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EDITORIAL

RENOVAR-NOS

ÉS SEGUIR
a portada coral d’aquest número de la revista, en què es reprodueixen diverses �otografes de
companys i companyes de les
nostres seccions esportives i
culturals que han començat la
temporada d’enguany �ent activitats,vol expressar l’estat d’ànim de la nostra entitat.
Sempre que l’evolució de la pandèmia els ho
ha permès i seguint estrictament les mesures
de seguretat, associats, �amiliars i amics s’han
reunit per �er coses tan diverses com jugar torneigs de pàdel, organitzar partits de �utbol o
anar amb bicicleta o bé han quedat per anar a
esquiar, �er una excursió per la muntanya, visitar un museu, passejar per un parc, representar
una obra de teatre o cantar en una coral...
Sigui amb l’excusa que sigui i en tots els casos,
aquests col·legues ens transmeten un mateix
missatge en clau associativa: el de proclamar
ben �ort que la Soci és on ha de ser. Sempre hi ha
estat i sempre hi continuarà sent. Perquè ens
agrada aproftar al màxim les oportunitats que
tinguem de veure’ns i de �er el que ens motiva,
estimula i agrada, en el marc d’aquesta Associació del Personal tan especial que tenim. Però
no ens quedem aquí.Ja que, paral·lelament a les

L
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activitats que �acin les nostres seccions,ja sigui
presencialment quan es pot o telemàticament
com a alternativa molt recurrent, des de la Soci
també estem aproftant els avantatges que ens
proporcionen, precisament, les plata�ormes
d’internet per o�erir tota una sèrie de propostes
a la nostra gent. En aquest sentit, se’ns està convidant a �er tallers i cursets d’aprenentatge de
cuina, rebosteria o �otografa, per citar només
alguns exemples de tallers que han tingut una
molt bona acollida, o se’ns convoca a participar
en activitats socials tan llamineres com els concursos de pastisseria o, fns i tot, els nostres flls
i néts han tingut la “màgica” possibilitat de poder conversar amb els Reis d’Orient. I van ser
més de cent nens i nenes els que ho van �er, tal
com us expliquem i podeu llegir en les pàgines
següents.
La particularitat de totes
aquestes activitats socials, a
banda que ens ensenyen a �er
coses i que, per tant, són útils,
LA SOCI DEL PRESENT I DEL
tenen el valor a�egit de la
FUTUR HA DE SER TAMBÉ,
transversalitat, j a que són
I
SOBRETOT, UN PROJECTE
compartides amb associats i
QUE SIGUI ÚTIL PER A
�amiliars de llocs molt diverTOTS I TOTES
sos i de totes les edats i gene-
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racions. Fer que la Soci, d’una manera efectiva,
sigui útil per a tots i totes els qui en formem part,
posant èmfasi en aconseguir que una part cada
vegada més nombrosa d’associats i associades
que no tenen per costum fer activitats s’animin
a fer-les: d’això es tracta.
La Soci del present i del futur, a més de ser un
espai on podem compartirvivències tot practicant
esports i fent cultura amb els companys i compa-

nyes que en formem part, ha de ser també, i sobretot, un projecte que sigui útil per a tots i totes.
Hi som, en tenim ganes i volem que aquesta
temporada la nostra oferta d’activitats, cursets
i tallers per a tot el nostre col·lectiu sigui cada
vegada més nombrosa i variada.
Junts, més i millor!
Consell de Redacció

www.lasoci.org
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JUNTS, MÉS I MILLOR!

GASTRONOMIA
SOLIDÀRIA A
TRES BANDES
Les seccions de Bilbao, Burgos i Salamanca
col·laboren amb Cáritas en la preparació del sopar
de Nadal per a j oves en risc d’exclusió social
n el marc del PAS-Voluntaris de
”la Caixa”, les seccions gastronòmiques de Bilbao, Burgos i Salamanca van protagonitzar una
activitat solidària per emmarcar.
D’entrada, esvan saber adaptar a les complicades
circumstàncies de la Covid-19 amb les quals hem
de conviure, per readaptar el pla inicial, sense
perdre ni un bri d’efectivitat.
D’altra banda, tenia el valor afegir de ser una
activitat a tres bandes, és a dir, en la qual van
participar tres seccions d’una mateixa especialitat, en aquest cas la gastronomia, perfecta-

E

6

ment coordinades i amb una
finalitat solidària: posar la
nostra manera de passar-nosho bé a la Soci al servei dels
altres.
El pla inicial era el següent:
les tres seccions que van prendre
la iniciativa van acordar de quedar
amb una organització social per concretar la visita a un centre de persones en
situació d’exclusió social o amb alguna discapacitat, per ensenyar-los a preparar un menú per
a la nit de Nadal.

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

i ens vam presentar al centre Gandarias Etxea,
de Cáritas Bilbao.
Els monitors que ens van rebre ens van dir
que els nois i noies feia dies que només parlaven
del sopar de Nadal i que estaven entusiasmats
amb la proposta de preparar-lo. Ens va fer molta
il·lusió saber-ho.
Els vam entregar els vídeos i els ingredients,
amb el compromís per part seva d’enviar-nos els
vídeos de com tothom preparava el plats. I van
complir amb la seva paraula. Ens van enviar les
gravacions i ens van agrair de tot cor el nostre
gest. Cal afegir que les nostres receptes estaven
dirigides a una trentena dejoves, d’entre 18 i 23
anys, en risc d’exclusió social que viuen als pisos
d’acollida que Cáritas Bilbao té als barris bilbaïns d’Otxarkoaga, Bolueta i Txurdinaga, i a Sestao”. Gran, Gastronomía Bilbao!

Compromís,
companyonia i una
actitud sempre
positiva van ser claus
per poder preparar
els sopars de Nadal
solidaris.

Però les restriccions a la mobilitat i el contacte social que les autoritats van decretar per
frenar el risc de contagi del coronavirus van fer
inviable aquesta opció. Davant la disjuntiva
d’haver de suspendre l’activitat, totes tres seccions van optar pels seus plans alternatius...

Bilbao...
En el cas de Gastronomía Bilbao, i tal com ens
explica el seu delegat, José Hurtado: “Vam decidir trobar-nos els components de la secció
que vam voler participar en aquesta activitat
en un local gastronòmic amb una cuina ben
equipada i amb els ingredients per preparar
tot el menú.
Vam enregistrar, un per un, tots els plats en
diversos vídeos, tot explicant detalladament,
pas a pas, els diferents passos de l’elaboració de
les receptes. Uns dies després, a les vigílies de
Nadal, vam anar a comprar els ingredients per
preparar el menú sencer per a un grup nombrós

Burgos...
A Burgos, el delegat de l’activa secció Gastronomía Burgos també ens explica l’experiència del
seu grup: “Nosaltres vam preparar l’activitat
per al menjador social de persones refugiades
que gestiona l’organització social Atalaya Intercultural i amb la col·laboració de l’ONG Entreculturas.
Vam haver d’ajustar el menú a les característiques dels nostres ‘convidats’ i a les possibilitats
tècniques de la instal·lació de les Esclavas del
Corazón de Jesús a Burgos, la institució que es
va oferir a prestar aquest servei.
Ens hi vam posar amb moltes ganes i, alerta,
perquè el menú que vam preparar va ser, ni més
ni menys, que per a unes setanta persones, que
mengen en dos torns al menj ador del centre,
més unes quantes més, transeünts i que, per
motius de seguretat per la Covid-19, se’ls va lliurar el menú amb una bossa quan el van passar
a recollir a la porta del menj ador social. En
aquests casos, hi vam afegir una llauna de sardines i un sobre de gall dindi cuit.
Ha estat tan esgotador com fabulosa l’experiència. I cada vegada que ens mirem els muntatges en vídeo de les receptes preparades que
ens han enviat els monitors voluntaris d’Entreculturas i de les imatges preses al menjador, amb
totes les persones necessitades menjant els plats

DAVANT LES DIFICULTATS,
LES TRES SECCIONS VAN
OPTAR PER PLANS ALTERNATIUS
PER PODER GARANTIR L’ÈXIT
DE LA INICIATIVA
www.lasoci.org
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i els ingredients que els vam o�erir nosaltres, la
veritat és que ens ha recon�ortat molt. Tots els
companys i companyes que hem participat en
aquesta activitat solidària ens l’hem pres com
un gran regal”. Gastronomía Burgos, també gran!

I Salamanca
Pel que �a a Gastronomía Salamanca, la secció
va col·laborar amb quatre centres de Cáritas
Salamanca: la Casa de Acogida Samuel, per a
malats de sida; l’Espacio Abierto, el menjador
social per a gent necessitada; el Centro Ranquines, per a l’atenció a persones amb problemes
de salut mental, i el Centro Materno In�antil Ave
María de Santa Marta de Tormes.
Ens ho explica el delegat de la secció de Salamanca, Miguel Ángel Rodrigo: “D’entrada,
cal dir que a Salamanca no vam �er un enregistrament de com preparàvem els plats, sinó que
vam optar per dissenyar una detalladíssima
guia �otogràfca de com es preparava cada plat;
i val a dir que alguns plats eren molt senzills
de preparar.
Vam enviar les receptes �otogràfques i els
ingredients als di�erents centres de Cáritas als
quals anaven dirigides i en cadascun d’aquests
centres els sopars van ser preparats pels cuiners

juntament amb un grup devoluntaris de Cáritas.
Això sí, al centre Ave María alguns de nosaltres
vam col·laborar en la preparació”. Pel que �a a la
valoració de l’experiència, el delegat castellà ho
té molt clar: “Sempre és molt gratifcant collaborar en qualsevol tipus d’activitat solidària
perquè la gent a la qual va dirigida sempre es
mostra molt agraïda”.
Els menús nadalencs de Gastronomía Salamanca van ser assaborits per un total de 108
comensals, repartits en els quatre centres de
Cáritas. I gran, Gastronomía Salamanca.
Bilbao, Burgos i Salamanca:junts, més i millor! Això és el PAS-Voluntaris de ”la Caixa”.

ES VAN ENREGISTRAR
VÍDEOS, I TAMBÉ ES VAN
ENVIAR FOTOGRAFIES I
LES RECEPTES AMB ELS
INGREDIENTS ALS CENTRES
8

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

Tots els participants
van contribuir amb
les seves millors
qualitats culinàries.

ENTITATS BENEFICIÀRIES DE CÀRITAS

Bilbao
Área de Juventud y Emancipación
Les receptes estaven dirigides a una trentena dej oves d’entre 18
i 23 anys en risc d’exclusió social que viuen als pisos d’acollida que Cáritas
Bilbao té als barris bilbaïns d’Otxarkoaga, Bolueta i Txurdinaga, i a Sestao.
L’activitat que els vam proposar des de la Soci encaixa en el proj ecte Auzobizi per facilitar l’habitatge, la formació i l’orientació laboral a aquestsj oves.
Burgos
Comedor Social Intercultural de Atalaya
Es tracta d’un menj ador social per a persones refugiades que està gestionat per l’ONG Atalaya Intercultural amb la col·laboració de l’ONG Entreculturas.
Salamanca
Casa de Acogida Samuel, per a malats de sida.
Espacio Abierto, menj ador social per a gent necessitada.
Centro Ranquines, per a l’atenció a persones amb problemes de
salut mental.
Centro Materno Infantil Ave María de Santa Marta de Tormes.

