
PAS 2017

ANUARI

AssociAció del PersonAl de ”lA cAixA”PlA d’AccIó SocIAl

S
A
P

7
0

i
r

A
u

n
A



LASOCI 03

04

06

08

62

68

70

72

74

2 AnuArI pAS 2017
SumArI

Edita

Associació del Personal  
de ”la Caixa” 
C. Teodor Roviralta, 65 
08035 Barcelona 
Tel. 93 211 15 44 
www.lasoci.org 
info@lasoci.org

Junta Directiva

PResidenT: 
Anton Gasol Magriñà

ViCePResidenT 1r:
Lluís Fàbrega Gifre

ViCePResidenT 2n: 
Juan Vázquez Pavón

TResoReR:  
Joan-Francesc Ruiz Caballero

CoMPTAdoR:  
Antoni Artés Ferrer

seCReTARi:  
Josep M. Mora Figuera

ViCeseCReTàRiA: 
elisa M. Coder Gallego

VoCALs: 
Josep M. Basora sanjuan 
Rubén González González 
Jesús Manuel Huerta Palau 
Xavier Ferrer Junqué 
Rafael Toval del sol 
Adolfo Villacampa Aguasca

Redactor en Cap 
Joan Beumala

D.L. B. 50864/2001

Disseny i compaginació 
ZeTACoRP (ediciones 
Reunidas, sA - Grupo Zeta) 
Tel. 932 279 416

exemplars editats  
i repartits en edicions  
catalana i castellana: 1.000

El Consell de Redacció  
fa constar que el contingut 
dels articles publicats  
reflecteix només l’opinió  
dels seus signants.

Aquesta revista s’imprimeix  
en paper ecològic i reciclat.

revista de l’associació  
del personal de ”la caixa”

Guia d’icones 
per tipus d’activitat

CoMPARTidA

ReCAPTATòRiA

Cessió

PRoJeCTes

anton Gasol
President de  
l’Associació  
del Personal  
de ”la Caixa”

pòrtic

el pla d’acció  
social

activitats  
del pas
de gener a  
desembre de 2017

projectes  
del pas

Guillem López  
casasnovas
Universitat  
Pompeu Fabra
La nova  
fragilitat social

pere Guinjoan
Universitat Abat oliba CeU  
de l’estat  
del benestar  
a la societat  
del benestar

Marta esteve
directora de  
la Fundació Carulla
Una societat  
que no deixi  
ningú enrere

dades 
de la soci



3

Anton 
Gasol
President de 
l’Associació  
del Personal  
de ”la Caixa”

són Unes PeRsones 
FAnTàsTiqUes, ALeGRes i 
GeneRoses, qUe HonoRen 
eL noM i TRAJeCTòRiA de 
LA nosTRA AssoCiACió

o programes propis, ni condicionar 
els principis i objectius de la nostra as-
sociació. És a dir, es tractaria de mirar 
de tenir les portes més obertes, perquè 
tots en puguem entrar o sortir, sense 
deixar de fer el que fem ni deixar de 
ser qui som. 

Doncs bé, l’evolució d’aquet viratge so-
cial no va ser ni tan ràpida, ni tan dràs-
tica, ni tan intensa com es pensaven 
aquells ponents. Tots plegats en vàrem 
haver d’anar aprenent, d’anar teixint, 
a poc a poc, algunes complicitats amb 
la societat civil, comptant més amb la 
tolerància que amb la complicitat de 
l’autoritat administrativa i amb uns 
resultats relativament discrets, llevat 
del Pla d’Acció Cultural, que va tenir, 
de principi a fi, un èxit clamorós, in-
discutible, en tot el territori, llavors li-
mitat a Catalunya i a les Balears. I ara 
que el nostre àmbit arriba a tot l’Estat, 
la nostra Estrella del Nord és aquest 
Pla d’Acció Social, del qual les pàgines 
que segueixen són un testimoni direc-
te i fidel.  

En diem anuari, no en el sentit de re-
cull i d’anàlisi que fan moltes entitats, 
sinó en el més familiar d’aplec de tot 
un any de les activitats de la nostra 
gent. De les coses que han pensat, or-
ganitzat i dut a terme les nostres sec-
cions arreu del territori per tal de fer 
extensius els seus valors, el seu entu-
siasme, la seva generositat i els seus 
vincles amb unes altres persones que, 
sense la seriositat de la seva proposta 
i la proximitat emocional amb els des-
tinataris o la capacitat demostrada per 
dur a bon terme l’activitat, potser no 
sempre haurien estat possibles. Són 
unes persones fantàstiques, alegres i 
generoses, que honoren els seus amics, 
les seves ciutats, les seves aficions i, de 
retruc, també el nom i trajectòria de 
la nostra Associació. 

En bona part és per això, per aquest 
sentit de respecte i agraïment per la 
seva empenta i generositat, que no 
n’hem volgut fer altre relat que la sim-
ple descripció directa de les seves pe-
tites o grans proeses. I ho hem fet amb 
el mateix sentiment i satisfacció amb 
què les famílies pengen les fotos de les 
vivències dels seus nois. A ells no els 
calen gaires explicacions i a nosaltres, 
tampoc. I si algú els insisteix a saber el 
motiu d’aquesta manera de fer, ens 
consta que solen contestar: “Perquè 
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Ser qui Som. Aquest breu 
enunciat que, amb les variants 
corresponents, deu ser present 

en totes les llengües del món va ser el 
que, a títol de resum i de conclusió, algú 
va pronunciar al final d’una llarga re-
unió, de tot un matí, que va tenir lloc a 
la seu de la Soci, ja fa uns quants anys. 
La Junta Directiva del moment havia 
convocat una dotzena llarga de perso-
nes, la majoria associades, per iniciar 
un llarg diàleg de prospectiva sobre els 
canvis i les actituds que potser s’haurien 
d’adoptar o assumir de cara a les noves 
possibilitats i sensibilitats que es co-
mençaven a intuir per a les últimes dè-
cades del segle XX i que s’haurien de 
consolidar amb l’arribada del segle XXI.

De fet, la frase era una mica més llar-
ga i deia alguna cosa així com: “És opi-
nió general i compartida de tots els 
convocats que, una vegada deixada en-
rere la ressaca dels anys de trista me-
mòria i la llarga precarietat dels que 
els seguiren, l’Associació hauria d’anar 
deixant enrere la idea de limitació to-
tal de les seves activitats a l’àmbit pro-
pi, per tal d’iniciar un procés gradual 
d’obertura i de coparticipació amb la 
societat a la qual pertany” sense que 
això tingui perquè alterar ni els ritmes 

nosaltres som així, perquè aquests són 
els nostres valors”.

I ja que hem començat amb un man-
lleu de la saviesa popular, deixeu-me 
acabar amb un altre d’igual de lúcid 
que diu: “De l’abundància del cor en 
parla la boca”. I que, centrat en el nos-
tre cas, potser es podria llegir com: “De 
la grandesa de cor, de l’amplitud de la 
mirada, del sentit de compromís so- 
cial de què han fet gala aquests com-
panys nostres, en  són testimonis aques-
tes pàgines”. Moltes, moltes gràcies a 
tots els qui, des de totes les opcions i 
posicions ho heu fet possible un any 
més. Sapigueu que la vostra empenta, 
la vostra generositat i el vostre sentit 
del compromís entronquen directa-
ment amb els ideals que, per parlar no-
més del nostre àmbit, van fer possible 
el naixement de ”la Caixa” i d’aquesta 
Associació. 
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Sovint diem que el món va molt de pres-
sa, que tot canvia molt ràpidament. I 
ho diem perquè, efectivament, és el que 

sol passar en el món real. Però no sempre és així 
en el món dels conceptes, o en el de les parau-
les, que tant pot ser que es mantinguin inalte-
rables pels segles dels segles com que vagin can-
viant de mica en mica fins a acabar referint-se 
a uns altres conceptes, ja només vagament sem-
blants als originals. Com és el cas de la paraula 
treball que només tres o quatre generacions en-
rere es referia a “un gran esforç o una gran difi-
cultat” (se’n van sortir amb penes i treballs) i 
que avui, en canvi, es refereix bàsicament a una 
opció real i respectable de guanyar-se la vida (i 
tu, on treballes?). 

I és també el cas d’un altre d’aquests conceptes 
evolutius, el de la solidaritat. Un sentiment trans-
versal, que la societat experimenta de maneres 
i intensitats diverses i que, a dia d’avui i en qual-
sevol dels escenaris possibles, si es pogués aple-
gar, coordinar i focalitzar en totes les sinergies 
possibles podria esdevenir un dels nostres ac-
tius “humanistes” més eficients. Sobretot si no 
es perd de vista que aquesta solidaritat, aques-
ta disposició anímica de les persones, va dirigi-
da bàsicament a unes altres persones que pre-

cisen d’una mica més d’atenció personal i d’una 
mica més de normalitat social, per tal de com-
pensar o superar les limitacions que l’atzar els 
hagi pogut comportar.

solidaritat
En tot cas, amb el nom de solidaritat, ja no ens 
referim només a un estat general de conscièn-
cia, sinó també a una gran varietat d’iniciatives 
altruistes que, per la seva mateixa qualitat hu-
mana o pel seu valor d’ajut o de facilitat, solen 
ser viscudes pel seus destinataris com veritables 
oportunitats. 

Unes alternatives que, en general, els qui s’han 
d’ocupar de la dura tasca de procurar un dia a 
dia digne i efectiu per a tots, no sempre tindrien 
l’ocasió o la capacitat d’incorporar als seus pro-
grames, si no fos amb aquest ajut. Tanmateix, tot 
i aquesta eclosió de la solida-
ritat social, s’ha de dir que ni 
arriba a tot arreu ni és cap no-
vetat històrica. Ni tan sols ha 
volgut dir sempre el mateix. 

Fins i tot el nom, que sembla-
ria tan modern, resulta que és 
més vell que l’anar a peu. Ja 
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soLidARiTAT és eL 
ConCePTe qUe AGRUPA 

Les PeTiTes o GRAns 
GeneRosiTATs qUe soM 

CAPAços de senTiR i 
desTinAR ALs ALTRes 

Les il·lusions són contagioses
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ment aquells bocins de vida que, de vegades,
són competits regalsdel cel.

D’altrabanda,lasolidaritatésunconcepteque
provéd’unarealitattanconsubstancialalavida
de les persones que, si no hagués existit mai,
possiblement no s’hauria produïtmai el �eno-
men de la humanització, si més no en els ter-
mesqueel coneixemavui.

