareta i guardar la dis-

tància de seguretat, així com també a evitar de tocar les banderes, men-

tre que als camps tampoc no hi ha rasclets als , ni es pot sortir 

a tir, ni es poden utilitzar els bancs o els netej abotes; es tracta d’un pro-

tocol que tant els clubs com els j ugadors compleixen escrupolosament”, 

segons informa Josep Busquets, el de gle at de Golf Girona. 

búnquers
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olt abans que sorgís El frontennis exigeix traça en el 
l’esquaix, que sem- colpejament de la bola, mobilitat, 
blava que havia de agilitat, joc de cames, concentració 
ser l’esport de moda i una coordinació psicomotora ben 
i va acabar en un no- a�nada. Des de fa un parell de tem-
res absolutament porades, però, un gr pu  de joves com-

absorbit pel pàdel, que s’ha convertit p yan s barcelonins ha reactivat la 
en la taula de salvació de molts i molts secció, que juga els seus partits al 
clubs de tennis, pel nombre de prac- club TARR de Barcelona. 
ticants que atresora, al nostre país i 
a casa nostra, l’esport de raqueta que 
no era el tennis més popular era, pre- “Ens trobem de manera regular, ara 
cisament, el frontennis. és més complicat a causa de la Covid, 

Dit d’una altra manera, el frontó i juguem els nostres partits, amb la 
practicat en raqueta de tennis i que voluntat de practicar l’esport que ens 
es pot jugar per parelles i en partits agrada i passar una bona estona ple-
d’individuals. A la Soci, durant molts gats”, explica J osep Casanellas, el 
anys va funcionar la secció Frontennis delegat de Frontennis Barcelona. És 
Barcelona, que amb el tombant de una molt bona proposta. T’apuntes 
segle va quedar inactiva. a la propera?  

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

ESPORTS

EL TXIKUNG A 
DOMICILI, 
TAMBÉ
FUNCIONA!

Les sessions de txikung que 
el company Jaume Salinas 
imparteix des de casa seva 

per a tot el col·lectiu d’associats i asso-
ciades, a través de la plataforma Zoom, 
funcionen molt bé. Així ens ho expliquen 
els companys i companyes que les fan 

El txikung (també anomenat  
és un art marcial d’origen xinès l’obj ec-
tiu del qual és conèixer, usar i optimit-
zar tot el sistema energètic del nostre 
cos a través d’exercicis que posen 
èmfasi en el moviment coordinat i la 
respiració.

Relaxa el cos i posa la ment a lloc. I a la 
Soci tenim l’oportunitat de provar-ho, 
amb la secció Txi Kung Barcelona, que 
ens convida a tots i a totes. 

Només cal estar atents a l’agenda 
per saber quan es convoca la propera 
sesió i inscriure-s’hi. Us hi apunteu?   

i així ho rati�ca qui les ofereix. 

qigong)

Sessions amb Zoom

UNA BONA OPCIÓ

COS I MENT

M

Un grup de j oves companys ha reactivat una 
secció que ofereix molta acció

Jugar per passar-s’ho bé

FRONTENNIS 

BARCELONA, 

FEM PARETS  

“DE BON ROTLLO”
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LASOCI CULTURA

ELS LECTORS CONVERSEN AMB ELS AUTORS

“El club de lectura de la Soci la presència del l’autor o, com el cas con- tores dels llibres llegits, com Toni Sala o 

està molt viu, de veritat que sí, cret que ens ocupa, de la seva autora. Monika Zgustova, per citar-ne alguns. 

i molt motivat”. Amb aquesta Lectura Barcelona, una proposta irre-

contundència s’expressa la delegada de sistible. O com fer del plaer de la lectura 

Lectura Barcelona, Montserrat Muncunill, En aquest sentit, les sessions que més una excusa per mantenir ben viu el caliu 

responent a la pregunta de quin és l’estat bona acollida estan tenint són les que la de la Soci. No t’ho pensis més, Lectura 

d’ànim del seu grup. secció ha pogut fer amb els autors i au- Barcelona és el teu club de lectura.   

“Els ànims i les ganes de llegir i co-

mentar no han decaigut en cap moment, 

com ho demostra el fet que hem fet totes 

les sessions que teníem programades a 

través del Zoom, des del mes de març i 

El programa continua sent el mateix 

de sempre: es tracta de llegir el llibre pro-

posat i quedar en una data per comen-

tar-lo. Aquesta és la manera de funcionar 

d’un club de lectura. Però, a la Soci, la cosa 

maj oria de vegades, les sessions per dis-

seccionar la novel·la llegida compta amb 

�ns a �nals d’any”, a gfe eix la delegada.

és una mica més so�sticada perquè, la 

Una proposta irresistible

CONNECTATS

CLUB DE LECTURA

a Teatral ha posat un personatge de �cció i entre tots 
en marxa un taller es representa una petita història, 
telemàtic de lectu- amb textos extrets de llibres amb 
ra teatralitzada, el format de lectura fàcil. “El fet 
“amb la voluntat d’utilitzar aquests llibres és per ga-
de crear un espai rantir que tothom tingui accés a la 

per acostar-se al teatre d’una mane- lectura dels nostres textos”, explica 
ra fàcil, entretinguda i directa” Sellés, autora de diversos volums , 
explica la dinamitzadora de l’acti- amb aquest format i vicepresidenta 
vitat, M. Àngels Sellés, en col- de l’Associació Lectura Fàcil.
laboració amb el PAS-Voluntaris de Uns dies abans de celebrar la 
”la Caixa” per a tots els associats i sessió, l’Àngels es posa en contacte 
voluntaris. “Amb aquest taller amb els companys i companyes que 

, a més de passar una estona di- s’hi han inscrit i els assigna un per-
vertida, els companys i companyes sonatge per representar, a més d’ex-
poden conèixer una nova estratègia plicar-los tots els detalls del funci-
de dinamització de grups i, d’aques- onament del taller, que es porta a 
ta manera, disposar d’eines per terme a través de la plataforma 
poder-les aplicar als col·lectius dels Zoom. El debut va ser el 25 de no-
quals formin part”. En cada sessió, vembre i les reaccions dels partici-
els participants es converteixen en pants van ser molt positives.   

on-

line

L

TALLER DE LA TEATRAL 

PER A TOTS! PAS-Voluntaris de ”la Caixa” !

Aquests són els llibres de contes i relats 

que es van adaptar per fer la lectura 

teatralitzada.
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ls companys i companyes de Gas·
tronomía Burgos van organitzar 
un taller de cuina per als joves de 
l’Asociación de Autismo de Bur·
gos. Com si d’una recepta de 

llarga elaboració es tractés, la iniciativa, coordi·
nada pel delegat burgalès, Enrique Cuesta, primer 
es va cuinar de manera molt curosa i, posterior·
ment, uns dies després, va ser assaborida pels 
comensals convidats al “banquet”. Com?

És a dir, “primer es va dur a terme la fase 1, 
per a la qual ens vam reunir els impulsors i col·
laboradors de l’activitat amb els cuiners profes·
sionals que, de manera altruista, van col�laborar 
amb la causa per enregistrar tot el procés d’ela·
boració dels plats” a el delegat., explic

Aquesta elaboració va tenir lloc a l’Albergue 
Fagús, d’Agés, “que els seus propietaris ens van 
cedir desinteressadament”. Els encarregats de 
preparar els plats van ser l’Óscar, que és el direc·
tor de l’Escuela de Hostelería de Burgos, que 
compta amb un projecte de difusió de tècniques 
culinàries denominat Iculinaria, i el Pablo, que 
és cuiner del Centro Ocupacional El Cid, també 
de Burgos, i que compta amb una dilatada ex·
periència en l’elaboració de menús per a perso·
nes que presentin discapacitats diverses. 

