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LASOCI

EDITORIAL

LA SOCI,

UNA EXPERIÈNCIA
ÚNICA...
a Soci és un proj ecte molt engrescador. D’entrada, cal recordar que, de la nostra Associació
del Personal de ”la Caixa”, en
formem part més de 17.000
companys i companyes, un fet
sense equivalent en entitats corporatives d’a�liació voluntària com és la nostra.
A la Soci hi podem practicar totes les activitats
esportives i culturals que vulguem; és a dir, hi
podem jugar als esports que més ens agraden i
hi podem desenvolupar les habilitats que més
ens apassionen. Efectivament, podem practicar
el senderisme o el submarinisme, passant pel
futbol, el pàdel o el tennis, i podem cantar en
una coral o fer teatre amb una companyia amateur, tocar amb un grup de música moderna i
aprendre a fer de fotògraf o tècniques de pintura, per citar només una petita mostra dels esports
i disciplines culturals que podem fer a la Soci. I
comptant també amb la participació de les nostres famílies.
Perquè actualment els membres de la Soci
disposem d’un estol de més de 40 esports i activitats culturals a les quals estan dedicades les més
de 200 seccions que tenim funcionant, distribuïdes arreu del país. I el més estimulant és que no
tenim límit per créixer; és a dir, que podem crear
seccions per fer el que vulguem, el que més ens
agradi. Només hem de poder-ho compartir amb
altres companys i companyes i, també, amb les
seves famílies. I cal insistir en aquest concepte:
la Soci és una gran família de famílies.
A més a més, a la Soci també tenim la sensibilitat i la voluntat ferma de posar totes les nostres capacitats i potencialitats al servei de les
causes socials i benè�ques a través del nostre Pla
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d’A cció Social-Voluntaris de ”la Caixa”, que canalitza les accions voluntàries que fem per ajudar entitats socials i col·lectius necessitats.
El fet de ser un col·lectiu tan ampli i intergeneracional ens permet que, d’altra banda, disposem també d’una àmplia gamma d’avantatges
i de descomptes en l’adquisició de serveis i productes, que ens ofereixen empreses de primer
nivell del mercat. I tot això pel simple fet de
pertànyer a l’Associació del Personal de ”la Caixa”.
De ser de la Soci. Ser de la Soci vol dir formar part
d’una gran família, formada per les famílies dels
companys i companyes de CaixaBank i la Fundació ”la Caixa”, les institucions que ens identi�quen. Ser de la Soci és relacionar-se, és compartir, és enriquir el nostre temps lliure amb
activitats i experiències que contribueixen a
fer-nos la vida més interessant, més agradable,
més divertida i més estimulant. En de�nitiva,
ser de la Soci és una experiència imprescindible.
I només nosaltres, els empleats de CaixaBank i
la Fundació ”la Caixa”, tenim la immensa sort
de gaudir-la. I ara, també comparteixen aquesta
possibilitat tots els companys i totes les companyes procedents de l’entitat Bankia, als quals
obrim les portes de bat a bat i els convidem a ser
dels nostres.
El lema de la Soci, “J unts, més i millor!”,
sintetitza amb precisió el signi�cat del nostre
repte innegociable com a collectiu: us hi volem a tots i a totes,
perquè ser de la Soci és una exSer de la soci
periència única que no us podeu
és compartir, enriquir
perdre.
el nostre temps lliure,
Benvingudes i benvinguts!
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LASOCI

NOTÍCIES

ACTUALITAT

LA SOCI,
NO TE LA POTS
PERDRE
L’Associació del Personal de ”la Caixa” ofereix una
oferta d’oci, esport, cultura, activitats socials, tallers
d’aprenentatge i avantatges comercials inigualable

a Soci és un projecte pensat per a
tots els companys i companyes de
CaixaBank i,amb aquestavoluntat
i convenciment, volem dedicar la
primera pàgina d’informació de
la nostra revista als nous amics i amigues que s’han
incorporat a CaixaBank des de l’entitat Bankia.
Us convidem a formar part de l’A ssociació
del Personal de ”la Caixa”, una entitat amb una
dilatada història que va començar el 1931 i que,
per tant, enguany farà 90 anys. Una agrupació
que, el 2021, ens ofereix la possibilitat de viurela i poder gaudir de l’experiència apassionant
de relació amb els companys i companyes que
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en formem part per dur a terme activitats de tot
tipus amb les nostres seccions esportives i culturals, juntament amb els altres companys i
companyes i amb la família.
A més a més, la Soci ens brinda l’oportunitat
de fer accions solidàries, d’aprendre moltes coses
a través dels nostres tallersvirtuals oberts a tothom
que s’hi inscrigui, de gaudir de les ofertes comercials avantatjoses que ens ofereixen moltes empreses de serveis pel fet de ser qui som i, en de�nitiva, de donar llibertat a la nostra imaginació per
proposar activitats socials que ens interessin.
Actualment, a la Soci som 18.000 associats i
associades.
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Temps lliure = la Soci
Pòquer de preguntes i respostes sobre qui som i
què oferim...
1. A què dediques el teu temps lliure? La Soci
és el teu referent.
2. Esport? Tenim seccions repartides en tot el
territori de més de 30 esports diferents, que
organitzen competicions i activitats.
3. Cultura? Les nostres seccions culturals ens
permeten desenvolupar les nostres a�cions i
talents formant part de grups de teatre, de cant,
de música, de fotogra�a, de pintura…
4. Coneixements? Convoquem tallers i cursos
virtuals de formació sobre temes innovadors
pensats per ampliar els nostres coneixements
sobre alimentació, salut, gastronomia, educació
dels �lls, noves tecnologies…
Tu i la teva família
Activitats compartides: a la Soci el protagonista
ets tu i la teva família. Amb la Soci, podeu practicar totes les vostres a�cions amb el valor afegit
de compartir-les amb els altres companys i companyes i les seves famílies. Relacions noves: a la
Soci tens l’oportunitat d’ampliar les teves relacions socials i els teus �lls, de fer nous amics.
Els límits? La nostra imaginació. Perquè a la
Soci tenim més de 220 seccions esportives i culturals. I si a la teva localitat no hi ha cap secció
del teu esport o activitat cultural preferits, pots
crear-la tu mateix. És molt senzill fer-ho i els
nostres serveis administratius t’ho
faran encara més fàcil.

Si encara no ets dels
nostres, no t’ho pensis
més i apunta’t a la Soci!

Esports
Actualment tenim seccions dels
esports següents: atletisme, bàsquet,balls de saló,bicicleta de muntanya, ciclisme, futbol, futbol sala,
futbol 7, golf, pàdel, tennis, tennis
de taula, kàrting, mototurisme,

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
senzill a 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!

pesca, petanca, rem, piragüisme, senderisme,
muntanyisme, running , triatló, vela, txikung,
taitxí i ioga.

Cultura
Tota la cultura que vulguis, la tenim a la Soci
impulsada per les nostres seccions de: jocs de
taula, bridge, cant coral, música moderna, conferències, informàtica, excursions culturals,
fotogra�a, gastronomia, història, història de la
música, club de lectura, pintura i teatre.
Activitats i serveis socials
Activitats: a més a més, a la Soci t’oferim un
programa d’activitats i de serveis socials que es
renoven mensualment, com són els cursos
d’aprenentatge per a tu i la teva família o activitats especí�ques per als teus �lls:
• Cursos on-line innovadors de disciplines tan
diverses com la cuina, els tallers d’educació emocional per a famílies, tècniques de fotogra�a
digital, apro�tament de les xarxes socials...
•Activitats extraescolars, campus infantils i juvenils, concursos infantils d’habilitats, conversa
telemàtica amb els Reis d’Orient (per Nadal)…
Avantatges comercials i de serveis
Pel fet de ser associat, tens a l’abast una àmplia
oferta de productes i serveis seleccionats exclusivament per a tu i la teva família en unes condicions
clarament avantatjoses i de les millors marques
de con�ança i prestigi: descomptes en la compra
d’automòbils, roba, alimentació, tecnologia, oci…
Apunta-t’hi!
Durant el primer any, la quota anual és gratuïta
per a tu i la teva família. A partir del segon any,
la quota d’associat és de 45 euros… l’any!
No cal que busquis, ni que comparis, ni que
t’ho pensis més: apunta’t ja a la Soci!
Benvingut!
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NOTÍCIES

UN SERVEI A L’ASSOCIAT

CAMPUS DE
SETMANA SANTA

A CASA AMB LA SOCI

Els nens i nenes s’ho van passar molt bé amb el nostre campus virtual
na Setmana Santa diferent i la
mateixa alternativa que tan bé
ens va funcionar a l’estiu, primer,
i per Nadal, després, per tercera
vegada ha tingut èxit. Comentaris
de l’estil: “Ha estat una solució genial, j a que,
mentre els nens s’ho estaven passant bé, jo he
pogut treballar tranquil·lament, i estant tots a
casa”, van en la línia general de les valoracions
fetes pels pares i mares dels nens i nenes que van
prendre part al Campus de Setmana Santa a Casa
amb la Soci, que es va dur a terme durant l’última setmana del mes de març.

U
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“El projecte de Campus a Casa va sorgir de la
necessitat d’oferir una alternativa als nostres
associats, pares i avis, que a l’estiu passat es van
trobar que no hi havia campus d’estiu presencials per als nens, a causa de la pandèmia; la fórmula va agradar, vam repetir-la per Nadal, i per
Setmana Santa ha estat la tercera vegada que es
fa”, expliquen des de l’organització.
“Com és lògic,les inscripcions no han estat tan
nombroses com a l’estiu, entre altres coses perquè
es tractava d’un campus exprés de quatre dies només, però tant els que repetien de l’estiu o el Nadal
com els qui s’han estrenat per Setmana Santa han
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quedat molt satisfets”, afegeixen.En aquest sentit,
els organitzadors consideren que “la fórmula del
campus a casa va arribar per quedar-se”.