Nohihaniunasoladelesculturesconegudesque
nohagi precisat d’aquesta actitud altruistaper
podersobreviure.I ensre�erimalasolidaritaten
el seu sentitmésessencial,el de saber,voler ipo-
derposar-seenelllocdel’altre,sobretotpelque�a
alsin�antsoelsgrans,encaraquenoméssiguiper-
què,d’unabanda,sónelnostre�uturi,del’altra,
elsquiensvanpermetrearribaragrans.

És una condició tan absolutament lligada al
concepte d’humanitat que, fns i tot, aquesta
tardor, alguna premsa especialitzada s’ha �et
ressò d’una prova d’evidència sobre l’existèn-
cianoesporàdica–dinsdelseucontext–d’aquest
impulsdecompartirenalgunsdelsprimatsmés
pròximsgenèticament a la raçahumana.

Potser sí que s’hauria dematissarmillor la in-
que,desdel seusentit inicial iacadèmicde“�on- tensitat, la qualitat, la naturalesa i la generali-
dre’sod’adherir-setotalmentaunaltreelement tat d’aquesta disposició entre els humans,ja
�ísico intel·lectual”(lesgravesprehistòriqueses que tots coneixem exemples que en serien ex-
vansolidaritzartotalmentfnsa�ormarunanova cepcions.
roca),ha evolucionat fns a arribar a re�erir-se,
avuidiaaunampliventall degenerositats,pro- Però, a di�erència d’ells, els nostres amics, els
cedents de tot l’arc social, que responen auna que són els destinataris del nostre Pla d’Acció
novamanera d’entendre, de relacionar-se i de Social,tenenuncorrealmentgran,lariallasem-
conviure,ambtotanormalitat,ambunesaltres prealacaraiunamiradaquenotel’acabesmai.
personesque,perlesraonsomotiusquesiguin, Jaensdireu si,ambaquestpanorama,nohade
estana�ectadesd’alguntipusdelimitació�ísica, ser normal que unbon nombre de les nostres
psicològicaolegalque,pocomolt,elscondicio- seccionshihaginvolgutparticipar i,sovint,de
na la plena interacció, si no es compta amb les �orma repetida.Aquest anuari voldria ser un
condicionsadequadeso lesajudespertinents. testimonifdel del seu es�orç i del seu èxit.

I elposemadisposiciódetothomcomunama-
És a dir que, avui, la paraula ésbàsi- nera d’agrair el seu es�orç i de celebrar el seu
cament el concepte que agrupa les petites o èxit. I, sobretot, de congratular-nos dels mo-
grans generositats que els humans som capa- ments de �elicitat que hem pogut compartir
ços de sentir i destinar a unes altres persones amb tots elsnostres amics.
queentenenunamicamésdenecessitat.Aque-
llesque,pelsmotiusque siguin,handeseraju- Us convidem a descobrir-ho i, si voleu, a com-
dades, acompanyades i compreses, i que sem partir-ho. I us avisemque, tot plegat, ésnomés-

preesperenquealgunes“per- el �ruit de les il·lusions, no les de lament sinó
sonesespecials”elsdoninun lesdel cor.Les il·lusionsquedesborden elsnos-
copdemàdetantentant.Sí, tresinvitatsi lesnostresd’haver-les�etpossibles
esperenl’ajutdelespersones i d’haverpogut compartirunsmoments,unes
de cor gran i d’una alegria hores,unsdies irrepetibles.
pro�undaqueels respecten i
els escolten, que els �an evi- Peròushemd’avisarqueaneuambcompte,per-
dentqueellstambétenentot què les il·lusions són altament contagioses.
el dret del món a desitjar, a
viure i a compatir... especial-

tes�imoni

Generosi���s

solidaritat

L’AnUARi és TesTiMoni

de Les iL·LUsions

qUe desBoRden eLs

nosTRes inViTATs i Les

nosTRes d’HAVeR-Les

FeT PossiBLes Jun��direc�iv��e l’associ�ció
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El PAS és l’eina a través de la qual 
l’Associació del Personal de ”la Cai-
xa” estableix una relació recípro-

ca amb la societat. El Pla d’Acció Social és 
un projecte que va de baix a dalt, en el qual 
tots els membres de la nostra entitat po-
den participar, amb les seccions de les quals 
formen part o individualment, amb la vo-
luntat de compartir el que fem i el que sa-
bem amb els qui més ho necessiten.

Després de quatre anys de trajectòria, 
el PAS ha convertit el seu compromís en 
una realitat i en un projecte que es con-
solida, amb 99 seccions (31/12/2017) ad-
herides i gairebé 300 activitats realitza-
des. En aquest marc, i dins el projecte l’As-
sociació del segle XXI, el PAS esdevé un 
dels pilars estratègics de la nostra entitat, 
a través del qual obrim la Soci a la resta 
de la societat, tot compartint i posant al 
servei del tercer sector social les nostres 
activitats esportives i culturals, el talent, 
els coneixements i l’experiència dels nos-
tres associats i beneficiaris. 

Gràcies al Pla d’Acció Social, tenim 
l’oportunitat de donar una dimensió so-
lidària a les accions de l’Associació, con-
vertint els nostres coneixements i habili-
tats en gestos eficients i efectius de gene-
rositat. Tant si la idea neix d’un associat, 
d’una secció o directament de l’entitat 
del tercer sector social, totes elles són ac-
cions de solidaritat en les quals l’objectiu 
és col·laborar, sense esperar res més que 
la satisfacció d’haver compartit i gaudit 
d’una bona estona. 

A través del PAS, alguns dels valors que 
formen part de la columna vertebral del 
nostre ideari, com són els de solidaritat, 
de respecte, de participació, de lideratge 
i d’iniciativa, prenen sentit, per enfortir 
una Associació del segle XXI, més oberta 
i més solidària.

els objectius
Els objectius del Pla d’Acció Social passen 
per consolidar l’activitat cultural i espor-
tiva a través de les seccions de l’Associa-
ció, i per enfortir els projectes socials. En 
aquesta línia, la nostra entitat ha disse-
nyat o s’ha adherit a una sèrie de projec-
tes que han comptat amb la resposta ac-
tiva dels nostres associats, com són:

projecte coach
De la mà de la Fundación Exit, els nos-
tres associats en actiu poden participar 
en els projectes d’inserció de joves en risc 
d’exclusió social a través de cicles forma-
tius que intenten, a més de crear vincles 
entre els mons social i empresarial, ani-
vellar les oportunitats laborals dels jo-
ves i incrementar la seva professionali-
tat i confiança. 

projecte eFec
Coordinat per l’Institut d’Estudis Finan-
cers i com a conseqüència del projecte 
EFEP de la Comissió Europea, des del 2013 
els associats, poden ser part d’aquest pro-
jecte de formació a joves que estan cur-
sant el quart curs d’ESO de més de 300 es-
coles públiques, concertades o privades 
en aspectes financers domèstics, cosa que 
en l’actual marc economicofinancer és 
tan necessària.

et Fem costat
Ens posem en contacte amb associats i be-
neficiaris amb diferents experiències pro-
fessionals amb beneficiaris que requerei-
xen assessorament en la vessant de l’em-
prenedoria. Més endavant està previst 
ampliar l’assessorament en la recerca de 
feina, fent especial èmfasi en les franges 
més vulnerables de joves menors de 25 
anys i majors de 45 anys.

premi de relats Mira’m als ulls
La segona edició del guardó es va convo-
car sota el lema “el que mou la meva vida” 
i el febrer es va tancar amb més de 1.180 
relats rebuts. Aquest premi literari pre-
tén posar de relleu la realitat social ac-
tual, recollint la participació de totes les 
veus de la societat (infants, joves, adults 
i grans) en una de sola, i reunir sota un 
mateix tema diferents punts de vista. 
Una convocatòria que se celebra amb 
una periodicitat de dos anys, oberta a 
qui vulgui participar-hi amb l’objectiu 
final de confeccionar un llibre que aple-
garà els relats finalistes. 

com s’hi pot participar? 
Si es vol participar en el Pla d’Acció So-
cial, el primer que s’ha de fer és adherir-

eL PAs esdeVé 
Un deLs PiLARs 

esTRATèGiCs de LA 
nosTRA enTiTAT, A 
TRAVés deL qUAL 

oBRiM LA soCi A LA 
ResTA de LA soCieTAT

quatre anys de trajectòria avalen el compromís de la 
soci amb la realitat social, amb les seves 99 seccions 
adherides i prop de 300 activitats dutes a terme

el pla d’Acció Social
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desPRés de qUATRe 
Anys de TRAJeCTòRiA, 

eL PAs HA ConVeRTiT 
eL seU CoMPRoMís  

en UnA ReALiTAT i  
en Un PRoJeCTe  

qUe es ConsoLidA

se al projecte per estar informat de tot 
el que passa. Per fer-ho, pots accedir al 
web de la Soci, i des de TRÀMITS > LES 
MEVES DADES seleccionar la casella  
del PAS.  

activitat de les seccions 
Quan una secció decideix que vol com-
partir una activitat amb una entitat del 
tercer sector, també es pot adherir al PAS 
(i automàticament tots els seus inscrits 
hi queden adherits). Totes les activitats 
del PAS han de ser informades a serveis 
econòmics (tant els detalls de l’activitat 
com el seu pressupost extraordinari vin-
culat a la participació de les persones de 

les entitats del tercer sector) per proce-
dir a la seva validació i el pressupost, si 
en tingués.

entitats del tercer sector social
Les entitats del tercer sector social també 
es poden adreçar a l’Associació si estan 
interessades a compartir alguna activitat 
amb les nostres seccions. En aquest cas, 
es poden dirigir a l’apartat web habilitat 
a tal efecte dins el PLA D’ACCIÓ SOCIAL > 
COL·LABORADORS > REGISTRAR (https://
www.lasoci.org/pas_contacte.php), em-
plenant el formulari i explicant-nos la 
seva proposta perquè puguem readreçar-
la a la secció que correspongui. 
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La vigília de la diada de Reis va i de celebrar aquestes �estes tan entra-

sermoltespecialperalsfllsdels nyables amb els amicsde la Soci”,expli-

associats deHuelva. Des de dos cava Elisa Coder, la delegada de Gastro-

quartsdevuitdelvespre,al localmunici- nomíaHuelva “El Choco”,la secció con-

pal la Gota de Leche es respiravaun am- vocant de la �esta.

bient demolta il·lusió i tensió contingu-

dadelsméspetits,ansiososperveureels

ReisMagsqueelshaviendevisitar. Uns dies després, esva �er lliurament de

Per �ermés agradable l’espera, esva laquantitat recaptadaalapresidentade

organitzaruna�estaquevamanteniren- l’Asociación Resurrección,AnaMendo-

tretinguda la concurrènciaquevaescla- za, la qualvavalorarmolt positivament

tar d’emoció quan SesMajestatsvan �er ivaagrairelgestdelaSoci.D’aquestama-

actedepresènciaalbonicrecinte.Regals nera,elsnensquehavienassistit a laFes-

per a tothom,rialles i algunes llàgrimes tadelsReisMagsdeHuelvaesvanconver-

d’emocióvan emmarcar l’escena. tir,cadascund’ells,enpatgesreialsde la

Enelmarcdecol·laboracióambelPla solidaritat.

d’AccióSocial,elsassistentsala�estadels “Iésque,peramoltespersones,elnos-

ReisMags deHuelvavan �er una aporta- tre Plad’Acció Social signifca lapossibi-

ció voluntària de 5 euros, la recaptació litat d’ajudar-les amillorar les sevescon-

total de la qual,juntament amb dona- dicionsdevidaoderegalar-losunamica

cions d’ampolles d’oli, es va destinar al de�elicitat”,deiaElisaCoder.Unanymés,

menjador social Cocina SolidariaResur- laseccióGastronomíaHuelva“ElChoco”

rección. va saber aproftar l’oportunitat de com-

Després del repartiment dels obse- binar lacelebraciód’una�esta tanentra-

quis esva �erunberenarper a tots els as- nyable com és la dels ReisMags amb un

sistents “aproftant l’ocasióperposarde acte solidari per ajudar un col·lectiu ne-

relleu les nostres ganes de convivència cessitat.