COMPROMÍS

BURGOS AMB LA SAN
SILVESTRE MÉS SOLIDÀRIA
La prova organitzada per CaixaBank es va córrer en format
virtual, però va mantenir el seu esperit
ada 31 de desembre, els corredors
de la seccióAtletismo Burgos, amb
el delegat,GregorioHorga,marcant
el ritme,tenen una cita ineludible,
com és participarjuntament amb
molts altres �ondistes de la ciutat i tota la província
en la cursa San Silvestre Cidiana CaixaBank.Parlar
d’aquesta prova és �er-ho de la cursa de �ons “més
especial de la nostra ciutat i una �orma obligada
per als corredors de la nostra secció d’acomiadar
l’any junts i esportivament”, explica el delegat
burgalès. “El 2020, però, la situació ha estat molt
di�erent,ja que a causa de la pandèmia la cursa no
es va poder celebrar en la seva �orma normal, per
la qual cosa l’organització va haver de buscar una
alternativa”,continua el corredorburgalès,en una
conversa mantinguda pocs dies després d’haver-hi
participat. “Es tractava de no perdre la tradició i
vam córrer la prova de manera virtual”.

C

Format virtual
Així, entre els dies 3 i 31 de desembre, els corredors inscrits a la pàgina web de la cursa van
haver de completar una distància de cinc quilòmetres en l’escenari i el recorregut que volguessin. “Ha estat tot un èxit”, explica el delegat.
I és que, a més a més, cal tenir present que la
San Silvestre Cidiana CaixaBank té fnalitats
solidàries. Enguany no hi va haver guanyadors.
O, més ben dit, el guanyador va ser el caràcter
solidari de la prova. Així, tot i que la inscripció
era gratuïta, per cada corredor es va destinar
una quantitat a benefci del projecte Neuro+,
que desenvolupa APACE, l’associació de paràlisi cerebral burgalesa.
L’objectiu era superar els 10.000 euros recaptats amb l’etiqueta #GanamosTodos. De la Soci
vam ser una dotzena de corredors i corredores!
Enhorabona!

www.lasoci.org
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REPARTIR IL·LUSIÓ

ELS REIS D’ORIENT
VAN SER A LA SOCI
Ses Maj estats Melcior, Gaspar i Baltasar van conversar amb més
de 110 nens i nenes de la Soci a través de la plataforma Zoom
i una proposta per a tota la gran
família de la Soci ho hapetat,com
es diu col·loquialment quan una
cosa funciona per damunt de
les expectatives generades,
aquesta va ser sense cap dubte
la visita telemàtica que els Reis d’Orient van fer
a tots els nens i nenes que ho van sol·licitar.

S

Mostres d’agraïment
Una: “Moltíssimes gràcies! L’Héctor encara està
en estat de xoc. Ha estat molt maco”. Dues: “Moltes gràcies, a la nostra Helena li ha encantat
poder parlar amb el rei Baltasar. Feliços Reis a
tots els amics de la Soci”. Tres: “Moltíssimes gràcies, Soci! Ens ha encantat a tots, a pares i als
nens! I, sobretot, feliciteu de part nostra al rei
Gaspar”. Quatre: “Moltes i moltes gràcies a tots
els qui heu fet possible aquesta activitat tan maca
i que ha omplert d’il·lusió les nostres cases, a
petits i a grans. Ha estat genial!”...
I podríem anar comptant-ne moltes més. Es
tracta de mostres d’agraïment de pares i mares
de la Soci, que els dies previs a l’arribada dels
Reis d’Orient van tenir l’oportunitat de parlar
amb Ses Majestats, gràcies a la Soci.

ca nit del 5 de gener, conversessin a través de la
plataforma Zoom amb els petits de la casa.

Els Reis d’Orient, a la Soci
Cada conversa de Melcior, Gaspar i Baltasar amb
els nostres nens i nenes va ser un glop d’il·lusió
extraordinària.I tot plegatva requerir d’una feina
de gestió i preparació prèvia important, “que a la
Soci estem molt contents d’haver-nos-hi esmerçat
i de l’esforç que ha suposat poder gestionar aquestes connexions, tan i tan especials, per poder arribar a tots els nostres associats”, ens expliquen
des de l’organització de les visites dels Reis d’Orient a les cases de la Soci. Il·lusió, màgia, Soci...

Repartir il·lusió
Més de 110 famílies, pares i mares, avis i àvies,van
reservar cita amb Ses Majestats perquè, pocs dies
abans de repartir els regals per les cases, la màgi-

LA RESPOSTA DEL NENS I
NENES VA SUPERAR TOTES
LES EXPECTATIVES PER LA
SEVA IL·LUSIÓ
10
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Gràcies a les bones relacions que la Teatral manté amb
els patges reials de Ses Maj estats els Reis d’Orient, la
nostra revista ha aconseguit les valoracions que ens feien
els reis Melcior i Gaspar de les converses mantingudes amb els
nens i nenes de l’Associació. Parlen Ses Maj estats...
“Estimats nens i nenes,
La situació actual ens ha fet integrar les pantalles
en el nostre dia a dia, i a nosaltres, els Reis d’Orient,
també. Les nenes i nens amb qui vaig tenir
l’enorme plaerde parlara través de l’enllaç Zoom
de la Sociteníeu la mateixa cara d’il·lusió dels altres
anys, que segur que vàreu fer cua presencialment
per saludar-nos. La màgia es va repetir. A més a més,
com que som màgics,j a vàreuveure que sabíem coses de vosaltres,
del que us agrada i del que ens vàreu demanar en les vostres cartes.
Ara emve present el cas d’uns pares que van facilitar l’enllaç als avis
i aquests també es van connectar des d’un mòbil i així no es van
perdre com el seu nét parlava amb mi, amb el rei Melcior, tot i que
cadascú estava a casa seva. Que bonic!
Ha estat per a mi una experiència molt i molt grati�cant i us vull
dir que és probable que es pugui repetir, encara que haguem
superat aquesta pandèmia,j a que a través de la tecnologia hem
tingut l’oportunitat d’arribar i poder parlar a més nens i nenes que
si hagués estat un any normal, en què us saludem presencialment.
Unes muntanyes molt grans de petons i abraçades per a tots
vosaltres. Fins l’any que ve.”
S. M. el rei Melcior
“Estimats nens i nenes que formeu part
de la Soci,
Sóc el rei Gaspar i des d’Orient m’agradaria
dirigir-vos unes paraules a tots i totes. La
Soci em va donar l’oportunitat de parlar amb
tots i totes vosaltres i estic molt content d’haverho pogut fer perquè vaig poder comprovar que
veritablement sou molt bons nens i nenes, que us
porteu molt bé (quasi sempre) i que els vostres pares i mares us
estimen molt. Sou molt curiosos i em vàreu fer mooooltes
preguntes. Espero haver resolt tots els vostres dubtes. Si no,
recordeu la promesa que us vaig fer: quan sigueu grans, ho
entendreu tot! Paraula de Rei!
Vull donar-vos les gràcies per tot el menj ar i aigua que vàreu
deixar per als meus camells. Especialment per les pastanagues.
Ho comento perquè una nena molt simpàtica amb qui vaig parlar
em va preguntar si es poden deixar pastanagues. Aprofito per
recordar-vos els pactes que vam fer: aj udar més els pares, estudiar
molt, asseure’s bé a l’escola, no enfadar-se tant i tenir més calma.
O, si més no, controlar la ràbia. També recordeu netej ar-vos molt
bé les dents i abandonar la ‘pipa’ els quej a no sou tan petits.
Finalment vull donar les gràcies a tots els pares, mares, avis,
àvies i tots els familiars i amics que amb les cartes que ens envieu
feu possible la felicitat de tants nens i nenes que ens esperen cada
any amb molta il·lusió. Desitj o que estigueu tots i totes molt bé i que
l’any vinent ens puguem veure en persona. Cuideu-vos molt i
estimeu-vos encara més. Fins aviat.”
S. M. el rei Gaspar

En Nil i l’Íngrid són un nen i una nena entre
els 110 infants que durant les passades festes
de Nadal van tenir l’oportunitat de conversar
personalment a través de la plataforma Zoom amb Ses
Maj estats els Reis d’Orient, una experiència que, segons
ens han explicat a la Soci, no oblidaran mai.
El seu testimoni, que ens han fet arribar els seus
pares, és l’exemple de les carretades d’il·lusió que van
sentir els nostres petits de la casa...
“Poder parlaramb els Reis d’Orient va ser
una grata sorpresa que va viure amb
molta il·lusió i molt emocionat, però
també una mica atònit i nerviós,j a que
no s’esperava pas que el rei Gaspar
pogués contactar amb ell pel Zoom.
Sabia que era un any diferent, que no
podria anara veure els Reis de ”la Caixa”com
cada any havia fet, però no es pensava pas viure una
experiència tan propera amb els Reis com la que ha viscut:
el fet que el rei Gaspar l’hagués trucat personalment a ell
i als seus germans, que hagués pogut parlartanta estona
ambell,que liexpliqués tantes coses isecrets,que s’hagués
llegit la seva carta, etc. el va fer sentir molt afortunat i
especial. Un dia que, sens dubte, recordarà sempre.”
Nil Pérez Setó , de 4 anys
“El mateix dia, quan li vam explicar que
anava a fer una videoconferència amb
un Rei d’Orient, es va posar molt
contenta dient que anava a veure els
Reis. Per ella encara és una mica
abstracte i li va anar molt bé veure’l i
pode r pa rla r a mb e ll. Dura nt la
conferència, estava contenta i molt atenta
a les paraules del Rei i alhora sorpresa i expectant. En
acabarva dir que el Rei era vellet i molt simpàtic i que ho
sabia tot. També deia que volia veure els altres Reis
d’Orient i li vam explicar que hi havia molts nens i que
s’havien de repartir entre tots. Durant la tarda recordava
coses que el Rei li havia dit, com que aquell dia havia
d’anar a dormir aviat.”
Íngrid Andrea Moreno , de 3 anys

www.lasoci.org
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UN SERVEI A L’ASSOCIAT

CAMPUS DE
NADAL A CASA
AMB LA SOCI
Els nens i nenes s’ho van passar bé amb el nostre campus virtual
n Nadal di�erent i la mateixa
alternativa que tan bé ens va
�uncionar a l’estiu, també va
ser un èxit a l’hivern. Comentaris de l’estil: “Tal com pintava
la situació, estàvem esperant
què se’ns proposava des de la Soci i la veritat és
que els nostres flls s’ho han tornar a passar molt
bé”, per citar-ne un de concret.

