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n laJunta Rectora de l’any passat, proposàvem que havíem
de sortir de la situació de confort en la qual ens trobàvem per
plantejar-nos nous horitzons.
La veritat és que, per sortir
d’aquesta situació de confort, no necessitàvem
una pandèmia com la que hem patit, si em permeteu el comentari distès.
Però cal dir també que la situació provocada
ens ha servit per adaptar la Soci als nous temps
i, consegüentment, ha assentat les bases per
construir el nostre futur com a projecte enfortit.
En la Junta Rectora del mes d’abril passat,
vam explicar que durant tots els mesos de con�nament vam crear tota una sèrie de noves activitats transversals i per a gaudi de tot el col·lectiu,
que se sumen a les queja de sempre duen a terme
les nostres seccions esportives i culturals.
En de�nitiva, actualment podem dir que, a
la Soci, coexisteixen dues línies d’activitats: les
que generen les seccions i les que s’ofereixen des
de la mateixa Associació, dirigides de manera
individual als associats i associades i a les seves
famílies.
Vull fer constar, d’altra banda, que ja abans
de la pandèmia la Soci havia previst tot un programa d’activitats telemàtiques, com ara la
retransmissió a través d’Internet de concerts i

E

Som i serem el que
vulguem ser. Només
depèn de nosaltres

conferències, i aquesta previsió ens va permetre,
quan va esclatar la pandèmia, adaptar-nos ràpidament a les necessitats de comunicació amb
tots els companys i companyes i impulsar activitats on-line en temps de con�nament, en què
les activitats presencials van quedar suspeses.
És a dir, que estem en disposició de viure el
present i encarar el futur més enfortits, més
segurs i més convençuts encara que el projecte
de la Soci és molt engrescador. Som i serem el
que vulguem ser. Només depèn de nosaltres, de
pensar i tirar endavant nous projectes d’activitats
i de propostes que ens siguin realment útils.
I, per fer-ho possible, necessitem també fer
créixer la nostra gran família que som, amb més
companys i companyes. És per això molt important que entre tots i totes donem a conèixer què
és l’A ssociació del Personal de ”la Caixa” entre
els empleats i empleades de CaixaBank i la Fundació que encara no són dels nostres, i també
òbviament entre els nous companys i companyes
que s’incorporin de Bankia.
Perquè volem que tots i totes comparteixin
amb nosaltres el privilegi de ser de la Soci. I vull
donar les gràcies també als delegats i delegades
de les seccions, perquè són els autèntics motors
de la Soci, així com també als companys i companyes, que duen a terme les activitats de caràcter social.
En de�nitiva, entre tots i totes formem un
gran equip, un equip de moltes parts que treballa conjuntament. El treball en equip multiplica.
I és el treball en equip el que contribuirà a fer
possible que la Soci esdevingui una experiència
única.
M. VICTÒRIA DE LUCAS COVES
PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ
DEL PERSONAL DE “LA CAIXA”

www.lasoci.org
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JUNTA RECTORA 2021

LA SOCI MÉS VIVA,
MÉS OPTIMISTA I
MÉS ENFORTIDA
En una històrica reunió telemàtica, els rectors van
aprovar i agrair la feina feta per la Junta Directiva
mb una part de laJunta Directiva
present a la sala dejuntes del local
social,mentre la resta de companys
i companyes que la componen,així
com el conjunt dels rectors i rectores, esvan connectar des de casa seva,va tenir lloc
el 17 d’abril passat la reunió anual ordinària de la
Junta Rectora de l’A ssociació que, per primera
vegada a la història, esva celebrar telemàticament
a través de l’aplicació Zoom, a causa de les restriccions provocades per la pandèmia de la Covid-19.
Amb 97 rectors i rectores connectats, la sessió
va transcórrer en un clima d’exquisida cordialitat i, per primera vegada també, tots els membres de la Junta Directiva van intervenir per

A

6

presentar algun dels punts de l’ordre del dia.
L’assemblea va aprovar totes les propostes presentades per la Junta Directiva.
La presidenta de la Soci,Victòria de Lucas,va
donar la benvinguda a tots els presents;tot seguit,
va presentar l’informe de gestió, que va encetar
amb una declaració sincera i alhora optimista:
“hem fet el que hem pogut, i la veritat és que hem
fet moltes coses”, per passar a desglossar totes les
activitats que, en el context de la pandèmia, es
van posar en funcionament, via telemàtica, per
acompanyar, ajudar i entretenir els associats i
associades, a més de la resta d’activitats presencials que s’han pogut anar fent a mesura que les
dades epidemiològiques milloraven.

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

Durant la Junta Rectora es van produir diverses intervencions dels rectors i rectores i delegats i delegades,
a través delservei de xat. En destaquem dues:
Jordi Sumalla:
“Jo, més que una pregunta,vull donar-vos les
gràcies [a la Junta]. És la meva primera Rectora com a delegat de la secció Pàdel Barcelona i he pogut visualitzar la bona feina que
esteu fent. Seguim així...”
Anna Miret
“Moltíssimes gràcies [Junta] per la feina ben
feta. Seguim endavant. A la salut de tots.”

La presidenta va destacar el fet que les activitats on-line han possibilitat que una proposta
convocada des d’un lloc pugui ser seguida per
associats i associades de tots els territoris.

Una sessió coral
Acte seguit, Victòria de Lucas va anar cedint la
paraula a la resta de companys i companyes de
laJunta perquè anessin desglossant els diferents
apartats de l’informe de gestió.
Així,Josep Lluís Masriera va recordar els contactes mantinguts durant la pandèmia amb els
rectors i rectores; Albert Rius va presentar el
programa “Cuidem de tu”; Ruth Barrera va comentar les accions de recursos humans al conjunt del col·lectiu i també a l’equip de gestió, per
millorar el rendiment;Josep Mitjans va explicar
els temes referents a la comunicació, iJesús Huerta va destacar les moltes activitats socials del
PAS-Voluntaris de ”la Caixa”. També hi van intervenir Dolça López i Vera Paola Casoni-Valenti per comentar la seva experiència com a membres debutants en la Junta.
Noves incorporacions
Encara en l’apartat de l’informe de gestió, Victòria de Lucas va posar èmfasi en les 420 noves
incorporacions a la Soci durant la pandèmia,
“una xifra que no ens esperàvem i que ens ha
sorprès molt gratament”.
La presidenta també va explicar que CaixaBank va incloure informació de la Soci als nous
empleats incorporats a partir de la fusió amb
Bankia i va demanar el suport “i la implicació
dels rectors, per donar a conèixer el nostre projecte a les o�cines de CaixaBank de tot el territori”.
Pressupost equilibrat
A continuació, Elisa Códer va analitzar la memòria d’activitats de la temporada 2020, lògica-

ment “condicionada per la pandèmia en els tres
darrers trimestres, però que ha posat de manifest
la nostra capacitat de superar les di�cultats, tot
apro�tant les aplicacions telemàtiques”.
El tresorer,Antoni Artés,va posar negre sobre
blanc pel que fa a l’estat dels comptes de la Soci
que, “de manera excepcional” va recollir dos
exercicis, el de l’últim quadrimestre del 2019 i
el del 2020,ja que, com va explicar el tresorer a
partir de l’última reforma dels Estatuts, es va
modi�car l’exercici, que va passar de ser d’agost
a agost, a l’any natural. Artés va presentar uns
comptes sanejats, que l’assemblea va aprovar.
En el torn de precs i preguntes es va anunciar que, amb l’objectiu de captar nous associats,
“es volen dur a terme macrotrobades per donar
a conèixer la Soci, entre les quals es contempla
la celebració de jocs olímpics” poliesportius.
Després de dues hores i quart de reunió, la
sessió va acabar amb un brindis conjunt de cava,
que tots els rectors i rectores havien rebut prèviament al seu domicili.
Conclusió: la Soci està més viva que mai i
afronta el futur amb optimisme i amb un projecte consolidat.
Seguim...

El punt 10è de l’ordre del dia de la Rectora estava dedicat a la
presentació del Pla estratègic de l’Associació per al període
2021-2023, que va presentar elvicepresident primer, Pere Padró,
qui el va de�nir com “el present i el futur, actuacions i plantej aments”.
En síntesi, l’obj ectiu del pla és passar d’una actitud estàtica a una de dinàmica, per anticipar-se als esdeveniments i les necessitats al mateix
temps que proporcioni als nostres associats i associades i familiars els
serveis que els siguin útils.

www.lasoci.org
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UN SERVEI A L’ASSOCIAT

CAMPUS D’ESTIU

A CASA 2021
Aquest estiu
us presentem
dos campus:
el de STEAM
(que combina
ciències,
tecnología i
matemàtiques)
i el de cuina

n aquest darrer any, la necessitat
ha fet que sorgissin nous hàbits i
pràctiques que han resultat ser tot
un èxit. En el nostre àmbit, una
d’aquestes novetats ideades en el
context de la pandèmia i que “ha vingut per quedar-se” són els Campus a Casa amb la Soci.
Justament, el primer que vam fer va ser el
Campus d’Estiu a Casa, a partir de la bona experiència del qual van venir els de Nadal i de Setmana Santa. “Era una aposta de risc, ja que no
teníem cap experiència prèvia par avaluar els
pros i contres i, d’altra banda, en el moment de
decidir-nos a engegar el projecte, tampoc sabíem
si a l’estiu es podrien fer campus presencials,
que deixessin el nostre fora de context”, explica
un dels responsables de la Soci d’organitzar els
campus virtuals.

E

Aprendre valors
Però la constatació que la idea era bona es va
produir l’estiu de l’any passat quan, “tot i que,
efectivament, els campus presencials es van
poder fer arreu, el nostre campus virtual va funcionar molt bé, j a que es va convertir en una
oferta de lleure i aprenentatge per als nens i
nenes de la Soci complementària, amb el valor
afegit que permet als pares tenir els �lls a casa,
però sense haver-ne de tenir cura”, afegeix el
nostre interlocutor.
Així, nens i nenes de la Soci:després de la molt
bona experiència de l’any passat,torna el Campus
d’Estiu a Casa de la Soci. I aquesta vegada, el nos8

tre enfocament se centra en la sostenibilitat i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
de les Nacions Unides. No us ho perdeu!