F�s�a s�l�dàr�a

L� secció G�s�r���m�� Huelv� “El Ch�c�” �rg��i�z� l� Fes�� �e Reis
�m� u�� rec�p��ció per � C�ci�� S�li��ri� Resurrecció�

Unmoment de la festa solidària de Reis a Huelva.

Ses Majes�a�s d’O��e��
�ambé só�sol�dà��es

As���a���n R�surr�����n

–

–

URb. 20 dEMayo

21100 PUnta UMbRía

asociacion_resurreccion@

hotmail.com

L’as�ci�ció��eF�mili�res�edr�-
g��epe��ie��es Resurrecció�és
u��e��i���se�seà�im�e lucre�e
l� l�c�li��� �e Pu��� Um�r��, � l�
pr�v��ci��e Huelv�.

L’e��i��� es v� cre�r �m� el
pr�pòsi� �e preve�ir les c�uses
que �ege�ere�e� les �r�g��e-
pe��è�cies, �ix� c�m per ����r
sup�r� �ls pr�gr�mes �e reh��i-
li��ció i i�c�rp�r�ciós�ci�l�e les
pers��es�m�pr��lemes�e�r�-
g��epe��è�cies, i��m�é�’�l�res
���icci��s i �e Si��.

E��re les seves �c�ivi���s, hi
h�elpr�j ec�e�eC�ci��S�li��ri�
Resurrecció�.

DAtA: Secció:

LLoc: ActivitAt:

AnuAri pAS 20175 degener gastronomía huelva “elchoco”
huelva recaptatòria ActivitAtS
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El seu és l’exempled’apro�tar Pla d’Acció Social per part de Fotogra- d’unasortidaalJardíBotànicMarimur-
l’activitat regular de la secció �a Girona esvan iniciar el 9 de gener, tra (Blanes),eldia27.Enelsmesosd’oc-
per �er un calaix solidari abe- ambmotiu d’un curs sobre �otogra�a tubreidenovembrelasecciótambéva

ne�ci d’una entitat social. Els cursets i retoc �otogrà�c amb telè�onmòbil i �er activitats recaptatòries a �avor de
tècnicsdetemàticadiversaisortidesen tauleta.El 23 i el 30degener, la secció CàritasGirona,essentl’últimaladel’11
grupperpracticar la �otogra�ai troba- gironinava �erun curs d’iniciació a la dedesembre.
desper comentar els treballs de cadas- �otogra�a digital: càmeres compactes
cúiintercanviarimpressionsiconeixe- i Bridge, a �avor de Càritas Girona. El
ments con�ormen el programad’acti- mesde �ebrer,esvan �erdues sessions, Fotogra�aGironava�ere�ectivalaquan-
vitatsde la seccióFotogra�aGirona. el dies 13 i 20, d’iniciació a la �otogra- titat de 733,92 euros, recaptada en els

“Elsnostrescursosresponenalade- �a digital amb càmeres refex, a �avor torneigs socialsdisputats en la tempo-
manda dels nostres inscrits, amés de deCàritasGirona. rada 2016-17, a l’entitat Càritas Inter-
sortides�otogrà�quesidetrobadesper parroquial deGirona.
comentar les�otosque�em”,explicael En la carta d’agraïment que aques-
delegat,Manel Pérez Cherto.Es tracta Laprimera sortidade l’any esva �er el ta entitat social va adreçar a la Soci, la
d’unprogramarealmentintens.“Lasec- 4 demarç i va tenir com a destinació sevapresidentaM.PilarGisbertexpres-
ció�uncionairesponalesexpectatives la comarca del Ripollès, on els �otò- sava el seu “agraïment per la donació
dels companys que en �ormempart”, gra�s gironins van posar en pràctica quehan�et”.Unplaerperanosaltrespo-
a�egeix el delegat. els coneixements assolits en els cur- derparticiparenunacausatannoble.

“Quan esva posar enmarxa el Pla sets. El 6 demarç, la secció va impar- DesdeCàritasGirona,esvalora“de
d’Acció Socialdel’Associació iesvasol- tiruncursde�otogra�adiürnadellar- maneramolt agraïda la col·laboració
licitar la col·laboració de les seccions ga exposició i el 17 de març va dur a de la secció de la Soci, que amb el seu
en lamesura de les particularitats de termelasegonasortida,que,enaquest generós donatiu demostra una sensi-
les activitats, a nosaltres se’nsva ocór- cas,va ser una escapada �ns aValèn- bilitatper lanostracausa”,segonsvan
rer que una manera directa de col- ciaper retratar la �esta tradicionalva- indicar �onts de l’entitat social.
laborar ambunacausa social eraatra- lenciana de les Falles. L’última activi-
vésdelarecaptaciódirecta” p, recisael tat del mes demarç va ser la realitza-
delegatgironí. ció d’un curs de Lightroom p, er

classi�car i guardar les �otos, a �avor
de Càritas Girona.

Fotogra�aGironaesvainscriurealPAS L’1d’abril, la seccióva anar al Baix
iesvadecidirque,perparticiparenca- Empordà,per retratar els paisatges de
dascunadelesactivitatsqueorganitza la comarca, i el 24 d’abril va convocar
lasecció,elsseusmembres�aneldona- un curs sobre il·luminació faix i llum
tiu de 20 euros, que es destinen a l’en- contínua.Elmesdemaig,lesactivitats
titat CàritasGirona. van seruncurs sobrecom�erma-

Lesactivitatsdutesatermeel2017 crosiretocsbàsicsala�otogra-
i quevan servir per �er donacions al �a, els dies 15 i el 29, amés

D�na���

t��a la ��mp�rada

R��ap�ar p�ra càr��as

La secció Fotogra�a Girona apro�ta els cursos de fotogra�a
i les sortides temàtiques per recaptar a bene�ci de Càritas

Els fotògrafs per unbon�

càr��as D����sanad�G�r�na
–

–

C. PUjada dE La MERCè, 8

17004 GiRona

caritas@caritasgirona.cat

El1955s’���c�e� les�ct�v�t�ts�eCàr�t�s
�G�r���, �mpuls��esperu�c��� u�t�e
pers��es �ec����es � ����r resp�st�
�u�es �ecess�t�ts peremptòr�es. Esv�
�ctu�rperp�l·l��r les �ecess�t�ts bàs�-
ques�eme���r,s�lut,h�b�t�tge,vest�t...
a�xí,���cs,Càr�t�s treb�ll�e�elssec-

ge�er�r pr�cess�s que c��tr�bue�x��
�l �ese�v�lup�me�t � pr�m�c�ó �e

� ustíc�� s�c��l.

-
b�ll�r per u�mó�m�ll�r: v�lu�t�r�s,
que�mbelseuc�mpr�míss�l���r� �
gr�tuïtsó�elver�t�blem�t�r�e l’e�-
t�t�t,peròt�mbét�c��csque���e�

tors socials més desfavorits buscant

la persona itambéa la promocióde la

Càritasestà formadaperpersones

queuneixenelsseusesforços pertre

suport als diferents proj ectes.

DAteS: Secció:
LLoc: ActivitAt:

AnuAri pAS 2017 9, 23 � 30 degener, 13 al 20 de febrer, 4, 6, 17 � 23 de fotografia girona
març, 1 � 24 d’abril, 15, 27 � 29 de maig. girona recaptatòriaActivitAtS
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el màxim d’equips possible que apor-
tin lamàximaquantitat dediners.

L’edició del 2017 de la Magic Line co-
incidia amb el 150è aniversari de la
�undació de l’Hospital Sant Joan de
Déu i,per celebrar-ho, la secció ami-
nants Barcelonavabatre el record de
participacióenaquestaprova,amb 53
caminants. Lamajoria dels companys
barceloninsvancompletarladistància
dels10quilòmetres,peròtambén’hiva
haverqueesvananimara �er ladels 30
ifnsitotladels40.“Tenimgentques’ho
pren seriosament”, apunta l’Eduard.
Pelsvolts de les dues, el grup esva rea-
gruparperdinarplegats.“De�et,lama-
joria caminemengrup ino teníemun
restaurantreservatperatotsnosaltres”.

ElsdiversosrecorregutsdelaMagicLine
aBarcelona(10,15,30i40quilòmetres)
començavenenllocsdi�erents,segons
la distància, però tots passaven per
puntsemblemàticsdel’entorndeMont-
juïc, com elMNAC, la FundacióMiró,
elCaixaForum,elPobleEspanyol...amb
la particularitat que, durant la cami-
nada, els participants podien entrar a
visitar tots aquests espais.