U

12

O aquest altre: “Benvolguts, aquesta vegada
no teníem dubtes i, tan aviat com vam saber que
es �eia el campus,vam apuntar el Ferran i la Laia
i l’experiència ha estat molt bona i volem �er
arribar el reconeixement a la implicació de tots
els monitors”. El Campus de Nadal a Casa amb
la Soci, que es va dur a terme durant l’última
setmana de l’any, per als flls dels nostres associats va deixar molt bones sensacions.

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

Taller lúdics i educatius
Bàsicament, el programa d’activitats esva dividir
en tres àmbits temàtics que els nens i nenes escollien en �unció del que els venia més de gust �er.
“Nosaltres els proposàvem cada dia activitats pensades per ser resoltes de manera autònoma, sense
haver de recórrer a l’ajut dels pares,ja que una de
les fnalitats del campus era, precisament, que els
pares no hi haguessin d’intervenir per res”, explica el monitor. Una d’aquestes activitats tenia a
veure amb estimular les habilitats creatives en el
camp de les arts i les manualitats relacionades
amb disciplines de ciències. “Hem preparat tres
campus di�erents, que podeu escollir segons els
gustos delsnensi nenes,que podien anar canviant”.
Així, estem parlant del taller de cuina, tot un clàssic, i de camps d’aprenentatge lúdic com l’STEAM
i el que duia per nom Re-Crear.
Cuina
En aquest taller culinari per als xe�s de casa, els
més petits van aprendre a cuinar alhora que se’ls
explicaven alguns aspectes nutricionals sobre
els ingredients que �eien servir i les seves característiques. “Em va agradar que les receptes que
vam �er eren de cuina nadalenca, com les galetes
de Nadal o els bombons amb la �orma del ninot
de neu”, comentava el Marc, de 10 anys.
Les activitats del Campus de Nadal
a Casa van ser molt dinàmiques.

Davant la certesa que les �estes nadalenques
del 2020 serien més casolanes que mai i amb
l’experiència del que s’havia �et a l’estiu, “des de
la Soci teníem molt clar que el projecte del campus nadalenc a casa era una proposta que havíem d’o�erir als nostres associats”, expliquen des
de l’organització. “Com és lògic, les inscripcions
no han estat tan nombroses com a l’estiu, però
els que hi han pres part, tant els que han repetit
del campus deljuliol com els qui s’han estrenat,
n’han quedat molt satis�ets”.

Tot el matí
A partir de les deu del matí, els nens i nenes
inscrits al campus de Nadal virtual es podien
connectar, des de casa i d’una manera molt senzilla, amb el grup de companys i companyes de
la seva edat i que li havia estat assignat, amb un
monitor, que els acompanyaria durant tot el
matí, fns a la una del migdia.
El campus presentava un programa molt
variat d’activitats que estimulaven la creativitat
i l’entreteniment, “alhora que es duien a terme
en un diàleg constant entre els nois i nosaltres
i els nois entre ells”, explica un dels monitors. I
és que una de les particularitats del campus és
que els monitors interactuaven contínuament
amb la canalla.

Ciències
Aquest taller estava dedicat a les activitats més de
ciències,tecnològiques i artístiques. “A partir d’una
metodologiavivencial per �er que els nens i nenes
participin en l’activitat jugant, vam treballar temes de programació in�ormàtica, de disseny digital en 3D i també algunes pinzellades d’art
gràfc”, detalla el monitor d’aquesta especialitat,
adaptada a les edats de primària i secundària.
Re-Crear
Aquest tercer camp d’actuació estava pensat per
introduir i treballar conceptes relacionats amb
l’ecosistema, el respecte per la natura i la sostenibilitat ambiental, tot això �ent servir materials i
estris reutilitzats i reciclables. Partint d’aquesta
base, els nens i nenes “van �er manualitats entretingudes i educatives, com l’estrella de Nadal,
�analets nadalencs i altres”, explica el Josep, el
pare del Martí, de 9 anys.
Aprendre i passar-s’ho bé
“M’ho he passat �orça bé amb el campus i el que
més m’ha agradat és el taller de cuina”, explicava
l’Èrica,d’11 anys,el testimoni de la qual ens serveix
de recull fnal del que va ser el Campus de Nadal
a Casa amb la Soci. Sembla clar que, en �unció de
les circumstàncies i adaptada a les necessitats de
cada moment, aquesta �órmula d’entretenir i
alhora transmetre valors a la nostra mainada és
un servei que ha triom�at.
www.lasoci.org
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CUINA EN LÍNIA

UN CONCURS
DOLCÍSSIM!
Els millors troncs de Nadal els vam preparar a la Soci
na de les mogudes queva animar
les �estes nadalenquesva ser sens
dubte el concurs de rebosteria
nadalenca organitzat per Gastronomía Bilbao i obert a tots els
membres de la Soci. El reglament era molt clar: tots els inscrits havien de preparar el tronc de Nadal, basant-se en la recepta
que la pro�essional de la rebosteria, Marta Zubieta (Bilbao Entretartas), ens havia presentat.
La preparació s’havia d’enregistrar en vídeo
i s’havia d’enviar a l’adreça del comitè organitzador, encapçalat pel delegat bilbaí,José Hurtado. Eljurat estava �ormat pel Director Territorial
Nord de CaixaBank, Kepa Badiola; per la mateixa
cuinera basca, Marta Zubieta, i per la presidenta
de la Soci, Victòria de Lucas.
“Ha estat molt estimulant veure com els companys i companyes s’han es�orçat per preparar
una recepta tan saborosa i que, a més a més de

U

Els j oves cuiners
van demostrar la
seva creativitat
amb els troncs.

passar-s’ho bé amb la creació,han pogut assaborir
en �amília”, ens explicaven des de l’organització.
Cal destacar que la majoria de receptes van
ser preparades per pares i flls, conjuntament:
“Per tant, l’activitat ha complert amb tots els
objectius que ens havíem marcat”.

Els tres millors
Després d’analitzar una per una totes les receptes presentades, el veredicte del jurat, que es va
�er públic en sessió telemàtica via Zoom, el 29
de desembre,va considerar el pastís elaborat pel
tàndem de cuiners �ormat per Belén Egidazu i
José Fontecha com el millor tronc de Nadal 2020
de la Soci.
També va merèixer tots els elogis i va ser nomenat el segon millor tronc el presentat per
Arantza Gorritxategi, mentre que el tercer més
votat va ser el tronc preparat per Mikel Barrechenea. Dolces enhorabones a tots!

Elj urat del concurs dels troncs de Nadal, format per Kepa
Badiola, Marta Zubieta i Victòria de Lucas coincideix en
la valoració positiva de l’experiència.
Kepa Badiola
Director Territorial Nord de CaixaBank
“Una de les poq ues esce nes d’aq uesta
pandèmia que m’ha tret un somriure va serveure
aquest caos inicial en els supermercats en
acabar-se el paper higiènic. Però és que un cop
solucionat aquest tema, es va esgotar un altre
producte: el llevat fresc. I és que durant el con�nament
molts ens vam llançar a muntar a les nostres cuines autèntics
obradors de forn i pastisseria per després compartir fotos de les
nostres creacions amb amics i familiars.
Això és precisament el que vam poderviure amb el concurs de
troncs nadalencs que va organitzar la secció gastronòmica de Bilbao
de la Soci i en què, a més,vaig tenir la sort de prendre part com aj urat.
I és que després d’haver estat rebent fotos,vídeos i receptes durant
tot el con�nament dels meus amics i familiars, es pot dir que m’he
fet un expert en avaluació de rebosteria a distància. Encara que, això
sí, la pena que m’enduc és no haver-los pogut tastar perquè tenien
una pinta impressionant. Ha estat un concurs, cal assenyalar, en el
qual la qualitat de les creacions ha estat excepcional i que torna a
posarde manifest elgust culinari que tenim els bascos. Moltes gràcies
a tots per participar-hi i perpermetre’m ser part d’aquesta iniciativa!”
Marta Zubieta
Bilbao Entretartas
“M’ha agradat molt poder participar com aj urat
en una iniciativa com aquesta en què, a través
d’un concurs de rebosteria no presencial,
participin companys i familiars de diferents llocs
de la Soci dels quals he pogut descobrir el bon
humor i les habilitats culinàries i creatives, a través
d’una recepta creada i pautada minuciosament per facilitar-ne
l’elaboració tenint en compte els inconvenients, ateses les
circumstàncies del moment. El bon resultat de la recepta té molt
a veure amb l’organització i la preparació dels ingredients (la mise
en place), així com amb la bona disposició i disciplina a l’hora de
seguir-la pas a pas.”
Victòria de Lucas
Presidenta de l’Associació
“Estic contenta que em convidessin a participar
en aquesta iniciativa tan maca. I molt contenta,
especialment, que hi haguessin participat nens
i nenes, �lls dels associats de diferents llocs, fent
bo el nostre lema de ‘j unts, més i millor’. Perquè
això és la Soci, també: una oportunitat de fer coses i
passar-nos-ho bé en família. Va ser una experiència molt divertida
i enriquidora perquè la veritat és que j o m’hauria menj at tots els
troncs nadalencs que es van presentar a concurs. Absolutament
tots. Quina bona pinta feien!
Percert, caldirque la votació es va dura terme de forma anònima;
és a dir, cada tronc s’identi�cava amb un número, sense cap nom. I,
insisteixo, enhorabona a tots els que hi van participar.”

SECCIONS MUSICALS

LA ‘NADALA DE LA SOCI’
Un dels obsequis més bonics que vam rebre
tots els components de la Soci durant les passades festes de Nadalva ser la nadala que van
enregistrar les distintes seccions musicals de la casa.
“La música ens emociona, ens connecta i ens apropa i
és una manera molt maca de transmetre sentiments”,
explica Josep Mitj ans, el delegat de la Coral Caelum,
una de les agrupacions participants en aquesta nadala
conj unta.
“Va ser molt divertit fer-ho”, afegeix elJosep. La companya Dolça López es va encarregar de contactar amb
les distintes seccions musicals de la casa per comentar-los la idea. Dit i fet, totes es van posar a la feina per
enregistrar per separat les seves nadales i enviar-les a
l’Òscar Peñarroya, el director de la Coral Caelum, que es
va encarregar de fer l’edició encadenada de totes les
nadales per crear la Nadala de la Soci , que està penj ada
a la nostra web.
Les veus de la Soci
Així, han gravat nadales músics de totes les seccions
musicals de la casa, és a dir: Música Popular Tenerife,
Música Moderna Madrid, Música Moderna Barcelona i
la CoralCaelum.També hiva participar elcompany Xavier
Valdivieso a la guitarra. “El resultat ha estat molt bonic i
és el millortestimoni d’amistat que les seccions musicals
podíem enviar a tots els companys i companyes de la
nostra Soci”. Un detall preciós!