“Amb ells dos al comandament dels fogons, 
l’equip es va completar amb els components de 
la secció per dur a terme les tasques de suport 
logístic”, és a dir, tot allò referent a la compra, la 
neteja, la preparació i la posada en escena de 
l’espai i les tasques d’elaboració prèvia dels plats”.

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

PAS-VOLUNTARIS DE ”LA CAIXA”

BURGOS, GASTRONOMIA 

AMB SOLIDARITAT
Gastronomía Burgos organitza un taller de cuina  
per a j oves amb autisme

COMPROMÍS

E

L’ACTIVITAT ENS VA 

PERMETRE PASSAR-NOS-HO 

MOLT BÉ I VEURE COM VAN 

GAUDIR-NE ELS NOIS ALS 

QUALS ANAVA DIRIGIDA
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El menú escollit va ser el següent: espaguetis 

negres amb calamars i musclos, salmó, broque·

ta de pollastre, carbassó i poma, a més de peres 

amb xocolata de postres. Tot el procés de prepa·

ració va ser enregistrat en vídeo, que posterior·

ment serviria detutorial virtual perquè els nois 

i noies amb autisme als quals anava dirigida 

l’activitat poguessin cuinar els seus plats.  

Uns dies més tard, els components de Gastronomía 

Burgos, en col�laboració amb el PAS·Voluntaris de 

”la Caixa”, en un nombre superior a la trentena, 

van anar a comprar tots els ingredients necessaris 

per dur a terme el taller de cuina, amb el vídeo 

enregistrat com a manual de procediment.

I es van presentar al local de l’Asociación de 

Autismo de Burgos, on van anar ser rebuts per 

un grup de nois i noies disposats a cuinar, acom·

panyats dels monitors del centre.

Tot el procés va ser enregistrat en un altre 

vídeo per conservar el record d’una activitat en 

què, segons explicava en Carles, un dels monitors 

de l’associació d’autisme, “els nois que hi han 

pres part han gaudit moltíssim, ja que en tot 

moment han sigut molt conscients que es trac·

tava de passar un dia molt diferent, que els va 

permetre sortir de la seva rutina”. Valgui com 

a testimoni el brindis amb què van acomiadar 

el vídeo, dedicat als col�legues de la secció bur·

galesa que els havia preparat el taller de cuina. 

Cal dir també que, després de l’àpat, els presents 

van gaudir d’una animada sobretaula en què 

tampoc no van faltar els jocs de taula (com la 

, la …) cedits per l’Asociación La Calvilla, 

d’Aranda de Duero. 

“Efectivament, va ser una activitat elabora·

da en dues fases, que ens va permetre passar·

nos·ho molt bé preparant·la, primer, i veient 

com van gaudir·ne els nois als quals anava diri·

gida, després” l , conclou el delegat. Això és e

PAS·Voluntaris de ”la Caixa”!   

 

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

Experiència molt maca

rana tuta

 

Anar a comprar els 

productes, tenir cura a 

l’hora de fer les receptes 

triades i, sobretot, provar 

experiència de la qual va 

el resultat fnal. Una 

gaudir tothom.
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FOTOGRAFIA GIRONA

SEGONA NOVEL·LA

CARLOS F. QUETGLAS PUBLICA ‘LIMBICUS’

dimensions molt més grans, proporcionalment, de les que 
té a la vida real. 

proporcionalment més gran que la seva mida en el context 

 

Editada en català i en castellà, novel·la ‘divertida’, en el sentit més seriós 
el company menorquí Carlos F. del terme. Amb això vull dir que és sim-
Quetglas ha publicat la seva pàtica (a estones fa riure), però que no té 

segona novel·la. Es tracta de res de simple. És una novel·la rica, amb , 
un vocable llatí per donar títol a una his- -
tòria emmarcada als inicis del segle XVIII, ria, la mitologia, la ciència, etcètera”. 
però també amb constants referències Carlos F. Quetglas és de Ciutadella 
a l’antiga Roma. de Menorca i, abans de , j a havia 

En declaracions fetes al  publicat , la seva 
- primera novel·la, que estava ambientada 

ra següent: “Si ens referim a gènere, és en el temps de la Guerra Civil espanyola. 
Enhorabona.  

Limbicus

 Limbicus
Diari de Me- Les guerres de l ’Àngel

norca

Estem parlant d’ una tècnica fotogrà�ca en la qual 

el subj ecte fotogra�at apareix representant en unes 

Per exemple, si la mida d’una formiga fotogra�ada és 

real, llavors estem parlant d’una macrofotogra�a o d’una 

fotogra�a macro. 

moltes referències a la �loso�a, la histò

, l’autor de�neix l’obra de la mane

�cció històrica, i entrant en detalls és una 

ELS FOTÒGRAFS GIRONINS 
APRENEN NOVES TÈCNIQUES

E
n aquest context de restriccions que ha mar- tècniques gràcies a la tecnologia, que ens permet convocar 
cat l’últim terç de l’any, la secció Fotogra�a trobades que, si bé no són el mateix que veure’ns físicament, 
Girona ha mantingut molt viva l’activitat i també fan el fet”, ens expliquen des de Girona.  
el contacte a través de les sessions telemàti-
ques que, a través de la plataforma Zoom, 
ha anat organitzant amb una molt bona 

acollida per part dels companys i companyes que en formen 
part, amb el delegat, Manel Pérez Chertó, al capdavant.

Així, cal destacar les dues últimes sessions registrades 
abans de tancar aquesta edició. La primera va durar una hora 
i mitja, va estar dedicada a la macrofotogra�a i va córrer a 
càrrec del company Josep Recio, tot un p es ecialista. La sego-
na va durar tres quarts d’hora, va estar orientada a la foto-
gra�a d’astronomia i va ser impartida per Carles Zerbst. 

“Es tracta de trobar temàtiques que interessin i la veritat és 
que ens ho estem passant molt bé i estem aprenent noves 

Aprendre i passar-s’ho bé

Què és la macrofotogra�a? 

El nostre company Carlos F. Quetglas 

ens va presentar el seu nou llibre.
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egurament j a sabies seva plenitud un producte que agrada 
que la xocolata, aques- a tothom i que, “per a molts i moltes és 
ta delícia per al pala- una temptació irresistible”, a�rma José 
dar basada en el cacau, Hurtado de Mendoza, el delegat de 
prové de l ’Amèrica Gastronomía Bilbao, la secció que co-
Central, l’actual Mè- ordinava l’acte. 

xic. El que potser no sabies és que els “Ha estat un taller molt interessant 
cientí�cs hi han arribat a identi�car en el qual hem après diverses coses que 
més de 400 molècules presents. I de la majoria desconeixíem i que està molt 
totes aquestes molècules, una vuitena bé de saber quan es tracta d’un produc-
part, és a dir 50, contenen aromes. te tan especial i llaminer com és la xo-

Aquestes i algunes altres coses re- colata”, re�exionava un altre dels par-
lacionades amb la xocolata es van co- ticipants que van prendre part en el 
mentar en el tast virtual de xocolata tast, poca estona després d’acomiadar 
que va tenir lloc el 18 de novembre i al la connexió.
qual van prendre part 36 companys i 
companyes de diferents llocs del país. 
Uns dies abans de la celebració del taller El tast de xocolata es va fer a través de 
virtual organitzat per la Soci, els ins- la plataforma Zoom matei-, seguint la 
crits van rebre a casa una caixa de xo- xa norma i format de les degustacions 
colates de textures i sabors diferents, anteriors que s’han anat fent enguany. 
per poder fer el tast, que va anar a càr- “Els tallers de degustació d’aliments 
rec de la mestra xocolatera Núria Ribe- funcionen molt bé, gaudeixen d’una 
ra, de The Chocolat Factory. molt bona acceptació i se n’aniran con-

vocant més”, ens explicaven fonts de 
l’organització.