Un dels punts culminants del tra-
Pertercerany consecutiuiem- jectevaseral’EstadiOlímpic, “onvam
marcadacomunaactivitatdel �erunavoltaolímpicaper lapistad’at-
PAS, la secció Caminants Bar- letisme” q, ueva ser un delsmoments

celonavaprendrepartenlaBarcelona mésesperatsd’unajornadaesportiva,
MagicLine,lacaminadasolidàriaque cultura i, sobretot,molt solidària.
organitza l’Hospital SantJoandeDéu Paral·lelament,al �ossardelCastell
de Barcelona amb l’objectiu de sensi- deMontjuïchihaviahabilitadalaVila
bilitzar i recollir �ons per als progra- BML,un espai dedescansper dinar en
mes d’atenció a les personesmésvul- equipambmúsicaenviu,activitats in-
nerables. �antilsiserveis.A latarda,elscompanys

“Després de l’experiència dels dos de la seccióCaminantsBarcelona van
anys anteriors, teníemmolt clar que enflarl’últimtramderecorregut,que
enguany també col·laboraríem amb baixava cap a la plaça de la Catedral.
aquesta institució tan emblemàtica”, Allí,una�estasolidàriavaposarelpunt
ens explicava el delegat de la secció, fnal aunajornada inoblidable.
EduardRiuVidal,pocdesprésd’haver “Certament,aquesta cursaésmolt
acabat la caminada. maca, especial i di�erent, i a nosaltres

LaMagicLineésunagranmani�es- ensagradamoltpoder-hiser”,concloïa
tació solidària ls diners recaptats es el delegat deCaminantsBarcelona.
destinen a ajuts socialsmolt diversos,
sempre canalitzats per Sant Joan de
Déu:pisosd’inclusió,teràpiescomple- A la BML 2017 es van inscriure 855
mentàries,cooperació internacional i equips,ambuntotalde 12.000partici-
recerca... La caminada s’ha de �er per pants. Es va superar la quantitat de
equips i l’esperit no és competir sinó 282.000eurosenconceptederepte so-
compartir una experiència altruista, lidaridelsequips,alaqual cal a�egir la
esportiva i cultural. de301.827eurosenconceptederecap-

Els equips no poden excedir els 20 tació total.CaminantsBarcelonahiva
components,jaqueestractadesumar contribuir amb 900euros.

C

i e

L� secc�ó C�m�����s b�rcel��� p�r��c�p�

�e l’H�sp���l S��� j��� �e d�u
en la Barcelona Magic Line a favor

La �am��ada
més sol�dà��a

HospitalSantJoande Déu

–

–

PaSSEiG dESantjoandEdéU, 2

08950 ESPLUGUES dE LLobREGat

info@hsj dbcn.org

L’H�sp���lS��� j��� �e d�u b�r-
cel��� �s u� h�sp���l u��vers���r�
espec��l��z�� e� els c�mps �e l�
pe����r��,g��ec�l�g�� ���s�e�ríc��.
Fu���� per l’or�e H�sp���l�r� �e
S��� j��� �e d�u l’��y 1867, ��s-
p�s� �e m�s �e 130 ��ys �’expe-
r�è�c��.

S���j����e d�u�s u�h�sp�-
��l�’�l�� espec��l��z�c�ó � �ec��l�-
g��e�elqu�ll�����,el�e� � l’���-
lesce�� só�elce��re �’���erès. L�
sev� m�ss�ó �s ����r u�� ��e�c�ó
���egr�l�ls p�c�e��s ��� c�mp�g�-
���� l� vess��� m�s hum��� �e
l’�ss�s�è�c���m�el�ese�v�lup�-

i es�à c��s��er�� u� �els ce��res
h�sp���l�r�s m�s �mp�r����s �’Eu-

mentdels nousavençoscientí�cs.

ropaen la seva especialitat.

DAtA: Secció:
LLoc: ActivitAt:

AnuAri pAS 20175 de març caminants barcelona
barcelona recaptatòria ActivitAtS

Lamarxa d�ls 53...

esp�r� � �ul�ura

Les xifres de la BML
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Per tercer any consecutiu, la Soci va
participar en l’emblemàticacursa so-
lidària Ox�am Trailwalker que va te-

nir lloc l’1 i el 2 d’abril a Girona.
Es tracta de caminar 100 quilòmetres en

menys de 32 hores amb un objectiu superior
a l’esportiu,queja per si mateix és tot un rep-
te,comésel de recaptar elmàximde �onspos-
siblesper a Intermón,l’entitat queesdedicaa
combatre la �am al món.

Van ser 34 els associats que, inscrits en
equipsdequatrecaminantsmésdosassistents
encarregatsdeprocurarelsavituallamentsim-
prescindibles als seuscompanys,vanprendre
part enguany en aquesta prova de resistència
extremaqueva sortir d’Olot i quevafnalitzar
a Sant Feliu de Guíxols, amb una part impor-
tant del traçat per laViaVerda de Girona.

Com en les edicions precedents, la secció
que va coordinar la participació dels atletes
de la Soci va ser la de Triatló i Fondistes Bar-
celona.

Laparticipació en l’Ox�amTrailwalker de
Girona s’engloba en les activitats del PAS.

L� secc�ó tr���ló � F����s�es b�rcel��� �����er�
la participació a l’Oxfam IntermónTrailwalker

cam��a� 100q��lòme��es
�e�sa�� e�els al��es

oxfam in��rm�n
–

–

C.GRandEGRàCia,156

08012 baRCELona

info@OxfamIntermon.org

bluepower

bluepowers

i el fet de podercompartirmoments d’eu

un segon desafiament: acabar-la i fòria,d’alegria,decansament i,�ns i tot,de

aconseguirmés recaptació. Era elsegon

any que la fèiem ivolíemmillorareltemps Oxfam Intermónés una organització

Pera l’edició de 2017vamfer uncanvi enquèesvalora molt la feina de l’equipde activitatsaoferiruna resposta integral

Elprincipalobjectiud’OxfamInter

a la informació i laj ustícia.

L�tW2017h�es���per�l��s�reequ�p -

�r�s�es� qu��veus u�c�mp��y p�ss�r-h�
m�l�me��.

�e l’��y 2016. V�m �c��segu�r re�u�r el Es�r�c���’u��exper�è�c��v�scu��que ��g�ver��me���l�ec��per�c�ó per
�empse�g��re�é u�� h�r� �m��� �. �l �ese�v�lup�me�� que ce��r� lescre� ll�g�mse��reels mem�res �e l’equ�p �

�’es�r��èg��e� les p�r��esquev�mre�l��- sup�r�, que sempre és �ll� per�� u��r-�e �, �lrep�e�e l�p��res� � l� ��� us�íc��,per-
z�r.V�mc�mp��r�m�u�equ�p�e sup�r� �m�u�s�mr�ure,�e��r-h�����pu��:m�l�es què ���s els éssers hum��s pugu��
excepc����l�u� �’u��c��eg�r�� gr�c�es �e p�r� �e ���s �l ��s�re equ�p �e exerc�rple��me�� els seus�re�s.
�mpress������: e�s v� �c�mp��y�r�ur�� sup�r�. -
���� l� curs�!C�l��r ��m�équej�r��Suñé Esp��r�e���rm�l�esc�sesméss��re mó�és llu���rpel�re��e les pers��es
h�v�� p�r��c�p�� l’��y p�ss�� �m�el��s�re l�tW2017.Cer��me��,però, lesse�s�c���s � re�v����c�ru��v�����g��.
equ�p �queper�ques�m���uelc��s��erem quees�e�e���esp��e�expl�c�r,s’h���e Lespers��esquev�ue�e�s��u�c�ó
u�més �e ��s�l�res.al�res �e v�ure. ius���m�����s,c�mp��ys�e l�S�c�, �ep��res� �exclus�óp��e�c���r�l�r
l� dan6400 ��m�é e�s v���c�mp��y�r � v�ure �ques�� exper�è�c�� ��� hum��� � m�ll�r les sevesv��es s� exerce�xe�el
e�el ��s�re c�mí, ������-��s sup�r�. C�l ���s�l���r��. �re�� l�p�r��c�p�c�óp�lí��c�,� l� ll��er-
�es��c�rl’�m��e��queesv�u�ur��� ���� l� ��� �’express�ó � �ss�c��c�ó, � � l’�ccés
curs�, lesm�s�res�ec�mp��y������ò��-
m�queesv��pr��u���e��reelsp�r��c�p���s

Els companys bascos després d’haver completat els 100 quilòmetres.

DAtA: Secció:
LLoc: ActivitAt:

teStiMoNi De L’eQUiPDe LASociQUe
vA PARticiPAR eN LAtRAiLWALKeR2017

AnuAri pAS 2017 1 d’abril triatló i fondistes barcelona

barcelona recaptatòria

S’ha d� ��ur� p�r sab�r què s� s�n�!

EXPERIÈNCIA

ActivitAtS
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Gol�Mallorcava

organitzar du-

rant la tempora-

dauntotaldesetcampio-

nats socials en els quals

els participants �eien un

donatiuenconcepted’ins-

cripció per a una entitat

social.

ners “es dedicaran a desenvolupar un progra-

mademicroajudesa�amíliesenriscd’exclusió

social”, segonsvaexplicar ladelegada.

I és que “una petita ajuda pot ser determi-

nant per ajudar una �amília sense recursos a

pagar l’últimrebutde la llum,la llistadels ali-

mentsbàsicsdel supermercat oel rebutde llo-

guer... i evitar caure en l’exclusió social”,

va a�egir.

Undelsmomentsàlgidsdelacampanyadels

golfstesmallorquinsvaserel torneig social en

què esva aproftar l’ocasió per �er un sopar de

cloendadelatemporada,ambel lliuramentde

tro�eusil’entrega,perpartdeldelegat,d’unxec

de 1.000euros a la representant deCàritasMa-

llorca,l’entitatbenefciàriadelarecaptacióacu-

muladadurant la campanya.

LarepresentantdeCàritasvaagrairelgestdela

secció i de la Soci i va explicar que aquests di-

La �órmula és ben

senzilla:cadavegadaque

Gol�Mallorca organitza

un torneig, elsjugadors

que hi participen amés

de la inscripció �an un

donatiude5euros.“Vam

pensar que aquesta era

unamanera senzilla idi-

rectade col·laborar amb

elPlad’Acció Social de la

Soci idestinarunsdiners

aunabonacausa”,expli-

cavaEnricFerrerMotos,l’impulsorde la idea.

D’aquestamanera, el pot de la secció “va

acumulantlesquantitatsrecaptadesentretots

els participants i, al fnal de cada temporada,

es �a el lliuramentde la recaptació total auna

entitat social ibenèfcadeMallorca”,a�egiael

delegat.

Demitjana,els campionatsdelTorneig So-

cial de Gol�Mallorca els disputenuna quinze-

na dejugadors. En alguns d’aquests campio-

nats socials es dóna la circumstància que el

nombre d’inscrits és superior a l’habitual, la

qual cosa repercuteix a �avor de la recaptació

per al PAS.Els torneigsvan comptar amb una

participaciód’unadotzenadejugadorsiunto-

tal demésde 100 sortides a camp.