Quins campus fem aquest estiu?
Aquest estiu us presentem dos campus: el Campus de STEAM i el Campus de Cuina.
Quin és el calendari?
Els campus els fem per setmanes, des del 28 de
juny �ns al 30 de juliol.
Quins són els horaris i els dies?
Es pot escollir entre horari de matí (de dilluns a
divendres) o de tarda (de dilluns a dijous).
Matí: de 10.00 a 13.00 h (de dilluns a divendres).
Tarda: de 15.30 a 18.30 h (de dilluns a dijous).
Com funciona?
La manera de funcionar dels
Campus d’Estiu és la següent:
•A través d’un enllaç segur a la
plataforma, amb un ordinador

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

Amb els campus
de la Soci els nens i
nenes s’ho passen bé,
estimulen les habilitats
i aprenen valors

Els Campus a Casa de STEAM i de Cuina amb la Soci renoven
els continguts cada setmana perquè els nens i nenes puguin
canviar d’una proposta a l’altra.

ACTIVITATS

CAMPUS DE STEAM 2021

CAMPUS DE CUINA

El Campus de STEAM plantej a un aprenentatge basat en
quatre disciplines especí�ques (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) que, de manera pràctica i divertida, actuen com a nexe d’unió per aconseguir aprendre un obj ectiu determinat.
L’obj ectiu pedagògic del Campus de STEAM és l’aprenentatge
de la programació i el disseny 3D dins un entorn de videoj oc; aquest
any, treballarem una narrativa global d’obj ectius ODS, posant èmfasi en el número 3: salut i benestar.

El Campus de Cuina es plantej a l’elaboració de menj ars
a partir de receptes segures, sense foc ni forn; aprendran
a fer àpats que aj uden a aconseguir una vida sana: el punt
número 3 dels 17 existents en els obj ectius ODS. Perquè l’alimentació és una part fonamental per aconseguir aquest benestar.
Edats
De 8 a 12 anys.

Edats
De 8 a 16 anys, dividits en grups d’edat: 8 i 9 anys (3r i 4t de primària),
10 i 11 anys (5è i 6è de primària), de 12 a 16 anys (secundària).

(en el cas del Campus de STEAM) o d’un telèfon,
tauleta o ordinador (en el cas del Campus de
Cuina).
•Uns dies abans,rebreu un correu electrònic amb
el llistat del material que podeu necessitar.

Avantatges dels Campus a Casa
Seguretat. Els nens, nenes i joves són a casa en
un entorn familiar.
Tranquil·litat. Els nens, nenes i adolescents s’ho
passen bé, mentre tu pots treballar sense interferències.
Acompanyament. Un monitor estarà amb ells
durant les sessions per atendre les seves necessitats.
Lleure. Els nens i nenes s’ho passen bé i aprenen
coses noves.
Interacció. Relació amb la resta del grup.
Creixement. Es fomenta l’autonomia i la responsabilitat.
Educació. Alt component educatiu, centrat en
el desenvolupament d’habilitats amb activitats
orientades a la resolució de reptes.

L’associat/da paga 15 euros* per setmana i nen/a.
* Aportació de la Soci: 10 euros per setmana i nen/a.
Inscripcions
activitats@lasoci.org
Fins al 15 dej uny.
Les places són limitades i l’assignació és per estricte ordre d’inscripció.

Les valoracions
Les valoracions que han fet els familiars i els
nens i nenes que han participat en els Campus
a Casa organitzats per la Soci i que han respost
al qüestionari que se’ls envia perquè avaluïn
diferents aspectes de l’oferta demostren que el
format i els temes són molt adequats.
Puntuació d’excel·lent.Així, a la pregunta sobre
quina puntuació mereixeria el nivell de gaudi
obtingut durant els campus, les respostes ofereixen una mitjana d’excel·lent: 9,1 (sobre 10).
La mateixa excel·lència reben els monitors i
monitores, amb una puntuació d’un 9,2 de mitjana, mentre que la conciliació assoleix un valor
de 8,9. En de�nitiva, els Campus a Casa amb la
Soci han vingut per quedar-se!
www.lasoci.org
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TENERIFE

ELS
PIRAGÜISTES
GAUDEIXEN
DEL MAR
Afavorits per la benèvola condició climàtica de la seva illa,
la secció Piragüismo Tenerife
fa palades durant tot l’any.Aquest hivern
no ha estat 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,els companys icompanyes de la secció canària practiquen
el rem i aprenen nous recursos tècnics,
“concretament a remarambonades ivent
en contra”, precisa el delegat.
Remar i passar-s’ho bé
“El que destaca per damunt de qualsevolaltre 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.
Quina envej a, Piragüismo Tenerife!
Qui més s’hi apunta?

!

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

TORNA
LA ‘MAGIC LINE’
Caminants Barcelona no falta a la cita
solidària del 13 de j uny
agicliners , us comuniquem que la Magic
Line 2021, la gran
caminada solidària a
benefci de l’Obra Social de Sant J oan de
Déu, tindrà lloc el 13 de juny vinent.
I, com no podia ser de cap altra manera, la secció Caminants Barcelona
hi serà present, tot seguint una tradició
que arranca de la primera edició. A
causa de la pandèmia, “en aquesta
edició els participants estan obligats
a caminar amb el grup bombolla corresponent i haurem de crear el nostre
propi recorregut”, explica el delegat
barceloní, Eduard Riu.
En el moment de tancar l’edició de
La Soci , la secció barcelonina ja havia
creat els seus primers quatre equips,
d’entre tres i sis companys i companyes.

M

Nous recorreguts
En la sevajavuitena edició,la Magic Line
amplia recorreguts amb la voluntat
que els i les participants descobreixin
nous racons de la ciutat de Barcelona,
de la seva àrea metropolitana i d’altres
punts del país.
10
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Així, la Magic Line consta de dues
modalitats: la de rutes per �er en grups
de sis persones com a màxim, o un
recorregut lliure. No caldrà que els
recorreguts es completin el diumenge
13 de juny, sinó que es poden �er amb
antelació. Ànims!

Una de les últimes sortides de Caminants Barcelona abans d’afrontar la
Magic Line 2021 va ser per completar la ruta de Collsuspina, de 14,18
quilòmetres i un desnivell acumulat de 335 metres.
L’excursió va ser “molt entretinguda, tot i que no va tenir l’èxit de
convocatòria d’altres ocasions”, ens
explica l’Eduard Riu, poc després
d’haver completat la sortida per
aquesta localitat de la comarca del
Moianès.

CAMPIONAT SOCIAL

BURGOS

KARTING TENERIFE, A TOT GAS!
Feia goig la pista del circuit La Esperanza amb una graella com poques vegades s’havia vist. La capacitat de convocatòria per participar en el
segon gran premi puntuable per al Campionat Social de Karts, organitzat per Karting
Tenerife,va ser “excel·lent, una de les millors
que es recorden”, segons con�rma el seu
delegat, Francisco Javier Díaz.
Amb un total de 18 pilots inscrits, es van
haver de dividir en dues tandes de 9 i els
millors temps es van classi�car per disputar
el triomf �nal, mentre que els altres van dis putar la prova de la consolació.
El podi dels guanyadors va ser ocupat
perJiménez, Miguel i Fran, per aquest ordre.
Pel que fa a la classi�cació general acumu-

lada, està encapçalada perJiménez, seguit
de Miguel i de Kiko.
Participació femenina
Cal destacar, sobretot, la lluïda participació
de les dues pilots de l’escuderia: Mar i Corina, “que van demostrar un nivell tècnic més
que destacable”, comenta eldelegat. “Estem
molt contents que les companyes vinguin a
la secció i esperem que se n’hi apuntin més”,
afegeix Francisco Javier.
El gran premi social de Karting Tenerife
es va dur a terme respectant totes les mesures de seguretat per la Covid-19, amb els
i les pilots amb mascaretes i respectant les
distàncies de seguretat.
Enhorabona!

SENDERISME
EN ESTAT PUR
Tornadij o i la vall de Lunada van ser els dos punts
escollits per la secció Senderismo Burgos per dur a terme les
seves dues sortides primaverals.
Amb una molt bona participació,
d’ungrupde companys icompanyes
molt ben avingut, al capdavant del
qualsempre hi ha la delegada, María
Rosa de los Mozos, la sortida per la
localitat de Tornadij o presentava un
traçat circularde 15 quilòmetres que
el grup va cobrir a un bon ritme.
El mes de maig, els senderistes
castellans van afrontar la ruta per
la vall de Luanda. La caminada va
ser llarga,j a que va superar les 4
hores, amb les aturades incloses i,
en els 11,5 quilòmetres de recorregut, va acumular un desnivell de
puj ada i baixada de 479 metres.
El grup de Senderismo Burgos
es va moure entre els 1.064 i els
1.414 metres d’altura, per uns paratges naturals “preciosos i unes
vistes fabuloses sobre aquest raconet de la muntanya pasiega ”,
explica la delegada.

A CÓRRER!

TRIPLET PER A CAMES DE FERRO
Els fondistes i triatletes barcelonins han
tingut uns mesos d’abril i maig certament
intensos. Destaquem la participació dels
mallots de la Soci alTast de la Mitj a Marató de Granollers, a la Mitj a de Viladecans i, �nalment, a l’exigent
Trail CostaBrava.
“La veritat és que els companys i companyes que
formem la secció tenim moltes ganes de fer curses i
triatlons, en funció de les preferències de cadascú, i la
veritat és que el plaer de poder participar en proves
j untament amb gent de la Soci és un plaer enorme”,
ens explica Núria Torralba, la delegada i fondista de la
secció barcelonina. Aquest estiu, més!

www.lasoci.org
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ENS AGRADEN

LES TROBADES
DE GOLF
MENORCA
SEVILLA

DISPUTEN EL TORNEIG DE PRIMAVERA
Durant els mesos d’abril i maig, la
secció Golf Menorca vam disputar
elTorneig Social de Primavera, que
va constar de quatre proves amb el sistema
de puntuació Stableford.
Val a dir que vam gaudir d’unesj ornades
de golf ben entretingudes al Golf Son Parc,
en un camp remodelat que, de 68 forats, ara
en té 71. Aquest fet ens aporta un al·licient
afegit, tenint en compte que és l’únic camp
de què disposem a la nostra illa.
Practicar i millorar en el nostrej oc és un
dels obj ectius de la secció, però el més
important és el fet de poder retrobar-nos
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amb els companys i amics. A l’hora de determinar els integrants dels partits, intercalem diferents j ugadors amb hàndicaps
menors i maj ors. Amb aquesta composició,
també fem possible poderj ugar amb diferents companys al llarg del torneig.
El torneig ha estat molt disputat i fns al
fnal es va mantenir la incògnita a l’hora de
determinar la classificació definitiva. En
aquest sentit, cal agrair a tots els companys
per haver-hi participat. Salut, Soci i golf!