Va ser una hora llarga d’experimenta- El proper taller  de degustació 
ció dels sentits per assaborir en tota la serà de... No te’l perdis! 

Un format que funciona

Temptació irresistible

on-line

  

Seguint totes les mesures de seguretat tipi-

prudencial d’un metre i mig entre tots els 

components del grup, els amics i amigues de Música 

Popular Tenerife es van voler reunir per cantar plegats 

la trobada i en serveix de testimoni, i a través de la qual 

volen dedicar les seves nadales “a tots els companys 

i companyes d’aquest proj ecte tan bonic que és la 

nostra Soci”, en paraules del seu delegat, José Carlos 

Hernández Cabrera. Moltes gràcies. Bon Nadal!  

TAST DE 

XOCOLATES

DES DE TENERIFE, PER A TOTS I TOTES

�cades, és a dir, ús de la mascareta i distància 

un repertori que va incloure cançons nadalenques.

Ens han fet arribar aquesta fotogra�a que immortalitza 

Dedicada a la Soci

Un concert amb bona música... i distància social.

EN LÍNIA

BON NADAL!

S
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na de les novetats que des de la 

Soci s’han posat a disposició 

dels associats han estat els ta-

llers telemàtics a través de pla-

taformes de connexió audiovi-

sual per aprendre a fer coses 

diverses des de casa i en contacte amb altres 

associats i associades.

En aquest marc, va tenir lloc un atractiu taller 

de , un mètode de cuina per orga-

nitzar els àpats d’una setmana amb una dedica-

ció de temps no superior a les dues hores a la 

setmana. “Amb una sessió, tens preparats els 

menús de tota la setmana”, explica un company 

de Burgos que va fer el taller.

Es van oferir un total de 25 receptes plani�cades, 

tot combinant ingredients per elaborar uns plats 

nutritius i saludables. La idea va sorgir de les 

seccions de gastronomia, que van convidar els 

seus components i la resta del col·lectiu d’asso-

ciats a participar en aquest innovador taller 

 que es va dur a terme a través de la plata-

forma Zoom.

“Va ser una activitat útil i que cal emmarcar 

en les iniciatives imaginatives que se’ns proposen 

des de la Soci”, explica un dels participants.   

batch cooking

Activitat útil

on-line

U

VA DE ‘BATCH COOKING’...

VAM FER ELS MENÚS  
DE TOTA LA SETMANA

La resposta de l’enquesta que es va enviar a la trentena de par-
ticipants al taller de  va oferir una nota mitj ana de 
“notable” pel que fa al contingut de la sessió, que esdevé en una 

nota d’excel·lent quan es pregunta pel format de curs en què es va oferir, 
molt més ben valorat que la reproducció en continu ( ). 

D’altra banda, cal dir que, entre els companys i companyes que van fer 
el taller, va ser maj oritària la petició d’organitzar més cursos de cuina cen-
trats més en el dia a dia.   

L’obj ectiu del  no és altre que facilitar que aquest 
hàbit saludable que és menj ar cuinat amb aliments naturals i 
fugint dels ultraprocessats sigui més senzill. Així, el  

menys aliments perquè només comprarem el que cuinarem.

És important també pensar en la conservació dels aliments. Així, a l’hora 
de guardar-los els hem de posar en pots ben tancats (preferiblement 
hermètics per assegurar-nos que aguanten perfectament) i, si pot ser, 
millor de vidre.  

batch cooking

streaming

batch cooking

batch cooking 

té dues claus: plani�car la setmana i cuinar només un dia.

Aquesta plani�cació permet fugir dels àpats d’última hora en els quals 

caiem per falta de temps i fer una plani�cació saludable i variada per a tots 

els àpats del dia. Estalviarem temps, evitarem la mandra i desapro�tarem 

La conservació
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PERSONATGES

EN RECORD D’IGNASI 

FARRERES BOCHACA

ot coincidint amb el tancament 
de l’anterior edició de la revista, 
l’11 d’octubre passat, vam rebre 
la notícia que Ignasi Farreres 
Bochaca havia mort als 81 anys. 
L’Ignasi havia estat president 

(1974-1982) i membre de la Junta Directiva de 
l’Associació del Personal entre els anys 1970 i 1984, 
és a dir, en un període de profunda transformació 
de la nostra entitat, que va assentar les bases i va 
prendre la forma del que som avui, mentre inici-
ava una fase de creixement i consolidació.

Amb motiu de l’edició especial del número 
500 de la nostra revista, Ignasi Farreres va escriu-
re un extens article amb el títol “La nostra Asso-
ciació del Personal de ”la Caixa”” i el subtítol I, a més, ha estat una plataforma i un altaveu 
“Retalls de la història del que ha estat un projec- d’articles de caire especialitzat sobre els més 
te potent de companyonia, de solidaritat i de diversos temes: literatura, música, teatre, eco-
consciència social”. Es tracta d’una extensa re- nomia, matemàtiques, temes jurídics, viatges, 
�exió sobre qui érem i qui volíem ser. esports, turisme, re�exions sobre la vida quoti-

Ens ha semblat oportú publicar un extracte diana, jocs, escacs, etc. O, senzillament, d’opinió 
de l’article de l’Ignasi perquè serveixi com a sobre temes d’actualitat, en els quals els associ-
modest recordatori de qui va ser i sempre serà ats han abocat els seus coneixements en les més 
un dels nostres, el company Ignasi. Concreta- diverses matèries. Crec que per a alguns —entre 
ment, hem escollit dos paràgrafs. els quals em compto— va ser el primer instru-

El primer, el que el nostre company va dedi- ment mediàtic que tinguérem a l’abast per ex-
car a la nostra revista, de la qual va ser un dels posar les nostres inquietuds i pensament.”
molts i molts col·laboradors que ha tingut. El 
segon, és la re�exió �nal de l’article.