Tot el matí
A partir de les 10, els nens i nenes inscrits al campus virtual ja es podien connectar, des de casa i
d’una manera molt senzilla, amb el grup de companys i companyes de la seva edat assignat, amb
un monitor, que els va acompanyar durant tot el
matí, �ns aproximadament la una del migdia.
El campus va presentar un programa variat
d’activitats amb l’objectiu d’entretenir els nens,
amb una sèrie d’activitats pensades per estimular
la creativitat i la motivació. “En tot moment, els
nens han mantingut un diàleg constant entre
ells i els monitors”, explica un dels responsables.
El Campus de Setmana Santa a Casa amb la
Soci anava adreçat a nens i adolescents, des dels
8 �ns als 16 anys.

Dos àmbits
El programa d’activitats es va dividir en dos àmbits temàtics que els nens i nois escollien en
funció del gustos de cadascú. “Cada dia, se’ls
proposaven activitats que havien de resoldre
ells sols, sense l’ajuda dels pares, ja que una de
les �nalitats del campus era, precisament, que
els pares no haguessin d’intervenir per a res”,
matisa un dels monitors.
Precisament, una de les activitats posava a
prova les habilitats creatives dels nens i nenes,
tant artístiques com de manualitats, relacionades amb disciplines de ciències. Per a l’ocasió,
es van preparar dos àmbits diferents: el taller de
cuina, tot un clàssic, i el de l’STEAM, que cada
vegada té més adeptes.
Cuinar i aprendre
El taller culinari anava adreçat als aspirants a
ser els “xefs de casa”, nens i nenes des dels 8 �ns
als 12 anys, que van aprendre a cuinar menús
saludables i de fàcil preparació, alhora que els
monitors els explicaven alguns aspectes nutricionals sobre els ingredients que van fer servir
i les seves característiques.
Món fantàstic i ‘escape room’
Aquest taller estava dedicat a les activitats més de
ciències,tecnològiques i artístiques. “A partir d’una
metodologiavivencial, per fer que els nens i nenes
participin totjugant de l’activitat proposada, ens
vam enganxar amb un joc educatiu tecnològic
inspirat en un món fantàstic de recreació medieval (Minecraft)”, explica un dels monitors.
L’activitat es va completar amb un escape room
“molt divertit que obligava els nens i nois que
hi van jugar a posar a prova les seves habilitats
lògiques i de programació, a més a més de fer
servir el disseny 3D per poder-ne sortir i evitar
múltiples perills que amagava”.
Sí al campus...
Sembla clar que, en funció de les circumstàncies i adaptat a les necessitats de cada moment,
aquesta fórmula d’entretenir alhora que es
transmeten valors als nens i nois ha triomfat a
casa nostra.
Propera cita: el segon Campus d’Estiu...

Adaptat a les
circumstàncies,
el campus promovia
la creativitat
i la motivació
www.lasoci.org
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ESPORTS

EN PRIMERA PERSONA

CAMINADES
FAMILIARS
Parlem amb
Eduard Riu,
company que
coordina el
proj ecte de crear
un mapa de rutes
que podem fer
tots en família

aminar per la muntanya, descobrir nous paisatges, deixar-se
abraçar per la natura, gaudir
d’una caminada a l’aire lliure,
omplint els pulmons d’oxigen
net i regalant als nostres ulls la
bellesa de l’entorn és una vivència que ajuda, i
molt, a carregar les piles de bon ànim.
És per això que els delegats de seccions de
caminants, senderisme, muntanya,vela... i moltes altres disciplines de la Soci s’han proposat
oferir-nos rutes dels seus territoris, perquè tots
puguem fer-les en família.
El projecte es coneix amb el nom de Caminades Familiars i a cada nova edició de la Soci
us presentarem les propostes de rutes que facin
els delegats de tot el territori. El delegat de Caminants Barcelona, Eduard Riu, és el coordinador d’aquest projecte de crear un mapa de caminades familiars arreu de l’Estat.

C

— Com sorgeix la idea de les Caminades Familiars?

Soc membre de la Comissió Econòmica i mantenim un contacte estret amb membres de la
J unta Directiva. I sempre comentem quines
propostes podríem fer des de la Soci per ser útils
als nostres associats en aquests temps en què la
pandèmia ens limita el contacte i les activitats
normals. En aquest context, amb elJosep Mitjans
vam parlar de la possibilitat de proposar cami10

nades perquè les puguin fer tots els associats i
les seves famílies i en la meva condició de delegat
d’una secció de caminants em va tocar fer de
coordinador de la iniciativa.
— I quin és l’obj ectiu?

Que delegats de seccions de tot Espanya ens proposin caminades dels seus territoris, és a dir,
rutes rurals o urbanes, que siguin boniques, amb
atractiu i no gaire exigents per poder-les fer en
família. Rutes i caminades a les quals s’hi pugui
arribar amb transport públic, que estiguin ben
senyalitzades... Volem crear el mapa de rutes
familiars de la Soci a tot Espanya.
— Hi participeu delegats de seccions de caminants
i altres activitats?

Efectivament. El projecte inclou la col·laboració
dels delegats de totes les seccions que coneguin
i puguin aportar rutes senzilles del seu territori per crear un banc de rutes de tot Espanya
perquè tots els associats i associades puguin
consultar-les.
— Caminades Familiars és un proj ecte transversal...

Sí que ho és, en el sentit que les rutes ens són
proposades per delegats de seccions de caminants,
de senderisme, de muntanya, de ciclisme, devela,
de pàdel, de gastronomia... Tots han fet un gran
esforç i una molt bona feina.
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Propostes
per a tothom
ASTÚRIES
QUATRE RUTES RECOMANABLES PER FER-LES AMB CRIATURES

Des d’Astúries us proposem diverses opcions de rutes i passej ades
per la natura i la muntanya per
gaudir amb els més petits delsenderisme. Passej ar pels senders
asturians i gaudir de les vistes que
ens regala la natura i la muntanya a hores d’ara es pot
convertir en el millor pla en família. Per això us proposem aquestes opcions de rutes fàcils i perfectes
per fer amb nens: algunes d’elles compten, a més,
amb zones de gronxadors i berenadors. Des de cascades �ns a petites passej ades entre boniques zones
de bosc, senzilles rutes costaneres o autèntics passej os etnogrà�cs.

Ruta 4: els molins de Corroriu
Recorregut circular de 4,43 km.A través d’aquesta ruta
curta, senzilla i ben senyalitzada que parteix des del
poble de Vega de Arroj o coneixereu els tres molins de
Corroriu en què encara es mol l’espelta i als quals
podreu accedir a través d’un agradable passeig ple
de zones de bosc i en un dels paratges més especials
de Quirós. Perfecte perfer en família,j a que no trigareu
més d’hora i mitj a i els molins el converteixen en el
millor passeig etnogrà�c en plena natura.

1. Camí empedrat
a la ruta del Camín
Encantau, al cor verd
d’Astúries.
2. Platj a d’Aguilar,
a prop de Muros
del Nalón, perfecta
per fer un bany al
Cantàbric.

JAVIER FERNÁNDEZ
DELEGAT DE PÁDELASTURIAS

1

Ruta 1: la cascada del Chorrón
Perfer aquesta ruta, de 5 km (anada i tornada), us haureu d’acostar al municipi de Piloña i concretament a la
cascada del Chorrón, un petit salt d’aigua que trobareu envoltat de natura i d’un verd paisatge a què
es pot accedir a través d’un passeig molt senzill per
pista, que entre l’anada i la tornada no portarà més
d’hora i mitj a. Una opció perfecta per iniciar els
més petits en el senderisme, que, a més, compta
amb una gran àrea recreativa amb gronxadors i diverses taules i, per descomptat, amb aquest espectacle �nal que ens regalarà aquesta bonica cascada.
Ruta 2: el Camín Encantau
Aquesta ruta circular de 9,1 km està plena de sorpreses per als més petits. Comença a la localitat de la
Venda (Llanes). A través d’ella anirem trobant-nos
amb �gures de fusta relacionades amb personatges
de la mitologia asturiana: delTrasgu al Nuberu, passant també pel Busgosu (amo i senyor dels boscos)
o el Cuélebre, entre molts altres.

2

Ruta 3: Muros de Nalón
Ruta costanera de 10 km, entre anada i tornada. Si
busqueu una ruta fàcil, curta i bonica i amb vistes al
mar aquesta ruta que parteix des de les platges de
Veneiro o Xilo �ns a San Esteban de Pravia és una
opció perfecta per fer en família. Una caminada senzilla entre eucaliptus, castanyers, gatoses europees
i llorers amb les millors vistes a la costa asturiana i
molt a prop de la zona centre de la regió. A més de
comptar amb un recorregut molt ben cuidat, tot al
llarg trobareu nombrosos berenadors perfectes per
gaudir de les vistes o recuperar forces.

www.lasoci.org
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ESPORTS

MADRID
EXCURSIONS PER A TOTA LA FAMÍLIA

Des de Montaña Madrid us proposem per començar a familiaritzar-vos amb el senderisme unes
excursions no gaire exigents i molt
adequades per fer en família, això
sí, amb bon esperit muntanyenc.
Ruta 1: parc de Guadarrama
Recorregut per conèixer la part més protegida del
Parc Nacional de Guadarrama, sota el pic de Peñalara, la cota més alta del parc. El punt de partida és el
port de Cotos (a 1.830 metres d’alçada), a una hora
en cotxe des de Madrid. Per fer més atractiva l’excursió per a la gent que ve de visita a Madrid, recomano
que us desplaceu en tren fins a Cotos. D’aquesta
manera, l’excursió ocuparia tot el matí i la tornada
seria a la tarda. El tren d’accés a Cotos és un funicular
que surt de Cercedilla i que hi arriba en menys d’una
hora. Per arribar a Cercedilla s’agafa el tren que surt
de l’estació d’Atocha amb direcció a Segòvia. És important que consulteu els horaris. Salut i cames!
Ruta 2: Parc Natural de Peñalara
Ruta de 4 km (anada i tornada), molt assequible, amb
un desnivell de 1.830 a 2.020 metres. Aquesta excursió permet la visita a la llacuna més important del
Parc Naturalde Peñalara, que compta amb importants
sistemes de glaceres de circ i morrenes. La millor
època potser és la del desglaç primaveral.