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

IGNASI GONYALONS COLL
DELEGAT DE GOLF MENORCA

TORNEIG
SOCIAL
DE FERIA
Sempre amatents a la possibilitat de retrobar-se per
conversar, intercanviar
impressions i mantenir relacions
d’amics, els companys de Golf Sevilla van completar la temporada de
primavera amb la convocatòria del
Torneig Social de Feria, que va tenir
un èxit de convocatòria certament
rellevant.
Amb un dia excel·lent, tant de
sol com d’ambient entre els collegues sevillans, el torneig va tenir
lloc al Real Club de Golf i, segons
informa el delegat de la secció sevillana,Jesús María Cascallana,van
ser 27 els golfstes que van iniciar
el recorregut.
Elguanyadorva serJoséAguilar
Martín, seguit de José T. Giménez i
de Juan Gutiérrez, que van assolir
els tres primers llocs de la classifcació. També van obtenir premis
Domingo Utrilla, Rafael Navarro i
Rafael Fernández.

GIRONA

UNS MESOS MOLT INTENSOS
Les ganes dej ugar a golf i compartir laj ornadaj unts, per parlar de les
coses de què parlem els amics,són
enormes entre els companys icompanyes de
Golf Girona. Sempre complim la normativa
Covid-19 de les autoritats i la Federació Catalana de Golf isom especialment curosos amb
els desplaçaments, que fem individualment,
l’ús de la mascareta en els espais tancats i el
manteniment de la distància física en tot moment. Així, en aquesta passada primavera,
hem disputat quatre torneigs socials de golf,
més tres de la categoria SèniorJubilet’s i tres

de Pitch-and-Putt Sènior Jubilet’s, amb una
mitj ana de participació en els torneigs de 30
j ugadors.
L’anècdota es va produir en el primertorneig,
disputat al Golf Empordà, en forma de ventada forta de tramuntana, que ens va di�cultar molt elj oc, però no va fer defallir els ànims
del grup, j a que tots vam competir amb
molta il·lusió, com si estiguéssimj ugant en
uns links escocesos.
JOSEP BUSQUETS
DELEGAT DE GOLF GIRONA

VA DE BRIDGE

FEM ‘POOLS’
SOCIALS I
DIDÀCTIQUES

VALÈNCIA

EL SOCIAL
RESPON A LES
EXPECTATIVES
Des deValència, eldelegat Miguel Casamayor ens informa de
la celebració delTorneig Social
de Primavera organitzat perGolf
Valencia amb una nodrida participació. La j ornada va ser
esplèndida i els companys i
companyes participants van
gaudird’untorneig molt disputat
i que va deixar un molt bon regust. Enhorabona!

Bridge Barcelona continua molt activa. Els compa ny s i c o m pa ny e s
inscrits a la secció se citen regularment a la Sala Virtual del Bridge
Base On-line (BBO) per participar
en les pools socials que han anat
substituint les sessions presencials
del seu calendari. “Formem grups
de vuit o quatrej ugadors, en funció
del nombre d’inscrits”, ens explica
el delegat, Xavier Villalobos.
Concretament, durant el mes
d’abril, Bridge Barcelona va convocar tres pools socials molt concorregudes, més dues d’amistoses
amb equips del Mayda, totes a la
Sala Virtual de la BBO. “Les pools
virtuals estan ben organitzades i el
desenvolupament de les partides
és molt real, la qualcosa ens agrada
molt”, afegeix el delegat.
Bridge Barcelona va dur a terme també una pool didàctica a
càrrec delj ugador Ramon Gómez.
Bridge Barcelona reparteix bones
cartes!

www.lasoci.org
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Propostes de
Caminades Familiars
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

C

BILBAO
DE LA CAPITAL DE BISCAIA AL GORBEA

Des de la secció de Gastronomía
Bilbao estem encantats de facilitar
recorreguts de muntanya per fer
amb la família per a tots els companys i companyes de la Soci.
Ruta 1: Bilbao GR 228
Se surt des de la mateixa ciutat,j a que Bilbao té un
anell verd (Gran Recorregut de Bilbao, GR 228) que
l’envolta per la muntanya, tot i que inclou alguns
trams urbans.
Es tracta d’un recorregut circular de 38 km. Degut
al seu caràcter circular, és possible apropar-se a
diferents trams del GR pels accessos senyalitzats
des de cada barri de Bilbao i completar itineraris de
diferent longitud i grau de di�cultat, adaptats a cada
persona.
Per facilitar l’accés a aquesta ruta que circumvalla Bilbao, s’han dissenyat set accessos urbans i dos
variants que, partint des de diferents punts, permeten enllaçar amb el GR. Algunes d’aquestes rutes
s’orienten a usuaris ocasionals, que no necessiten
grans esforços per fer-los, mentre que per completar-ne d’altres és necessari un bon estat de forma,
j a que Bilbao està en un “forat” envoltat de muntanyes:
d’una banda Artxanda, Avril i la serra de Ganguren i,
de l’altra, la serra de Ganekogorta, amb aquesta
muntanya com el pic més alt (999 m) i el popular
Pagasarri (671 m).
La puj ada al Pagasarri es pot fer per diferents
rutes. Des del barri de San Adrián ens ocupa sobre
hora i mitj a, amb un desnivell de 630 m. L’anell verd
indicat té també desviació pel Pagasarri. Si volem
ampliar el recorregut podem puj ar al Ganekogorta,
continuant la ruta del Pagasarri i afegint-hi una horeta més. Des de Bilbao,j a és molt arribar a assolir
els mil metres d’altura perquè es troba només a 10
m sobre el nivell del mar.
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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
proj ecte de crear un mapa de caminades familiars arreu de
l’Estat.

El Pagasarri, un pic
molt visitat pels
senderistes de Bilbao.

A sota: vista des del
cim del Gorbea, la
fageda d’Otzarreta i
la cascada
d’Uguna.
2

El Parc Natural de Gorbeia
té una gran xarxa de
senders abalisats
Ruta 2: senders pel Parc Natural de Gorbeia
Un cop fora de la capital, a Biscaia tenim com a referència la muntanya més alta de la província, el Gorbea
(1.480 m). La ruta més habitual és des de Pagomakurre, que pertany al municipi d’A reatza. El desnivell
és d’uns 600 m, amb 13 km de recorregut d’anada i
tornada. Per arribar a l’aparcament de Pagomakurre,
punt habitual de sortida, cal vehicle.
El Parc Natural de Gorbeia ofereix una extensa
xarxa de senders abalisats. Tres són els punts principals de sortida per gaudir-ne: l’àrea de descans de
Pagomakurre, a la qual arribarem des de la localitat
d’A reatza, comj a hem indicat; l’àrea de descans de
l’aiguamoll de Saldropo, amb accés des de l’alt
de Barazar, i fnalment la zona del massís d’Itxina i la
fageda de Belaústegui, amb Orozko com a localitat
de referència. Al Parketxe (Centre d’Interpretació)
de Sarriá ens explicaran tota la riquesa del parc i els
seus recursos, amb un diaporama. També hi ha una
àrea recreativa equipada ambj ocs, taules i bancs per
descansar. Des d’aquí podem fer diverses rutes a
l’entorn de la ria Baias.
A l’aiguamoll de Saldropo també disposem de
zona de berenador i un aparcament gran.Aquí podem
gaudir d’aquest magnífc entorn natural en un recorregut molt senzill abalisat a través d’1,5 km. Altres
rutes ens permetran visitar la cascada d’Uguna, la
fageda d’Otzarreta i, per als més valents, animar-nos
a l’ascens al cim del Gorbea.
KOLDO MUÑOZ
DELEGAT DE GASTRONOMÍA BILBAO

www.lasoci.org
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BAGES-BERGUEDÀ

2

1

2

3

PASSEJADES PER GAUDIR D’UNES COMARQUES AMB ENCANT

Us proposem recorreguts de les
nostres comarques, especialment
pensats per gaudir de l’entorn.
Salut i cames!
Ruta 1: Santpedor
Interessant recorregut circular, sense nivell de di�cultat, pels voltants de Santpedor, per conèixer els
tolls de la riera de Bellver, espectacular quan porta
aigua.
Partim de Santpedor, seguint les marques de PR
i aj udats d’alguns indicadors per travessar un bosc
per una ampla pista, �ns arribar a la llera d’un torrent
que seguim paral·lel durant una estona, per travessar
i continuar per l’altre costat.
Una mica més tard arribem al primer lloc interessant: el toll del Xuclador, que només podem veure
des de lluny,j a que és inaccessible per culpa de l’espessa vegetació.
Més endavant la pista es bifurca, a banda i banda
de la riera: és millor no travessar-la i seguir l’ampla
pista, que ens portarà �ns al punt culminant de l’excursió, l’espectacular toll de les Valls.
Des d’allà seguim el PR per passar per la gran
masia de Vilatorrada i creuar per la urbanització del
Serrat, per baixar cap a Santpedor i tancar la ruta
circular, on hem pogut gaudir de molts moments
interessants. Distància total: 10,35 km.

La Sèquia de Manresa
Aquestes propostes transiten per la Sèquia de Manresa, un canal de regadiu cabdal en la història de
Manresa. Se n’inicià la construcció l’any 1339 i fou
acabada l’any 1383. Està inclosa en l’Inventari del
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Tot seguit, us
expliquem dos recorreguts que vam fer la passada
primavera, en format de crònica.