“Tots aquests records, espigolats de la memòria, 
i en tot el seu detall, sols poden tenir interès per 

“En un col·lectiu dispers per la geogra�a de Cata- a aquells que els visqueren; a més, després del 
lunya i Balears, i posteriorment en la de tot Espa- temps transcorregut, uns quants d’ells ja no 
nya, la comunicació entre els associats trobà una estan en aquest món.
magní�ca eina de contacte i d’informació en el Malgrat tot, cr qec ue sí que poden ser d’utilitat 
denominat durant anys a les noves generacions, tant dels directius com 

, al qual posteriorment s’afegí, dels associats de base, els conceptes i valors bàsics 
precedint-lo, la denominació de ‘revista’. que els fonamentaren, per exemple la recerca de 

El  ha canalitzat la informació de les la companyonia, la vida autònoma de les dues 
activitats de l’entitat: Juntes Rectores i Directiva, institucions dins dels vincles que les uneixen, el 
de totes les seccions, fent de portaveu moltes sentit de l’ajuda mútua i del mutualisme, la pe-
vegades de notícies de ”la Caixa” dagogia de l’esport, el valor de la cultura, la capa-, de les trobades 
d’associats en les quals es parlava quasi més de citat d’iniciativa, la transparència, etc. 
”la Caixa” que de la mateixa Associació. Llarga vida a l’Associació del Personal!”  

Sobre la revista:

Butlletí de l’Associació del 

Personal de ”la Caixa”

Butlletí

T

Re�exió fnal:

Va ser president de la Soci 

entre els anys 1974 i 1982

Ignasi Farreres 

Bochaca (1939-

cabdal per a 

la història de 

l’Associació.

2020), una fgura 
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ón marit i muller i són mem- reportatge i com a organitzador m’agrada poder 
bres de la Soci. Ella i ell són �o- veure la manera d’entendre la �otografa a molts 
tògra�s reputats; ella i ell han indrets del món, és una fnestra oberta al món.
obtingut premis i reconeixe-
ments diversos en l’art de la 
�otografa. Ella ha guanyat pre- A l’adolescència m’agradava pintar i 

mis estatals i internacionals de prestigi. Ell és el aleshores pensava que ho �aria tota la vida, però 
comissari de FotoSport, la prestigiosa biennal en un curs de �otogra�ia em vaig adonar que 
internacional de �otografa de l’esport. Ella és podia gaudir de la creativitat igualment i el re-
Maria Gràcia de la Hoz Roch i ell, Josep Maria sultat obtingut em va enganxar.
Casanovas Dolcet. Ella i ell, són dels nostres... De molt jove vaig començar �otografant 

elements de la ciutat que anaven desapareixent, 
però posteriorment vaig entrar a la �otografa més 

Per mi és una activitat creativa que creativa gràcies a uns cursets d’iniciació i, també, 
permet generar, sigui en un suport analògic o quan vaig conèixer les agrupacions �otogràfques.
digital, all qò ue la imaginació idea. Des de l’evo-
lució de la �otografa analògica a la digital puc 
afrmar que no té límits i això sempre aporta un 
plus per seguir avançant i assolir nous reptes.  Gairebé tots perquè qual-

Per mi la �otografa té dues vessants: la sevol tema que permeti expressar-me 
de �otògra� pròpiament dit i la d’organitzador de és  apassionant. Els darrers anys m’he 
salons internacionals de �otografa i també d’al- centrat més en retrats i bodegons. 
gunes exposicions d’autors rellevants. Com a �o- Podeu veure imatges meves en el 
tògra� m’agrada re�ectir la vida de la gent amb el meu web: www.graciadelahoz.com.

— Com us hi vàreu a�cionar?

— Per què us apassiona la fotogra�a?

— Quin tipus de fotogra�a us agra

da més?

•Gràcia: 

•Josep M: 

•Gràcia: 

•Gràcia:

•Josep M: 

ASSOCIATS

Fotògrafs 

S

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

PUNT DE VISTA 

-

LA FOTOGRAFIA 

ÉS COM UN 

CALIDOSCOPI QUE TANT 

ENS PERMET VEURE 

EL MÓN REAL COM 

UN MÓN DE FANTASIA

“La fotogra�a 

més creativa  

ha de ser 

totalment lliure”
ENTREVISTA: JOAN BEUMALA, PERIODISTA
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•Josep M:

•Gràcia: 

•Gràcia:

•Josep M:

•Josep M: 

 Tot i que m’agrada tot tipus de �oto- gràfques o dels concursos o de les exposicions 
grafa, en el que em sento més còmode és en el penso que estan més allunyades del que caldria. 
reportatge de gent, especialment en viatges a Caldria una mirada molt oberta a tot el món 
països d’una cultura di�erent a la nostra. També �otogràfc i, sens dubte, seria un enriquiment 
m’agrada l’arquitectura i el paisatge. personal per a tothom.

Si només �em un ajust de llums i poca 
 Que la �otografa és com un calidosco- cosa més en diríem “natural”, tot i que seria 

pi que té mil cares i que canvien contínuament. “tractada” p; erò si hi �em un tractament més 
Que tant ens permet veure el món real com un important, com treure i posar elements, més que 
món de �antasia. Podem veure l’entorn com si tractada ja en podríem dir “manipulada”. Una 
d’un llibre visual es tractés i així trobar imatges �otografa de �otoperiodisme no pot ser mani-
de denúncia social, d’altres d’enganyoses, algu- pulada, però una �otografa de a crite- és 
nes de científques, de natura, de �otoperiodisme ri de l’autor. Personalment vaig pujar al carro 
i també de surrealistes, entre moltes altres. del digital tan aviat com va sortir. Jo he vist sem-

 Penso que la �otogra�ia és com un pre la �otografa com un art creatiu i que per 
arbre amb infnitat de branques i totes elles tenen poder crear cal utilitzar totes les eines al nostre 
la seva particularitat; però, al cap i a la f, tot és abast. El més important és veure que, tant si és 
�otografa. Algunes de les branques potser estan natural com tractada, segueix sent �otografa i 
totalment allunyades de la creativitat, com seria que l’una no és excloent de l’altra.
la utilització de la �otografa en la ciència, però Per mi només hi ha �otografa i les 
les més properes a la �otografa creativa com el di�erents branques que abans esmentava han 
món de les galeries o el de les agrupacions �oto- d’utilitzar-la segons la seva fnalitat. El reportat-

— Què heu après, com a fotògrafs, en tos els anys — Fotogra�a natural o tractada digitalment?

que fa que feu fotogra�a?

f ne art

Maria Gràcia i 

Josep Maria, una 

parella unida pel 

seu amor per la 

fotogra�a.
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LA CÀMERA I ELS 
PROCEDIMENTS, 

QUÍMICS O DIGITALS, 
 NOMÉS SÓN 

EINES AL SERVEI 
DE LA FOTOGRAFIA

ge i el periodisme han d’actuar con a notaris de 
la realitat, mostrar-la, però la �otografa més 
creativa ha de ser totalment lliure. La càmera i Estic molt orgullosa del reconeixement 
els procediments, ja siguin químics o digitals, de Mestre FIAP obtingut a la Federació Internaci-
només són eines al servei de la �otografa i cadas- onal de l’Art Fotogràfc l’any 2014, ja que vaig ser 
cú ha d’utilitzar les que s’avinguin millor al seu la primera i única dona a obtenir-lo a l’Estat. Tam-
treball i capacitat expressiva. bé crec que el primer premi obtingut en el primer 

curset de �otografa que vaig �er el 1977 va exercir 
d’impuls per seguir explorant aquest món apas-
sionant de la �otografa. Aquesta copa que vaig 

 M’agraden especialment tots el retrats obtenir en el meu primer curset va ser la guspira 
d’Arnold Newman, i especialment el que va �er al que va encendre el motor per avançar sense parar 
compositor Igor Stravinsky l’any 1946, on es veu en aquest apassionant món.
la tapa d’un piano i el músic en l’angle in�erior 
esquerre. El trobo d’una composició magnífca.