R�s� d’�x�lus�� s���al

La secció Golf Mallorca recapta fons durant tot l’any
entre els seus components a bene�ci de Càritas Mallorca

J�ga� ��s fo�a�s �o���a
l’ex�l�s�ó so��al

càr��asD����sanad�Mall�r�a

–

–

C.SEMinaRi,4

07001 PALMA

caritas@caritasmallorca.org

�’�cc�ó se ce�tr� �es �e l’�� u�� �

suport ��recte � les perso�es �

-

�ú�c�� �e les s�tu�c�o�s �’��� us-

tíc�� soc��l per t�l �e promoure

L� h�stòr�� �e l� �ostr� ��st�tuc�ó

és t�� àmpl�� com ��te�s�. Er� ��clus�v� � o� totes les perso�es

l’��y 1961qu��elque ll�vors er� s�gu�� c�ut����s �e ple �ret.

b�sbe �e M�llorc�, Mo�s. jesús a�xím�te�x,���s l’�cc�ó�eCà-

E�c�soV����, er�g�� Càr�t�s d�o- r�t�sM�llorc�,po�em��st��g�rtres

ces��� �e M�llorc�. des �’�les- gr��sblocs: l’�cc�óper� l� ��clus�ó

hores, les �cc�o�s �utes � terme soc��l, les�cc�o�s�ese�s�b�l�tz�-

per Càr�t�s M�llorc� h�� est�t -

me�t�l���s l’�cc�ó�eCàr�t�s.

comunitats a les quals formen

part �ns a la sensibilització i de

canvis iafavorirunasocietat més

ció ielvoluntariat,peçaclau ifona

moltes i variades. El seu focus

Els companys de la secció Golf Mallorca.

DAteS: Secció:

LLoc: ActivitAt:

AnuAri pAS 20172 d’abril, 26 de maig, 10 de juny, 1 de juliol, 24 de se- golf mallorca
tembre, 11 de novembre � 9 de desembre. mallorca recaptatòria ActivitAtS
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boren programes d’actuació indi-
vidualitzats, segons cada situació
personal,per poder donar respos-
ta als diferents campsvitals de la
persona:aspectespersonals,fami-
liars,socials,formatius,educatius,
laborals...tot fentúsdelsdiferents
serveisomodalitatsdetractament
dequèpotdisposaroaccedirlaFun-
dación.

Vanser34elscomponentsdelasec-
ció i els nens tutelats per aquesta
entitatsocialquevanparticiparen
l’activitat, emmarcada en el PAS.
“Ensvamposarelsdavantalsivam
preparar,juntamentambelsnens
i el personal de la Fundación
Yrichen,unespostresboníssimes,
quevanfer lesdelíciesdetots i ens
van fer passar una estona precio-
sa”, explica la delegada canària,
MaríadelMarMateos.

Concretament,elresultatdeles
treshoresdecuinavanserunesre-
ceptes delicioses de: (gale-
tes amb trossets dexocolata),

de xocolata (pastisset flonjo
ambxocolatadesfetadins) i

(pastisset cruixent,
d’origen àrab).

Els nens s’ho van passar molt
béambelscompanysdeGastrono-
mía Las Palmas.A banda d’apren-
dre a fer aquestes postres delicio-
ses, l’objectiu de la sessió era tam-
bé “fomentar el treball en equip
entre els nens, i millorar els seus
nivellsd’atencióid’estímulperdur
a terme un objectiu”, tal com ex-
plica la delegada.Això sense obli-
dar que la cuina també ésun esce-
nari per conscienciar sobre la im-

Diu la dita que cuinar en portància del reciclatge de les
grupésunaarmainfalible escombraries,separant lamatèria
queapuntaalesbonescos- orgànica, dels plàstics, cartrons,

tums, estimula els sentits, afavo- aluminis i altres components.
reix les relacions franques i pro-
mou l’amistançament.Enclau as-
sociativa, la cuina també és un Els companysdeGastronomíaLas
vehicleper fer accions solidàries. Palmasvan quedarmolt satisfets

Aquesta dimensió a la seva ac- de l’experiència i van qualificar
tivitat va saber donar-li la secció “d’excel·lent l’oportunitat de col-
Gastronomía Las Palmas, el jove laborarambunaentitatquetanta
col·lectiucanariquevarealitzarun feinafaenelcampdelarehabilita-
tallerderebosteriaencol·laboració ciódepersonesdrogodependents”.
amblaFundaciónYrichen,unaen- Cal afegir que tots els ingre-
titatquecadaany aténmésde 700 dientsperpoder realitzar el taller
persones que necessiten ajuda i de rebosteria van ser donats per
tractamentpersuperarproblemes l’empresaHiperdino.Cuinanttam-
dedrogadiccióiperalesqualss’ela- bé femPAS!

La secció Gastronomía Las Palmas fa un taller de
reb�s�er�� per �ls �e�s �e l� Fu���c�ó�yr�che�

Les �os��esmésdol�es

cu�na ��al�rs

val�ra��� p�s����a

cookies

Cou-

lant

Bakla-

va def ruits secs

DAtA: Secció:

LLoc: ActivitAt:

AnuAri pAS 2017 5 d’abril. gastronomía las palmas
las palmas degrancanaria compartida

Funda���ncanar�aYr��h�n

–

–

C.SoRCaRMEnPEña PULido,S/n

LA PArdILLA,

35213 - TeLde

La FundaciónCanariaYrichenés una orga

�nalitat l’atenció i inserciódepersonesenrisc

Yrichensigni�caespiga,esperança… iés

elnomd’aquestaONGqueesvafundarl’any

-
���z�c�ó se�se à��m�e lucre que �é c�m�

�’exclus�ós�c��l��mbpr�blemes�e�r�g�-
�epe��è�c�es.

1989� p�r��r�’u�� �cc�ó s�l��àr�� �lb�rr��e
L� P�r��ll� �etel�e (Gr��C��àr��).

ActivitAtS
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L� Vii j�r��d� Cul�ur�l � l� S�c� v� c��greg�r més
de 200 persones i es va fer a bene�ci d’Arrels Fundació

u�d�a de ��l���a a la So��

Lacol·laboraciódelessec- lonavanduratermeuntallerde
cions culturals barcelo- pinturaper a in�ants,alvestíbul
ninesdelaSociéslaque polivalent (planta1),mentreque

vadonarvida,unanymés,alaVII a la salapolivalentde laplanta 1
JornadaCulturalalaSoci,queva s’hi �eienelsdostallersdeteatre,
tenir lloc el 22d’abril al local so- und’in�antil iunaltreperalsaf-
cial de l’Associació. cionats adults, tots dos a càrrec

En el marc del PAS, la recap- de la seccióTeatreBarcelona.
tacióobtingudaen lajornadaes A la tarda es va �er la projec-
va donar a l’entitat socialArrels ció d’un preciós recull de �rag-
Fundació, que centra la seva ac- mentsde lesactuacionsdeCant
tuacióendospilars:cobrirlesne- Coral enels seus 15anysd’histo-
cessitatsdelespersonessensellar rial associatiu.Paral·lelament,a
i acompanyar-les en el seu itine- laplanta2s’hipodiavisitar l’ex-
rari personal. Segons dades �aci- posició “Quinze anys de Coral
litades perArrels, el 90%de les Caelum” i al vestíbul hi havia
persones sense llar són homes i instal·lada una exposició dels
el 10%dones,d’unaedatmitjade companys de la secció Fotogra-
42,7anysiunaesperançadevida faBarcelona.
de58.El 50%téfllsiel44,5%por- Lajornadaeradeportesober-
tamés de tres anys sense llar. El tes al públic en general i alguns
50%busca �eina,el 54%ésdena- delsparticipantsnoerenassociats
cionalitat espanyola, el 60%ha i visitaven les instal·lacions per
acabat la secundària i el 12% té primeravegada.
estudis superiors...

Per primeravegada, laVII
JornadaCulturalesvaavan-
çar al divendres a la tarda,
ambunaactivitat organit-
zada per la secció Bridge
Barcelona, i va comptar
amb la participació de
membresdelamateixasec-
cióperò,també,d’altresas-
sociats que esvanmostrar
interessatsaaprendreunes
nocionsbàsiquesd’aquest
jocdecartestanestimulant
i quemou passions entre
els seuspracticants.

Amb aquesta bona ar-
rencada, l’endemà la pri-
meraactivitatqueesva�er
era,curiosament,decaràc-
ter esportiu i organitzada
perPetancaBarcelona,que
vaorganitzarunconcurs i
una sessió tècnica per als
no iniciats.

Totseguit,elscompanys
de la seccióPinturaBarce-

D�s d��s

La participació dels associats dóna sentit a la Jornada Cultural.

Arr�ls Funda��ó

–

–

C. RiEREta, 24, baixoS

08001 – baRCELona

info@arrelsfundacio.org

L’equ�pdec�rrerd’arrels rec�rrec�d�se�m���

les pers��es quev�ue��ls c�rrers.a p�c � p�c,

les �ecess����s. El2016esv����e�dre496 per-

s��es,v�s�����-les ��c�mp��y���-les �lme�ge,

� �r�m���r l� sev� d�cume���c�ó � e�qües����s

� uríd�ques �� l���r��des�lu� me���l.

arrels Fu�d�c�ó és u�� e������ que des de

1987esded�c�� l’��e�c�ódepers��esse�se ll�r

equ�pquec�mp�r�e�� u�ú��ccr��:n��gúd�rm���

�lc�rrer!

diferents zones de Barcelona peranara trobar

es generenvincles de con�ança i es coneixen

de la ciutat de Barcelona. Perfer la nostra feina,

fa falta con�ança, temps i molt suport. Profes-

sionals,voluntaris i personesateses formemun

AnuAri pAS 2017
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21 � 22 d’abril teatre barcelona, pintura barcelona, cant

barcelona coral,bridge barcelona. recaptatòria
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DAtA: Secció:

LLoc: ActivitAt:

AnuAri pAS 2017 5 de maig golf barcelona
barcelona recaptatòria

ElcompanyJ. M. Illas recollint

el premi i dues instantànies

del torneig de ‘pitchand putt’.

Cadaany, seccionsesportives
deBarcelona,Madrid iValèn-
cia tenen l’oportunitat dede-

�ensarelscolorsdel’AssociaciódelPer-
sonalenelsJocsInterempreses–Olim-
píada Solidària, una competició
d’àmbit corporatiu la fnalitat de la
qual és solidària. La inscripció està
oberta a totes aquelles entitats i orga-
nitzacions que vegin en l’esport una
�ormamés de �er-se presents en la so-
cietat, com a entitat amb compromís
social.

Gol� Barcelona va ser la primera
secció de l’Associació del Personal de
”la Caixa” que va debutar en els Jocs
Interempreses 2017, que a Barcelona
van disputar la sevaXIII edició.