2. Portal de les
Verges, al casc
medieval de
Santpedor.

Ruta 2: Sèquia 1
Tram dels plans de Santa Anna a la Sala (Sant Fruitós
i Sallent). Absolutament recomanable per a totes les
edats. Fer un passeig vespertí per un nou tram de la
Sèquia, el que va dels plans de Santa Anna a la zona
de la Sala, on vam estar la setmana passada per fer
el tram entre la Sala i el Mas de les Coves.
Ruta 3: Sèquia 2
Tram del pla de Santa Anna al Mas de les Coves i a
Cal Peixater, on girarem cua per desfer el camí �ns a
l’aparcament inicial. Un passeig matinal per un tram
que, pel nostre gust, és el millor des del punt de vista paisatgístic. És una ruta fàcilde seguir, absolutament
planera i amb una diversitat paisatgística que aj uda
a gaudir-la plenament.
JOSEP ILLA
DELEGAT DE CAMINANTS BAGES-BERGUEDÀ

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,
PádelAsturias, Gastronomía Bilbao, Caminants Lleida, Caminants
Tarragona, Caminants Bages-Berguedà, Senderismo Burgos,
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1. Un vell roure al
costat de la Sèquia
de Manresa.
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Ciclisme Mallorca, Senderisme Eivissa i Formentera, Montaña
Zaragoza… En aquest número publiquem la segona entrega de
la sèrie i en els números posteriors anirem publicat totes les
pro postes que ens han arribat i que ens arribin. N’esperem
moltes més. Com la teva.

SARAGOSSA

1

2

RUTES ESPECTACULARS PER GAUDIR-NE CAMINANT, CORRENT O EN BICI

Us proposem el programa de Rutes Periurbanes per Saragossa,
elaborat per Zaragoza Deporte
Municipal, d’acord amb la FederaciónAragonesa de Montañismo.
Cada ruta té una �txa amb les parades d’autobús i de tramvia al començament i al�nal
de la ruta.
Ruta 1: el marge esquerre de l’ Ebre, entre ponts
Es tracta d’una ruta totalment apta perfer-la caminant
i en família, amb transport urbà al principi i �nal. L’itinerari comença a l’avinguda de l’Expo, a les proximitats del pont del Tercer Milenio.
Des de la parada ens dirigim al pont; sense creuar, prenem un suau pendent que sorgeix a mà
esquerra cap a la riba del riu. Allà enllacem amb el
camí que discorre paral·lel al riu �ns a la passarel·la
del Voluntariado.
Després de passar el pont de l’A lmozara, un agradable recorregut urbà ens posa en contacte amb el
riu i amb la història de la ciutat.
Superem el pont de Santiago i travessem l’arbreda de Macanaz. El camí empedrat segueix paral·lel
al riu Ebre �ns al pont de Piedra. Deixem enrere el molí

de San Lázaro i el mirador del pont de Tablas. Passem
el pont de Hierro i avancem �ns a l’assut, on creuarem
a l’altra riba peracabarel recorregut al passeig d’Echegaray y Caballero. Distància total: 5,4 km.
Ruta 2: passej ant pels tres rius
Ens endinsem al parc per un camí que baixa �ns a la
riba i, quan arribem a la pista de terra, trenquem a mà
dreta i avancem cap al riu Ebre. Després de passar
sota el pont del passeig d’Echegaray y Caballero,
arribem a la desembocadura del riu Huerva i girem
a la dreta per continuar per l’Ebre �ns a l’assut.
És en aquest punt on creuem al marge esquerre
de l’Ebre i seguim les aigües del riu per l’altra riba.
Entrem en un parc i, quan s’acaba, ens desviem per
una passarel·la que sorgeix a la dreta de la pista, prop
d’uns panells informatius. La passarel·la de fusta descendeix uns metres i arriba �ns a un mirador sobre la
desembocadura del Gállego.
Al mirador comença un petit sender que ens porta, entre la típica vegetació de ribera, �ns a la pista de
parc lineal del Gállego.
Un cop a l’avinguda Cataluña, la creuem i retrocedim �ns a la parada d’autobús, on acabem la ruta.
Distància total: 5,1 km.

1

Per sortir a caminar és imprescindible portar un calçat
adequat, còmode i resistent. Caltenir en compte també, a l’hora d’escollir el calçat, si el recorregut és per
ciutat o per camins rurals. També cal que la roba sigui el més
esportiva possible i adequada a l’època de l’any. És molt incò-

1. Vista de la basílica
del Pilar amb el
riu Ebre en primer
terme.
2. El pont del Tercer
Milenio, un dels més
importants de la
ciutat.

2

mode caminar amb roba sobrant o passant fred. Igualment, és
aconsellable portar una motxilleta amb una ampolleta d’aigua,
una peça de fruita o un entrepà per recuperar forces. Tampoc
hi poden faltar la crema solar, la gorra per protegir-nos del sol
i un paraigües plegable de mà, per si plou.

www.lasoci.org
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CUINA ‘ON-LINE’
PER A FAMÍLIES VULNERABLES
Un grup gironí del PAS-Voluntaris de ”la Caixa” troba en els tallers
de cuina la possibilitat de continuar fent accions socials
la localitat gironina de Salt es
fan tallers on-line de cuina per
a nens i nenes en risc d’exclusió
social. La companya Cristina
Castelló, ens explica el projecte:
“Gràcies al programa del PASVoluntaris de ”la Caixa”, un grup de companys
i companyes ens proposem de fer activitats dirigides a famílies vulnerables i nens i nenes en
risc d’exclusió”, comença.
“La pandèmia ens va capgirar la vida amb
un seguit de limitacions malgrat les quals vam
creure convenient que havíem de pensar-nos
alternatives d’activitats per ajudar les persones
vulnerables a les quals dediquem les nostres
accions”, continua.
En aquest context, els voluntaris gironins
van utilitzar l’aplicació de Zoom per organitzar
tallers virtuals dedicats a la cuina, en collaboració amb els monitors del Casal deJoventut
de Salt. “Vam crear els grups bombolla amb nens
de 8 i 10 anys, i prèvia convocatòria de dates i
horaris, ens connectem i fem els tallers. Els nens
estan molt contents, molt receptius i, per a nosaltres, la veritat és que és molt grati�cant”.

A

Funció social
Amb aquests tallers, “els ensenyem a fer receptes
senzilletes, perquè puguin fer-les a la família,
amb els germans. I també pot coincidir amb
18

alguna celebració culinària especial, com el cas
de la mona de Pasqua”.
Cap de les receptes dels tallers, postres i menjars llaminers inclosos no s’han de cuinar amb
foc. “Ni una, són postres del tipus: tiramisú
amb melindros, mascarpone, crema de cacau,
coses senzilletes”. Un altre de les postres que no
hi falten són les broquetes de fruita, “perquè els
nens s’acostumin a menjar-ne”.
Els tallers de cuina on-line han tingut molt
bona acceptació i el mateix casal ha demanat
als companys i companyes de Salt que els mateixos grups puguin fer una segona sessió, “perquè
els nens estan encantats”. Això ha provocat
que tots i totes pensin noves receptes que siguin
senzilles de preparar.

Ressò als mitj ans
El grup del PAS-Voluntaris de ”la Caixa” gironí
sempre ha fet activitats presencials, com les
excursions a la neu, que enguany no han pogut
fer i que, quan l’evolució de la pandèmia ho
permeti, tornarà a fer.
Cal dir que diversos mitjans de comunicació
gironins i d’àmbit nacional s’han fet ressò de la
tasca duta a terme pel grup.

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

!

PAS-Voluntaris de ”la Caixa”

PER LLEGIR

L’AUTOR DE ‘TSUNAMI’
CONVIDAT AL DEBAT
escriptor Albert Pijuan
va participar en la sessió
organitzada pel Club de
Lectura Barcelona per
analitzar la seva última
novel·la, Tsunami . Amb
aquest títol, Pijuan ha guanyat el 30è Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i
Soler 2021. L’autor ens va comentar que,
malauradament, no hi ha hagut ocasió
de celebrar-ho com es mereix per culpa
de la pandèmia. Això no obstant, hem de
dir que ha estat tot un èxit a les llibreries.
Es tracta d’una història marcada pels desastres ecològics, el sentiment de culpa
–que arrosseguen alguns personatges des

L’

del principi de la novel·la– , una crítica
ferotge al turisme de masses i una visió
un pèl apocalíptica al �nal de la història.
Sens dubte,Albert Pijuan és un escriptor original,valent, sense pèls a la llengua
i una velocitat d’escriptura de vertigen.
Aire fresc a la narrativa de la mà d’un llicenciat en Ciències Polítiques i en Filosofia. També ha publicat i estrenat peces
teatrals i dramatúrgies, com Escola de gossos , Nix tu, Simona o Mort d’un pare vietnamita . Trobareu la ressenya de Tsunami a la
pàgina 31 d’aquest número.
ROSER PÁEZ
CLUB DE LECTURA BARCELONA

LLIBRE SOLIDARI

UN SANT JORDI AMB EXPERIÈNCIES PRÒPIES
Llegir ens fa més lliures, més savis, més persones... La Diada de
Sant Jordi és un homenatge a la
lectura i, consegüentment, a nosaltres
mateixos.
Coincidint amb aquesta festa de la cultura, la Soci ha tingut la iniciativa d’enviar un
llibre que recull relats dels nostres associats i associades. Es tracta, per tant, d’un
sincer i emotiu compendi de vivències
personals, en què es posa en evidència que
durant l’inoblidable any 2020, que ens va
trastocar de dalt a baix la nostra vida, vam
aprendre també a mirar les coses d’una
manera distinta a com ho fèiem abans.
Les coses realment importants
En aquest sentit, la ploma dels nostres
companys i companyes, que amb els seus
escrits donen contingut i substància al
llibre, transmet des d’òptiques i perspectives diverses la sensació unànime que
un dels aprenentatges que ens ha estimulat la pandèmia és la necessitat vital
d’aprendre a valorar en alta mesura les

coses que són “realment importants de
les nostres vides”.
Aquest és un sentiment que queda
molt ben re�ectit en els relats dels nostres
companys i companyes. Perquè, en de� nitiva, són uns testimonis que posen en
relleu situacions, experiències i vivències
que, en totes les seves variants, han contribuït a fer créixer el vessant humà dels
seus protagonistes.
Dotze relats
El llibre es compon de 12 relats amb la
�rma de: Carmen Pacheco, Clàudia Pérez,
Concepció Miró,Jaume Salinas, Francisco
Javier Pascual,José Hurtado de Mendoza,
Josep Mitj ans, María José Varela, Paco
Gómez, Patricia Acosta, M. Àngels Sellés
i Toni Fusté. El pròleg és de la presidenta,
Victòria de Lucas.
Moltes gràcies a tots i a totes. Segurament, en moltes d’aquestes històries
ens hem sentit re�ectits tots els que formem part de la Soci i compartim aquest
proj ecte comú.

www.lasoci.org
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LA TEATRAL

TRIOMFA
AL CONCURS
VILA DE PIERA
El prestigiós certamen de teatre amateur va
premiar l’obra ‘Desconeguda’
obra Desconeguda, escrita i dirigida per la companya M.Àngels
Sellés i escenifcada per la Teatral,va ser guardonada amb tres
premis pel 44è Concurs de Teatre de la Vila de Piera, localitat
de la comarca barcelonina de l’Anoia.
“El de Piera és un concurs de molta nomenada en els cercles teatrals, on concursen companyies amb un alt nivell i qualitat artística, amb
uns muntatges i posades en escena dignes de
bons pro�essionals”, explica Sellés.
La Teatral hi va actuar el 19 de desembre passat, davant d’un públic entès i d’unjurat que va
avaluar la seva representació. “La veritat és que,
tot i els nervis lògics de cada pujada de teló,vam
estar a l’alçada i vam o�erir una actuació certament brillant”, recorda la directora.