 No podria quedar-me amb una sola 
�otografa. Atès el meu interès tant pel reportatge •Gràcia: Em sento satis�eta de totes 
però també per la història em quedaria amb Hen- les meves exposicions, que són com 
ri Cartier-Bresson i com a més propers i que van si �ossin flls o quasi. Procuro que 
donar una visió molt personal del món en què les meves col·leccions siguin al vol-
van viure, Agustí Centelles i Francesc Català Roca. tant de 30 imatges perquè és una 

que més il·lusió t’ha fet guanyar com a fotògrafa?

— Si us obliguessin a escollir la vostra fotogra�a 

preferida, quina seria i per què?

— I l’exposició de la qual et sents 

més satisfeta?

•Gràcia: 

•Gràcia:

•Josep M:

— Dues de seguides per la Maria: Quin és el premi 

1. ‘Santa Caterina’, 

fotogra�a de Josep 

M. Casanovas. 2 i 3. 

‘Agustí’ i ‘Albercocs’, 

de Maria Gràcia. 4. 

‘Capellà ortodox’, de 

Josep M. Casanovas. 

5 i 6. Dues imatges 

‘Tenniswoman in 

red’, de Raymond 

Widawski, i ‘Driven 

Over’, de Bob Given.

del saló FotoSport: 
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2 3

5 6

quantitat que permet expressar molt bé una 
idea i al mateix temps té �àcil cabuda en moltes 
sales d’exposicions. El procés de selecció de les FotoSport és una biennal internacional 
imatges és importat i laboriós per tal d’assolir de �otografa, l’única reco gne uda per la Federació 
un resultat o un altre segons el que vull mostrar. Internacional d’Art Fotogràfc (FIAP)  de temàtica 
Un projecte d’exposició exigeix obtenir una exclusivament esportiva. És el saló �otogràfc més 
qualitat inqüestionable en tots els aspectes. Tri- antic de Catalunya i el segon més antic de l’Estat. 
ar 30 imatges d’entre 2.000 d’un viatge de 15 Va néixer al Club Natació Reus Ploms el 1970, 
dies requereix tenir clar què vols transmetre. Si creat pel company associat, el reusenc Enric Pà-
he de triar una exposició és la del 2014 que vaig mies (1923-2014), que �ou president de la FIAP, i 
�er per obtenir el reconeixement de Mestre de des del 2010 està integrat a FotoArtReus. Aquesta 
la Federació Internacional de l’Art Fotogràfc, plata�orma engloba tres salons internacionals 
que abans he esmentat. És una exposició en co- de �otografa, com són: FotoSport, el més veterà 
lor de retrats de dones, totes elles del meu entorn i del que ja he parlat, el GaudiR�oto i l’Europa.
més proper. L’exposició es titula “Les meves ami-
gues” i mostra unes imatges que �ugen de l’este-
reotip al qual ens aboquen la moda, la publicitat A la Soci. E�ectivament!  El saló és hereu 
i les xarxes socials i ens mostren dones del nostre directe de les Biennals Europa que l’Associació 
dia a dia que per uns moments es van posar da- del Personal de ”la Caixa” va organitzar des del 
vant de la meva càmera i van participar amb 1973 al 1993, de la mà de mateix Enric Pàmies 
entusiasme i amistat.   dins dels Plans d’Acció Cultural de la Soci. 

— Ho rematem amb el Josep Maria: què és la Bi-

ennal FotoSport de la qual ets el comissari?

— On té el seu origen el Saló Internacional Europa?

•Josep M: 

•Josep M: 
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Europa al rescat

Som conscients de la severa crisi sani-
tària que estem patint, que ha derivat 
en una important crisi econòmica, amb 
incidència en els àmbits social i polític, 
i, depenent de quant duri, potser també 
en els aspectes emocional i psicològic. 
Sabem també que la crisi sanitària afec-
ta tot el món, fet que perjudica les ex-
pectatives de sortir-ne fàcilment. 

Si ens centrem en l’àmbit Europeu, 
sabem també que es varen aprovar tres 
mesures per fer front a la crisi: des del 
Banc Central Europeu es destinen �ns a 
1,35 bilions d’euros a �nançar deutes És important que s’impulsi la mo-
dels Estats membres de la UE; des de la dernització de l’estructura productiva 
Comissió Europea es va aprovar destinar de l’Estat espanyol i que s’aposti per 
540.000 milions d’euros, en tres línies sectors que aportin valor afegit i solide-
diferents, que es poden utilitzar aquest sa econòmica. Per aconseguir aquest 
any, i, �nalment, el paquet estrella, basat repte històric, convé també que s’agilit-
en 750.000 milions d’euros, que es �nan- zin els processos administratius per dur 
çaran amb deute comunitari i que aniran a terme els tràmits de les empreses i 
destinats a revertir la crisi econòmica també evitar el clientelisme, pràctica 
derivada de la sanitària. tan habitual en altres moments.

A l’Estat espanyol li correspondran 
140.000 milions d’euros, la meitat dels 
quals seran en transferències directes, Esperem que no faci falta lamentar que 
que vol dir que no s’hauran de tornar. els fons no vagin allà on prèviament 
La UE, però, es reserva el control que els s’havia determinat i confiem que, 
diners es destinin als projectes detallats Tot això està molt bé, però és molt im aquest cop, el Next Generation, que és -
prèviament i que han d’anar destinats portant que tant la proposta del Govern com es coneix aquest paquet d’ajuts, 
a sectors afectats per la crisi, amb la �- espanyol a la UE com l’assignació dels j a prevegi que la mateixa Comissió 
nalitat d’aturar el cop i salvar empreses fons siguin consensuades i es garantei- Europea serà l’encarregada de contro-
i sobretot fer-les viables en el futur, i xi la participació dels sectors i territo- lar l’assignació correcta dels fons. Es-
també facilitar la vida a la ciutadania. ris afectats. Cal que hi participin les tem davant l’oportunitat de no perdre 

Tot això serà operatiu a partir de l’any comunitats autònomes i hi hagi una el tren europeu i també de demostrar 
que ve i durant sis anys. I, en aquest esce- representació dels municipis, també que som capaços de gestionar correc-
nari, el president del Govern espanyol dels sectors més afectats i dels agents tament i amb visió solidària i de futur 
ha manifestat que, amb l’ajut dels fons socials. els ajuts que vindran de la UE, en un 
europeus, es generaran 800.000 llocs de No és una aposta del Govern central exercici, gens fàcil, de consens i solida-
treball en tres anys i també ha exposat només, no es tracta de dir-ho; cal q ritat europea. ue sigui 
que la major part dels diners anirà des- veritat que s’ha comptat amb tothom La credibilitat de l’Estat espanyol 
tinada a sectors i empreses que apostin per fer una proposta conjunta, que ga- està en joc a Europa. Esperem que se 
per la sostenibilitat i la digitalització. ranteixi l’adequat i efectiu destí dels fons. sàpiga estar a l’alçada del repte.   

La destinació dels fons

Consens

La credibilitat de l’Estat espanyol és el que està en j oc, 
i s’ha d’estar a l’altura del repte

EUROPA

LA PROPOSTA DEL 

GOVERN ESPANYOL  

A LA UE I L’ASSIGNACIÓ 

DELS FONS EUROPEUS 

HAN DE SER 

CONSENSUADES
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Què en podem dir, 
d’aquest nombre? És 
interessant o avorrit?