El punt de partida torna a ser el port de Cotos, per
l’àmplia pista, primer asfaltada i després de terra, que
puj a a l’esquerra de la Venta Marcelino. Es puj a en
direcció nord i després d’una font es gira a l’esquerra.
Després de passar un dipòsit d’aigua, a la dreta neix
un estret sender que s’introdueix en una pineda. El
pendent no agafa en cap moment massa desnivell,
de manera que és horitzontal gairebé tot el recorregut, que es fa per sota de les morrenes glacials. La
pineda s’aclareix i deixa pas a una zona de matoll de
ginebró i bàlec fns a desembocar a la riera de la llacuna, que en fa de desguàs.
Des d’aquí, i després de travessar la praderia de
Peñalara, gairebé sempre entollada, s’ascendeix entre prats i roques fns al llindar de la llacuna sense cap
problema. A l’hivern és freqüent veure gent escalant
sobre el gel pels tubs que hi ha a la paret del circ.

Una cabra salvatge
al vespre, al Parc
Nacional de
Guadarrama.

CÁNDIDO DEL CASTILLO
DELEGAT DE MONTAÑA MADRID

Bucòlica imatge
del riu Eresma, que
neix a la serra de
Guadarrama.

En el moment de tancar l’edició, s’han rebut propostes de rutes per fer en família dels delegats de les
seccions següents: Caminants Barcelona, Montaña
Madrid, Pádel Asturias, Gastronomía Bilbao, Caminants Lleida,
Caminants Tarragona, Caminants Bages-Berguedà, Sende-
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rismo Burgos, Ciclisme Mallorca, Senderisme Eivissa i Formentera, Montaña Zaragoza…
En aquest número comencem la sèrie i en els números
posteriors anirem publicat totes les propostes que ens han arribat i que ens arribin. N’esperem moltes més. Com la teva...

1

LLEIDA

2

PASSEJADES PER DESCOBRIR L’A RT URBÀ

La secció de Caminants Lleida
tenim el plaer de proposar-vos les
passej ades familiars següents a
tots els amics i amigues de la Soci.
Segur que les gaudiu!
Ruta 1: Penelles, art urbà, gra�ts i Gargar Festival
Passeig urbà per la vila de Penelles, un municipi de
la comarca de la Noguera, força a prop de Balaguer.
S’esmenta per primer cop l’any 1079 com a propietat d’Ermengol IV d’Urgell, com un assentament
forti�cat del terme del castell de Butsènit. Ara és un
poble que és també un museu d’art urbà. Com ens
va explicar l’alcalde, Eloi Bergós, “volíem trobar
arguments que fessin que els j oves volguessin fer
del poble un lloc on voler viure-hi i poder-hi treballar. Així, amb la iniciativa dels gra�ts el poble s’ha
dinamitzat”.
Ruta 2: Torrefarrera, ‘street art’
Passeig de recorregut urbà per la localitat de Torrefarrera, de 5 km. Ubicada en plena comarca del Segrià. La passej ada que us proposem presenta un

itinerari intuïtiu que va portant elcaminant pels racons
històrics de la localitat on, de la mateixa manera que
a Penelles, anirem descobrint les diverses obres del
denominat “art de carrer”: murals i gra�ts que engalanen l’entorn i que, en moltes ocasions, ens deixen
bocabadats per la seva creativitat.

Aquest mural
representa en
Joan del Tato. Foto:
Aj untament de
Penelles.

JOAQUIM MANAU
DELEGAT DE CAMINANTS LLEIDA

Ermita de la Mare
de Déu de la Roca,
a Mont-Roig.

TARRAGONA

1

2

3

4

PASSEJADES URBANES COMBINADES AMB SORTIDES DE MUNTANYA

Els companys i companyes de Caminants Tarragona us proposem quatre rutes per fer amb la
família, que combinen passej ades urbanes amb
sortides a la muntanya i senderisme. Esperem
que us agradin.

del Moro i la cova Pintada, ambdós al barranc de Lloret, prop de
Mas de Barberans.
Ruta 3: Baix Camp
Una altra de bonica, pel Baix Camp, podria ser els voltants de l’ermita de la Mare de Déu de la Roca, a Mont-Roig.

Ruta 1: de Parrissal a Beseit
Pels Ports pot estar molt bé la ruta del Parrissal a Beseit. Són entre
8 i 9 km anar i tornar i és fàcil de fer. Un dels avantatges que té és
que, com que és un recorregut d’anada i tornada, que tot ell és
bonic, podeu decidir fer mitj a volta quan vulgueu.

Ruta 4: Mont-Ral
També anar a les fonts del Glorieta, entre Alcover i Mont-Ral, és una
bona opció: hi ha molts indrets on es pot fer una parada, descansar
i banyar-nos en la natura.

Ruta 2: barranc de Lloret
Una ruta de senderisme. També als Ports es pot anar a veure el racó

SANTIAGO HIJÓS
DELEGAT DE CAMINANTS TARRAGONA

www.lasoci.org
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BRIDGE BARCELONA

UNES
‘POOLS’ QUE
ENGANXEN
ENS AGRADA EL MAR

PIRAGÜISMO TENERIFE HA REMAT
DURANT TOT L’HIVERN
Els mesos de febrer i març van ser
propicis també per a la secció Piragüismo Tenerife, que organitza
sortides durant tota la temporada i aquest
hivern no ha estat una excepció.
Així, els piragüistes canaris, amb Juan
Andrés Herrera sempre al capdavant, han
dut a terme un calendari regularde 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 companys
i companyes de la secció canària practi-

quen el rem i aprenen nous recursos tècnics, “concretament de remar amb onades
i vent en contra”, precisa el delegat.
Remar i passar-s’ho bé
“Passat l’hivern, encarem les sortides de
la primavera amb moltes ganes, tot i els
condicionants ocasionats per la pandèmia,
de portara terme més sortides, en les quals,
i per damunt de tot, es tracta de passarnos-ho bé tot practicant un esport molt
divertit com és el rem”, explica el delegat.
Piragüismo Tenerife, una opció segura
de passar-s’ho bé.

Bridge Barcelona ha començat l’any 2021 amb la
mateixa dinàmica positiva, a través d’Internet, que havia
evidenciat l’any passat, sempre
amb el company XavierVillalobos
al capdavant.
Així, els companys i companyes
inscrits a la secció, 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.
“Les pools virtuals funcionen
molt bé, estan ben organitzades i
el desenvolupament de les partides és molt real”, dos aspectes que
han contribuït a ferque l’acceptació
d’aquest format hagi estat sensiblement positiva per al grup, ens
comentava Xavier Villalobos.

TENERIFE

FAN RUGIR ELS MOTORS
Van haver d’esperar al �nal de l’hivern, però va valer l’espera. Així, �dels al seu compromís amb els col·legues i
impulsats per la seva a�ció a les curses, els companys de
Karting Tenerife van poder disputar el seu primer gran premi del
Campionat Social de Karts 2021, amb una prova que, una vegada
més, es va desenvolupar sobre l’asfalt del circuit de La Esperanza.
En un context de molt bona sintonia entre tots els corredors,
que a començaments d’any van haver de suspendre la cursa programada a causa de la Covid-19, la primera cursa del campionat
d’enguany va mantenir els pilotatges de nivell que han caracteritzat les curses durant tot el campionat, molt competides i, sobretot,
amb un ambient magní�c entre tots els pilots de la graella.
Amb una participació que s’espera que sigui similar o superior
a la de la temporada passada, amb un mitj ana de deu corredors
per cursa, i tot esperant que les dades epidemiològiques de la
pandèmia ho permetin, entre els pilots canaris es van fer notar “les
moltes ganes de córrer, de veure’ns i de fer l’aperitiu després de
les curses per parlar de les nostres coses”, explica el delegat
de l’escuderia canària, Julián Josafat Carrera.
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El “calaix” del 2020
Com que a �nals de la temporada passada la secció no va poder
dur a terme la festa de comiat, es va apro�tar la primera cursa del
nou any per procedir al lliurament de premis del campionat de la
temporada passada.
El campió va tornar a ser Juan Francisco Acosta García, Kiko ,
seguit de Francisco Javier Díaz Domínguez, Francis , i de Miguel
ÁngelJiménez Caro, que van completar el podi d’honor de Karting
Tenerife 2020. Enhorabona!

PÀDEL BARCELONA

HA TORNAT
PER QUEDAR-SE
CAMPIONAT

A MÀLAGA,
EL PÀDEL ENGANXA!
Pádel Málaga disputa i celebra
un cop més el seu torneig social
a nostra secció va dur
a terme,el 13 de febrer
passat, la segona pool
de l’any. La segona,
perquè el nostre compromís és intentar
celebrar -ne una cada mes. El que tenim
tots clar és quevenim a divertir-nos,però
som competitius, això sí. I som també
unsgentlemen a les pistes, tots nosaltres:
bola dubtosa? Es repeteix sempre...
La novetat aquest any és que hem
decidit celebrar les pools el dissabte,
per allò que aquí no hi ha excuses de
feines i reunions inesperades i, a més,
amb aquest clima malagueny seria un
malbaratament no amarar-nos de vitamina D... Per a l’ocasió,vam estrenar
l’obsequi �nal de temporada, una magní�ca samarreta d’entrenament de la
marca a40grados Sport & Style.

L

Partits molt disputats
La pool del febrer ha estat una de les
més competitives i ajustades pel que
fa a resultats esportius, j a que dues
hores i mitja donen per celebrar bastants partits creuats, d’una durada
sobre la mitja hora, tots molt disputats.
A propòsit, tots ens alegrem de recuperar la participació del Curro, el Chiquitín , que va demostrar estar cada
vegada més recuperat de la seva lesió
i amb la seva magní�ca esquerra que
ha començat a funcionar de nou.

Val a dir que el torneig social de
Pádel Málaga es va disputar seguint
els protocols de seguretat establerts
per les autoritats. Així, després d’una
jornada molt intensa, ens acomiadem
i quedem per a la propera cita, que
esperem poder culminar compartint
unes merescudes cervesetes a la � del
torneig. En aquesta ocasió, a causa de
les restriccions vigents, no ha pogut
ser... Pádel Málaga, ens ho vam passar
d’allò més bé!
GUSTAVO RUIZ
DELEGAT DE PÁDEL MÁLAGA

El concepte pool aplicat
al pàdel fa referència a un
sistema de competició
per parelles mixtes, en què els participants competeixen entre ells,
canviant de contrincants en partits
que acostumen a no excedir dels
30 minuts.
Cap parella queda eliminada,
sinó que tots els inscritsj uguen de
manera seguida, independentment
de si es guanya o es perd.