Igual com en la temporada 2016,
Gol� Barcelona va prendre part en la
prova de . La competició
de gol� va comptar amb una nodrida
participació i amb alguns jugadors
d’un nivell respectable. Tot i que, en
aquest context, el lema olímpic que
em�atitza el �et de participar per da-
munt del resultat prenia tot el sentit,
els nostresjugadorsvanmantenir en
totmoment el bon to competitiu. i Promsa, que van empatar al segon

La provava tenir lloc el 5 demaig lloc amb 31punts.
al campPitchandPutt SantCebrià,en La recaptació delsJocs Interempre-
el �ormat individual . El re- ses2017queesvandisputaraBarcelona
corregut pels 18 �orats del camp esva esvan destinar a les entitats Fundació
�er per grups dejugadors amb handi- ArediFundacióLlarsCompartides.
caps similars.

La seccióGol� Barcelonavaestard’en-
horabona,perquè el golfstade la sec-
cióJoanMartí Illas,varevalidar el pri-
mer lloc obtingut l’any anterior.Joan
Martí Illas va �er valer la seva expe-
riència i sentit competitiu i en tot
moment es va adaptar molt bé a les
condicions dels �orats del Club Sant
Cebrià.

Illas es va mostrar molt regular i
precísdurant tot el recorregut ivafr-
mar uns cops de qualitat que el van
destacarde laresta.El companybarce-
lonívapresentarlamillortargeta,amb
33 punts acumulats, dosmés que els
representants de lesfrmesAmpli�on

pitch andputt

stablef ord

or�n ‘p���h and pu��’

La secció Golf Barcelona revalida el primer
ll�c e� els j�cs i�terempreses 2017

Golfstes per una bona causa

Funda���Ar�d

–

–

C. ZaMoRa, 103-105, baixoS

08018 baRCELona

ared@fundacioared.org

L� Fu�d�c�óaredtre��ll� per�c��segu�r l� ��tegr�c�ós�c��l � l���r�ldepers��es

e�s�tu�c�ó d’e�clus�ó s�c��l, pr��c�p�lme�t d��es pr�cede�ts de ce�tres pe��-

te�c��r�s �deserve�s s�c��ls.

-

t��le �de qu�l�t�t.

AAredformemaj udantsdecuina,aj udantsdeforner,cuidadorsdepersones

depenents i confeccionistes. Deixemel rebuig i els prej udicis, que són fruit de

la desinformació i eldesconeixement de la seva realitat, totalment enrere per

aconseguir, llavors, que un nombre important de persones con�ïnen la nostra

experiència perfer real la seva reinserció que els aj udarà a trobaruna feina es

ActivitAtS
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DAtA: Secció:
LLoc: ActivitAt:

AnuAri pAS 201722 d’abril actividades subacuáticas jaén

jaén compartida

Persegonany consecutiu,laseccióActividadesSub- vatranscórrer lajornada.I aixòque,quan
acuáticasJaén,amb el delegat,JoséVicenteGirona elscompanysdelaSocivancontactaramb
García,alcapdavant,vaorganitzarunbateigdesub- ella per proposar-li l’activitat,vamostrar

marinismeper aungrup de persones amb discapacitat de unacertareticència.Peròamesuraqueva
laFederaciónProvincial dePersonasconDiscapacidadFísi- anarveient com s’anaven succeint elsba-
cay Orgánicade laProvinciadeJaén (FEGRADI). teigs,el tacte i lapro�essionalitat delsmo-

L’activitatva tenir lloc a les instal·lacionsd’INACUA,de nitors i les reaccions tan positives que es
la ciutat esportiva d’HuetorVega, que va cedir gratuïta- provocavenentreelsnoisdiscapacitats,va
ment la piscina coberta per a l’activitat.Aixímateix, l’Or- agrair a la Soci el gest i esvamostrarmolt
topèdia García Ferriz va cedir els instruments de suport partidàriade repetir l’experiència.
necessaris per poder dur a terme amb totes les garanties “Pel que �a anosaltres, aquest ha estat
d’accessibilitat el bateig per a persones que presentaven el segonanyque�emunbateig solidari i te-
discapacitatsdiverses i que �ormenpartdediverses associ- nim la intenció de continuar aplicant els
acionsgranadines. nostres coneixements de busseig per �er

En total,durant l’activitatvan sermésde trenta lesper- possiblequepersonesicol·lectiusalsquals
sones quevan experimentar l’agradable sensació de la in- iperraonsdiverseselsésmoltdi�ícilpoder
gravidesa,“unasensacióqueperaalgunad’aquestesperso- practicar el busseig ho puguin �er encara
nesmoltprobablementelsvatornaraproporcionar peruns que sigui unavegada i per provar què se
momentsl’autonomiamotoraperduda”,explicavaundels sent”,va concloure el delegat d’Activida-
monitorsquevaassistir a l’activitat. des SubacuáticasJaén.

En aquest sentit, el delegat andalús esvavoler re�erir a
dosnoisjovesque,per causesdistintes,vanperdre lamobi-
litat a les cames, però que “novan tenir cap problema per Per dur a terme el bateig solidari de bus-
adaptar-se d’unamanera ràpida i natural a l’aigua”, refe- seig, la secció deJaénva comptar amb la col·laboració del
xionava. “I �ns i tot us puc assegurar que van aconseguir centredebusseigBuceoCalahonda.Així,elpesdelapràcti-
bussejar,sempresotalanostravigilància,peròd’unamane- cava recaure en el seu personal, quali�cat en submarinis-
ra totalment autònoma”. meiespecialitzatenlasevapràcticaambpersonesambdis-

Elmésgrati�cant,quanes�anactivitatscomaquesta,és capacitat.L’equipdemonitorsvaprepararunasèried’exer-
comprovarquea lespersonesper a lesquals s’handut a ter- cicis variats, perquè els participants gaudissin d’una
meelshaservitperregalar-losencaraquesiguiunaes- immersiódivertida i plenade sensacions.
tona d’entreteniment.Doncs bé, en aquesta “Vaser realmentbonicveurecoms’hovan
ocasió,quanelsdosnoisvansortirdel’ai- arribarapassardebélespersonesambdis-
gua“estavenemocionatsdeveritat i la capacitatquevanparticiparenaques-
pregunta que ens �èiem nosaltres taexperiènciadesubmergir-se sota
també és qui estavamés emocio- l’aigua amb un equip d’esca�an-
nat, si ells onosaltres”. dre”, relata el delegat de la sec-

Desituacionscomaquesta ció andalusa.
n’hivahaverunesquantesen El personal de FEGRADI,
unajornadatanintensa.“Es- per la seva banda,va desta-
pecialmentsigni�cativava carlaimportànciaquetéper
ser també la protagonitza- a una persona discapacita-
dapelmaritd’unaassocia- da poder sentir sensacions
dade la Soci,que també és novescomlad’ingravidesa
monitordebusseigadaptat sota l’aigua, la llibertat de
iquevabatejarel seucosíte- moviments,poder respirar
traplègic,�etquevaproduir durant minuts submergit,
unasituacióemocionalment escoltar larespiraciópròpia,
molt �orta entre totsdos”. sentir que estàs submergit...

Desprésdel’activitat,elgrupes
vatraslladaraunatascadelaciu-

Cal dir que la presidenta de la FE- tatontotsvancompartirunsaperi-
GRADI,MartaCastilloDíaz,eraunade tiusivancomentarlesanècdotesd’una
lespersonesmésentusiasmadesambcom jornadamolt especial.

S�nsa���ns ún�qu�s

en�us�asm�

La secció Actividades Subacuáticas Jaén fa un bateig

�e subm�r�n�sme �mb un grup �e l’asoc��c�ón FEGRadi

u�a �mme�s�ó �e� �e�o�da�

ActivitAtS
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FeGRADi
–

C. jUan PEdRo GUtiéRREZ 

HiGUERaS, 3

23005 jaén

info@fejidif.org
–

Creada el 1987, la Federación Gra-
nadina de Personas con discapa-
cidad Física y orgánica és una or-
ganització sense ànim de lucre, 
declarada d’utilitat pública, que 
representa totes les persones amb 
discapacitat física i orgànica de Gra-
nada i província, a través de les se-
ves associacions membre.

La finalitat essencial de FEGRA-
di és la normalització de la disca-
pacitat en tots els àmbits de la vida, 
la defensa dels drets del col·lectiu 
dels discapacitats a través de di-
versos programes d’accessibilitat, 
de formació, de treball, d’educació, 
d’oci i de voluntariat, i, també, de 
difondre la problemàtica general 
de les persones afectades per dis-
capacitats físiques i orgàniques.

El bateig de ‘submarinistes’ va provocar emocions intenses.

AnuAri pAS 2017
ActivitAtS
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Acciósocialatravésdel’esport dre l ’esdeveniment. “El partit va
per ampliar la dimensió del transcórrerambtotalnormalitatiamb
nostreprojecte associatiu.Els una esportivitat exquisida”,va voler

companysdelaseccióFútbol SalaJaén deixar clar el delegat. I és que, tal com
Sur van jugar un partit que, segura- tambévaexplicarundelsmonitorsdel
ment, no oblidaran durant molt de centrepenitenciari, “és importantper
temps. alsinternsquepuguinpracticaresport

En el context del Pla d’Acció Social itambé,encaraquesiguidemaneraex-
alqualestàinscritalaseccióandalusa, cepcional,quepuguin�er-hod’unama-
elsnostresjugadorsesvanen�rontara neraintegradora,jaqueaixòelscon�e-
un equip �ormat per reclusos del cen- reixunclimadenormalitat,encaraque
trepenitenciari de laPrisiónProvinci- sigui entre cometes, emocionalment
al deJaén. molt positiu”, refexionava per al nos-

Només us puc dir que l’experièn- tremitjà.
ciahaestatmoltgrati�cant,entotsels
sentits”, indicava el delegat de la sec-
ció,Ra�ael Redecillas, a aquesta publi- Laideadejugarunpartitd’aquestesca-
cació, i a�egia: “Després del partit, en- racterístiques va sorgir quan els res-
trenosaltrescomentàvemquehaviaes- ponsables del programa Reincorpora
tat un experiència molt interessant i
enriquidora”.

La secció deJaénja �eia temps que
anava darrere d’aquest partit de con-
notacions tan especials. La intenció
inicial erajugar-lo dins del centre pe-
nitenciari i coincidint amb la data de
laMercè,queés lapatronadel centre,
el 24desetembre.Peròdiversosimpre-
vistos van �er que s’hagués de pospo-
sar la data.