Els companys i companyes de les seccions
musicals ens van fer un gran regal.

www.lasoci.org
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PUNT DE VISTA

LUIS COYA ALÁEZ
Historiador i arqueòleg en 3D

“Em sento
atret per les
etapes antigues”
ENTREVISTA: JOAN BEUMALA, PERIODISTA

a seva extensa col·lecció, de més
de 400 edifcis i objectes històrics modelats en 3D, que té
exposada a internet, és consultada per especialistes de mig
món. “Fins i tot m’han entrevistat des dels Estats Units”, comenta. És Luis
Coya Aláez, historiador i “arqueòleg digital”.

L

— La fotogrametria en 3D ens permet visualitzar
cada monument fins al més mínim detall. Es tracta d’un salt qualitativament molt significatiu,
tant pel que fa a l’estudi acadèmic com a la divulgació.

Així és. La �otogrametria en 3D serveix per a
ambdues fnalitats amb les mateixes eines. Després, a través del programari pots anar reduint
detalls de la mor�ologia de la peça i jugar amb
la textura per reduir el pes en megues i que pugui ser visualitzable per a qualsevol dispositiu.
— Es tracta d’un procés realment complex…

La di�erència més notable és que, per �er-ho
amb rigor científc, s’ha de geore�erenciar, escalar a la micra i, d’alguna manera, emular el
que �a un làser en una estació total topogràfca:
cobrir tots els buits i que les imatges se solapin
de �orma gairebé per�ecta. Un arxiu d’aquestes
característiques pot pesar diversos centenars
de gigues o més.
16

— Què et va impulsar a convertir-te en un “arqueòleg digital”?

Els últims anys del grau em vaig inscriure a un
curs a distància de la Universitat de Burgos i
v aig quedar enamorat de la potencialitat
d’aquests programes in�ormàtics per contribuir a la preservació i la divulgació del nostre
ric patrimoni cultural. Des de llavors, i d’això
j a deu �er uns quatre anys, he realitzat uns
quatre-cents models; més per entrenar-me i
evadir-me en temps lliure dels últims i durs
moments laborals, sigui dit de pas.
— La teva formac ió co m a histo riado r d’o n
va sorgir?

Aproftant el canvi al sistema Bolonya i les avantatjoses condicions en aquell moment del conveni per a la �ormació d’empleats, em vaig
matricular en Geogra�ia i Història per anar
orientant el meu possible �utur com a prejubilat a la recerca arqueològica, cosa que des de
nen m’atreia, però la vida em va
portar per altres camins.
— Actualment, estàs cursant el
doctorat en prehistòria.

A mi m’encanta la història antiga,
però a poc a poc m’he sentit atret
i atrapat per les etapes cada vegada més antigues o anteriors de

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

EM VAIG ENAMORAR
DE LA POTENCIALITAT
D’AQUESTS PROGRAMES
INFORMÀTICS PER A
LA PRESERVACIÓ DEL
PATRIMONI CULTURAL

l’ésser humà, una cosa que em sembla encara
més �ascinant. Estic cursant el doctorat en Història i Arqueologia a la Universitat Complutense de Madrid i m’he aventurat a realitzar la tesi
doctoral sobre el fnal del paleolític superior a
la conca del Sella.
— La teva col·lecció fotogramètrica en 3D conté,
sobretot, peces i monuments de l’època medieval. Per què?

E�ectivament, l’època medieval és l’etapa històrica de la qual potser tingui més models,
però és perquè és el més proper que tinc i amb
el que vaig començar. De tota manera i en rigor,
com a investigador em considero prehistoriador, però com a il·lustrador històric, que és del
que parlem, abasto totes les etapes. En aquest
sentit, tinc des de �òssils de �a milions d’anys
fns a màscares venecianes, passant per viles
romanes o palaus renaixentistes.
— Patrimoni històric en maj úscules...

Gairebé tot el que s’ha �et fns ara està relacionat amb patrimoni històric i prehistòric: esglésies, estàtues, pòrtics, �onts, viles, termes,
coves, guerrers xinesos, retaules, sarcò�ags
egipcis, arpons, bi�aces, una col·lecció de làpides vadinianes, que era una tribu original de
Cantàbria... Sóc un autèntic perill amb la càmera de �otos!
— Treballes en solitari o amb un equip d’arqueòlegs al teu costat?

A nivell gràfc, sí: treballo sol. Com a arqueòleg,
i en el context del doctorat, �ormo part de
l’equip de recerca que treballa en alguns j aciments paleolítics d’A stúries i codirigeixo un
projecte més relacionat amb el neandertal a la
província de Lleó.

— Quina és la “j oia” fotogramètrica de la qual et
sents més orgullós?

És una pregunta de di�ícil resposta, però potser
és la �ont d’Oviedo preromànica de Foncalada.
Va ser el meu primer model i té les dimensions
adequades perquè no et surti malament ni a la
primera. Em va agradar com va quedar i vaig
acabar-hi enganxat.
— Algun edi�ci, església o col·lecció d’obj ectes
pendents que voldries poder reproduir en 3D?

No poso límits a la creació 3D �otogramètrica,
si bé hi ha planifcats projectes relacionats amb
l’art prehistòric, detalls concrets de la catedral
d’Oviedo i amb l’art romànic.

Luis Coya, a
l’esquerra, en una
de les seves visites
als edifcis que
després recrea en
3D. A la dreta, amb
l’equip de recerca
a Astúries i la
renderització d’un
dels seus models.

— A través de quina plataforma podem consultar
a la teva col·lecció?

Els models estan allotjats a la plata�orma Sketch�ab (https://sketchf ab.com/luiscoya/collections), que
és la plata�orma més utilitzada per visualitzar
els models en 3D i en el visualitzador del qual
els obj ectes es poden �er més grans, manipular-los, moure’ls o girar-los lliurement. Es tracta
d’un visualitzador gratuït i de lliure accés a tots
els arxius allotjats.

El terme fotogrametria procedeix dels antics mapej ats tipogrà�cs en 2D de terrenys a través de la fotogra�a aèria. Dècades
després, la tecnologia ha permès generar modelats en 3D
combinant diferents fotogra�es. És una tècnica aplicable a l’arquitectura d’edi�cis, que poden ser recreats amb tots els seus elements �ns
a l’últim detall. En essència, l’algoritme encarregat de realitzar aquest
procés en els diferents programaris, es basa en el càlcul de la posició i
l’angle en què són preses les fotogra�es (bidimensionals), per generar
el model tridimensional.

www.lasoci.org
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MALLORCA OMPLE LES PISTES

PÀDEL MALLORCA
VA DISPUTAR EL
TORNEIG SOCIAL
Les pistes del Fit Point de Palma van estar completament ocupades pelspadelers mallorquins
de la Soci gràcies alTorneig Social que la secció Pàdel Mallorca va organitzar per a tots els seus membres, amb el nou delegat, Toni Vadell, al capdavant. Es
tractava del primer campionat organitzat per la secció
mallorquina des que va esclatar la pandèmia, per la qual
cosa l’esdeveniment estava envoltat d’un component
emotiu afegit. “Feia molt de temps que no podíem trobar-nos i ens va fer molta il·lusió fer-ho”, explica el delegat. Durant tota laj ornada, els companys i companyes
padelers vanj ugar de manera intensa, en uns partits en
què, sobretot, es feien evidents les ganes de j ugar a
pàdel, més enllà del resultat. Així, a les pistes de pàdel
de les instal·lacions que van acollir el torneig es va viure
“unaj ornada esportivament intensa i molt entretinguda”.
Dues categories
En format de pàdel exprés, es van formar dos quadres
de competició. En la primera categoria, la parella formada perJoan Martín iAntoniVadellva aconseguir el primer
lloc, mentre que Joan Miralles i Jaume Alemany van assolir el sotscampionat. Pel que fa a la segona categoria,
Manolo Serra i Pep Cavaller van ser els que van tenir el
millor dia i van guanyar el torneig, mentre que Llorenç
Munar i Llorenç Fresno es van fer amb el segon lloc.
Després del torneig i seguint totes les normes de
seguretat per la pandèmia, es va procedir a l’acte de
lliurament de premis, al qual també va assistir el coordinador balear, Enric Ferrer Motos.

Els ‘padelers’ mallorquins van viure un gran dia.

US HI VOLEM A TOTS!

ASSOCIA’T AMB UN
SIMPLE TRÀMIT 'ON-LINE'!
Per fer-se associat o associada i poder gaudir de tots els
avantatges que suposa formar part de l’Associació del Personal
de ”la Caixa”, només cal un tràmit molt
senzilla través de la nostra pàgina web.
Accedim a www.lasoci.org i, tot
seguit, fem clic a l’opció “alta on-line ”,

que es troba a la part superior dreta de la pantalla; emplenem el formulari i l’enviem.
Si treballes a CaixaBank o a la
Fundació, estàs llegint la nostra
revista i no ets associat: company
o companya, no t’ho pensis més!
Apunta’t i sigues dels nostres!

TEMPS DE NEU

ELS PRIMERS
ESQUIADORS DE
LA TEMPORADA

No hi ha res com
una sortida a la neu
per als components
d’Esquí Girona.

Esquí Girona va organitzar una esquiada a
la Masella i una setmana blanca a Baqueira
s sentir lliscar dels esquís, marcar el descens, puntej ar amb
els pals... És la neu i ets tu”. Els
esquiadors gironins van dur a
terme la primera escapada a la
neu, en clau de la Soci, de la
temporada. Com és habitual, l’estació escollida
va ser la Masella.
Esquí Girona està �ormada per companys i
companyes de diverses localitats gironines. En
aquesta sortida inaugural de la temporada 20202021 a la Masella, el punt de trobada va ser la
ca�eteria solàrium del Pla de Masella, just al
darrere de les taquilles de l’estació, on el delegat,
Josep Foradada, va repartir els �or�ets entre tots
els participants. “Vull donar les gràcies a tots els
companys i companyes que van prendre part en
la primera sortida de la temporada per la seva
responsabilitat a l’hora de respectar totes les mesures de seguretat i per entendre en tot moment
que, lamentant-ho molt, no podíem �ormar un
gran grup per esquiar plegats”, ens explicava el
delegat gironí poca estona després d’haver com-

É

pletat l’última baixada. I precisa:
“Hem esquiat en grups de dues, tres
o quatre persones, com a màxim”.