El 2 de març de 2021 és una
data que quedarà gravada en
la memòria de Jordi Sumalla:
va ser la data de la “refundació” de Pàdel
Barcelona, una secció que feia tres anys
que estava inactiva. “Tenint en compte
la febre que actualment hi ha pel pàdel,
i que a la Soci hi ha seccions de pàdel
arreu fent activitats, a mi m’estranyava
que a Barcelona la secció no funcionés.
Emvaig oferira posar-m’hi alcapdavant
perveure si podia convènceraltres companys i companyes perj ugar plegats”,
explica el nou delegat. Comptant amb
la col·laboració d’altres companys, es va
fer córrer la veu i la resposta no es va fer
esperar. El 20 de febrer la secció va crearungrupdeWhatsApp,que actualment
té més que 40 membres.
Paral·lelament, es van fer els tràmits
per poder trobar llocs onj ugar. Ara, la
secció disposa de dues pistes i està a
punt d’obtenir la tercera, del Club Valldaura de Barcelona.
El 2 de març es va produir l’esperat
debut i els primers afortunats van poder
disputar els primer partits de la renovada secció. Laj ornada va resultar tot un
èxit. “Estem en una fase de rodatge, és
a dir, d’anar-nos coneixent i d’aj ustar els
nivells per, més endavant, organitzar
els nostres torneigs socials”, explica el
delegat. En tot moment, la intenció és
facilitar al màxim les oportunitats dej ugar. Així, “si, per horari i lloc, hi ha companys i companyes als quals no els va
bé, però s’uneixen perorganitzarels seus
partits, també ho poden fer, cap problema”, afegeix en Jaume.

www.lasoci.org
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SESSIONS ON-LINE

EL TXIKUNG,
EQUILIBRI
ENTRE COS
I MENT
Per a la informació de tots
els companys i companyes, que sapigueu que
els tallers telemàtics de txikung es
duen a terme amb total normalitat
i molt bona acollida, cada dilluns a
la tarda, de sis a set (de 18.00 a 19.00
hores).
Cada sessió es grava i, posteriorment, s’envia a tots els companys
i companyes inscrits a Tx ikung
Barcelona, hagin participat en
aquella sessió o no. El procediment
és aquest perquè puguin repassar
el que van fer o bé, en el cas dels
companys i companyes que no
s’han pogut connectar, j a sigui
perquè teletreballaven o feien altres coses, puguin fer la sessió en
diferit.
Paral·lelament, també els enviem uns apunts que ens aj udaran
a comprendre millor el sentit i
l’abast dels exercicis practicats.
JAUME SALINAS
DELEGAT DE TXIKUNG
BARCELONA

Eltxikung forma part de la
medicina tradicionalxinesa segons la qual la malaltia sorgeix d’un desequilibri entre el
�ux de l’energia vitalen l’ésser humà.
“Txi” signi�ca energia vital i “Kung”
signi�ca activada o en moviment.

16

ENS AGRADA ESQUIAR

ESQUÍ MADRID ESQUIA A VALDESQUÍ
Des del començament de l’any,
els 36 inscrits (en el moment de
tancar aquesta edició) a la secció
Esquí Madrid hanapro�tat al màxim,sempre
que la pandèmia ho ha permès, la temporada de neu per desplaçar-se �ns a la serra
de Guadarrama, al nord-oest de la Comunitat de Madrid, per esquiar plegats.
“A la nostra secció tenim famílies senceres que s’han inscrit amb nens petits,
que s’ho passen genial”, explica la delegada de la secció, Esperanza López. “Esquí
Madrid es va crear l’any passat i teníem
programades diverses sortides al Pirineu,
però malauradament la pandèmia ens ho
va impedir.
Amb els tancaments perimetrals de
les comunitats autònomes l’única opció
ha estat esquiar a Valdesquí i també a Navacerrada”, afegeix.
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Un febrer frenètic
Així, la secció va començar a convocar les
primeres sortides de l’any el mes de febrer,
en què va dur-ne a terme sis, amb una regularitat setmanal que posa en evidència
les ganes que tenen “d’esquiar i passar-s’ho
béj unts” els esquiadors i esquiadores madrilenys. “Gairebé som quaranta, però convidem a tots els companys i companyes
de la nostra ciutat que s’inscriguin a la
secció i vinguin a esquiar amb nosaltres”,
desitj a Esperanza.
Bona neu
“Val a dir que de moment estem gaudint
d’una neu amb unes espessors dignes de
Valdesquí, con succeeix a tot el sistema
Central, un autèntic aquí te pillo, aquí te
mato”, conclou la delegada d’Esquí Madrid,
la teva secció d’equí. No t’ho pensis més!

L’EXCUSA ÉS EL GOLF

MALLORCA DONA LA
BENVINGUDA ALS NOUS
MEMBRES
La secció mallorquina
organitza el seu primer
torneig de l’any, pensat
sobretot per als que
s’estrenaven
�nals de gener a Golf Mallorca
vam celebrar la primera trobada del 2021, que vam batej ar
com Torneig Social de Benvinguda. Es tracta d’un campionat
especialment dedicat als nous
membres que s’han incorporat a la nostra secció.
Atesa la situació actual, es van prendre totes
les mesures de seguretat necessàries, amb les
sortides efectuades de tresjugadors sempre procurant que, en cadascuna d’elles, hi hagués un
jugador dels novells acompanyat per dosjugadors
veterans de la secció. Cal afegir també que tots els
participants portàvem mascareta.

A

Unaj ornada esplèndida
Pel que fa a l’aspecte estrictament esportiu, Damià Tomàs, amb una targeta de 38 punts, va ser
el guanyador del torneig, seguit de Marga Cape-

llà, amb 37. Per la tercera posició es va produir
un triple empat entre Pep Bernat, Xisco Barceló
i Tomeu Berga a 32 punts.J .J . Capó, amb 31; Pep
Cavaller, amb 30 (primer classi�cat entre els
“novells”); Manolo Crespo i Toni Vadell, amb 25
(segons dels “novells”);Jaume Bibiloni, amb 24;
Albert Rius, amb 23, iJoanJ . Crespi, amb 12,van
ocupar les 12 primeres posicions.
Ens agrada el golf, però ens agrada més trobar-nos en el marc de la Soci.

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 fets a
cada forat.

XISCO BARCELÓ
DELEGAT DE GOLF MALLORCA

SOLIDARITAT

GOLF PER UNA BONA CAUSA
El 19 de febrer 16j ugadors de la Soci
vamj ugar el Torneig Benè�c Rotary
al club de golf Zaudin. Va ser un dia
fantàstic de golf i de solidaritat. Després de
completats tots els forats, eltorneig va coronar
com a guanyadors absoluts els companys
José Tomás Giménez, d’A ragó Serra, primer
classi�cat de 1a categoria amb 36 punts Stableford, iJuan Gutiérrez Figueroa, primer classi�cat de 2a categoria amb 37 punts Stableford.
La Fundació Rotary és una entitat privada
sense ànim de lucre que duu a terme proj ectes

!

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

pe r a bo rda r e ls pro ble mes co m a ra
l’analfabetisme, les malalties, la pobresa i la
fam, la manca d’aigua potable ieldeteriorament
de l’entorn en diferents països. Per votació
unànime, els components de Golf Sevilla vam
decidir donar l’import totaldels nostres premis,
que, sumat a la quantitat benè�ca del Green
Fee,va resultar en una quantitat de 600 euros
a favor de la Fundació Rotary.
JESÚS CASCALLANA
DELEGAT DE GOLF SEVILLA

www.lasoci.org
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PUNT DE VISTA

CARLES VILOSA I JORDI VILOSA
Pare i fll, i triatletes de la Soci

“Compartir
això entre
nosaltres és
una passada”
ENTREVISTA: JOAN BEUMALA, PERIODISTA

n dels obj ectius de la Soci és
compaginar l’esport i el lleure
amb la família. És a dir, donar
facilitats i promocionar les activitats associatives en família.
Està molt béjugar a futbol,
tennis o pàdel, anar a caminar, visitar museus,
organitzar trobades gastronòmiques, etcètera;
i fer-ho amb els amics i amigues de la Soci. Però
si, a més a més, hi fem participar també altres
membres de la família, tancarem el cercle: Soci,
companys, família.
Un cas espectacular d’aquesta de�nició d’associació familiar el personi�quen el Carles Vilosa i el Jordi Vilosa. O el que és el mateix, pare
i �ll. Tots dos estan inscrits a la secció Triatló i
Fondistes Barcelona.
I atenció, perquè el Carles i elJordi, no és que
surtin a córrer junts una estoneta. No és ben bé
això. ElsVilosa fan triatlons plegats. I ho fan amb
els mallots de la Soci....

U

— Quan i com vas començar a practicar triatlons?

•Carles: El 2014, a causa d’una caiguda a mun18

tanya fent alpinisme, vaig fer el pas de córrer
maratons a triatlons per disminuir el temps
practicant cursa a peu. El primer triatló on vaig
participar va ser el triatló olímpic a Tossa de Mar
el 2015.
•Jordi : El 2016, a causa d’una lesió vaig deixar
dejugar a futbol i, una vegada recuperat, engrescat pel meu pare, vam decidir apuntar-nos a un
triatló sprint a Calella de la Costa el 2017.
— Des de quan correu triatlons j unts?

•Carles: Des del 2017, quan vàrem fer el primer
triatlójunts a Calella de la Costa,jo amb 52 anys
i en Jordi amb 17.
— Com us prepareu, entreneuj unts?

•Carles: Quan ens quadren els horaris podem
coincidir tant per anar a córrer,com
amb bicicleta, com a nedar. Intentem coincidir sempre que podem.
— Acostumeu a córrer les mateixes
triatlons o cadascú té el seu calendari propi?
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Sempre estem
pendents l’un
de l’altre, malgrat
que anem
a ritmes diferents

Carles i Jordi
Vilosa, un pare
i un fll units per
l’esport.