L’

Gala de premis
Doncs bé, el jurat corrobora l’excel·lent impressió que va tenir l’elenc de la companyia de teatre
de la Soci,ja que la Teatral ha estat guardonada
amb tres premis.
La gala de lliurament va tenir lloc el 16 de
maig al teatre Foment de Piera i va comptar amb
la presència dels components de totes les companyies participants i de tots els membres del
jurat, a més de la regidora de Cultura i de l’alcalde de Piera.

Cal dir que, en aquesta mateixa categoria,
van ser nominats J . Esteve Bravo i la mateixa M.
Àngels Sellés. El primer pel paper de Matt, un
nord-americà de qui “clava” l’accent, i la segona
pel de Madame Sió, una remeiera que guareix
les malalties del cos i de l’ànima”.

Ambient de companyonia
En els moments previs a cada representació, els
membres de la Teatral exclamen el seu crit
d’ànim, que posa en evidència l’ambient de companyonia i complicitat entre tots els actors i
actrius que després queda plasmat a l’escenari.
Teatre inclusiu
Cal remarcar, a més a més, que M. Àngels Sellés
ha estat fdel amb la idea que la Teatral �es un pas
més, i que Desconeguda �os també una obra de teatre inclusiu, un �et que ens ha enriquit molt com
a persones, a totes les actrius i a tots els actors del
grup de teatre de la Soci. Enhorabona!

Tres premis i dues mencions
La Teatral va obtenir el tercer premi en la categoria de millor obra per votació popular, mentre
que Mireia Teixidor va obtenir el segon premi
en la categoria d’actriu principal i Josep Lop va
rebre el primer premi en la categoria de millor
actor de repartiment.
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M. Àngels Sellés
recollint un dels
premis que va rebre
l’obra Desconeguda
al Concurs Vila de
Piera.

ÒPERA

CICLE
D’HISTÒRIA
DE LA MÚSICA

CINE MADRID

ZOOM,
CÀMERA, ACCIÓ...
ns va deixar tan bon regust la primera sessió del
cicle dedicat a la història
del cinema, que l’hem
estructurat en quatre
sessions, que estan programades cada dos dimarts”.
Daniel Mur és el delegat de Cine Madrid, la nova secció madrilenya, la primera a la Soci en la seva especialitat que,
després del debut �ulgurant, amb la trobada telemàtica amb el director i membre
de la Soci, David Galán Galindo, ha posat
la directa i espera convocar cada vegada
més afcionats al cinema per aprendre,
gaudir i debatre sobre aspectes relacionats
amb el setè art.
De moment, les sessions que organitza Cine Madrid són en �ormat on-line .
El cicle sobre història del cinema està

E

sent impartit pel pro�essor de la Universitat Carlos III i especialista cinematogràfc, Daniel Andreas Verdú Schumann.
En la seva primera convocatòria, Schumann es va centrar en els orígens del
cinema i la creació de llenguatge cinematogràfc, i en escoles com l’expressionisme alemany i el cinema revolucionari soviètic.

Un repàs a la història del cinema
“En aquestes sessions �arem un repàs per
l’evolució de l’art més important del
segle xx, que hem començat pel seu naixement i acabarem pel període contemporani”, explica el delegat.
Les sessions comencen a dos quarts de
set de la tarda i tenen una durada aproxim ad a d ’u n a h ora i mitj a . Z oom ,
càmera(web) i acció...

L’òpera continua acaparant l’interès dels
companys i companyes de la secció Història Barcelona que, a través de l’aplicació Zoom, continua oferint el
cicle dedicat a la història de la
música. Amb la delegada Rosa
Pàez encapçalant una participació rellevant , en aquesta
ocasió la conferència del musicòleg Joan Vives va repassar
l’obra del compositor italià Vincenzo Bellini, un dels tres màxims representants del bel canto de principis del segle x�x.
“Un autèntic geni que vam
redescobrir o descobrir amb les
explicacions del nostre conferenciant, profusament acompanyades de fragments emblemàt ics d e les ò pe res de l
compositor italià”, explic a la
delegada.

MADRID

APRENDRE ELS
SECRETS DE LA
FOTOGRAFIA
Amb Rafel Toval coordinant que l’obj ectiu enfoqui
bé, Fotografía Madrid cont inua a mb dinà mica a lta ment
positiva el cicle de sessions d’aprenentatge de la tècnica fotogrà�ca.
L’última sessió ha estat la dedicada
a la revisió i regles de composició
fotogrà�ca. Les sessions s’imparteixen a través de sessions per l’aplicació Zoom i, tal com ens explica el
delegat: “estan gaudint d’una molt
bona acceptació, j a que estan dedicades a resoldre aspectes pràctics i qüestions plantej ades pels
mateixos companys i companyes”.
Fotografía Madrid és una secció
de nova creació i una opció fantàstica per aprendre tots els secrets de
la fotogra�a, a la Soci.

CONCURS DE CANT

LA CAELUM “TORNA” A MOLDÀVIA
La Co ra l Cae lum de la Soc i
participa en el 3r International
Competition of Choral Music Sarbatoarea Corului, convocat pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Recerca de la República de Moldàvia.
“Ens hi presentem amb els dos vídeos
recentment enregistrats Duerme negrito i
Happy , en la modalitat de grups vocals, on
una de les interpretacions ha de ser enregistrada a cappella”, explica el delegat de
la secció Cant Coral, Josep Mitj ans.
D’altra banda, cal recordar que aquesta no és la primera vegada que la Caelum
participa en un concurs de Moldàvia, país
amb gran tradició musical,j a que també
ho havia fet en el Concurs Internacional de
Nadales del Festival de Moldàvia, que va
tenir lloc l’any passat.
Val la pena recordar que la Caelum va
ser premiada amb el diploma Gold , que la

coralj a ha rebut a través de correu per part
de l’organització del festival.
Penj ats a la Videoteca
En el moment de tancar l’edició, no se sabia el resultat del concurs. Tots dos vídeos
es poden gaudir a la Videoteca de la nostra
web. Molta sort, Caelum!

www.lasoci.org
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PUNT DE VISTA

JOSÉ LUIS MUÑOZ
ESCRIPTOR I ARTICULISTA

“L’escriptura
és ofci,
i s’adquireix”
ENTREVISTA: JOAN BEUMALA, PERIODISTA

propòsit de la seva última novel·
la publicada, La muerte del impostor (editorial Torre de Lis,
2020) hem parlat amb el com·
pany J osé Luis Muñoz sobre
l’o�ci d’escriptor. A més de ser
el nostre col�laborador especialista en cinema,
és articulista en diversos mitjans. Però atenció:
estem parlant d’un autor que col�lecciona una
vintena de premis literaris, entre els quals La
Sonrisa Vertical (1990) o el Café Gijón (2001), i
les seves novel�les han estat traduïdes al francès,
l’italià, el txec o el búlgar, a més de ser citades
en mitjans com The New York Times .

A

— De què tracta ‘La muerte del impostor’?

És una novel�la breu, de 140 pàgines, en compa·
ració amb l’anterior, El centro del mundo , sobre la
conquesta de Mèxic per Hernán Cortés, que ar·
ribava a les 470, però igualment molt intensa.
A través d’una trama que pot recordar les novel·
les d’intriga i espionatge, tracta d’un policia que
es fa passar per un militar que ha d’encapçalar
un moviment militar per restablir la democràcia
al seu país. Parlo de la impostura i els impostors
i, per extensió, obligo el lector a fer una re�exió
sobre ell mateix.
— Com ha evolucionat l’escriptor que va guanyar
el Café Gij ón?
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Els premis van ser importants per situar·me
dins del panorama literari espanyol i perquè,
gràcies a ells, no hagi tingut problemes per
seguir publicant de manera incansable �ns al
meu llibre número 53,Malditos amores , un recull
de relats que giren al voltant de l’amor i el desig.
El Café Gijón va ser important, però també ho
van ser el premi Azorín o La Sonrisa Vertical.
Des de llavors he madurat molt, m’he aventurat
per una sèrie de gèneres diversos, m’he llançat
a l’experimentació i he emprès projectes d’en·
vergadura, com la j a esmentada El centro del
mundo , en què vaig emprar quinze anys entre
la documentació i la redacció perquè era d’una
complexitat enorme. Amb la trilogia La pérdida
del paraíso , publicada per l’editorial Planeta i
que aviat serà una sèrie de televisió, em va entrar
el cuquet per la novel�la històrica, on també
entra el gènere negre.
— Recomana’ns tres títols imprescindibles de la
teva extensa bibliografia.

Difícil elecció, perquè estimo molt tots els meus
�lls. Però dels que estic més satisfet potser són
La f rontera sur , El viaj e in� nito , que
gairebé és una biogra�a novel�lada,
Hi ha històries que
i El centro del mundo, un viatge apas·
t’arriben
de no se sap
sionant al passatjustament en una
on, i et sents empès a
època en la qual es reescriu la his·
escriure-les
tòria amb paràmetres actuals.
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José Luis Muñoz és
un autor polifacètic,
i ‘La muerte del impostor’
és la seva darrera
novel·la.
— Hi ha una tècnica especialperescriure una novel·la?