LLICENCIAT EN 
MATEMÀTIQUES

ja que la suma dels seus divisors propis (els divisors 
diferents d’ell mateix), 91, és men qor ue ell. En canvi, 
2.020 i 2.022 són nombres abundants (podeu com-
provar que la suma dels seus divisors propis els supe-
ren). Els nombres que són iguals a la suma dels seus 
divisors propis s’anomenen nombres perfectes (per 

L’any del Covid-19: s’acaba el 2020, un any sens dubte exemple: 6, 28, 496, 8.128… són perfectes). 
marcat per la pandèmia del Covid-19. Per als que esti- I poca cosa més… però Déu me’n guard de dir que 
gueu interessats a conèixer quins treballs s’han fet (i 2.021 és un nombre avorrit… mai se sap!
s’estan fent encara) per estudiar, des delp unt de vista 
matemàtic, els models de comportament d’aquesta 
invasió vírica, us adreço a la llista de reproducció de Perquè això li va passar al cèlebre matemàtic Godfrey 
YouTube que conté les presentacions de les xerrades Harold Hardy (1877-1947) amb un altre número, quan 
i els col·loquis de les Jornades SCM i va anar a visitar el seu amic Srinivasa Ramanujan , Matemàtiques 
Covid-19 que es van fer per via telemàtica aquest juli- (1887-1920), que estava malalt a un hospital de Londres. 
ol passat, tots ells molt interessants. Va agafar un taxi amb el número de matrícula 1.729, 

Els ponents van ser Anna Vilella (“Introducció als i així mateix li va dir:  “Quin número més avorrit tenia 
models matemàtics en epidemiologia”), Xavier Mora aquest taxi!”. Però de seguida, Ramanujan el va corre-
(“La modelització matemàtica de la Covid-19”), Pere gir:  “Què dius! És força interessant! Fixa’t: és el núme-
Puig (“Un passeig per la modelització estadística de la ro més petit expressable com la suma de dos cubs de 
Covid-19”), David Alonso (“La ruleta russa: incertesa i dues maneres diferents, 1.729 = 13+123 = 93+103”.
predicció en la Covid-19” (“Epidèmies i El número 1.729 s’anomena número de Hardy-), Àlex Arenas 
mobilitat”), Àngel Calsina (“Sobre el nombre reproduc- Ramanujan i, en general, els números Ta(n), 
tiu bàsic en un model d’epidèmia estructurada”), són els números més petits que es poden escriure com 
Amanda Fernández i altres (“On the estimation of a suma de dos cubs d’n maneres diferents: Ta(1) = 2, 
unreported SARS-CoV-2 cases in Spain”) i Sergio Alon- Ta(2) = 1.729, Ta(3) = 87.539.319… i només se’n coneixen 
so (“Ús de models empírics per a la predicció i avaluació 6, tot i que els Ta(7) i següents estan acotats. 
de riscos de la Covid-19 a escala curta de temps”). Hardy, tot seguit, li p gva re untar si coneixia la 

Ja aviso que algun dels PowerPoints està en anglès resposta per a les quartes potències. Ramanujan va 
i que va adreçat a un públic amb una certa base ma- contestar, després de meditar-hi, que no podia veure’n 
temàtica, però el tema és de rabiosa actualitat, els la resposta, però que pensava que devia ser un núme-
conferenciants són bons comunicadors i alguns ro extremament gran... Efectivament:  635.318.657 = 
d’ells han participat recentment en entrevistes a la 594+1.584 = 1.334+1.344. I les qcin uenes potències? 
ràdio i la televisió. No vull destacar-ne cap en parti- No se sap… No es coneix cap número que sigui la suma 
cular. Escolliu vosaltres: segurament el títol us farà de dues cinquenes potències de dues maneres dife-
anar directament a alguna d’elles en primer lloc… rents. Ni tan sols se sap si tal número existeix! 

Com sempre, per aquestes dates, ens fixem en les Però deixant de banda la qüestió matemàtica, l’any 
propietats numèriques de l’any que comença: el 2021. 2021 serà, per a les Nacions Unides, l’Any Internacio-
D’entrada, té un aspecte estètic curiós: és la concate- nal de la Pau i la Con�ança, de l’Economia Creativa 
nació de dos números enters positius consecutius, 20 per al Desenvolupament Sostenible, de les Fruites i 
i 21. Si considerem que l’1 és el primer número que Verdures i per a l’Eliminació del Treball Infantil. 
té aquesta propietat (concatena el 0 i ’ l 1), el 2.021 seria Per desitjos, que no quedi. Però també serà l’any 
el 21è número d’aquesta sèrie, que p es odria de�nir per recuperar força esdeveniments que han quedat 
com a(n) = n concatenat amb n+1 (n = 0, 1, 2…). ajornats del 2020, per culpa de la pandèmia, entre els 

El 2.021 és un nombre compost, és a dir, no és un que hi ha el Mobile World Congress de Barcelona, les 
nombre primer, factoritza en 43 x 47, i té, per tant, Olimpíades d’estiu a Tòquio i l’Expo a Dubai. 
només 4 divisors: 1, 43, 47 i 2.021, la suma dels quals Que tingueu unes bones festes de Nadal i un gens 
és un capicua: 2.112. El 2.021 és un nombre de�cient, avorrit any 2021!   

1.729, un número interessant

Com és el 2.021? Recuperant-nos

taxicab, 

EXACTES
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Hace tiempo que el cine del británico Christopher un hangar y posterior explosión), todas las luchas 
Nolan ha emprendido un viaj e sin retorno hacia lo no acrobáticas y guiños a la física cuántica y a la patafí-
inteligible, con la excepción de la canónica , sica, está la nada. Christopher Nolan no es ni Andrei 
para mí una de sus mej ores películas. Al director de Tarkovski ni Alain Resnais. Lo peor de la película, con-

, el  ártico  y de tres de las cebida por su director como un gran espectáculo 
entregas de Batman, le va lo enrevesado. , una comercial de éxito y con efectos especiales a la an-
superproducción que ya j ugaba con las distorsiones tigua usanza, un  mastodóntico que ha 
espaciotemporales, acababa teniendo una cierta ló- costado 200 millones de dólares, es que los intentos 
gica si el espectador hacía el esfuerzo de entrar en su 
j uego. En , su último artilugio, uno no entra ya. 

Con un prólogo espectacular, que hace pensar en los espectadores resultan baldíos.  
otra película, diez minutos de buen cine de acción -
aunque de narrativa confusa, el resto de esta larga ye unas hazañas bélicas en los últimos momentos 

con luchas subterráneas que recuerdan a algún epi-
voluntad que ponga el espectador y por algunas pro- sodio de 
lij as explicaciones de los intérpretes de esa aventura beben del quedo con Kenneth , me 
que en nada ayudan, sino todo lo contrario. Resulta tan Branagh, que ya había trabaj ado con Christopher 

Nolan en - . Su papel como el malvado ruso 
ma que gira en torno a desarmar una hipotética des- Andrei Sator, una especie de Spectra, está muy con-
trucción del mundo a manos de un lunático, que bien seguido y en él el actor británico que iba a ser el nue-
podría estar a la altura de los malvados de la serie Bond. 

muy convincente con su disfraz de capitán Haddock. 
comando checheno del teatro Dubrovka de Moscú Sólo cuando sale, con aspecto de matón portuario y 
que se saldó con la muerte de los terroristas y casi diciendo cosas al protagonista como que le va a raj ar 
todos los secuestrados), suena a mera impostación. la garganta para incrustarle los huevos en ella, me 

Detrás de toda la pirotecnia exhibida, alguna cier- interesa la película de Christopher Nolan. El resto, 
olvidable, como una pesadilla.  