Finalment, es va trobar dia i hora
i,quant al lloc,esvadecidirqueelpar-
tit es disputés al camp degespa arti�-
cial de les instal·lacions Fivex5Aca-
demy,deJaén. “De �et,eramés senzill
que s’autoritzés la seva sortida pun-
tualdelapresóquelanostraentrada”,
bromejava el delegat sobre aquest
punt.

Sigui comvulgui, el �et important
és que els interns de la Prisión Provin-
cialdeJaéni l’equipdelaseccióFútbol
SalaJaénSurvanpoderdisputarel seu
“partit de les sensacions”, segons elva
de�nirunassociatdelsquehivanpren-
drepart.

Cal dir quevan ser dotze els reclu-
sos quevan integrar l’equip, acompa-
nyatsdedosmonitorsdel centre id’al-
guns �amiliarsquenoesvanvolerper-

“

L� secc�ó Fút��l S�l� j�én Surv� d�sput�r un p�rt�t
�m� reclus�s de l� Pr�s�ón Pr�v�nc��l de j�én

El pASma��agols
sol�da��s a Jaé�

elpr�grama R��n��p�ra
–

–

obRa SoCiaL”La Caixa”

ElprogramaReincorporade l’Obra

ofereix als interns

l’oportunitat deconstruir-se unfu

turdiferent iplenament integraten

ves habilitats i reforcen els valors

ma s’adreça a interns de centres

penitenciaris quesóna la part �nal

ElprogramaReincorpora,par

duls o fases d’intervenció: selec-

feina, formació i pràctiques pro

fessionals no laborals,serveis a la

comunitat, cerca activa de feina i

S�c��l ”l� C����”

-

l� s�c�et�t � tr�vés d’�t�ner�r�s per-

s�n�l�tz�ts.

Els p�rt�c�p�ntsm�ll�renlesse-

queels�� ud�r�nenelc�míc�p� l�

�ntegr�c�ós�c��l� l���r�l.Elpr�gr�-

de l� c�ndemn�.

-

t�nt d’un �t�ner�r� d’�nserc�ó s�c��-

l���r�l p�ct�t �m�el p�rt�c�p�nt,

s’estructur�enunc�n� unt de mò-

c�ó, p�s�c��n�ment d�v�nt de l�

-

�nserc�ó l���r�l.

DAtA: Secció:
LLoc: ActivitAt:

AnuAri pAS 201729 d’abril fútbolsala jaén
jaén compartida ActivitAtS

exp�r�èn��a �nr�qu�d�ra
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de l’Obra Social ”la Caixa” van contac-
tar ja fa uns mesos amb Rafael Redeci-
llas i, a partir d’aquest primer contac-
te, el delegat de Fútbol Sala Jaén Sur va 
activar la idea. 

“Vaig visitar el centre penitenciari 
i vaig mantenir una reunió amb el seu 
director i el responsable del programa 
Reincorpora i vam considerar molt po-
sitiva la idea de concertar un partit amb 
els reclusos del centre”, explica Rafael. 
Des del començament, la iniciativa va 
ser molt ben acollida pels components 
de la secció. 

Després del partit, tots van compar-
tir la mateixa taula per reposar forces 
amb un refrigeri. I va ser aleshores quan 
van poder intercanviar impressions: “Ha 
estat una experiència enriquidora, ja 
que ens ha permès estar en contacte amb 
persones que viuen en una realitat molt 

diferent a la nostra i, d’alguna manera, 
també ens ha servit perquè aprenguem 
a valorar aquells detalls de la nostra vida 
que sovint passen desapercebuts i a mi-
rar d’una manera, potser més sensible, 
les persones que ens envolten”, conclou 
el delegat andalús. 

obsequi
Al final del partit, els nostres companys 
van obsequiar els seus contrincants amb 
un equipament sencer de futbol sala 
uns petos i unes pilotes de futbol sala 
“perquè puguin seguir gaudint d’aquest 
esport al centre penitenciari”, apunta-
va Rafael Redecillas. Els reclusos de la 
Prisión Provincial de Jaén van agrair 
efusivament el gest, que, tant a ells com 
als seus monitors, els va agafar per sor-
presa. Futbol Sala Jaén Sud va golejar, 
en clau de PAS. 

AnuAri pAS 2017
ActivitAtS
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DAtA: ActivitAt:

LLoc:

AnuAri pAS 20176 de maig cessió

barcelona

Una representació
�ormadaper espor-
tistes, �amiliars i

monitors de la Fundación
Envera, una entitat social
�ormadaperempleatsd’Ibè-
ria, pares de persones amb
discapacitats, va visitar el
local social de l’Associació i
vapassarundiaambnosal-
tresd’esbarjo,activitatsien-
treteniment.

Elsnostresconvidatsvan
dinaral local social i a latar-
da van visitar les instal-
lacions socials. Lajornada
quese’lsvaorganitzarvaser
completa,ja queva comen-
çar al matí amb una visita
al CosmoCaixa i va tenir la
tracafnalalvesprealCamp
Nou, on tot el grup va pre-
senciarunpartit del Barça.

“La veritat és queva ser una expe-
riència molt enriquidora en tots els Aixímateix, la FundaciónEnvera �or-
sentits.D’unabanda,pel �et de conèi- mapartde SpecialOlympics,així com
xer unes persones que van mostrar tambérealitzaassistènciaen residèn-
molta sensibilitat imolt d’agraïment cies. Compta amb centres a Madrid,
per haver-los organitzat unajornada ColmenarViejo, Barcelona,Málaga,
d’activitats i sorpreses;i,de l’altra,pel Teneri�e i Las Palmas, i, actualment,
�et de conèixer tambéunaentitat que atén cada any més de 2.500 persones
espreocupatantper lespersonesamb amb diversitat �uncional en els seus
discapacitats”,comentavaelcompany centres assistencials, que disposen
AntoniArtésFerrer,queva serundels d’un total de 670 treballadors, entre
amftrions dels convidats. elsqualsmésde 500sónpersonesamb

La Fundación Envera és una enti- alguna discapacitat.
tat que es va crear aMadrid i que tre-
balla per a la integració sociolaboral
de persones discapacitades i per �aci-
litar-ne lapràcticad’esports i dequal-
sevol activitat cultural o lúdica.

“Enspreocupemperassistir i estar
alcostatdelapersonadesqueneixfns
al’últimdiadelasevavida,proporcio-
nant-li atencióprimerenca,suport es-
colar i �ormacióper �acilitar la seva in-
serció en el món laboral, alhora que
tambéenspreocupemperquèalaseva
vida no hi �alti oci, cultura i esport”,
explicavaundelsmembresde la Fun-
dación Envera que acompanyava els
nois en lavisita.

L� Fu���c�ó� E�ver� per � perso�es ��sc�p�c����es
v� v�s���r el loc�l soc��l �e l’assoc��c�ó

u�a��s��amol� es�e��al

2.500 p�rs�n�s a��s�s

Funda��ón en��ra

–

–

C.tRESPadERnE,9

28042MadRid

de Neurodesenvolupament Infantil-

Lamissiód’Enveraéscobrird’unaforma j uvenil dirigit a nens ij oves de 6 a 18

anysquehanestatdonatsd’altaenels

criteri d’edat i que continuen neces-

eneldesenvolupament, o que tenen

di�cultatsdesprésde la primeraetapa

infantil.

�����me�� poss�ble,� lesseves �eces-

s����s. F� més �e 30 ��ys que E�ver�

pres�� �ques� serve�.

Mol� més rece�� és el serve�

glob�l les �ecess����s �e les perso�es

�mb��sc�p�c����.U��elsseusserve�s p gro r�mes �’a�e�c�ó Pr�mere�c� per

mésv�lor��sésel�’a�e�c�ó Pr�mere�-

c��ls �e�s�e0�6��ys�mb�r�s�or�s s����� ��e�c�ó espec��l��z���, � ��mbé

�ls qu� s’h���e�ec��� o h���p�regu�

r�sc �e p���r-los, �mb l’objec��u�e �e-

�ec��r � �o��r respos�� �lmés �mme-

ActivitAtS

Els nostres convidats van

dinaral localsocial i a la

tardavanvisitar les

nostres instal·lacions.
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L’ esva pre-
sentarenelmagnífcmarcdel La segonapart de l’actevadeixar pas a
CosmoCaixaBarcelona.El di- lamúsica interpretadapels companys

rectorCorporatiudeRecerca iEstratè- delaseccióMúsicaModernaBarcelona.
gia laFundació ”laCaixa”,ÀngelFont, A laprimerapart del recital,ambguió
va ser el primer adirigir-se a l’audièn- deFermíPuig i ladirecciómusical i ar-
cia, en qualitat d’amftrió.Tot seguit, ranjaments de BenoMacias, esvan in-
es va projectar un vídeo que recollia terpretarcançonsemblemàtiquesdela
les imatges d’algunes de les gairebé NovaCançó,mentre que en la segona,
vuitantaactivitats �etesenelmarcdel laJurassics Sweet Bandva repassar al-
PASdurant el 2016. gunsdelsclàssicsdelpopidelrockque

A continuacióvaprendrelaparau- �ormenpartdel seu repertori.
la el president de l’Associació del Per-
sonalde”laCaixa”,AntonGasol:“Quan
avuiposemlamiradaal retrovisor,ob- Després del concert, la presidenta de
servemqueara�aquatreanys �èiemla l’AssociacióTrace, l’entitat declarada
presentacióen societatdelPlad’Acció d’utilitat pública que agrupa els pa-
Social. En aquell moment teníem la res dels a�ectats perundany cerebral
lletra de la cançó, però calia escriure sobrevingut,Rosa Sanvicens,esvapo-
la partitura de lamúsica per poder-la sar literalment tot l’auditori a labut-
cantar”. xaca.

La tercerapersonaqueesvadirigir El seu va ser el discurs vivencial
al’auditorivaserundels�undadorsde d’unalluitadorain�atigablequehasa-
la Fundació Comtal imembre del seu butcombatreelse�ectesseversdelama-
patronat,ValeriRuiz,quivacomençar laltia,per seguir tirant endavant. San-
agraint “l’AssociaciódelPersonalde”la vicensvaagrair elgest de la Socidedo-
Caixa”totalacol·laboracióquedurant nar la recaptació íntegra, en concepte
aquestsanysde�uncionamentdelPAS d’inscripcióal’actedepresentaciódel
ha tingut amb laFundacióComtal”. nostreAnuari,precisament aTrace.