•Carles: Cadascú té el seu calendari, però intentem participar en una o dues provesjunts al llarg
de la temporada.

•Jordi : El que més m’agrada és la cursa a peu,
seguit del ciclisme, i el que menys m’agrada és
la natació, tot i que gaudeixo a les tres disciplines.

— Quantes triatlons correu a l’any?

— Què se sent compartint triatlons amb el teu fill
o amb el teu pare?

•Carles: Sempre depèn de les lesions, però la
intenció és participar en tres o quatre al llarg de
la temporada, amb diferents distàncies.
•Jordi : En un any normal intento participar en
tres o quatre triatlons, compaginant-ho amb
maratons o mitges maratons, i �ns i tot marxes
de ciclisme.
— Esteu pendents un de l’altre durant les diverses
proves?

•Carles: Sí, sempre estem pendents, malgrat
que en Jordi i jo anem amb ritmes diferents degut a l’edat, i les marques així ho demostren.
•Jordi : Sobretot estemjunts a la sortida, i llavors
el que arriba primer a meta espera l’altre �ns
que acaba. Durant la prova, els moments on et
�xes més on és l’altre és a les transicions, el pas
d’una disciplina a una altra, o bé si el circuit fa
diverses voltes ens anem creuant i ens animem.
— Quina prova us agrada més: natació, ciclisme
o cursa?

•Carles: En venir del món del running , on gaudeixo més és a la cursa a peu, però m’encanta la
combinació de les tres disciplines diferents.

•Carles: És una passada, m’encanta compartir-ho amb ell i espero que duri.
•Jordi : Igualment penso que és una passada, és
una satisfacció poder ser capaços de completar
triatlons plegats,ja que es necessita constància,
il·lusió i un bon estat de forma física.
— Compartiu algun altre esport o activitat?

•Carles: Sí, fem esquí alpí des de fa força anys i
aquest any enJordi s’ha estrenat amb l’esquí de
muntanya, i serà un altre esport per compartir.
A més a més, ens agrada molt el motociclisme i
actualment tenim moto de carretera i fem sortides plegats.
— Atenció perquè ens ha dit un “ocellet” que la
cosa no acaba amb pare i fill, que teniu un proj ecte de futur en què es pot afegir la teva filla, Carles...

•Carles: Sí, la Mònica, de 17 anys, s’ha engrescat
des de fa uns mesos amb la natació i j a tenim
ganes de fer un triatló per relleus on ella nedarà,
enJordi anirà amb bicicleta i un servidor farà la
cursa a peu. Aquí la passada encara serà més
impressionant!
www.lasoci.org

19

LASOCI

VIDA SOCIAL

LA VIDEOTECA
DE LA WEB
Tota la producció de vídeos de les seccions i les
activitats que es fan a la Soci estan classi�cades
i agrupades per temes a la nostra pàgina web
ots els vídeos de les activitats de
les nostres seccions culturals i
esportives que tenim penjats
a la web els hem agrupat
a la pestanya de Videoteca ,
perfectament visible al menú
inicial de la nostra pàgina web lasoci.org.
Dins d’aquest calaix, hi trobem una
primera subdivisió que classi�ca el material
per la seva tipologia en:

T

Activitats socials i familiars
Vídeos de les activitats que la Soci organitza
per a gaudi dels associats i famílies, com per
exemple les converses telemàtiques amb els
Reis d’Orient, el Concurs de Troncs de Nadal...

Seccions esportives i culturals
Els vídeos que recullen les activitats dutes
a terme per les nostres seccions esportives
i culturals, així com les Copes Associació,
etcètera.
Una videoteca que s’ha d’engreixar
La intenció és que aquesta videoteca es vagi
nodrint de documents nous; és per això que
animem a tots els companys i companyes
que facin activitats que n’enregistrin alguns
moments per immortalitzar l’experiència i
que quedi penjada a la nostra web.
Ànims!

Teatre, música i exposicions
Vídeos dels enregistraments de les obres de la
companyia la Teatral, els vídeos musicals de
la secció Cant Coral i les seccions de música
moderna, etcètera.
Entrevistes, tallers i actes
Les entrevistes que enregistrem a personatges
de notorietat, com la que vam fer al Dr.
Bonaventura Clotet, els tallers tècnics
d’aprenentatge que oferim via telemàtica
perquè puguin ser útils a nous usuaris, els
vídeos de les activitats del PAS-Voluntaris i dels
actes socials que s’organitzen regularment,
com les trobades d’associats, entre d’altres.

Quan fem activitats,
gravem-les i
així ampliarem
el contingut de la
nostra videoteca
20
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BILBAO

TAST DE
FORMATGES
mb la voluntat d’experimentar
sensacions noves al paladar, i
en el marc de les trobades gastronòmiques que està impulsant la secció Gastronomía
Bilbao per a tots els companys
i companyes de la Soci, va tenir lloc un taller
virtual dedicat al tast de formatges.
“Del que es tractava era d’aprendre a distingir
els sabors i les propietats d’una variada mostra
de formatges, descobrint sabors variats i acostumant el paladar a gustos d’intensitat i textura
diverses”, ens explicava el mestre formatger de
Cuarto y Mitad, la formatgeria del mercat de Labayru, al centre de Bilbao, l’empresa que va impartir la sessió. Així, els companys i companyes,
de diferents seccions gastronòmiques i d’altres
disciplines de la Soci, que s’havien inscrit a l’activitat van rebre, amb uns dies d’antelació, una
caixa amb un assortiment de formatges.

A

Els secrets dels formatges
Així, el dia i l’hora convinguts, els participants
es van connectar a la plataforma Zoom , on el

mestre formatger va impartir una sessió completa de tast de formatges de tipus diferents.
“Va ser una sessió molt entretinguda de tastar
formatges, j a que cada tast es va acompanyar
d’unes explicacions que detallaven la composició
de cada formatge, la manera com s’elaborava, les
seves propietats, per què tenia un gust més fort o
més suau, etcètera”, explica un dels participants.
En un altre moment de la sessió esva acompanyar
el tast amb algun vinet per animar una mica la
trobada i afegir-hi més substància. La sessió es va
acabar amb una sobretaula dedicada als precs i
preguntes, per aprendre més coses, aclarir dubtes
i demanar consells.

Entretingut i interessant
“Aquests tasts virtuals, com el dels formatges de
què hem parlat o, com abans, el que havíem dedicat als sucs de fruita, estan tenint una molt bona
acollida entre els membres de la nostra secció,amb
elvalor afegit que són unes activitats obertes a tots
els companys i companyes de la Soci”, explica el
delegat de Gastronomía Bilbao,José Hurtado de
Mendoza.Activitat transversal. D’això es tracta.

CICLE

HISTÒRIA DE LA MÚSICA
òpera és una companyia deliciosa en qualsevol moment i
circumstància, però resulta
altament gratificant en una
tarda de pluja, en què se’t frustra l’oportunitat de sortir a fer
un tomb per la ciutat –abans del toc de queda–,
tenir l’oportunitat de connectar amb la secció
Història Barcelona i poder seguir en directe la
conferència, a través de la plataforma Zoom, del
cicle dedicat a la història de la música”, ens comentava un associat.
El seu és el testimoni d’un dels companys i companyes quevan seguir la conferència del musicòleg
JoanVives, que habitualment es fa de manera pre-

L’

sencial, però que des de l’any passat i per causa de
la pandèmia s’ha adaptat al format telemàtic.

Sessió telemàtica
La sessió no va decebre els i les participants,
entre els quals la delegada de la secció, Rosa Páez.
Durant una hora i mitja gairebé,Vives va repassar l’obra del compositor operístic Rossini.
“Un autèntic geni que vam redescobrir o descobrir amb les explicacions del nostre conferenciant, profusament acompanyades de fragments
emblemàtics de les òperes del compositor italià”,
explica la delegada.Les conferències telemàtiques
són una de les moltes activitats que la secció d’Història Barcelona convoca regularment.
www.lasoci.org
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SÓN NOVES
SECCIONS!
ENS AGRADEN LES PEL·LÍCULES

MADRID ESTRENA SECCIÓ DE CINEMA
Amb una trobada telemàtica amb eldirector i membre
de la Soci, David Galán Galindo, l’òpera prima del
qual, Orígenes secretos , ha estat nominada a tres premis, es va estrenar la nova secció Cine Madrid, amb Daniel Mur
al capdavant. “Va ser una experiència genial, perquè el David
és una persona encantadora i, a més, molt interessant”, explica
el delegat.
La idea de crear una secció de cinema “va sorgir abans de
la pandèmia, a la meva anterior oficina, tot parlant amb els
companys sobre cinema, que solíem fer-ho bastant, però mai
vam arribar a concretar res”, ens comenta el Dani.
Però va venir la Covid-19, i “en el llarg con�nament, tots hem
incrementat el nostre consum de cinema i això va fer que tornés

a sorgir el tema entre els companys per, aquesta vegada, acabar prenent la decisió de tirar-ho endavant”.
Trobades virtuals
Cine Madrid es proposa “programar proj eccions per compartir
la nostra a�ció pelcinema, ivoldríem fer cicles sobre temàtiques
o autors concrets, amb convidats quan fos possible”.
De tota manera, i tenint en compte la situació actual, amb
les restriccions de mobilitat i reunió vigents, “el que de moment
volem fer són trobades telemàtiques com la que hem fet amb
el David Galán o d’altres de continguts més didàctics, tal com
m’han comentat els companys”, indica el delegat madrileny. En
aquesta línia, “la propera activitat on-line que s’està preparant
és un contingut més didàctic, sobre
llenguatge o història cinematogrà�ca
que j a estic concretant amb un
professor de la Universitat Carlos III”,
conclou.
Secció pionera
En definitiva, Cine Madrid és una
proposta especialment pensada
per als amants del cinema, amb el
valor afegir de ser la primera secció
cent per cent cinematogrà�ca que
hi ha a la Soci.
Enhorabona i llarga vida!