Dunkerque

Memento thriller Insomnio

Origen

blockbuster

Tenet

El señor de los anillos

spaghetti western

Dunkerque

por parte de Neil (Robert Pattinson) y el protagonista 

sin nombre (John David Washington) por iluminar a 

De todo ese caótico material �lmado, que inclu

película resulta un j eroglí�co indescifrable por mucha 

 y planos �nales que 

arti�cial la pretendida envoltura intelectual de esa tra

vo Orson Welles y se quedó a medio camino está 

Pero todo el �lme, tras ese preámbulo (el asalto por un 

tamente impactante (la colisión de un j umbo contra  

‘Tenet’

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

ÀGORA
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Cine visto

‘Knight of Cups’

Juguen les blanques

‘Song to Song’

La solució

‘Joj o Rabbit’

Puede que esta película de Terrence Malick que no 

iba ni a estrenarse y estaba en el caj ón de las obras 

olvidadas  sea la apuesta más radical del director de 

-

rosa, menos cursi que , en la que, si se 

entra sin prej uicios, el e ps ectador puede disfrutar de 

la poética de uno de los directores más originales 

David 

Lynch), tan aclamado por sus incondicionales rendi-

dos ante su universo poético desatado, como detes-

tado por quienes lo consideran un director tan ama-

nerado como ampuloso que bucea en el vacío 

absoluto haciendo larguísimos .  

Pero, en realidad, lo que hace Terrence Malick 

durante los casi 120 minutos de película es rezar, 

y toda  puede verse como una espec-

tacular plegaria y un acto de contrición cristiana.  Seguim amb el costum de dedicar, abans de llegir l’article, un mínim 

de dos minuts a resoldre el problema. Es tracta de valorar el mate-

Terrence Malick aprovecha un festival de música en L’activitat de les peces negres és molt pobra, amb una torre a 

Austin, Texas, que le permite incorporar a Iggy Pop y 

Patti Smith haciendo de sí mismos, para rodar esta còmoda, amb la torre blanca controlant tota la columna h i el peó 

película paralelamente al rodaj e de la anteriormen-

te reseñada  y se trae unos cuantos pinta per a les negres amb la dama i el rei coincidint-hi. Va, som-hi! 

Si en la precedente los planos eran semicircula-

res y envolventes, siguiendo un estricto ballet de 

imágenes bucle, en esta, Malick es más tradicional 

de los diálogos fuera de plano de sus actores y hay 

más historia. 

més, encara, tot trobant la manera més ràpida de guanyar.

Narrada con un tono de fábula infantil, desde la mi- Si heu seguit els raonaments anteriors, o els heu fet vosaltres 

-

comedias que han combatido al nazismo ridiculizán- combinant-ho amb una idea que he exposat anteriorment  “la 

), 

). 

El director neozelandés aborda esta comedia de protecció del rei negre i assegura per a les blanques un mat en 

tintes surreales con una endemoniada gracia, un 

unas imágenes tan bellas como depuradas delibe-

radamente 

-

Les blanques han acabat amb molt menys material que les 

que por esta interpretación merecería el Oscar.  negres, però el que val és fer mat al rei negre.  

El nuevo mundo;

To the Wonder

 

spots

Knight of Cups

Knight of Cups

El gran dictador

Ser o no ser Los produc-

tores La vida es bella

kitsch 

 la más extrema, so�sticada y glamu

que ha dado Estados Unidos (dej ando aparte a

rial: les blanques tenen una peça menys a canvi d’un peó. 

a7 i un al�l a d7 sense perspectives. El rei negre no té una posició 

blanc de g6 atacant f7 i h7. D’altra banda, la diagonal a2-g8 té mala 

actores de ese �lme: Natalie Portman y Cate Blanchet. 

Una primera idea seria Dh5 per seguir amb Dh8 mat. Les negres 

respondrien Rf8 i amb 2.Txf6+ les blanques guanyarien. Podem 

en la plani�cación, no abusa tanto de la voz en o� o a�nar més?

Si fem directament 1.Th8+ Rxh8 2.Dh5+ Rg8 3.Dh7+ Rf8 4.Txf6+ 

gxf6 5. g7+ i les blanques guanyen, malgrat el control de la dama 

negra sobre g8. Penseu sobre aquesta última variant i a�neu-ho 

rada del propio Joj o Rabbit, el �lme del neozelandés mateixos, cal començar utilitzant-ne dos: en l’última variant expo

Taika Waititi (Wellington, 1975) se une a ese grupo de sada us deia “malgrat el control de la dama negra sobre g8” i, 

dolo. Ahí están Charles Chaplin ( diagonal a2-g8 té mala pinta per a les negres amb la dama i el rei 

Ernst Lubitsch ( ), Mel Brooks ( coincidint-hi”, tenim la solució ideal i que es va j ugar a la partida:

) o Roberto Begnini ( 1.Ad5+ cxd5 (ara la dama negra queda fora d’una possible 

sis j ugades més) 2.Th8+ Rxh8 3.Dh5+ Rg8 4.Dh7+ Rf8 (les j gu ades 

ritmo que no desfallece, una batería de gags e�caces, negres són úniques) 5.Txf6+ (en aquest punt j a s’intueix que hi 

haurà mat i aquesta posició j usti�caria el lliurament del primer 

(no hay que olvidar el punto de al�l sense analitzar més: cap peça negra protegeix el seu rei!) 5. 

vista infantil de la narración cinematográ�ca) y sa ... Re8 (si 5. ... gxf6 6.Df7 mat) 6.Dg8+ Re7 7.Df7 mat. 

cando partido a un actor infantil, Roman Gri�n Davis, 

MESTRE 
INTERNACIONAL ICCF

Kervorkov (blanques)

. Parasov (negres)

  

vs

ORNSK 1950
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Marsé ha anat creant: nois que escapen de la dura realitat mitjançant 
la fantasia, anarquistes represaliats o fugits, dones marcades per 
la guerra i la fam, policies franquistes de doble cara i busca-vides 
cerclats per la marginació. Els personatges són nàufrags a la re-
cerca d’una taula a la qual agafar la seva desgràcia.