Es parla sovint d’escriptor de brúixola o de mapa.
Jo acostumo a ser de brúixola, excepte en dues
excepcions que van ser de mapa: la trilogia La
pérdida del paraíso i El centro del mundo, ambdues
de gènere històric, i hi estava obligat per temà·
tica. De vegades, una història brolla a través de
la frase d’inici, com el joc literari que emprenia
Karen Blixen amb Denys Finch Hatton a Memorias de Áf rica .

— Ets un escriptor metòdic o dels moguts per la
inspiració?

Escric cada dia. “Que la inspiració et trobi treba·
llant”, deia Picasso. De vegades són relats, d’altres
són articles, crítiques de cinema o literàries.Abans
era escriptor nocturn, de got de whisky i pipa
fumejant.Aquest hàbit, amb els anys, ha canviat.
Escric al matí. Faig una passej ada per la Vall
d’A ran, el privilegiat entorn en què visc, i a la
tarda o la nit torno al text i el reescric. Escriure,
moltes vegades, és reescriure, una i altra vegada.

— I un bon argument, d’on surt?

Hi ha històries que t’arriben de no se sap on, de
la galàxia, i et sents empès a escriure·les i no t’atu·
res �ns a acabar·les, ni menges ni dorms per no
perdre el �l. N’hi ha que sorgeixen en ser testimo·
ni d’una escena qualsevol en un bar, una estació
de tren o un aeroport, perquè per escriure cal ser
un observador minuciós, no perdre’s detall.Altres
vegades és que, senzillament, el personatge et
fascina, com va passar amb Vlad Drakul a El hij o
del diablo o Aribert Ferdinand Heim, el carnisser
de Mauthausen, aEl rastro del lobo, i et documentes
per escriure la seva història. S’ha donat el cas
curiós d’ensopegar amb un vell manuscrit ina·
cabat i reescriure’l �ns a generar una novel�la amb
ell, com em va passar a Llueve sobre La Habana.

— Imagino que hi ha molta diferència entre l’original i la versió impresa.

Poc s’assemblen els textos originals als que lliuro
�nalment a impremta.Experimenten unes trans·
formacions dràstiques en aquesta obsessió que
tenim tots els escriptors per millorar els textos i
assolir aquesta perfecció que no existeix.Devegades
canvio elstítols,elsnomsdelspersonatges,elstemps
verbals, introdueixo matisos que canvien comple·
tament la història inicial, com va passar amb El
viaj e in� nito en �car·hi Robert Louis Stevenson,una
decisió d’última hora que crec queva millorar molt
el llibre.Normalment,quan acabo una novel�la mai
la publico immediatament, sinó que la deixo repo·
sar mesos, anys �ns i tot, i després hi torno.

— En aquest sentit, el personatge porta a la trama…

—El teu pròxim proj ecte?

Els personatges són fonamentals; amb ells, do·
nant·losvida, és com es gaudeix més, i després cal
construir un escenari, i una trama en la qual ha
d’haver·hi un con�icte perquè la novel�la funcioni.
I la música és fonamental,mantenir el to narratiu,
que cap nota grinyoli, trobar les paraules exactes,
fugir de les adjectivacions innecessàries... Hi ha la
inspiració, és clar,però després cal donar la forma
adequada al relat, polir·lo com un joier, podar
moltes vegades. L’escriptura és o�ci, i aquest s’ad·
quireix amb els anys i la pràctica incessant.

Durant la pandèmia, he escrit una novel�la ambi·
entada aAlaska,un territori molt hostil que conec
bé. És una història de soledat i desarrelament que
transcorre en un poble perdut, un escenari de de·
solació i destrucció que recordaLa carretera, de Cor·
mac McCarthy.Paral�lelament, estic amb una altra
novel�la, ambientada a laVall d’Aran, amb un únic
personatge embogit i escrita en segona persona.
Quan l’acabi, vull bolcar·me a novel�lar la vida de
Caravaggio,pintor extraordinari i personatge com·
plex la vida del qual dona per una novel�la negra.
www.lasoci.org
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EN CREACIÓ

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

E

Esportives
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 excitant.Des d’Astúries 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!
Paddle-Surf Alicante. El pàdel surf, també anomenat surf de rem, és una forma de lliscament
sobre l’aigua amb una taula de surf, amb l’ajuda
d’una pala per remar mentre es roman dempeus.
Des d’A lacant, ens arriba la proposta de crear-ne
una secció, amb Alejandro Guijarro com a impulsor. A remar!
Culturals
Actividades Aeronáuticas Asturias. aprovada
com a nova activitat en la passadaJunta Rectora,
amb el company Luis Coya fent la proposta, del
que es tracta és d’impulsar la creació d’una secció per dur a terme �lmacions i reportatges fotogrà�cs aeris amb drons. La cosa pinta molt
interessant...
Actividades en Familia Salamanca. amb Juan
Carlos Cruz al capdavant, companys i companyes
de Salamanca estan captant més interessats per
crear una secció dedicada a organitzar activitats
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per compartir amb les famílies, ja siguin excursions, visites a museus, anar al cinema... Fa molt
bona pinta!
Yoga - Pilates Salamanca. També a Salamanca
i també impulsada per Juan Carlos Cruz, s’està
buscant gent que formi part de la nostra associació 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.
Gastronomía León. Que a Lleó, amb la seva
tradició, hi ha d’haver una secció gastronòmica
és evident i així ho pensa també el company
Marcos Cereijo, que s’ha posat al capdavant del
proj ecte recentment impulsat per crear la secció
Gastronomía León. Si ets d’aquesta terra, t’ho
deixaràs perdre? Segur que no.
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JA SÓN NOVES
SECCIONS...
De les iniciatives presentades en el número anterior,
atenció perquè tresj a s’han
constituït com a noves seccions de
la Soci. Enhorabona!
Historia Valencia
Amb Eva María González assumint
les funcions de delegada, els companys amb interès per aprendre el
màxim de coses sobre els orígens i
la història de la seva comunitat, visitant llocs emblemàtics,j a s’han posat en marxa. Historia Valencia és
una realitat i en el moment de tancar
aquesta edició havia convocat la
seva primera activitat. Enhorabona!
Golf Tenerife
El company Miguel Ángel Jiménez
està al capdavant de la iniciativa dels
a�cionats al golf de Tenerife per crear una secció dedicada a aquest
esport que, en elfons, és una excusa
per trobar-se i fer associacionisme.
Hi esteu convidats!
Multiaventura Valencia
Atenció perquè des de València, la
companya AscenYepes 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?

COM CREAR-LES

Si ets a�cionat o a�cionada a una de les més
de 40 activitats esportives i culturals que es duen a
terme a la Soci, però no hi ha secció a la teva zona o ciutat, no ho
dubtis! És el moment de crear-la!
Crear una secció és molt fàcil,
només has de posar-te en contacte amb l’administració de la
Soci per iniciar els tràmits. T’aj udaran a contactaramb 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’activitats a la Junta Directiva. Si es
tracta d’una nova activitat, sense cap altra secció existent a la
Soci, l’haurà d’aprovar la Junta
Rectora.
I a passar-t’ho bé fent l’activitat que més t’agrada!
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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...
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.

a nous usuaris, els vídeos de les activitats del
PAS-Voluntaris ”la Caixa” i dels actes socials que
s’organitzen regularment, com les trobades
d’associats, entre d’altres.

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, etc.
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!

Entrevistes, tallers i actes
Les entrevistes que enregistrem a personatges de
notorietat, com la quevam fer al Dr. Bonaventura
Clotet, els tallers tècnics d’aprenentatge que
oferim via telemàtica perquè puguin ser útils

Les últimes novetats que hem penj at a la Videoteca de la pàgina web de la Soci són aquestes:
Vídeo: Alimentació i hàbits per obtenir més energia (sessió 1)
Ubicació: Tallers + Gastronomia i Alimentació
Enllaç: https://youtu.be/j s1zy333_y8
Vídeo:Alimentació i hàbits per obtenir més energia (sessió 2)
Ubicació: Tallers + Gastronomia i Alimentació
Enllaç: https://youtu.be/hewtV25vBwQ
Vídeo: Alimentació i hàbits per obtenir més energia (sessió 3)
Ubicació: Tallers + Gastronomia i Alimentació
Enllaç: https://youtu.be/6fDSnHVZ_5o
Vídeo: Tast de xocolata i formatges
Ubicació: Tallers + Gastronomia i Alimentació
Enllaç: https://youtu.be/2bWQIFtYC8o

Els vídeos permeten
tornar a gaudir de
grans moments de
diversió i germanor
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Vídeo: Consells de salut amb el Dr. Trallero (sessió 1)
Ubicació: Tallers + Salut
Enllaç: https://youtu.be/3lIiXv7it6w

PARTICIPACIÓ

ELS TALLERS DE
LA SOCI, MOLT VIUS
La nostra associació re�ecteix la motivació i les ganes de fer
coses diferents i plenes de sentiment dels seus membres

AUTOCO
TO
NTESIX!EMENT
CUTRO
TT
MSE!TRATGE

GOU ESTRENA ‘DEMÀ TINDREM SORT’
El nostre company i fotògraf
Jack Gou és l’autor del curtmetratge Demà tindrem sort, basat
en la biograf ia novel·lada de Joa n
Pacheco,de l’escriptora Núria Martí Constants. Joan Pacheco, que ara té més de
90 anys, va fugir camí de l’exili des de
Girona amb la seva mare i el seu germà,
de 6 anys.Va sera �nals de generdel1939:
es van escapar�ns a la frontera, on havien
quedat amb el seu pare, però no es van
trobar i es van veure empesos a marxar
cap a França. La història va impressionar
Gou, que en va fer un relat intens i molt

ben ambientat, en elqualva comptaramb
la participació de molts �gurants per donar realisme a la història i amb eltestimoni del mateix Joan Pacheco.
La proj ecció, que es va poder seguir
via Zoom, va ser organitzada per la secció Fotogra�a Girona, per a tots els companys i companyes de la Soci.
“Realment, el curtmetratge de Gou
toca la �bra i transmet un cúmul d’emocions molt intenses; ha estat molt maco
poder-lo veure gràcies a la iniciativa dels
companys de Girona”, indica en Pere, des
de Barcelona.