El director David Galán
va ser el convidat a la
primera trobada de la
secció.
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SALAMANCA

SENDERISME
I BICI TT
a demarcació de Salamanca està
en plena fase de creixement
associatiu, com ho demostra el
fet que, des de principis d’any,
s’han creat al territori castellà
dues noves seccions. Es tracta
de dues propostes esportives d’activitats a l’aire
lliure que estimulen el contacte amb el paisatge
i la natura, dedicades concretament al senderisme i al ciclisme de muntanya i, en tots dos casos,
al capdavant i per liderar l’arrencada s’hi ha posat el company José María Buezas.
Amb 16 col·legues inscrits d’entrada, Senderismo Salamanca es proposa organitzar sortides
i excursions per descobrir les rutes espectaculars
que conté el mapa de la província de Salamanca
i de la Comunitat de Castella i Lleó.
Amb 12 components inscrits d’inici, Bici TT
Salamanca es mou en la mateixa línia, però pensada per als a�cionats a practicar l’esport del
ciclisme de muntanya. “Hem format un grup de
companys i companyes que, en diversos casos,
coincidim en ambdues seccions”, explica el delegat. Tot i que la seva creació ha coincidit amb

L

la pandèmia, ambdues seccions encaren la temporada present amb moltes ganes d’activar-se.
“L’objectiu, en ambdós casos, és promoure el
vincle personal més enllà del professional que
ens uneix a tots i totes, i amb la voluntat també
de no perdre el contacte amb els companys i companyes que s’han prejubilat recentment, els anys
2019 i abans, i dur a terme activitats d’oci amb
persones que tenen en comú l’amor per la natura, els espais oberts i la vida sana”, afegeix José
Maria, el “bidelegat” castellà a la Soci.
És evident que si ets de Salamanca, l’una,
l’altra o ambdues propostes estan pensades especialment per a tu.

Les rutes proposades perSenderismo Salamanca percomençar
són: la ruta de la Garganta de los Infernos (Jerte delValle, Cáceres), la ruta de Saucelle (Salamanca), la ruta Hoces del Río Riaza
(Segòvia) i la ruta delValle del Lera (La Alberca, Salamanca).

www.lasoci.org
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EN CREACIÓ

VOLEN SER
NOVES
SECCIONS...
Aquestes són les set iniciatives, esportives i
culturals, que estan en fase de constituir-se
com a noves seccions
n el moment de tancar aquesta
edició, són set les propostes obertes en fase de creació per ser
noves seccions, de les quals: tres
estan dedicades a l’esport i quatre s’engloben entre les seccions
dedicades a les activitats culturals.

E

Esportives
Golf Tenerife: el company Miguel ÁngelJiménez
és al capdavant de la iniciativa dels a�cionats al
golf de Tenerife per crear una secció dedicada a
aquest esport que, en el fons, és una excusa per
trobar-se i fer associacionisme. Hi esteu convidats!
Surf Asturias: expliquen els qui el practiquen
que les sensacions de lliscar amb una taula per
damunt les onades i controlar la situació és una
experiència excitat. Des d’A stúries s’està difonent
la creació d’una secció per als amants del surf,
amb l’incombustible Javier Luque al capdavant.
Surf Asturias pot ser la teva secció!
Multiaventura Valencia: atenció perquè, des de
València, la companya Ascen Yepes Periago vol
crear una secció dedicada a la pràctica d’activitats que combinin les emocions fortes amb el
contacte amb la natura i l’exercici físic. T’hi
apuntes?
Culturals
Actividades en Familia Salamanca: amb Juan
Carlos Cruz al capdavant, els companys i les companyes de Salamanca estan captant més adeptes
per crear una secció dedicada a organitzar activitats per compartir amb les famílies, j a siguin
excursions, visites a museus, anar al cinema... Fa
molt bona pinta!
24

Yoga - Pilates Salamanca: també a Salamanca i
també impulsada per Juan Carlos Cruz s’està
buscant gent de la Soci per formar un grup que
dugui a terme sessions regulars de ioga i de pilates, dues disciplines molt recomanades per mantenir o recuperar l’equilibri entre ment i cos.
HistoriaValencia: els companys i companyes amb
interès per aprendre el màxim de coses sobre els
orígens i la història de la seva comunitat, visitant
llocs emblemàtics,ja tenen la proposta que esperaven, impulsada per la companya Eva María González. HistoriaValencia pot ser la teva nova secció!
Gastronomía León: el company Marcos Cereijo
s’ha posat al capdavant del projecte recentment
impulsat per crear la secció Gastronomía León.
Si ets de Lleó, t’ho deixaràs perdre? Segur que
no, oi?
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JA TENIM
45 ACTIVITATS
En el moment de tancar
aquest número de la re‑
v ista , l’Assoc iac ió de l
Personal de ”la Caixa” compta amb
223 seccions que organitzen activi‑
tats esportives, culturals i d’entrete‑
niment englobades en un total de
45 activitats (algunes seccions en
practiquen més d’una).
Practiquem esport i fem cultura,
a la Soci...

COM CREAR-LES

Si ets afcionat o afcio‑
nada a una de les més
de 40 activitats espor‑
tives i culturals que es duen a
terme a la Soci, però no hi ha sec‑
ció a la teva zona o ciutat, no ho
dubtis! És el moment de crear‑la!
Crear una secció és molt fàcil,
no més has de posa r‑te e n
contacte amb l’administració de
la Soci per iniciar els tràmits.
T ’aj udaran a contactar amb

companys de la teva zona que
vulguin compartir l’activitat.
Entre tots haureu d’escollir
el delegat de la nova secció, que
haurà de presentar un pla d’ac‑
tivitats a la Junta Directiva. Si es
tracta d’una nova activitat, sen‑
se cap altra secció existent a la
Soci, l’haurà d’aprovar la Junta
Rectora.
I a passar‑t’ho bé fent l’acti‑
vitat que més t’agrada!
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PARTICIPACIÓ

ELS TALLERS
‘ON-LINE’ DE LA SOCI
La nostra és una associació viva, que fomenta la participació i
presta serveis que potenciïn el benestar dels seus membres,
tant la part lúdica i didàctica com la part emocional
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CURSET DE ‘MINDFULNESS’, EN CINC SESSIONS
Una recerca publicada a la revista Journal of Internal
Medicine va revelar que practicar mitj a hora diària
d‘atenció plena, o mindfulness , alleuj a els símptomes
de trastorns com la depressió o l’ansietat.
A més a més, també explica que “la meditació centrada –la
procedent de la pràctica budista de concentració en el present
i absència dej udicis de valor– podia tenir efectes positius en la
percepció del dolor”.
Què és el ‘mindfulness’?
Segons els entesos, pot considerar-se una “�loso�a de vida”
que inclou la pràctica de la meditació com a eix central,j untament amb diverses tècniques de relaxació.
L’obj ectiu és aconseguir un profund estat de consciència
durant la sessió i, per aconseguir-ho, es fan servir diverses
tècniques concretes per fer que la consciència es relaxi i no
elaborij udicis de les sensacions, els sentiments o els pensaments que tenim.

D’aquesta manera, l’atenció plena pretén separar la persona dels seus pensaments per poder-los reconèixer i qüestionar
els patrons mentals i atorga un gran pes als conceptes “aquí” i
“ara” mitj ançant una atenció total al moment present.
Curset de cinc sessions
La Soci dedica un dels seus tallers virtuals d’utilitat pública per
a tots els seus associats i associades almindfulness . Es tracta de
cinc sessions que estan duent a terme tres grups de persones;
és a dir que en total, estem fent 15 sessions on-line. La primera
va tenir lloc al febrer i l’última será a �nals d’aquest mes d’abril.
“Practicar elmindfulness només requereix estar en predisposició emocional per fer-ho, en un espai lliure de sorolls que
ens permeti una concentració plena i amb una postura còmodament asseguts”, assegura l’encarregada d’impartir les sessions, Laura Mezo, acreditada com a facilitadora en aquesta
tècnica de relaxació. Les primeres valoracions dels inscrits
estan sent molt positives.

La meditació i
les tècniques de
relaxació son
fonamentals

www.lasoci.org
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IMATGE

APRENDRE A OPTIMITZAR LA CÀMERA DEL MÒBIL
Avui dia, els mòbils de gamma alta estan equipats amb
unes càmeres de fotos que permeten captar imatges
d’una qualitat molt elevada. De totes maneres, per saber
treure’n el màxim pro�t cal saber alguns aspectes tècnics que la
maj oria dels usuaris desconeixem o no sabem prou.
Quantes vegades no hem mantingut aquella conversa incòmoda amb algun col·lega o conegut que té un iPhone o un Samsung
d’última generació com el teu i, en cinc minuts, et vacil·la amb les
fotogra�es que ell ha fet i sap fer i tu no...

Fotografa Girona
Doncs bé, els qui vam seguir via telemàtica el taller que la Soci va
organitzar per aprendre a fer servir la càmera del nostre mòbil i
saber treure el màxim pro�t de les nostres fotogra�es j a sabem
moltes coses que no sabíem.
La sessió va anar a càrrec del fotògraf Josep Recio, membre de
la secció Fotogra�a Girona, que va posar èmfasi en el retoc de les
fotogra�es. Després de les seves explicacions, es va obrir un interessant diàleg de precs i preguntes.

S’ha de saber
treure el
màxim proft
dels mòbils de
gamma alta

APLT
ICOATCSI!O NS

L’APASSIONANT MÓN DE LA COMUNICACIÓ DIGITAL
“La pandèmia sense el meu mòbil hauria estat absolutament insuportable”. Qui subscriu aquesta a�rmació? Tots i totes, estimats i estimades associats i
associades.
Què hauria estat de nosaltres, de les nostres relacions personals, afectives, socials i professionals si, durant aquesta maleïda pandèmia, que ens ha obligat al con�nament i a reduir a
la mínima expressió les relacions amb els altres, no haguéssim
pogut disposar d’eines de comunicació digital com l’aplicació
de WhatsApp? Què hauria estat de la nostra feina sense aplicacions com Skype i Zoom amb les quals hem après a reunir-nos
telemàticament?
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Un bon nombre d’associats i associades van participar en
eltalleron-line que va organitzar la Soci per explicar les diverses
funcions d’aquestes tres aplicacions, centrades especí�cament
en el seu ús per relacionar-nos amb els familiars i amics.
Sessió oberta
La sessió va tenir lloc el 20 de gener passat i va estar oberta a
tots els membres de la Soci que, prèviament, s’hi van inscriure
a través de la nostra pàgina web.
Els tallers de la Soci, com aquest dedicat a les eines de
comunicació digital, són una manera directa i molt còmoda
d’aprendre.