En grups reduïts
Això sí, les parelles i els grupets ens van
�ormar tenint en compte els nivells de cadascú per poder viure una jornada intensa, en la
qual va prendre part “un total de 19 participants
quevam gaudir d’una molt bonajornada d’esquí,
amb neu una mica dura al matí i que cap al
migdia gairebé es va anar des�ent en neu pols”,
explica el delegat gironí. L’expedició va estar
�ormada per esquiadors de totes les edats.
L’activitat va tenir lloc seguint totes les precaucions de seguretat indicades per l’estació.
Josep Foradada �eia aquesta valoració fnal: “En
defnitiva, vam passar-nos-ho molt bé esquiant i
ens vam endur cap a casa,juntament amb el bon
regust,les ganes de, si les condicions ho permeten,
tornar-hi per poder gaudir de més esquiades”.
Esquí Girona, la millor opció per als esquiadors gironins. T’hi apuntes?
www.lasoci.org
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CANT CORAL
CANTA A MOLDÀVIA
La Coral Caelum va obtenir el Diploma d’Or del Festival
Internacional de Nadales de Moldàvia
a Coral Caelum assoleix el
quart lloc en el Festival Internacional de Cançons de Nadal
de Moldàvia, en la modalitat
de corals mixtes.
“Ens van suggerir que ens
hi apuntéssim, j a que la versió d’enguany era
on-line , vam presentar la nostra nadala i ens ha
fet molta il·lusió aconseguir aquest lloc tan
destacat”, explica el delegat de la secció Cant
Coral Barcelona,Josep Mitjans, poc després que
li fos comunicat el veredicte.
La bona factura de l’obra també va ser valorada pel j urat del Colinde, Colinde… Feeria
Muzicii Existã!, és a dir, el festival de música
dedicat al cant coral que s’organitza a la República de Moldàvia, un país amb molta tradició
en aquest gènere i que ha premiat la nadala de
la Caelum per la seva bona interpretació, originalitat i impecable edició.

L

Acurada edició
Cal dir que, la nadala de la Coral Caelum, la
mateixa que va ser enregistrada per crear la
nadala conjunta amb les altres seccions de la
Soci, tenia la particularitat que va ser gravada
individualment per cadascun dels cantaires
participants, veus masculines i femenines.
Posteriorment, el director del grup, l’Òscar
Peñarroya, es va encarregar de fer les oportunes
mescles per procedir a l’edició de la peça en versió coral.Una tasca que va requerir de molt temps
i molta precisió per quadrar bé totes les veus,
una de les parts més importants de tot el procés.
La qüestió és que la nadala va circular per
les xarxes i va rebre molts elogis de part de
membres de la Federació Catalana de Cant Coral, alhora que va animar la Caelum a presentar-se en el certamen de Moldàvia. “La nostra
nadala està molt ben editada i, francament, fa
patxoca”, explica Mitj ans. Un motiu per sentir-se orgullosos de la seva feina.
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Diploma d’Or
Més d’una trentena de corals es van inscriure
en la categoria de corals mixtes, en la qual concursava la Caelum. El jurat va atorgar el Grand
Prix del certamen a la coral argentina Pro Música Antiqua, de la localitat de Rosario (Santa
Fe). Per la seva banda, la coral de la Soci va obtenir el Diploma d’Or. “Cal dir que, si hagués
existit una modalitat per a gravacions totalment
virtuals, amb les veus enregistrades a part, hauríem quedat segons”, matisa el delegat. I és que
altres grups van enviar la nadala enregistrada
presencialment.
El Feeria Muzicii Existã! s’organitza cada
any de manera presencial i per a grups de Moldàvia, però a causa de la pandèmia el certamen
es va readaptar al format on-line i es va obrir a
corals de tot el món.
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L’actuació de la
Coral Caelum va
tenir una gran
resposta per part
delj urat del festival
moldau.

ARTS ESCÈNIQUES

LA TEATRAL
ACTUA A PIERA
a ser una �antàstica nit de teatre... Una molt bona i càlida
acollida del públic. Va ser una
gran experiència per a totes i
tots els actors i actrius de la teatral que han �ormat part del
projecte”, ens deia M. Àngels Sellés quan encara
se sentien els aplaudiments del públic que, en
a�orament limitat,va acudir al Teatre Municipal
de Piera (Anoia) per veure la representació de
l’obra Desconeguda, amb la qual la companyia de
teatre de la Soci va participar en el 44è Concurs
de Teatre Amateur Vila de Piera, un dels de més
renom del teatre d’afcionats.
En el moment de tancar aquesta edició, el
jurat encara no havia �allat els premis,ja que la
gala de lliurament de premis, que s’havia de
celebrar al Teatre Foment a començaments d’any,
encara estava pendent de data a causa de les
restriccions del Procicat, el gabinet tècnic de la
Generalitat per avaluar les mesures a prendre
per combatre la pandèmia.
L’obra de la Teatral ha competit amb Descalços pel parc , de la companyia del Teatre del Centru, de Canet de Mar;Invisibles , de Génesis Teatro
de la Peña Fragantina, de Fraga; Un j oc perillós ,
d’Onze al Teatre, de Sant Quirze del Vallès;Escac
i mat , de Qollunaka Teatre; Les arrels , de Teatre

V

d’A mics de les Arts, i Innocència, de Teatre d’A quí
i d’A llà, tots tres grups de Terrassa; a més d’Angoixa , del grup Tàndem, de Santa Perpètua de
Mogoda.

Qualitat de totes les obres
En valoracions �etes a la web de l’Ajuntament de
Piera, l’organització del certamen va valorar “de
�orma molt positiva aquesta edició especial del
concurs, marcada per la Covid-19, sobretot per
la bona qualitat de totes les obres escollides”.
En el proper número, us desvelarem el veredicte. Sigui quin sigui, però, “amb el simple �et
d’haver pogut participar-hi i actuar, la Teatral
j a es dona per totalment satis�eta”, conclou la
Sellés. Bravo!

Desconeguda és obra d’À ngels Sellés a partir de la novel·la d’Isabel-Clara Simó T’imagines la vida sense ell? La Teatralva estrenar-la
al CaixaForum el passat mes de febrer, pocs dies abans que es
decretés l’estat d’alarma per la pandèmia. És un relat aspre i que toca la
fbra, un al·legat contra el maltractament de gènere, tot acarant una traumàtica experiència viscuda en plena Postguerra i un cas actual.

www.lasoci.org
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CAMINAR
FENT CAMÍ PER LA COMARCA

CAMINANTS BAGES-BERGUEDÀ S’A BRAÇA AMB EL FRED
Santa Maria de Merlès és un municipi de la comarca
del Berguedà, tot i que tradicionalment sempre havia
format part de la veïna comarca del Lluçanès. El municipi és travessat per la riera de Merlès, que el divideix en dues
parròquies: la de Santa Maria a occident i la de Sant Martí a
orient. Doncs bé, aquest enclavament va ser el punt de trobada per la ruta duta a terme per la primera de les dues últimes
sortides de Caminants Bages-Berguedà del 2020. Ens ho explica el delegat,Josep Illa: “La caminada va partir del centre de
la parròquia de Santa Maria i vam fer camí cap a la capella de
Santa Magdalena, des d’on vam continuar passant pel molí
d’Escrigues abans d’arribar a la parròquia de Sant Martí de
Merlès. Vam haver de modifcar la ruta en no poder creuar la
riera per on volíem. Coses que ens poden passar, aquells dies
havia plogut molt. La ruta va puj ar al turó del castell de Merlès
fns a trobar-nos amb els racons del gorg Blau per acabar novament a Santa Maria de Merlès”.
Caminant amb molt de fred
Uns dies després, la secció dels caminants de les dues comarques es va tornar a trobar a la localitat d’A rtés, una vila de la
comarca del Bages, dins la zona natural de la vall de la Gavarresa, per cobrir la ruta de les masies.
Va ser una ruta circular, “que vam fer sota un fred que pelava. Molt de fred. Vam caminar entremig de camps del Pla del
Bages, onj a començava a despuntar el verd dels sembrats i
les vinyes i on s’estaven esporgant els ceps”.
Ambdós traj ectes superaven per poc els 13 quilòmetres i
es van completar en un temps aproximat de 3 hores i 30 minuts.
Rutes completades!
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TENERIFE

ELS PIRAGÜISTES
NO DEIXEN
DE REMAR
Emparats per una climatologia molt favorable, la secció
Piragüismo Tenerife fa palades durant tot l’any. Aquest hivern no
està sent una excepció i els piragüistes
canaris, amb Juan Andrés Herrera al
capdavant, han fet diverses sortides en
caiac de mar, en rutes que acostumen
a sortir del port esportiu de Radazul
amb destinació a Varadero.
Durant la regata, i complint amb les
mesures de seguretat decretades per
la pandèmia, els compa nys i companyes de la secció canària practiquen el
rem i aprenen nous recursos tècnics,
“concretament a remar amb onades i
vent en contra”, precisa el delegat.

BRINDAR AL PAÍS DEL CAVA

Remar i passar-s’ho bé
“El que destaca per damunt de qualsevol altre aspecte 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 de
la secció canària. Qui més s’apunta a
Piragüismo Tenerife?

CAMINANTS BARCELONA FA
UNA RUTA PEL COR DEL PENEDÈS
“Aquesta era una ruta quej a feia
temps que teníem pensada i � nalment vam poder-la dur a terme tot coincidint amb les dates nadalenques”, comenta el delegat de Caminants
Barcelona, Eduard Riu, per presentar-nos
la visita que la secció va fer a la comarca
vitivinícola i cavista del Penedès.
“Va anar molt bé, de fet, es tractava
sobretot de fer una petita caminada per
trobar-nos abans de les festes nadalenques i rematar-ho amb un petit piscolabis i
un brindis amb cava. Tot a l’aire lliure i mantenint les mesures de seguretat”, afegeix
el delegat barceloní.

Torre de l’Aigua
Efectivament, va ser una ruta molt senzilla, idònia per estirar les cames i gaudir del
magní�c paisatge de les vinyes penede senques. La caminada va partir de la zona
esportiva de Vilafranca del Penedès, per
endinsar-se per un traj ecte pla i molt assequible pels voltants de la vila, amb parada obligada a la torre de l’A igua, un
edi�ci ubicat al terme municipal de Pacs
del Penedès, inclòs en l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Caminants Barcelona, aposta per una
temporada més fent camí i fent Soci. Ens
hi apuntem?

www.lasoci.org
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BRIDGE BARCELONA

S’ACOSTEN A
LES 150 ‘POOLS’
VIRTUALS
Bridge Barcelona s’ha mantingut
molt activa a través d’internet durant
tota aquesta temporada. Els companys i companyes de la secció, amb Xavier
Villalobos al capdavant, s’han anat citant
regularment a la sala virtual del Bridge Base
Online (BBO), on han gaudit participant en
les pools socials i didàctiques que han anat
substituint les sessions presencials del seu
calendari.
En funció del nombre dej ugadors inscrits
“formem grups de vuit o quatrej ugadors”, ens
explica el delegat. Així, les pools didàctiques
esj uguen amb mans preparades perj utges
del BBO i al fnal de cada sessió es lliura als
participants les subhastes correctes.

Les dues seccions van j ugar un partir molt disputat.
RIVALITAT

EL DERBI GIRONÍ
DEL FUTBOL SALA
es seccions de
Futbol Sala Empordà i Futbol
Sala la Selva van
tancar la temporada 2020 amb
un matx que es va jugar a Figueres. Ens ho explica el delegat empordanès, en �uncions de cronista, Ra�ael Mateu: “El partit que
vam disputar les dues seccions
històriques del �utbol sala gironí,
com som FS Empordà i FS la Selva,
cal qualifcar-lo d’interessant i
d’extraordinari.
Interessant? Perquè sempre es
tracta d’un duel molt disputat.
Extraordinari? Perquè les circumstàncies actuals marcades per la
pandèmia el van convertir en un
esdeveniment molt especial.