ENEAGRAMA
L’eneagrama de la personalitat
és un sistema de classi�cació
de la personalitat.Aquesta proposta és una elaboració històrica per part
d’autors occidentals que es basa en idees anteriors d’origen místic i oriental.
Descobrir aquesta gran eina d’autoconeixement i alhora de coneixement
de les persones que ens envolten,j a
siguin familiars, amics o companys de
feina, és l’obj ectiu delcicle d’eneagrama
que, dividit per sessions, estan duent a
terme els companys i companyes de la
Soci. Durant set sessions “estem treballant sobre els pensaments i les emocions i se’ns van facilitar estratègies per
recuperar l’equilibri personal i per descobrir i optimitzar els recursos propis,
així com millorar la comunicació i les
relacions personals envers els altres”,
explica undels inscrits a les cinc sessions
que, en el moment de tancar aquesta
edició, s’han dut a terme.
Properes sessions
Durant el mes de j uny tindran lloc les
tres sessions que encara resten per
acabar el cicle, els dies 1, 8 i 15j uny. La
plataforma Zoom és el canal a través
del qual es duen a terme les sessions
d’aquest taller.

Treballem pensaments
i emocions
www.lasoci.org
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BENESTAR

CICLE DE SALUT
La salut és el nostre tresor més preuat. Si tenim salut, es pot
afrontar tota la resta dels reptes que ens va posant el camí
de la vida. Però les malalties formen part de la vida i en algun
moment podem haver d’afrontar una malaltia greu o haver de cuidar
un familiarque la pateix. El 19 d’abril, i durant tot el maig, ha tingut lloc
el Cicle de Salut que, a través de sessions telemàtiques, ha impartit
el Dr. Joan Carles Trallero, un prestigiós metge de família, especialista en cures pal·liatives i amb una dilatada traj ectòria en l’assessorament familiar. És autor també de diversos llibres sobre la matèria.
“Durant les sessions hem procurat ensenyar com aprendre a cuidar-nos i a cuidar les persones del nostre voltant, sobretot a mesura
que ens anem fent grans i entrem en l’edat de la vellesa”.
Sessions impartides
Quatre han estat les sessions, que han estat seguides per un nombrós
col·lectiu d’inscrits des de diferents punts del país: “La salut, el nostre

tresor”, “Com portem això de fer-nos grans?”, “Com cuidar-nos quan
som nosaltres qui cuidem l’altre” i “Com puc acompanyar l’altre en
l’adversitat?”.
Propera sessió
El proper 14 dej uny, a les 19.00 h, està prevista la connexió a través
de la plataforma Zoom per a l’última sessió del cicle, sota l’encapçalament de “Com comunicar-se amb una persona malalta”.

ACTIVITAT

ALIMENTACIÓ I HÀBITS PER TENIR L’ENERGIA NECESSÀRIA
Sovint, el ritme i les obligacions de la vida diària fa que
no tinguem prou cura de l’alimentació que el nostre
cos absorbeix diàriament i que, probablement, no estigui compensada ni equilibrada amb la quantitat de proteïna
que necessita el nostre cos.
Aquest mal hàbit moltes vegades és la causa de la pèrdua
d’energia. Sempre estem cansats o, a la mínima, tenim sensació
de fatiga. Ens fem grans? Com tothom. Però la causa principal
d’aquesta pèrdua de forces crònica rau en l’alimentació.
Doncs bé, d’aprendre a tenir més energia i, consegüentment,
d’aprendre a alimentar-nos de la manera correcta per aconseguir les forces necessàries que ens manquen tracta la sèrie de
sessions corresponents al taller on-line que, de la mà de Mari-

Una alimentació
equilibrada ens
permet assolir
l’energia que
sovint ens falta
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na Ruiz Benito, “ens va ensenyar, d’una manera pràctica, com
aconseguir la vitalitat que necessita el nostre cos i la nostra
ment, i el cert és que les seves explicacions van ser molt aclaridores i instructives”, assenyala una companya que va seguir
la conferència des de Mallorca.
Tres sessions
Elcurset va constarde tres sessions telemàtiques que van comptar amb la participació de companys i companyes de diferents
llocs d’Espanya, impartides durant els mesos de març i abril.
La primera, introductòria, duia per títol “Prendre consciència ”;
la segona, “Transformar la relació amb el menj ar ”, i la tercera,
que tancava el cicle, “Elevar i preservar l’energia”.

BALANÇ

VALORACIÓ DELS USUARIS DELS TALLERS VIRTUALS
Dels Tallers Virtuals que es van fer del mes de desembre del 2020 al mes de febrer del 2021, als quals
ha tingut accés aquesta revista, la valoració que
n’han fet els associats i associades que van participar-hi és
la següent.
Tots els tallers valorats han obtingut una valoració “molt
alta” i entre els aspectes per destacar cal posar èmfasi també
en “l’increment de la distribució geogràfca de la participació
en els tallers, és a dir, que els tallers on-line organitzats per la
Soci estan obtenint l’acceptació a l’alça dels companys i companyes la Soci, de tots els territoris”.
Quant als suggeriments que ens fan arribar els nostres
associats i familiars que j a ha n participat en algun taller, cal
destacar la sol·licitud perquè se’n facin més de virtuals dedicats al tast de formatges i de xocolates i a l’ensenyament de
preparar receptes de cuina o que se’n repeteixin d’altres, com
el dedicat a la decoració amb paper o el d’ordenar les fotografes en els dispositius. En defnitiva, en els conceptes sot -

mesos a valoració, la satisfacció es manté “alta o molt alta,
pel que fa als nostres associats i associades que han pres
part en tots o algun dels tallers que vam fer el 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 0 a 10)
Taller: Fotografes amb el mòbil
Satisfacció general: 8,10
Valoració del tema: 8,60
Valoració del professional: 8,20
Taller: Mindfulness
Satisfacció general: 8,00
Valoració del tema: 8,10
Valoració del professional: 8,90

www.lasoci.org
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Brexit: efectes contundents
La Unió Europea i el Regne Unit estan
condemnats a entendre’s, mal que els pesi...
ECONOMISTA
I POLITÒLEG

XAVIER
FERRER

Fa quasi cinc anys des del resultat del referèndum del Brexit i han passat moltes
coses a la UE i més encara en el si del Regne Unit, on, en el pla polític, han caigut
dos primers ministres, Cameron i May, i
el cap de l’oposició laboristaJeremy Corbin;hi ha hagut tres eleccions; s’ha reforçat el partit nacionalista escocès, i s’ha
remogut la relació entre les dues Irlandes.
En el pla econòmic i social s’ha generat incertesa i confusió a la ciutadania
britànica i també entre els tres milions
d’europeus que viuen al Regne Unit.
Però ara el Brexit j a és un fet i s’ha de
gestionar.
Primer es va fer l’acord entre el Regne Unit i la UE per establir les condicions
de retirada ordenada, signat l’octubre
del 2019, el qual establia bàsicament
que durant l’any 2020, tot i que formalment el Regne Unitja no formaria part
de la UE, les condicions de les relacions

entre tots dos seguirien bàsicament com
estaven i, entretant, es comprometien
a fer l’acord de comerç i cooperació entre el Regne Unit i la UE que havia de
regir les relacions a partir del primer
de gener de 2021.
Com era previsible, no va ser fàcil arribar a aquest acord, principalment per
la pocavoluntat i les exigències del primer
ministre britànic, Boris Johnson. I �nalment, quasi en el temps afegit, el 24 de
desembre de 2020 esva assolir l’acord que
permetia, almenys, desactivar totes les
alarmes i incerteses que planaven sobre
l’economia, les duanes, la societat... i generava una sensació de passar d’un previsible Brexit dur a una sortida més o
menys ordenada,la qual nova evitar cues
a les duanes,dubtes a les administracions,
a les empreses i a la ciutadania, així com
també un cert alleugeriment.

Panorama complex
I en aquestes condicions començàvem
l’any 2021.Ara podem dir que, amb dades del gener, les exportacions britàniques a la UE han baixat en un 60 % i les
de la UE al Regne Unit en un 27,4 %, fet

motivat en part per les di�cultats administratives i duaneres que representa la
nova realitat.
A més, l’acord que es va establir per
a Irlanda del Nord no acaba de ser ben
vist per la ciutadania perquè complica
la interacció econòmica i també ciutadana entre les dues Irlandes. I pel que
fa a Escòcia, que com Irlanda del Nord
va votar a favor de seguir formant part
de la UE, després del resultat de les eleccions del maig passat, també s’ha generat la sensació d’avançar cap a un nou
referèndum d’independència.

Prou de populisme
Així doncs, el Brexit no només té connotacions econòmiques i socials, sinó
que també pot ser motiu de generació
d’inestabilitat política. I, per acabar-ho
d’adobar, la pandèmia de la Covid-19,
que ho afecta tot, també ha generat més
tensió entre la UE i el Regne Unit, tant
en les decisions polítiques de gestió de
les vacunes, com en la distribució d’algunes d’elles, que ha provocat con�ictes
greus entre Brussel·les i Londres.
És evident que el millor fora que no
s’hagués produït el Brexit, però també
està clar que s’han de complir els mandats democràtics, i això és el que s’està
fent. Tot i això, i com que la UE i el Regne Unit estan condemnats a entendre’s
pel bé de la ciutadania, el que s’ha de
demanar als polítics és que no facin
populisme i que gestionin la política en
bene�ci del benestar de les persones.