USGH
RIAVNOR
LE
ES
MPAOT
SO
TA
TS!

VALORACIÓ DELS USUARIS DELS TALLERS VIRTUALS
Dels tallers virtuals que es van fer durant el mes de
novembre del 2020, als quals ha pogut accedir La
Soci, la valoració que n’han fet els associats i associades que van participar en algun, és la següent:
De 10 a 0, la valoració ha estat d’una satisfacció mitj ana de
9,18; de manera que la més puntuació més alta ha estat per al
taller de xocolata, amb un 9,75, mentre que la nota mitj ana
menys alta ha estat la deltaller “Educar en positiu”, amb un 8,50.
Quant als temes escollits per als tallers on-line , l’acceptació ha estat molt alta,j a que la mitj ana s’ha situat en el 9,15. Pel
que fa als professionals escollits per impartir els tallers, la valoració també és molt positiva,j a que se situa en el 9,03.
Per tant, en els tres conceptes sotmesos a valoració, “la
satisfacció podem dir que ha estat general pel que fa als nostres
associats i associades que han pres part en tots i algun dels
tallers que vam fer al mes de novembre”, explica un dels responsables d’organitzar aquesta activitat oberta a tot el nostre
col·lectiu i que cada mes renova continguts i presenta noves
propostes.

Valoracions per taller (de o a 10)
Taller: Ordenar l’armari
Satisfacció general: 9,50
Valoració del tema: 9,75
Valoració del professional: 9,50
Taller: Tast de xocolata
Satisfacció general: 9,75
Valoració del tema: 9,88
Valoració del professional: 9,63
Taller: Decorar amb paper
Satisfacció general: 9
Valoració del tema: 8,50
Valoració del professional: 8,50
Conferència: Educar en positiu
Satisfacció general: 8,50
Valoració del tema: 8,50
Valoració del professional: 8,50

www.lasoci.org

29

LASOCI

ÀGORA

CINEMA

JOSÉ LUIS MUÑOZ

‘El profesor de persa’
Parte Vadim Perelman (Kyiv, 1963), director de origen
ucraniano curtido a lo largo de siete largometraj es
—uno de ellos, Casa de arenay niebla , protagonizado
porJennifer Connelly y Ben Kingsley—, en este nuevo
retrato de las atrocidades del Tercer Reich, de una
premisa muy original (una novela de Wolfgang Kohlhaase guionizada por Ilya Tso�n).
Se trata de la historia de unj udío de origen belga,
Gilles (interpretado por el argentino Nahuel Pérez
Biscayart), que consigue esquivar in extremis un fusilamiento algritar a sus ej ecutores que es persa (minutos antes, en el camión que le lleva al descampado,
ha hecho un trueque de un bocadillo por un antiguo
libro persa con otro compañero de desventuras) y
debe mantener, para sobrevivir en el campo de concentración, esa identidad impostada y enseñar el
idioma al capitán de cocina del campo Klaus Koch
(Lars Eidinger), que quiere aprender farsi para reunirse, cuando acabe la guerra, con su hermano enTeherán y abrir allí un restaurante de cocina alemana.
Tiene la habilidad el director ruso de no centrarse
exclusivamente en las vicisitudes de este superviviente nato, que debe inventar a diario un idioma que no
conoce y vive pendiente de que el engaño se descubra y sea fusilado, sino también de extender su radio
de acción cinematográ�ca a los soldados y o�ciales
de las SS que rutinariamente se encargan de la custodia de los presosj udíos,y que están en las antípodas,
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por ej emplo, de la siniestra visión que ofrecía La zona
gris de Tim Blake Nelson de un campo de exterminio,
muy diferente, con matices, al campo de trabaj os forzados de Elprofesor de persa: en los primeros la muerte era instantánea; en los segundos, la muerte venía
después de un proceso de deshumanización. Max
(Jonas Nay) y Paul (David Schütter), los dosj óvenes y
g ua pos soldados de las SS que coprotagonizan la
película, coquetean con las atractivas encargadas de
cocina Elsa (Leoni Benesch) y Yana (Luisa-Céline
Gafron), bromean acerca de los atributos sexuales
del comandante del campo (Alexander Beyer), cuentan chistes, se divierten, se comportan como unos
j óvenes metidos en esa guerra sin tener conciencia
de su papel de verdugos (odian a losj udíos sin ningún
tipo de razonamiento, de forma visceral, como se odia
a las ratas) y cumplen a raj atabla con su rol cuando
disparan a los presos que caen extenuados en la cantera, por ej emplo.
El �lme cuenta con buenas interpretaciones, especialmente las de Nahuel Pérez Biscayart en su papel de falso persa y la de ese cocinero tiránico pero
con un lado humano que interpreta Lars Eidinger; está
hablado en francés, alemán y falso farsi; excelentemente musicado por Evgueni y Sacha Galperine, y
cuenta con una fotografía excelente de Vladislav
Opelyants. Una película necesaria para seguir recordando ese horror quej amás debemos olvidar.
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Cine visto
‘Beginning’
Dea Kulumbegashvli no suelta al espectador a lo
largo de las más de dos horas de este fresco tenebrista y lo noquea en esa aterradora y fantástica secuencia �nal, de resonancias bíblicas, que dej a al
espectador clavado en la butaca. Subyugadora opera prima la de esta j oven directora georgiana de 34
años; obra de arte indiscutible y gozo fílmico para
quien se dej e arrastrar por la fuerza de sus imágenes
formalmente quietistas pero que remueven por dentro. Una película que habla en sus silencios y funciona toda ella como un espectacular fuera de plano
constante y crece dentro de la cabeza delespectador
una vez vista. Cine con mayúsculas.
‘Mank’
Se le puede reprochar a David Fincher que pase de
puntillas sobre el proceso de escritura del guion de
Ciudadano Kane (un Herman J. Mankiewicz alcoholizado dicta alguna página a su secretaria desde la
cama) y no incida más en el enfrentamiento con el
ególatra Orson Welles (Tom Burke), que tiene un
papel muy secundario en la función. Se luce especialmente el director en la descripción del mundillo
de Hollywood, presentado como una banda de negociantes sin escrúpulos a los que la función estética del séptimo arte les importa un bledo, con esa
cena de alta sociedad en la que irrumpe un Mank
(excelente Gary Oldman) beodo que vomita ante la
concurrencia toda clase de exabruptos y �nalmente
vacía el estómago como acto dej usticia poética.
‘La chica del brazalete’
Con una puesta en escena minimalista y sin ningún
tipo de subrayados, Stéphane Demoustier construye un �lme impecable y gélido que contrasta puntos
de vista generacionales baj o la excusa de cinej udicial,
en donde lo de menos es la culpabilidad o no de la
acusada. En un momento delj uicio, la abogada apela al j urado y les dice que no están allí paraj uzgar la
vida de esaj oven, que pueden no comprender o les
escandalice, sino su culpabilidad o inocencia en un
crimen. Lo que está vestido de drama j udicial, con
sus correspondientes sesiones y presencia de testimonios de la policía, el forense y los testigos, no es
otra cosa que un análisis del abismo que separa a las
nuevas generaciones de las de sus padres y cómo
aquellas son perfectas desconocidas por estas hasta que un hecho traumático, como el asesinato que
sej uzga, pone a los progenitores ante el espej o que
se han negado a mirar durante tantos años.
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‘La forastera’
LLIBRES

ROSER PÀEZ

L’escriptora Olga Merino (Barcelona, 1965) ens situa de ple en la
història d’un poblet indeterminat a la regió muntanyenca de l’Espanya profunda plena de supersticions i premonicions.
La protagonista, que als seus 50 anys torna per viure a la casa
familiar, El Hachuelo, es diu Ángela o Angie —nom que procedeix
dels anys londinencs en què va conviure amb en Nigel, un pintor
obsessiu i suïcida—, però és la Marota per a la gent del poble. Viu
sola en companyia de dos gossos, la Capitana i el Pluto, i l’escàs
tracte ocasional que té és amb el capellà i dos immigrants, un de
senegalès i un altre d’ucraïnès. Viu a la �nca de Las Breñas, que els
Jaldones van robar als Marotos. Després de la mort del terratinent
més famós de la zona,JuliánJaldón, penj at d’una noguera, la trama
comença a desgranar els fantasmes del passat —i d’un poble— on
les morts per suïcidi, els sons de la natura i la gradació dels colors,
j untament amb un llenguatge agrest i les memòries del passat,
impregnen el relat.
L’Á ngela va reconstruint l’esgarrifosa epidèmia familiar de
suïcidis i comença a témer que ella també acabi sucumbint al
mateix tràngol. Perquè, com en el prodigiós Pedro Páramo de Juan
Rulfo, que la narradora llegeix i cita, ella ha tornat al poble per esbrinar qui és el seu pare i el perquè de la seva mort voluntària. La
relació amb algunes persones de la vila l’aj uda a trobarels culpables:
les Jaldonas (les terratinents del lloc). Així mateix, l’assetj ament a
què aquestes sotmeten l’A ngie perquè abandoni El Hachuelo i
puguin acabar de completar la rendició del poble als peus del
turisme desperta l’instint de defensa de la protagonista, així com
l’anhelada set de venj ança.
És una novel·la que, tot i que transita en un paisatge hostil i àrid,
conté una extraordinària bellesa descriptiva. Com a contrapès a
aquest paratge, ens obsequia amb algunes escenes que evoquen
la seva vida a Londres.
En la quarta �cció d’Olga Merino es re�ecteix una bona part
dels elements que caracteritzen la seva obra: el desarrelament, la
història recent d’Espanya, l’origen camperol i el pes de la família es
donen cita en aquesta obra dura, genuïna i malenconiosa com el
mateix paisatge rural que dibuixa.
Sens dubte, aquesta novel·la ens recorda una obra anterior,
Espuelas de papel (2004), la trama de la qual està marcada per
l’arribada d’immigrants dels anys cinquanta i seixanta a Barcelona
en un viatge de desarrelament i esperança per un futur millor.
Personatges importants de la novel·la, com la mateixa protagonis-