L
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En una pista a l’aire lliure del
poliesportiu Gol Sud de Figueres,
ens vam reunir un grup de ‘valents’—i és que hi �eia molta �red—
perj ugar un partit que va acabar
—atenció— amb un ajustat marcador de 7-6, a �avor en aquesta
ocasió de l’equip de l’Empordà.
Després del matx, els components d’ambdues seccions ens
vam prendre una copa de cava
plegats, però respectant totes les
mesures de seguretat, per desitjar-nos un bon any 2021.
I cap a casa vam tornar tots els
companys, molt contents d’haver-nos pogut reunir una vegada
més per mantenir l’associacionisme ben viu i matar el cuquet del
�utbol”. La Selva i Empordà, el
derbi gironí de la Soci.
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Socials i didàctiques
“Les pools virtuals funcionen molt bé, estan
ben organitzades i el desenvolupament de
les partides és molt real, tots ells aspectes
que han contribuït a fer que l’acceptació
d’aquest format hagi estat sensiblement
positiva per al grup”, ens comentava Xavier
Villalobos.
Una dada que certifica aquesta bona
acollida és la de més de 150 partides disputades per la secció, “des del mes de març
passat, vam fer la primera partida de prova,
perveure si ens agradava”. El mes de desembre, l’últim registrat, la secció va presentar
fns a quatre convocatòries en dies distints,
tres de socials i una partida amistosa amb
equips del club Mayda. Certament, les pools
virtuals han agradat!

A L’AIRE LLIURE

GOLF SEVILLA
ARRENCA AMB
EL TORNEIG DE REIS
La secció sevillana va començar el 2021
amb la disputa d’un magnífc torneig social
inici de l’any va ser molt positiu
per als companys de Gol� Sevilla, ambJesús María Cascallana
mantenint el caliu de la secció
sevillana dels afcionats a l’esport dels 18 �orats.
Així, el 4 de gener passat, els amics sevillans
afcionats al gol� van disputar el seu tradicional
Torneig Social de Reis, que va tenir lloc al club
de gol� Zaudin de Tomares.
S’hi van presentar 22 de les millors targetes
de la secció, “que vam competir en unajornada
de gol� excel·lent, amb molts recorreguts de mèrit i premis a repartir entre els sis millors classifcats”, explica el delegat sevillà.
Cal destacar també que, en aquest torneig,
“vam tenir el plaer de donar l’alternativa i la
benvinguda a les companyes Trinidad Pinillos
i Arancha Tomé, que per primera vegada participaven en un torneig dels nostres i ho van �er
amb els seus hàndicaps recentment estrenats”,
a�egeix el delegat.

L’

Classifcació
El torneig es va disputar pel sistema de puntuació Stable�ord i el campió absolut, després

d’una matinal certament inspirada, va ser el
mateix Jesús M. Cascallana (38 punts), seguit de
José Aguilar Martín (també amb 38 punts), mentre que Manuel Villa (36), Ilde�onso Ramírez
(36), Luis Giménez (35) iJuan Gutiérrez (35) van
completar la classifcació fns a la sisena posició
respectivament.
Gol� Sevilla comença el 2021 amb un swing
associatiu excel·lent.

Què vol dir
Stableford?
Stableford és un
sistema de puntuació
utilitzat en el golf. En
lloc de comptar el nombre total de cops
realitzats, se sumen
punts en funció del
nombre de cops
realitzats a cada forat.

Tots els torneigs socials que organitzen les nostres seccions es duen
a terme seguint els protocols de
seguretat i higiene per la Covid-19 establert
per les autoritats sanitàries, com el de mantenir en tot moment la distància mínima de
dos metres, portar la mascareta en tot moment i evitar les aglomeracions, entre altres
indicacions més específques.

www.lasoci.org
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SEVILLA

PULMONS I CAMES
DE FERRO
Alguns corredors i corredores de Triatlón y Fondistas Sevilla, entre els
quals el delegat, Fernando Rubiales,
i Pedro González (els dos protagonistes de les
fotogra�es que acompanyen aquesta informació), van tornar a competir plegats. Ho van
fer amb motiu de la disputa del V Trail Ciudad
del Cobre - Sierra de Gerena.
“Es van repartir pocs dorsals, pel tema de
poder mantenir les distàncies, però la veritat
és que la prova va estar molt ben organitzada,
amb una sistema esglaonat a la sortida i tothom
amb mascareta”, explica el delegat dels fondistes sevillans.
Val a dir que el Trail Ciudad del Cobre és
una prova de la modalitat 26K, és a dir, de llarg
recorregut. Un repte exigent, amb sortida i arribada ubicada a l’Estadi Municipal de Gerena.
Els nostres triatletes van completar el recorregut amb uns temps més que bons.
Secció interterritorial
Cal indicar que la secció sevillana, que inicialment es va nodrir de corredors sevillans, a
mesura que ha anat acumulant traj ectòria ha
sumat per a la causa companys d’altres províncies andaluses com Huelva, Cadis, Còrdova o Jaén.
“Estic convençut que el 2021, de mica en
mica la cosa millorarà i tindrem moltes més
oportunitats de retrobar-nos i córrer plegats”,
afegeix Fernando Rubiales. Segur que sí.

Fernando Rubiales i Pedro González
són dos autèntics especialistes en les
proves de fons.
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TAST DE SUCS
DE FRUITES I VERDURES
La combinació de sucs de fruites i verdures diverses va donar
resultats sorprenents en una activitat força singular

Els sucs que es van fer servir eren d’elaboració natural, i es van acompanyar amb d’altres productes de gran qualitat.

mb la voluntat d’experimentar les sensacions dolces i saboroses al paladar, i en el
marc de les trobades gastronòmiques online que està impulsant, amb una molt bona
acollida, la secció Gastronomía Bilbao per
a tots els companys i companyes de la Soci,
va tenir lloc un taller virtual dedicat als sucs de fruites i
verdures.
“Del que es tractava era d’aprendre a treure-li el màxim
suc, mai més ben dit, a les begudes fetes amb el suc de fruites
i verdures, veient que es poden fer moltes combinacions
diferents, totes molt saludables per al cos i molt bones per
assaborir a qualsevol hora del dia”, ens explicava en Jesús,
un dels responsables del segell Pressumia, l’empresa que va
impartir la sessió.
Així, els companys i companyes, la maj oria de diferents
seccions gastronòmiques de la Soci, que es van inscriure a
l’activitat van rebre, amb uns dies d’antelació, una caixa
amb un assortiment de sucs de fruites i verdures envasats
en ampolletes de plàstic PET, és a dir, reciclable, “l’únic recipient que, ara com ara, pot conservar els sucs sotmesos al
tractament HPP, és a dir, d’alta pressió”, afegeix en Jesús.
En aquest punt, cal aclarir que l’elaboració dels sucs que
es van fer servir en aquesta sessió era totalment natural,
sense sucres ni conservants, provinents de la Ribera d’Ebre
i de Sòria, d’on és l’empresa Pressumia.

A

Els secrets dels sucs
El dia i l’hora convinguts, els participants es van connectar a
la plataforma Zoom, on els ponents de Pressumia, en Jesús i
en Mariano, van fer una presentació, posant èmfasi “en la
tècnica d’elaboració que redueix l’oxidació i conserva tots els
nutrients intactes”, i tot seguit es va iniciar el tast guiat de cadascun dels sucs que incloïa la sessió. “Va ser una manera nova
i entretinguda de tastar sucs naturals,ja que cada tast es va illustrar amb les explicacions dels especialistes, que ens van
detallar la composició de cada suc, la manera com s’elaborava,
les possibles combinacions de sucs per preparar begudes riques
en vitamines, etcètera”, explica un dels participants.
En un altre moment de la sessió es va acompanyar el tast
amb alguns aliments per animar la festa, com formatges i
pernil. La sessió va acabar amb una sobretaula dedicada als
precs i preguntes, per aprendre més coses, aclarir dubtes i
demanar consell sobre la preparació dels sucs.
Entretingut i interessant
“Va ser una sessió entretinguda i interessant i en alguns casos
va ser sorprenent comprovar com la combinació de sabors de
fruites i verdures que no ens hauríem imaginat mai, i penso
en l’api, el gingebre o la remolatxa, pot contribuir a crear uns
sabors originals i, en alguns casos, molt bons”, explica el delegat de Gastronomía Bilbao,José Hurtado de Mendoza. “Això
sí: sempre beguts en fresc”. Entesos.
www.lasoci.org
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FOTOGRAFÍA MADRID
NO AFLUIXA
La j ove secció fa cursets d’aprenentatge via telemàtica
na de les propostes amb les
quals la secció Fotogra�ía Madrid està guanyant nous seguidors és la dels cursos on-line a
través de convocatòries per la
plata�orma Zoom. L’última
experiència registrada per aquesta redacció va
ser el taller virtual d’iniciació a la �otografa
digital que els afcionats madrilenys a la �otografa van dur a terme amb el delegat, Ra�ael
Toval, al capdavant: “En aquesta ocasió vam
tenir una participació de nou interlocutors,
alguns des de �ora de casa seva i �ent �otografa
de carrer i altres des del Zoo de Madrid; és a dir,
amb connexions de mèrit”.

U

Primer any
Fotogra�ía Madrid està a punt de completar el seu
primer any de trajectòria. En un context certament complicat, això és obvi, el seu delegat en �a
aquesta valoració: “Just quan estàvem a punt de
començar els nostres primers cursets d’aprenentatge,va començar la pandèmia, per la qual cosa
vam haver de restar inactius,ja que les reunions
que havíem previst s’havien de �er en espais tancats i, com que som més de deu inscrits, les restriccions de les autoritats ens ho van impedir”.
Sessions virtuals
De totes maneres, les ganes de tirar endavant el
projecte i les possibilitats que actualment ens

o�ereix la tecnologia de les comunicacions van
�er que, “gràcies a la plata�orma Zoom de la Soci,
recuperéssim les nostres il·lusions per començar
a impartir els cursets d’aprenentatge per, més
endavant, quan es puguin tornar a �er petites
sortides, quedar per poder posar en pràctica el
que hem après”.

Zoom continua sent
una eina molt útil
per als a�cionats a la
fotogra�a.

Intercanvi de coneixements
A més a més, el delegat madrileny remarca el �et
que, gràcies a les sessions telemàtiques, “hem
descobert que a la secció tenim uns grans pro�essionals en diverses tècniques de la �otografa que
pensem explotar en benefci de tot el grup”.
Fotogra�ía Madrid és, sens dubte, una proposta molt interessant.