El 2021, les exportacions
britàniques a la UE
han baixat en un 60 %
i les de la UE al Regne
Unit, en un 27,4 %
30
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‘Tsunami’
LLIBRES

ROSER PÀEZ

“Eren j oves i ho tenien tot, eren j oves i no creien en res
perquè ho eren tot i no tenien res, erenj oves i eren tres, i tots
tres compartien llinatge, sang, destí i motlle, eren orfes i eren
reis i aquest matí de Nadal...”
Així de rotund se’ns mostra el començament d’aquesta
novel·la. L’autor ens submergeix en el llibre a través de tres parts
independents, representades per tres tsunamis. Un de real, el
que es va produir a Indonèsia l’any 2004; un que al final va
quedar en alerta, a Mèxic (2017), i l’últim, que s’emplaça en un
futur proper, l’any 2024, un tsunami més metafòric.
A les primeres pàgines, Albert Pij uan ens situa en un complex hoteler a Sri Lanka: els protagonistes són tres pupils (Sebastià, Lambert i Víctor), �lls de tres germans fundadors de
l’empresa hotelera, que s’han desplaçat per assistir a la inauguració d’un nou hotel. Uns j oves de casa bona, insolents i
envanits i amb un grau tan gran d’estupidesa que els farà
carregar, a més d’un, amb un gran sentiment de culpa la resta
de la seva vida. Però en aquest moment ho ignoren, perquè la
vida, de vegades, fa un gir de 180 graus i l’alerta de tsunami
s’expandeix per tots els racons de l’oceà.
L’estil narratiu utilitzat per l’autor es fa patent amb una escriptura ràpida i sense pausa. De frases llarguíssimes, sense punts i
a part i que fan honor al títol: mostra una manera d’alterar l’ordre
lògic de les normes narratives ambaquestes frases interminables,
igual que van fer Jorge Luis Borges, Samuel Beckett o Laura
Restrepo. Sens dubte, Pij uan té aquesta necessitat d’alliberar-se,
de volar i de donar curs a la seva creativitat. No obstant això, per
als lectors més cartesians i els de tradició d’Escola d’Escriptura
(com la que subscriu aquestes paraules), resulta en ocasions
excessiu. Hi ha subj acent una crítica voraç i contundent alturisme
de masses. També a l’especulació dels terrenys que destrossa,
sense miraments, la natura. Fa una al·lusió al procés d’extinció de
la classe burgesa. I també tracta el complex comportament
humà, que pot oscil·lar des del més sublim al més abj ecte. Presenta personatges femenins interessants i molt diferents, amb
caràcters oposats, com la Nu o la Samanta.

Tot al llarg dels capítols, va fent al·lusió a la creació del món
des del punt de vista mitològic autòcton. També utilitza una
simbologia animal per representar cadascun dels personatges
principals (gall dindi, armadillo, serp, dofí, entre d’altres).
Utilitza especialment la �gura d’un elefant, escultura que
presidia l’entrada de l’hotel i que representa l’animal sagrat de
l’illa. Però el temps i l’espai que tot ho canvien faran que passi
de ser un obj ecte sagrat i venerat a un trasto arraconat en un
magatzem.
Albert Pij uan és llicenciat en Ciències Polítiques i Filoso�a
i ha publicat diverses novel·les, entre les quals cal destacar El
franctirador (Angle, 2014). Ha publicat i estrenat algunes peces
teatrals, així com també ha traduït a autors com EvelynWaugh,
Dalton Trumbo o Robert W. Chambers.
És una lectura recomanada per a persones que estiguin
disposades a enfrontar-se a un text esgotador. Us asseguro
que l’autor no fa concessions, el remolí abdueix i la sensació
en moltes ocasions és que falta l’aire.

‘Tsunami ’
Albert Pij uan
Angle Editorial
(267 pàgines)

www.lasoci.org
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De lo mejorcito del 2021
(de momento)
MÚSICA-CONEXIÓN MADRID

MANUEL
PÉREZ MEDINA

El grupo Love of
Lesbian ha sido uno de
los primeros en hacer
conciertos multitudinarios
con público.

Llegamos a la mitad de este año también algo atípico y en el que
desgraciadamente aúnvemos lej ano el día en que podamos disfrutar de un concierto como debe ser y no sentados en una silla y alej ados. Porsuerte, algunos artistas que teníanya una buena colección
de canciones, algunas aparcadas para ver si mej oraba todo esto, se
han cansado de esperary han sacado a la luz sus discos.
No salimos del territorio nacional en esta ocasión y unos catalanes, un extremeño y una j ienense nos traen tres discos que estarán entre lo mej or del año, sin duda. Por último, lo que para mí es
un pequeño “sinsentido” en relación con el Festival Noches del
Botánico, que se celebra entrej unio yj ulio en Madrid.
Love of Lesbian: ‘V.E.H.N.’
Santi Balmes y compañía con Viaj e Épico
Hacia la Nada se olvidan de los disfraces,
de los hits inmediatos, de los j uegos de
palabras que provocan sonrisas y se marcan “su disco de madurez y re�exión” que,
a su vez, es “su disco más reivindicativo y
protestón”.
No se rindan a las primeras escuchas, a mí me costó (a veces
el concepto de la canción me cuesta pillarlo con un poco de exceso de poesía y metáforas), pero luego va entrando de maravilla y
sin quererlo se te clavan trocitos de las canciones que es imposible
quitártelos de encima.
No muy dados a colaboraciones, aquí se prestan a ello y El
Columpio Asesino y el gran Bunbury colaboran en dos de las mej ores canciones del disco.
Zahara: ‘Puta’
Estoy enganchado a este disco,y eso que
nunca fui gran fan de Zahara. Pero acompañan el concepto del disco y lo bien que
le ha sentado la compañía de Martín Perarnau (j untos hicieron el proyecto Juno).
Esa oscuridad, esos teclados y esa
electrónica acompañan las personalísimas letras de Zahara en este disco de sanación curándose de las
heridas del pasado. Es un disco para bailary hasta se puede disfrutar, pero, te aviso, pasarás momentos incómodos con las letras tan
biográfcas y duras que ha querido sacar a la luz.
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Robe: ‘Mayéutica’
Tras la tristeza de la anulación de los conciertos de Extremoduro, Robe se saca del
caj ón esta obra maestra. No puedo ser
imparcial con este hombre, lo siento. Su
disco siguiendo la línea de Pedrá o La ley
innata es una sola canción de 43 minutos,
pero que la parte en un interludio, cuatro
movimientos y una coda. 43 minutos de rock progresivo y sinfónico
con letras algo más optimistas de lo normal en Robe. Y que lo remata con un título a la altura del disco, un signifcado flosófco que
viene genial para estos tiempos que corren. (Si alguno tiene curiosidad, que lo busque).

ESCACS

JOSEP GARCIA
MESTRE
INTERNACIONAL ICCF

Braga (blanques) vs.
Norberto (negres)
Lleó (Espanya),1991
Juguen les blanques
Avui us plantej o una posició amb molt poques peces que pot
semblarfàcil, però n’hem d’extreure unes lliçons. D’entrada, amics
lectors, 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 cap a 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 de tots 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 esj uga de manera que la negra 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.

www.lasoci.org
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EL MERCAT DE LA SOCI

ls nostres anuncis
de compravenda,
lloguer d’immobles
i altres o�eriments
de productes ens
brinden l’oportunitat
d’accedir a una o�erta cent per cent
fable, ja que tot el que s’hi anuncia és
propietat dels associats i associades.

E

Com hi podem accedir? Per publicar
un anunci cal entrar al web de la Soci:
www.lasoci.org/que-fem/serveis.
Només es poden publicar anuncis
de propietats o béns que vagin a nom de
l’associat o associada o dels seus familiars.
En ambdós casos, la responsabilitat de la
bona intencionalitat de l’anunci serà de
l’associat o associada.
És imprescindible fer constar el
preu de venda o lloguer. Els anuncis es
publicaran al web �ns que siguin retirats
pel mateix o la mateixa anunciant o –en
el seu defecte– passats quatre mesos
des de la data de publicació. Un mateix
associat o associada no podrà tenir més
de tres anuncis publicats al mateix temps.
Categories. Els anuncis s’agrupen
en tres categories segons el tipus de
producte que vulguis anunciar.
1. La totxana. Per vendre o llogar
immobles: pisos, cases, apartaments…
2. A nimals de motor. Per vendre
qualsevol mitj à de trans port amb motor:
cotxes, furgonetes, camions, motos,
velers, iots, avionetes…
3. La botigueta. Per vendre tot allò
que tinguis per casa, des d’una post de
planxar, �ns a un piano, un telèfon mòbil,
un televisor, una raqueta de tennis...
Penj a el teu anunci al tauler d’anuncis de
la Soci. Funciona, segur!
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Busques pis? La Soci t’ho posa fàcil,j a que llogar o comprar entre
companys t’aporta con�ança. Ves a www.lasoci.org/que-fem/serveis i
troba el que busques.
*L’Associació queda eximida de qualsevol responsabilitat fscal que es pogués derivar
de l’activitat generada per ‘La totxana’, ‘A nimals de motor ’ i ‘La botigueta’.
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Més informació a
www.cuidemdetu.org

CUIDEM DE TU
SALUT

RESTAURANTS

AIRE Ancient Baths

AN Grup Restaurants

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

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

COLÒNIES

OCI

Fundació Pere Tarrés

L’Aquàrium Barcelona

Descompte en tots els restaurants de
la cadena AN Grup, els set dies de la
setmana, migdies i nits.

Colònies i vacances en família amb
l’estiu de la Fundació Pere Tarrés:
cuina, robòtica, videoj ocs, nàutica...

Oci, ciència, educació, diversió... i molt
més! Submergeix-te i passej a pel
fons del mar.

HOTELS

FORMACIÓ

HOTELS

VIATGES

Campings.com

Educare Idiomas

Hotelius Club

Viaj es El Corte Inglés

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

Programes selectes d’idiomes a
l’estranger. Servei integral que cobreix
totes les necessitats de la teva estada.

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

Portal exclusiu, on podràs trobar
ofertes en viatges (curta, mitj ana i
llarga distància), creuers, paradors, etc.

AUTOMOCIÓ

HOTELS

HOTELS

IDIOMES

My SEAT Club

Balneari Caldes de Boí

Castilla Termal

Interschools

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

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

Descomptes exclusius en aquest
concepte d’hotels balneari, ubicats
en edi�cis històrics.

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

MOTOR

HOTELS

IDIOMES

HOTELS

Europcar

Borda de Cal Montané

ISH

Cala Montj oi

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

Descompte per gaudir d’aquesta
casa rural del Pirineu de Lleida a prop
de la Seu d’Urgell i d’A ndorra.

Estades a l’estranger, per aj oves i
adults, per aprendre i practicar anglès
a Irlanda i Gran Bretanya.

T’ofereix descomptes especials en
allotj aments en aquest complex de
vacances de la Costa Brava.

VIATGES

HOTELS

HOTELS

HOTELS

Grimaldi Lines

Booking

VVFVillages

Nova Son Alma

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

Descompte addicional de �ns al 3 %
en aquesta plataforma on trobaràs
més de 900.000 allotj aments.

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

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

www.lasoci.org
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