ta, la Joana, o la Chacahachica, estan molt ben embastats. Lectura que recomano encaridament, per anar aprenent del lèxic pagès
i agrari, tan precís com adequat en les novel·les que Olga Merino
ens brinda.
Tres qüestions més en aquesta formidable obra. Merino posa
en llavis de la seva heroïna una fòbia: no li agrada que li mirin els
peus. Tret il·lustratiu i que comparteixo.
També, el missatge de l’escriptora davant la situació actual de
moltes aldees buides, el desarrelament i �ns i tot la desafecció
de la seva gent. Pobles que s’han convertit en geriàtrics a l’aire
lliure i en destinacions rurals de cap de setmana per als urbanites,
motiu que ens porta a uns i altres a mirar-nos amb la descon�ança
i la suspicàcia d’allò desconegut.
Finalment, conté una crítica social a la nostra animadversió
envers els emigrants, un problema que sens dubte dia rere dia
s’agreuj a i al qual cal trobar una solució.
Periodista i llicenciada en Ciències de la Informació, Merino té
quatre obres en el seu haver: Cenizas roj as , Espuelas de papel (que
he comentat abans) i Perros que ladran en el sótano . Actualment
col·labora com a periodista a El Periódico de Catalunya , feina que
compagina amb la de professora a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès.
La forastera és una novel·la extraordinàriament literària que
re�ecteix la profunditat de l’ésser humà, l’arrelament en la família
i la lleialtat envers un mateix. No us la perdeu!

‘La forastera’
Olga Merino
EditorialAlfaguara, 2020
(228 pàgines)
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‘Tutti frutti’ de novedades
No se puede ser más sonoramente cambiante que este resumen
musical que hoy les traigo. También es cierto que dej o atrás mi
fecha de nacimiento del DNI y me dispongo a hablar de artistas
cuya legión de seguidores andan por los 20-30 años.
Y viendo la edad media de empleados de nuestra querida
entidad bancaria, mucho me temo que mi aportación de hoy se
ve abocada al fracaso de lectores. Pero bueno, me arriesgaré,
que seguro que alguien agradece esta variedad de estilos sonoros que hoy les traigo: trash metal , soul y ¿trap ?
Ángelus Apátrida: ‘Ángelus Apátrida’
Un breve apunte para posiblemente la
mej or banda nacional de trash metal .
Los albaceteños siempre son más valorados fuera que aquí, y de hecho no
es casualidad que formen parte del
selecto elenco de artistas delsello Century Media desde 2009. Acaban de
sacar su álbum homónimo para celebrar sus 20 años de carrera
y no tienen nada que envidiar del panorama europeo y americano. Calidad, potencia y melodías van de la mano en estos tres
cuartos de hora sólo aptos para sonidos entrenados en elmetal.
Arlo Parks: ‘Collapsed in Sunbeams’
20 añitos y se marca un disco de soul
negro de esos de quitar el hipo. Si no se
desvía a sonidos más contemporáneos
como Billie Eilish, tenemos aquí la nueva Amy Winehouse. A veces, su sonido
se vuelve un poco trip hop y hace que
eldisco se pase en un suspiro y, siempre
con una línea homogénea,j uega a que cada canción sea un
pelín distinta. A pesar de su edad, saca a relucir sus emociones,
su bisexualidad y apoyo al colectivo LGTB. Todo acompañado
de una producción sobresaliente y un hit como Eugene. A seguir.
C. Tangana: ‘El Madrileño’
No hay radio o web que no se haya parado a hablar de El Madrileño. Nos quitamos elsombrero, incluso gente como
yo, que viene de otros sonidos. Es una
j oya con decenas de invitadosyvariedad
estilística alalcance de muy pocos. Quizás con eltiempo baj ará de ese pedestal, pero ahora es de lo más fresco y actualy de calidad que puede escuchar cualquier persona sin importar la edad. Recuerda
en relevancia a ese El mal querer de Rosalía (no olvidemos que
participa en 8 de las 11 canciones del disco). Y enhorabuena a
Alizz, causante de que el disco suene así de bien. Si este disco ha
conseguido que suene la voz de un radical como el Niño de Elche
en el número 1 de los 40 Principales, ya tiene mi aplauso.

Braga (blanques) vs.
Norberto (negres)
Lleó (Espanya),1991
Juguen les blanques
Avui us plantej o una posició amb molt poques peces que pot
semblar fàcil, però n’hem d’extreure unes lliçons. D’entrada, amic
lector, dedicarem tres minuts a avaluar la posició, i després continuarem.
Abans de parlar de la solució, observeu que es tracta d’una
posició ben curiosa: sabem que el rei i els dos cavalls contra el
rei sol són taules obligades, perquè no hi ha cap camí per donar
mat (amb el rei arraconat s’hauria de passar per una posició
d’ofegat per poder fer mat).
En canvi, si tenim el rei i els dos cavalls contra el rei i un peó,
sí que és possible fer mat, tot comptant que en aquell pas d’ofegat es podriaj ugar el peó. Una altra curiositat d’aquesta posició
és que les negres tenen més material que les blanques, però el
rei negre ha fet el greu error de tancar-se davant el seu propi peó.
Anem per la solució: podem observar que les blanques podrien fer mat amb Cb3 si no fos per la torre o amb Cc2 si no fos per
l’al�l. Podem bloquej ar la defensa dels dos punts alhora? Penseu-hi
dos minuts més (si és que encara no heu resolt el problema).
La solució
1. Cd3 guanya ràpid. És unaj ugada impressionant. Aquest cavall
obstrueix alhora les defenses de c2 i b3; i,si les negres mengen amb
al�l o torre, la peça que ha menj at destorba la defensa de l’altra.
Però, a més, el cavall de d3 evita els xecs de Te1 o Tc3, que
desallotj arien el rei blanc i donarien la victòria a les negres. Tot i
això, la part més espectacular és que les blanques tenen tres
peces: dues estan a punt per fer el mat i no toca moure-les encara, i l’única que està lliure es j uga de manera que el negre se
la mengi i fer un mat amb només les dues peces blanques que
queden. Tenim: 1.Cd3 Te1+ (si 1. ... Txd3 2.Cc2 mat; si 1. ... Axd3 2.Cb3
mat) 2.Cxe1 (ara l’al�l no pot cobrir c2 i b3 simultàniament) Ab1 3.
Cb3 mat.
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T’HI ESPEREM!
Et convidem a formar part del que signi�ca
la Soci. No t’ho pensis! És molt fàcil. Pots
e nt ra r a lasoc i.o rg i pré me r e l botó
ASSOCIA’T . O emplenar aquest full d’inscripció i
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adreçar-lo per cartera al centre 9099-Associació
del Personal o, escanej at, al correu electrònic
info@lasoci.org. Si ho fas a mà, és necessari escriure
amb lletres maj úscules i signar el document.
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Més informació a
www.cuidemdetu.org

CUIDEM DE TU

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

BOTIGUES

SALUT

ASSISTENCIAL

HOTELS

Solorunners Burgos

AIRE Ancient Baths

FAD Sant Joan de Déu

Balneari Caldes de Boí

Descomptes addicionals sobre el
millor preu marcat en calçat i tèxtil en
aquesta botiga de Burgos.

Espais històrics per al cos i la ment:
recorregut termal, massatges i rituals.
Descompte en serveis amb massatge.

Ofereix serveis d’atenció domiciliària
a persones que necessitin el suport
d’un cuidador professional.

Estació termal situada a 1.500 metres,
al cor del Pirineu lleidatà, amb
descomptes únics.

BOTIGUES

HOTELS

OCI

BOTIGUES

Apple

Campings.com

Circuit de Barcelona-Catalunya

Bienestar Senior

Les últimes novetats d’A pple amb
descomptes i promocions exclusives
gràcies a Colectivos Vip per a la Soci.

Més de 2.000 càmpings a Europa.
Trobaràs fàcilment el teu càmping
per a unes vacances inoblidables.

Descomptes per assistir a importants
esdeveniments del món del motor:
Fórmula 1 i MotoGP.

Descomptes en productes, de
màxima confança, per millorar el
benestar de les persones grans.

VIATGES

ESPECTACLES

ASSISTENCIAL

ASSISTENCIALS

Grimaldi Lines

Diverclick

Eneas Familiar

Hestia Alliance

Viatj a amb descompte a Sardenya i
Itàlia peninsular amb vaixell i el teu
cotxe. Sortides des de Barcelona.

Ofertes per a un munt d’espectacles,
en un munt de ciutats: Madrid,
Barcelona, Bilbao, Saragossa…

Descomptes exclusius en serveis a
domicili: gent gran, cangurs,
persones malaltes, serveis de netej a...

Atenció integral per a persones amb
demències, Alzheimer i malalties que
generen incapacitat funcional.

HOTELS

HOTELS

HOTELS

HOTELS

Hotel Balneari Vichy Catalan

Hotelius Club

NH Hoteles

Nova Son Alma

Descompte (allotj ament i esmorzar,
tractaments) en aquest hotel de la
vila termal de Caldes de Malavella.

Plataforma de reserves, amb més de
30.000 hotels a les principals
destinacions i importants descomptes.

Descompte sobre la millor tarifa
disponible en més de 170 hotels
d’Espanya, Andorra i Portugal.

Tarifes especials en apartaments
totalment equipats. A Menorca, a dos
quilòmetres de Ciutadella.

HOTELS

ESPECTACLES

HOTELS

BOTIGUES

Petits Grans Hotels de Catalunya

Promentrada

Roc Blanc Hotels

Salunatur

Descompte en aquesta agrupació de
53 hotels independents i acollidors,
distribuïts arreu del territori català.

Gaudeix de descomptes per comprar
entrades en diferents espectacles a
Barcelona i Madrid.

Reserva amb descompte als hotels
Roc Blanc d’A ndorra o Termes
Montbrió de Tarragona.

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