-
Llegir Juan Marsé és retrocedir en el temps a una Barcelona grisa, tura,  La novel·la ens situa a la Barcelona 
de vestits de xeviot, muscleres i sabates de falca. També fa olor de dels anys quaranta. És un temps d’escassetat i racionament, on un 
cinema de barri en família amb programa doble i berenar. Tribus quilo de cafè torrefacte és un tresor. Aquí el personatge principal 
urbanes vingudes de tot arreu, amb ganes de menj ar-se el món en és un adolescent abstret, probablement -
aquesta ciutat de quadrícula regular, amb olor de sal i que encara onat a la lectura i tan fascinat pel cinema nord-americà de l’
no estava oberta al mar.  que ha renunciat al seu nom de pila (Domingo) i es fa dir 

És recórrer les zones on viuen els ens explica Ringo, com el John Wayne de , com , i inventa amb els seus 
l’autor a . Aquella Barcelona de postguer- amics històries d’indis bel·licosos i herois que salven belles j oves.
ra escrita en el quiet contrallum del record. Aquí trobem dos El pare d’en Ringo es dedica a la desratització de locals, així com 
personatges que amb diverses generacions de lectors s’han con- a altres misterioses tasques que l’obliguen a viatj ar de tant en tant 

la burgesia catalana, i un immigrant murcià, un atractiu xaval, que 
Guerra Civil planegen sobre aquests personatges acovardits i sumits 

època, l’esplendor i la misèria de les classes. -
Un altre títol interessant,  leta i l’Abel Alonso. El commovedor personatge de la Vicky Mir, amb  on Marsé es va

inspirar en l’assassinat real de Carmen Broto. Una fosca trama la seva desesperada solitud, la se pva obresa afectiva i l’obsessió per 
implica el protagonista, Java, en les històries d’un paralític amb una 
prostituta. Aquí narra un ambient de bandes de carrer de nois, 
aventures sexuals, fantasies i “aventis”, el que ara seria un j oc de rol atractiu abandonant la grisenca existència quotidiana.
consistent a inventar gestes protagonitzades pels xavals, “barrej ant -
lliurement fragments de pel·lícules, de còmics, amb successos lona dels últims temps. La d’alguns pocs privilegiats: els de la 
reals del món dels adults, igual de violent per aquells anys, encara i les seves festes pel Bocaccio. No obstant això, per a la maj o-
que més soterrat”, segons paraules del mateix Marsé. ria, l’espai lúdic eren les festes populars dels barris. Allà on els amics 

Un altre gest de complicitat amb Barcelona l’aconsegueix amb i els veïns, asseguts en cadires de boga, s’engrescaven en intenses 
la trama de . Aquí la història succeeix durant la tertúlies que ocupaven el temps i omplien les seves vides.
j ornada del 8 de maig de 1945. Els diaris acaben de publicar la I, malgrat els anys, l’essència és la mateixa: la nostra estimada 
rendició de l’Alemanya nazi davant les forces aliades, derrota amb 

algun temps més cap a si mateixa i cap als seus propis conciutadans.
s’ha acabat la Guerra Civil espanyola i el país viu sota l’opressió del Us desitj o unes bones festes, amb excel·lents lectures i l’espe-

rança que molt aviat puguem conviure en proximitat. 
la visita d’un inspector de policia. Aquest 
funcionari ve a buscar la Rosita, una de 
les nenes que tenen acollides al centre, 

suposat rodamon que, dos anys enre-
re, l’havia violada. Una forma peculiar 
de recórrer el districte del Guinardó, 
explicant-nos l’omnipresent repressió 
policial i el lamentable estat de la soci-
etat d’aquella època.

A  insisteix en 
aquest compromís, tot reprenent l’espai 
concret dels barris de la ciutat. En 
aquest relat descriu el temps ert de la 
Postguerra i els personatges de trets 
naturalistes, que ho van perdre gairebé 
tot, no només la guerra, sinó també el 
seu lloc a la Història. La seva narrativa 
forma part del peculiar context que 

Caligrafía de los sueños.

alter ego
star 

system
pij osaparte La diligència

Últimas tardes con Teresa

Si te dicen que caí,

gauche 
divine 

Ronda del Guinardó

Rabos de lagartij a

I, �nalment, voldria comentar la que ens ocupa al Club de Lec

 de l’autor, a�ci

vertit en mites: Teresa, una universitària rebel i d’esquerres, �lla de �ns a la frontera francesa per dur i portar missatges i que l’obligaran 

�nalment a amagar-se abans de ser detingut. Les seqüeles de la 

viuen una història d’amor on es re�ecteixen les contradiccions d’una 

en la resignació. Cal destacar també la senyora Mir, la seva �lla Vio

una carta que mai arriba. Aquí també hi ha una re�exió sobre el poder 

de la �cció, gràcies a la qual és possible viure en un món paral·lel i 

Marsé va saber re�ectir amb gran perícia la societat de la Barce

Barcelona,  �ns fa poc oberta al món, potser hagi de replegar-se 

la qual la Segona Guerra Mundial s’acostaria al �nal. Fa sis anys que 

Franquisme. Aquell dia, la directora de l’orfenat Casa de Família rep 

per dur-la a identi�car el cadàver del 

Homenatge a Juan Marsé

  

LLIBRES
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SERVEIS
Més informació a

www.cuidemdetu.org

SOCIAL ALIMENTACIÓ AUTOMOCIÓ ALIMENTACIÓ

BOTIGUES BIBLIOTECA ALIMENTACIÓ OCI

BOTIGUES ALIMENTACIÓ MOTOR OCI

ALIMENTACIÓ BOTIGUES ALIMENTACIÓ SALUT

BIBLIOTECA ALIMENTACIÓ BOTIGUES SALUT

Fundació Areté Andalusian Gourmet My SEAT Club Conservas Jabugo

Dicep Editorial el Pirata Gramona Grupo Aramón

Chester Chocolat Factory Letamendi Kiddy’s World

Oleocampo Innfâll Jamones Cerezo Naturalhome

Nubico Roger Goulart Shoeshop Simon Senior

Fabricació i comercialització d’articles 

Cerler i Formigal-Panticosa.

xocolata! Chocolat Factory pensa en 

Productes de gurmet de Com a associat en actiu, pots adquirir Descompte en l’adquisició de pernils 

de fusta per a activitats ecològiques i reconeixement internacional, ecològics vehicles de la gamma SEAT amb i productes ibèrics d’aquesta fàbrica 

productes a mida. i artesanals . grans descomptes. de Huelva.

Empresa distribuïdora de matalassos Descompte en tots els llibres del Pots gaudir de preus especials en els Siguis com siguis, hi ha una muntanya 

i coixins recomanats pels catàleg d’aquesta editorial infantil i caves i vins personals i diferenciats per a tu: descobreix les ofertes a 

especialistes en descans i benestar. j uvenil. Llegeix i gaudeix-los! que l’empresa elabora.

Creació d’espais per compartir il·lusions: No perdis el bon gust per la bona Descomptes en la compra de Descompte en cofres regal de natura i 

cuines, banys, mobiliari... Gestionen tot vehicles nous i de gerència, així com aventura, escapades i viatges, tallers, 

el procés de la reforma. tu per a cada moment especial. en revisions i accessoris originals. etc., per gaudir amb els més petits.

Oli d’oliva verge extra seleccionat per Motxilles, maletins, bosses i altres Productes ibèrics i de gla Productes naturals relacionats amb la 

a aquells que sempre volen tenir a accessoris de pell de primera qualitat, seleccionats per Jamones Cerezo, nutrició i l’activitat física per assolir un 

taula el millor de cada collita. dissenyats i fets a mà a Barcelona. amb curació natural en bodega. millor benestar i rendiment esportiu

Catàleg de més de 5.000 llibres per Gaudeix del Roger Goulart Brut Botiga  de sabates, amb Descomptes en més de mil productes, 

llegir en format electrònic des de Nature, millor cava del 2013 per la descomptes aplicables sobre el preu de màxima garantia, per millorar el 

qualsevol dispositiu. Guia Gourmets. rebaixat. Alt compromís en qualitat. benestar de les persones grans.

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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