HISTORIA MADRID

Els companys i companyes d’Historia Madridvanacomiadarel2020
amb una passej ada pel centre
històric de la Villa y Corte, engalanada amb
els llums de Nadal. La sortida es va dividiren
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dues parts, una primera, en què el grup va
visitar el parc del Retiro, i una segona, dedicada a visitarels pessebres d’algunes de les
esglésies amb les quals la delegada, Lourdes
López, havia contactat prèviament.

APUNTA, DISPARA I CÀMARA

FOTOGRAFIA GIRONA VISITA LA GOLA DEL TER
Ben abrigats i amb les càmeres i els obj ectius a punt per
captaramb tota l’essència les imatges més impactants.
Amb aquesta empenta, els fotògrafs gironins, amb el
seu delegat, Manel Pérez, encapçalant el grup, van encarar l’última sortida de l’any, a la Gola del Ter pel seu marge nord, un
paratge esplèndid per practicar la fotogra�a d’exteriors i paisatges.
Proveïts de mascaretes, guardant sempre les distàncies i
compartint vehicles els membres d’una mateixa bombolla, l’expedició de Fotogra�a Girona va trobar-se a les 8.45 h en un punt

concret de la localitat de Torroella de Montgrí, des d’onva fercamí
cap al destí �xat. “Va ser un dia fred i tot era molt diferent des de
l’inici: d’entrada, res de compartir cotxes, mascaretes, guardar
distàncies… Els quivarenvoler es van endur l’entrepà i cap a casa”,
ens comenta el delegat gironí. “Però, després de molts mesos,
poder-nos veure físicament va ser un plaer”, conclou.
La Gola delTerva ser un emplaçament ideal per a la creativitat dels col·legues gironins, que van poder retratar imatges realment espectaculars, com la que acompanya aquesta notícia.

NOVEL·LA

JOSÉ LUIS MUÑOZ ACOMPANYA CORTÉS
Quan encara no s’havia assecat
la tinta de la seva penúltima
novel·la i llibre número 50 en el
compte de publicacions de l’autor, El viaj e infnito (Bohodón Edicions, 2020), una
novel·la molt personal i en cert sentit autobiogrà�ca sobre elviatge de la vida,José
Luis Muñoz, canvia ara radicalment de
registre.
En aquesta ocasió, el nostre company i
reconegut escriptor, guanyadorentre diversos premis delSonrisaVerticalo elCafé Gij ón,
ens convida a un apassionant viatge en el
temps i, concretament, ens trasllada cinccents anys enrere per acompanyar Hernán
Cortés en la seva conquesta de Mèxic.
El centro del mundo (Almuzara, 2020),
que és com es titula l’última novel·la del
nostre company, reuneix èpica, història i
aventura en les seves gairebé cinc-centes

pàgines i quinze anys d’escriptura i rigorosa documentació.
José Luis Muñoz ens ofereix un relat
detallat d’un dels fets històrics més importants de la colonització espanyola que
ofereix al lector les dues cares d’aquest
esdeveniment, la dels espanyols conqueridors i la dels asteques conquerits.
Targeta de presentació
Entre els comentaris que, en les seves primeres setmanes a les llibreries, ha provocat l’última novel·la de José Luis Muñoz, cal
destacar l’opinió el prestigiós escriptor,
José Carlos Somoza, que s’hi ha referit en
els termes següents: “L’ambiciosa i supèrbia El centro del mundo és un magnífic
exemple d’aquest creador genial i variat “.
O, el que és el mateix, una invitació a la seva
lectura en tota regla.

‘El centro del mundo’, la nova
novel·la de José Luis Muñoz.

www.lasoci.org
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JOSEP GARCIA
Mestre internacional d’escacs

“Els escacs m’han
permès disputar
un Mundial per
correspondència”
ENTREVISTA: JOAN BEUMALA, PERIODISTA

èxit de la sèrie de televisió Gambito de dama a la plata�orma
Net�lix ha tornat a posar els
escacs a primera línia. N’hem
volgut parlar amb el nostre collaborador i escaquista contrastat. En J osep Garcia, responsable de la secció
d’escacs de la nostra revista, és mestre internacional d’escacs per correspondència i sotscampió
d’Espanya en la mateixa disciplina.

L’

— Què signifquen per a tu, Josep, els escacs?

Sobretot, una diversió. És a dir, m’agrada molt
pensar en escacs:jugar, estudiar idees, analitzar
partides, resoldre problemes, seguir partides
en directe o per internet, resoldre el problema
del diari, rebre cursos... Però a la pràctica també
ha resultat una �orma de socialitzar-me, d’exercitar la ment, d’estructurar el pensament, de
prendre decisions, d’assumir els errors, de respectar el contrari... I ara, a la meva edat, també
és un bon exercici per prevenir l’A lzheimer.

— Què t’ha semblat ‘Gambito de dama’?

La veritat és que no l’he vista...
— Comencem bé...

Però n’he sentit a parlar a bastament en dos
programes de ràdio setmanals, només dedicats
als escacs. Tothom l’ha lloada molt per la seva
qualitat cinematogràfca.En l’aspecte dels escacs,
han estat molt ben assessorats i les situacions
sobre les partides, les actituds i el mateix joc són
molt correctes,ja que estem acostumats a veure
pel·lícules amb peces mal posades, posicions
impossibles...
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— Quan t’hi vas afcionar?

Tenia 11 anys. Un company de classe em va ensenyar a jugar, en una sessió. Un cop a casa, amb
botons i algunes monedes em vaig �er un joc i el
taulerja era la cara posterior del parxís. Després
de pocs dies, quan el meu pare ho
va descobrir i va saber que practicaELS ESCACS SÓN UNA
va escacs, ràpidament em va comDIVERSIÓ. M’AGRADA
prar un j oc (ell j a sabia jugar-hi).
JUGAR,
ESTUDIAR IDEES,
Vaig anarjugant amb companys de
RESOLDRE PROBLEMES,
l’escola i, un parell d’anys després,
SEGUIR PARTIDES...
un treballador del taller de �usteria
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del meu pare, que era jugador �ederat, va anunciar que en el seu club �eien una campanya de
�ormació de nanos. Vaig anar cap allí i des de
llavors he competit com a �ederat.
— Ets mestre internacional ICCF...

La ICCF és la Federació Internacional d’Escacs
Jugats per Correspondència (per correus). S’envia
una carta amb la jugada i el contrari respon pel
mateix sistema (actualment es �a per correu electrònic). Es va jugant per grups de la mateixa categoria, tots contra tots, alhora. Com que la durada mitjana d’una partida era de més d’un any,
vaig arribar ajugar 70 partides simultàniament.
Amb el temps, vaig aconseguir anar ascendint
des de la cinquena categoria fns a la màxima,
que t’atorga el títol de mestre internacional.

molt interessats. A part, hi ha els pocs superdotats. Si l’aprenentatge es �a des de petit, i es reben
bones classes, es pot arribar a un bon nivell de
j oc, i els que estan menys dotats i perden, ho
deixen córrer. Tanmateix, perjugar bé, molt bé,
s’han de tenir unes certes qualitats innates, com
és la capacitat d’anàlisi, memòria, esperit de
competició, imaginació... I s’ha de treballar molt.
Els grans jugadors d’escacs podem dir que hi
dediquen vuit hores diàries o més.

En Josep Garcia
continua participant
en tornej os. Els
escacs són la seva
passió.

— Hi ha una franj a d’edat idònia per a unj ugador?

Per jugar al màxim nivell, sí. La �ranja ha anat
baixant. Actualment valorem que està entre els
20 i els 30 anys. Veig que passa el mateix en el
�utbol.
— Els millors de la història?

— Ser mestre internacional t’ha permès disputar
un Mundial...

Sí, un Campionat del Món en la categoria primera. També he estat sotscampió d’Espanya.
Vaig deixar de competir �a uns 15 anys, quan tots
els jugadors utilitzàvem ordinadors.

És di�ícil comparar di�erents èpoques. Bobby
Fischer va ser un gran geni;Aleksandr Alekhin,
el millor �a cents anys; Garri Kasparov va renovar
la concepció del joc; l’actual campió, Magnus
Carlsen, és una màquina.
— El teu millor record com a escaquista?

— Per què?

Perquè és una tècnica molt impersonal. Simplement es tracta d’escollir alguna de les dues o
tresjugades que l’ordinador considera millors.
— Tothom pot j ugar bé a escacs?

Crec que en tots els aspectes de la vida s’ha de
tenir una aptitud innata mínima, per realitzar
allò correctament. Després, l’afció per aquell
tema ens porta a treballar-lo a �ons i a estar-hi

El títol de campió de Catalunya de segona categoria. I en clau de Soci, el títol de campions d’Espanya per equips de caixes d’estalvis que vam
aconseguir. També he dedicat molt temps als
escacs com a directiu: president de club durant
vint anys, tresorer de la Federació Catalana, pro�essor d’àrbitres, director de torneigs... En aquesta �aceta també tinc grans satis�accions, sobretot
la d’haver �acilitat que altres persones puguin
gaudir dels escacs.
www.lasoci.org
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JOSÉ LUIS MUÑOZ

‘Corpus Christi’

Potencia visual, furor interpretativo y originalidad no
le faltan a este �lme polaco candidato al Oscar a la
mej or película de habla no inglesa. Jan Komasa (Poznan, 1988) narra la experiencia de David, unj oven y
violento delincuentej uvenil obsesionado por la religión, que se disfraza de cura para huir del reformatorio y asume su rol con tanto entusiasmo que llega
a creerse sacerdote y asume, en la pequeña localidad
a la que va a parar, un papel de sanador para curar
una viej a herida que divide a la población (un accidente de coche que acaba con susj óvenes ocupantes muertos) por medios poco ortodoxos.
El de la impostura, que acaba imponiéndose, no
es un tema nuevo en el cine (ahí está El general de la
Rovere , dirigida por Roberto Rossellini e interpretada
porVittorio de Sica, o, más recientemente, El capitán
de Robert Schwentke). Jan Komasa sitúa al espectador, con una parquedad de imágenes ej emplar, en
el entorno violento del reformatorio en una turbadora primera secuencia y enseguida �j a la cámara en
ese portentoso, histriónico e inquietante actor principal, amo de la función, verdadero monstruo que
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devora a todos los que hay a su alcance, que es el
j oven actor Bartosz Bielenia, al que es difícil aguantar
su mirada enloquecida.
El �lme se tambalea en cuanto David, el falso sacerdote, emprende esa especialcruzada de sanación
de su rebaño pastoral (tampoco es muy creíble que
elviej o sacerdote de la localidad lo acepte sin más, sin
comprobar ninguna credencial) y en su �nal (la redención es imposible porque la sociedad no permite a ese
muchacho con vocación religiosa ser cura por sus
antecedentes), que acaba en revuelta.
Sobrej óvenes rebeldes sigo pre�riendo La soledad del corredor de fondo de Tony Richardson, aunque
no se le pueda negar a este �lme polaco un indiscutible punch subrayado por la fotografía azulada de
Piotr Sobozinski, la sabiduría de los encuadres y la
sintaxis del montaj e. Jan Komasa, afortunadamente,
dej a a un lado las moderneces que enturbiaron su
�lme bélico-romántico Varsovia 1944 para contarnos
con sobriedad este drama sobre impostura y religión
que dej a en el es pectador un sabor agridulce y lo
mantiene atento casi dos horas.
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MÚSICA-CONEXIÓN MADRID

MANUEL
PÉREZ MEDINA

Rockeros, clásicos y misterios
Cine visto
‘La trinchera infnita’
Los directores de Loreak y Handia , Aitor Arregi, Jon
Garaño y José María Goenaga, nos sirven este melodrama, basado en hechos reales, que recrea la insoportable vida del topo Higinio Blanco, al que da vida
magistralmente Antonio de la Torre, que permanece
más de 30 años emparedado en la casa de su pueblo
andaluz desde que empieza el con�icto y hasta la ley
de amnistía de 1965. Filme claustrofóbico, que puede recordar a El pianista de Roman Polanski (la realidad, siempre fragmentada e incompleta, que el
personaj e principal la ve a través de la mirilla de su
zulo o de su ventana de una casa de la que no saldrá
hasta 1969), con algunos momentos de extrema
violencia nada gratuita y otros de terror con guiños
alfantástico (la vida de Higinio, sepultado y al margen
de la realidad).
‘Midway’
Roland Emmerich domina el lenguaj e del espectáculo puro y duro para que el �lme no decaiga en su
duración de más de dos horas metiendo al espectador en las carlingas de los aviones norteamericanos
y haciéndole participar en una guerra, más pirotécnica que sangrienta, en la que las explosiones, las
llamaradas, los disparos y los barcos que se hunden
forman parte de un escenario bélico que parece un
banderín de enganche para reclutar pilotos. Una
historia entretenida que tiene los momentos más
emocionantes cuando los aviones, tras las refriegas,
deben regresar a sus portaaviones y aterrizar en sus
cortísimas pistas sin combustible en sus depósitos.
‘Érase una vez en Hollywood’
A través de la estrecha relación entre Rick Dalton
(Leonardo DiCaprio), un actor de series televisivas
en horas baj as que no acaba de encontrar su lugar
en los westerns que rueda, como malo,y ha de recurrir a los espagueti westerns para mantener su carrera. Y su doble de acción, criado, chófer, guardaespaldas, chapuzas a domicilio, esclavo en de�nitiva,
Cli� Booth (Brad Pitt),y forzando una proximidad con
Sharon Tate (la bellísima y gélida Margot Robbie) y
Roman Polanski (Rafal Zawierucha), que viven al lado
de Rick Dalton, el director Quentin Tarantino revive
el Hollywood de los años sesenta en los tiempos del
brutal asesinato de la familia Manson, del que se han
cumplido 50 años.

Con el hándicap que da el escribir estas líneas dos meses antes
de que se publiquen, me apetece recordar discos que aún tienen
el 2020 en su fecha de edición, pero que posiblemente no los
hayan escuchado,ya que no suelen estar en las famosas playlists
que salen de Spotify. Aquí traigo un poco de rock nacional de
ése que llaman underground , un clásico que se ha marcado uno
de sus mej ores discos de los últimos 20 años y, por último, un
misterioso grupo con dos discos en 2019 y otros dos en 2020.
Nueva Vulcano, Muj eres y Las Ruinas
Uno de mis grupos favoritos, Nueva
Vulcano, se saca de la manga Ensayo
casi cinco años después de su último
disco y, canción tras canción, se ve que
aquí las han trabaj ado mucho más. Este
quinto disco es uno de los que más me
está enganchado porsonido más variado. De Muj eres casi podría decir lo mismo: es un trío, vienen de
Barcelona, éste es su quinto disco… En 2020, Siento Muerte se ha
llevado todos los halagos, con melodías, distorsión y letras para
desgañitarse en directo. Curiosa es la historia de Las Ruinas, que
han sacado un disco en directo llamadoArruinaos. Nació en 2010,
con la idea de sacar un disco alaño y separarse. Su directo es como
si fuese un broche de oro: portadas coloristas, himnos ochenteros
y oscuros..., una de esasj oyas que te gusta que pocos conozcan.
Paul McCartney
Al que es imposible que no conozcas
es a este Beatle, pero igual si te pillo un
poco descolocado con la actualidad
musical no sabrás que ha hecho un
discazo llamado McCartney III, dos años
después del último, y que es curioso
por eltiempo que transcurre entre cada
disco homónimo. McCartney I se publicó en 1970, McCartney II
en 1980 y ahora, en otro año redondo (por el recientemente
pasado 2020), el número tres. Sonido actualizado, por momentos casi post-rock e industrial, y sonando como las grabaciones
que cuestan muchos billetes. Una gozada escuchar el 18.º disco
en solitario de Sir Paul.
Sault
Misteriosa banda de la que nadie sabe
nada, ni siquiera quiénes son sus miembros. Sacaron dos discos en 2019 y otros
dos en 2020. No se ciñen a un estilo,
aunque siempre predominan sonidos
negros como elsoul, elj azz, elafrobeat,
el góspel, el funk… Veremos si en 2021
siguen sacando discos en el anonimato o deciden mostrarse. Da
igual con tal de que sigan sonando tan bien.

www.lasoci.org
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Els canvis que ens convindrien
L’obj ectiu sempre hauria de ser el de deixar un món més sostenible,
més j ust i més lliure als nostres flls
ECONOMISTA
I POLITÒLEG

XAVIER
FERRER

Si preguntéssim a tothom quins canvis
creu que ens convenen més com a societat, de ben segur que la resposta seria
molt diversa i sorprendria la quantitat
de coses que tothom voldria canviar.
Tot i així, crec que, si ho centrem en
l’aspecte econòmic, polític i social, la
majoria diria que ens convindrien uns
canvis que ens portessin a més estabilitat econòmica, amb menys desigualtats,
amb més solidaritat, més democràcia,
amb respecte als drets humans i a la
llibertat individual i col·lectiva, entre
d’altres.
Observo que la maj oria d’aquests
objectius o desitjos j a estan descrits a
l’article 2 del Tractat de la UE, �et queja
és important, però la realitat ens demostra que, massa sovint, no es compleixen,
i la percepció que té la ciutadania respecte la UE i els governs en general és
sovint negativa i no li és útil per a les
seves expectatives, perquè la realitat
que observem, conseqüència de les polítiques que s’apliquen, està allunyada
dels valors de la UE i del que volen la
majoria de les persones.
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Crec que la UE ha de �er un es�orç
polític per actuar d’acord als valors que
té descrits en els seus propis tractats i
�orçar els Estats membres perquè també
els compleixin.
D’aquesta manera, milloraríem la
gestió de la immigració, optaríem per
una economia que evités les desigualtats,
seríem més solidaris i apostaríem per la
sostenibilitat mediambiental, pel progrés i per la integració de les persones.

Eleccions als EUA
D’altra banda, el resultat de les eleccions
dels EUA va o�erir la possibilitat d’acabar
amb una etapa de con�rontació en tots
els ordres i apostar, en l’àmbit polític,
pel multilateralisme, la diplomàcia i la
coordinació en seguretat i de�ensa; en
l’àmbit econòmic, per cercar acords

LA UE HA DE FER UN
ESFORÇ POLÍTIC PER
ACTUAR D’ACORD AMB ELS
SEUS VALORS I FORÇAR
ELS ESTATS MEMBRES QUE
TAMBÉ ELS COMPLEIXIN
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internacionals, en comptes d’imposar
aranzels, i per la cooperació, en comptes
de la con�rontació, i, en l’àmbit social,
per l’estabilitat interna dels EUA i per
extensió a d’altres parts del planeta que
prenien l’aposta del president sortint
com a exemple.
I pel que �a a la resta del món, especialment a la Xina i també a Rússia,
Turquia i altres Estats, on els drets humans trontollen, caldria apostar per
més democràcia i llibertat.
Tot plegat ens portaria a un món
mésjust, que es presenta ara imprescindible per �er �ront d’una manera solidària i efcaç a la pandèmia de la Covid-19,
a la vacuna contra la qual tothom hauria de tenir accés.

Un món sostenible
L’objectiu, en defnitiva, hauria de ser
el de deixar als nostres flls un món més
sostenible, més just i més lliure.
La recepta ja la sabem, el que cal és
que la sapiguem aplicar i, perquè això
passi, la ciutadania ha d’estar sempre
amatent i interpel·lant els governants
perquè apliquin el que han dit en els
seus programes de govern i el que està
recollit a les lleis, i que ho �acin pensant
en el benestar de les persones.
Tot plegat seria un bon exemple per
a les generacions �utures.

LASOCI

Més informació a
www.cuidemdetu.org

SERVEIS

CUIDEM DE TU

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

ASSISTENCIAL

ALIMENTACIÓ

OCI

OCI

Fundació Assís

Andalusian Gourmet

Cantur

Catalunya en miniatura

Atenció integral de la gent gran,
centrada en la persona i la cura dels
aspectes biopsicosocials i espirituals.

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

Gaudeix del Parque de la Naturaleza
de Cabárceno o del Teleférico de
Fuente Dé, amb descompte.

Circuit de maquetes a escala de tot
Catalunya, declarat d’Interès Turístic
Nacional, i el Bosc Animat.

ALIMENTACIÓ

BOTIGUES

AUTOMOCIÓ

ALIMENTACIÓ

Chocolat Factory

Colectivos VIP

My SEAT Club

Conservas Jabugo

No perdis el bon gust per la bona
xocolata! Chocolat Factory pensa en
tu per a cada moment especial.

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

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

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

BOTIGUES

ESPORT

ALIMENTACIÓ

OCI

Dicep

DiR

Gramona

Grupo Aramón

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

Centres de ftness , salut i benestar. 19
clubs a Barcelona i Sant Cugat.
Suma’t a un estil de vida saludable!

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

Siguis com siguis, hi ha una muntanya
per a tu: descobreix les ofertes a
Cerler i Formigal-Panticosa.

MOTOR

ALIMENTACIÓ

BIBLIOTECA

ALIMENTACIÓ

Letamendi

Jamones Cerezo

Nubico

Oleocampo

Descomptes en la compra de
vehicles nous i de gerència, així com
en revisions i accessoris originals.

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

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

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

ESPORTS

MOTOR

ALIMENTACIÓ

DE VACANCES

PadelNet

Europcar

Roger Goulart

VVFVillages

Descompte en pales i accessoris de
pàdel de la marca Side Spin, i ports
gratuïts en tots els enviaments.

Tarifes i condicions excepcionals,
d’aplicació a tot el territori espanyol,
en el lloguer de vehicles.

Gaudeix del Roger Goulart Brut
Nature, millor cava de 2013 per la
Guia Gourmets.

Lloguer d’apartaments i residències
unifamiliars ubicades en zones
d’interès turístic de França.

www.lasoci.org
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