Anuari del PAS 2016 Mús��a �n�laud� PAS

em���u �����n��al

El C�sm�C�ix� b�rcel��� v� �c�llir l� prese���ció de
l’‘Anuari del PAS 2016’ a bene�ci de l’Associació Trace

El �es��mo��d’��a�y de fe��a

DAtA: ActivitAt:

LLoc:

18 de maig recaptatòria, compartida

barcelona

Ass���a��ótra��

–

–

C. LLançà,42

08015 baRCELona

info@tracecatalunya.org

L’ass�ci�ciótr�ce �eix l’��y 1988,
�m�l’��jec�iudemill�r�rl�qu�li���

-

�dequ�d�per�lseu�r�c��me�� i l�
sev� i�serciós�ci�l,educ��iv�,�cu-
p�ci���l i l���r�l.
U�d��y cere�r�ls��revi�gu�

l’�rige�de l�qu�l��ésc��gè�i� �i
heredi��ri,�idege�er��iu, ip���e�ir

-
qüe��.Es�r�c��d’u�� lesióc�us�d�

-
ci�d’u��ccide��.

devidadelsafectatsdetraumatis

mecranioencefàlicodanycerebral

sobrevingut i els seus familiars,

i aconseguir una infraestructura

ésaquella lesióqueafectaelcervell

diferents causes. El traumatisme

cranioencefàlicés undels tipusde

danycerebralsobrevingutmésfre

perunaforçaexterna,perexemple

uncopfortalcapcomaconseqüèn

Unmoment de l’actuació musicalqueva acompanyar la presentació pública de l’Anuari.
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La primera vegada va ser el
2015... “I no us ho creureu,
però nomésbaixar de l’auto-

bús, algunsnoismembres ensvan re-
cordar que l’any passat no elshavíem
convidat!”, explica Sebastià Huguet.
“I ésveritat!Disculpeu, a partir d’ara
mirarem de fer aquesta activitat tan
maca,quetant ensagradaanosaltres
i a vosaltres, cada any!”, els va dir el
delegat deGastronomiaMenorca.

El cas és que, per segona vegada,
les seccionsGolfMenorca iGastrono-
miaMenorcavanuniresforçosperfer
una activitat conjunta i compartida
enelmarcdelPAS.L’activitatva tenir
lloc al Club de Golf Son Parc, a les
instal·lacions del qual van ser citats
ungrup,d’unes 50persones,delCen-
tre Polivalent Carlos Mir per a disca-
pacitats a passar una dia al club per
jugar agolf.

Els nostres associats van compar-
tir unajornada intensa amb aquests
debutantstanespecials,quevanrebre
les nocionsbàsiques per a la pràctica
delgolfalazonadepràctiquesde

i al , amb tot el material
cedit pel mateix club Son Parc. Des-
prés, el restaurant del club va prepa-
rarunmenúquevaserservit iadornat
pels companys de la secció Gastrono-
miaMenorca.

AlexandreAviñó, delegat de Golf
Menorca,ensresumeix lessensacions
queva tenir: “Penso quevam aconse-
guirqueaquell fosundiadiferentper
a aquests nois, que són molt expres-
sius i quehoagraeixenmolt, i aixòés
impagable”. Per la seva banda, el de-
legatdeGastronomiaMenorca,Sebas-
tià Huguet, assentia: “Són uns nois
molt agraïts”.

Per lasevabanda,ladirectoradelCen-
trePolivalentCarlosMir,IrenePerchés,
va expressar el seu “més sincer agraï-
mental’AssociaciódelPersonalde ”la
Caixa”perhaver-nostornataconvidar

pitch

andputt green

Agraïm�n�s

Les seccions Golf Menorca i Gastronomia Menorca fan una activitat
co�j u���, �m� perso�es ��sc�p�c����es �el Ce��re Pol�v�le�� C�rlos M�r

Elma��da�geme�o�q�í
ambfnalitats socials

AnuAri pAS 2017
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DAtA: Secció:
LLoc: ActivitAt:

17 de maig golfmenorca, gastronomia menorca

menorca compartida

c�n�r� P�l��al�n� carl�s M�r
–

–

CaMí dEtREPUCó,S/n

07713 Maó

fundacio.web@gmail.com

-
sul�r�eMe�orc�,els8�j u���me��s�e
l’ill� � les 14 e������s que �re��lle� per�
les perso�es�m���sc�p�c����.

des �elm��g�el2007, l� Fu���c�� per -
� Perso�es �m� d�sc�p�c���� ill� �e cer���es�m�elCo�selli�sul�r.El10�e
Me�orc�és u�� re�l����.Mol�esexpec-
����ves � �l·lus�o�s h��m�rc�� u� c�m� el �ouCe��re Pol�v�le�� C�rlos M�r, u�

-
l� sev�co�s���uc��. mès �grup�re� u� solesp�� ��versos

Es �r�c�� �’u� proj ec�e p�o�er� les -
illesb�le�rs�m�el�o�leo�jec��u�’u��-

ficar serveis i optimitzar recursos. La

Fundació està formada pelConsell In

La Fundació disposa de diversos

centres assistencials ambplaces con

generde2011vaentrarenfuncionament

difícil,peròmoltvaluós,�nsaaconseguir centre modern i funcionalque ha per

serveis que�nsaraes trobavensegre

gats endiferents instal·lacions.

1.

Participants

almaridatge

de golf i

gastronomia

que esva fer

a Menorca.

2.

Els nois s’ho

van passar

molt bé

practicant

elgolf.

3.

Compartir una

activitat de

la Soci és un

dels objectius

del PAS.

4.

Les seccions

menorquines

de golf i de

gastronomia

es van unir

per una bona

causa.
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a compartir amb les persones que for-
men part de les seves seccions menor-
quines de golf i de gastronomia una 
jornada tan maca que ens ha permès 
relacionar-nos amb ells d’una manera 
molt franca i agradable”.

Sumar forces per compartir 
L’activitat conjunta de Golf Menorca i 
de Gastronomia Menorca és un exem-
ple de fins on pot arribar el Pla d’Acció 
Social de la Soci. En el sentit que es trac-
ta de donar una finalitat social a l’ac-
tivitat pròpia de qualsevol secció.

Paral·lelament, les seccions es po-
den ajuntar i sumar esforços per ofe-
rir activitats múltiples a grups de per-
sones a les quals el fet de poder com-
partir una tarda practicant un esport 
o fent un taller de cuina els represen-
ta un estímul que aparentment pot 
semblar petit però que, en la seva rea-
litat, pot ser molt més beneficiós del 
que imaginem. 

A més a més, la possibilitat de re-
petir l’experiència més vegades és una 
altra de les finalitats del PAS que, en el 
cas de Gastronomia Menorca i Golf Me-
norca, es compleix regularment. 

AnuAri pAS 2017
ActivitAtS
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Dos equips amb una destacada Elrecorregut,per lesmuntanyesdeVitò-
presència d’atletes de la secció riai l’embassamentd’Ullibarri,era�orça
Triatlóny Fondistas Euskadi va dur però amè i realment bonic. Els pas-

prendrepartenlaTrailwalkerOx�amIn- sos pels punts de control van ser especi-
termón2017,que,perprimeravegada,es alment intensos, amb els companys de
vadisputar al PaísBasc. suport animant els corredors.

La possibilitat de col·laborar amb un Després de 13 dures hores de cursa,
projecte preciós solidari d’Intermón,re- amb elsmúsculsjamolt cansats, ijusta-
presentantlanostraentitat,córreralcos- mentquanja s’havia�etdenit,esvaarri-
tatdecompanys,a�rontarunrepteespor- bar a lameta de Gasteiz, on els nostres
tiumajúscul i, amés amés, �er-ho a casa corredorsvanserrebutsperamicsi �ami-
erenmassaal·licients comperdeixar-los liars.L’alegriaperlamissiócomplertaera
passar.Aixíque,siscompanysdelDepar- immensa.
tament d’Empreses del País Basc-Cantà-
briavandecidir�ormarunequipperpren-
dre-hi part. El delegatbasc,KoldoMuñoz, en �eia la

Elsnostrescompanysvan sergenero- valoració següent: “Vam decidir parti-
sos amb les aportacions i ràpidament es cipar en aquesta prova pel seu caràcter
van superar les donacions necessàries solidari,per aportar elnostregrade sor-
per participar en la cursa.Lapreparació ra en la lluita contra la �am al món.De
també es va �er a consciència, i després no ser així, per a nosaltres hauria estat
de dures i llargues sessions d’entrena- impensable poder-nos en�rontar a una
mentfnalmentvaarribarelgrandia.El prova de 100quilòmetres.
temps va acompanyar i l’ambient a la Ensva agradarmolt el bon ambient
sortidaeramagnífc.Totestavaper�ecta- delaprovaianimematotselscompanys
ment organitzat. que ho puguin �er a participar en �utu-

L’equipdeTriatlóny FondistasEuska- res edicions de la prova. Paga molt la
di va començar la cursa a unbon ritme. pena,deveritat”.Això és PAS.

Paga la p�na

La secció Triatlón y Fondistas Euskadi va completar la
prest�g��s� pr�v� c��tr� l� p��res� �l mó�

Lat�a�lwalke�
�a a���ba�al país Bas�

oxfam in��rm�n
–

–

C. GRan dE GRàCia, 156

08012 baRCELona

info@OxfamIntermon.org

LaTrailwalkerOxfamIntermón

La falta d’accés a l’aigua

AmblaTrailwalkers’acon

quals Oxfam Intermónacos

es v� ��sput�r per pr�mer� ve-
g��� �l P�ís b�sc el 2017. a
Esp��y�, l� curs� t�m�é és
��sput� � G�r��� � � M��r��.

p�t��le pr�v�c� que m�l���s
�e pers��es v�squ�� e� s�-
tu�c�ó �e p��res� �que m�lers
�e ���es � �e�es h�g�� �e
c�m���r c��� ��� m�lts qu�-
lòmetres per ���r � �usc�r
��gu�.

-
segue�xe� ����t�us �m� els

-
t� � �questes pers��es l’��gu�
�ecess�r�� perquè pugu��
te��r u�� v��� ��g��.

DAtA: Secció:
LLoc: ActivitAt:

AnuAri pAS 201720 de maig triatlóny fondistas euskadi

vitòria recaptatòria

Companys bascos quevan prendre part en la primeraTrailwalkerqueva tenir lloc a la seva terra.

ActivitAtS
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L’esperit altruista és un dels va-
lors identifcatius delsJocs Inte-
rempresesqueesvandisputaren-

guany,en la 13aediciópel que �aa l’orga-
nitzadaaBarcelona,que és l’original.

Així,encadaedicióes�aunavaloració
de projectes solidaris que ens han estat
proposatsies�aunaselecció,quedesprés
es sotmetal’opiniódelesempresesparti-
cipants, les qualsjuguenun paper actiu
en la distribució de l’aportació econòmi-
cadelsJocs entre les entitats socials.

A BarcelonaesdisputavalaXIII edició
del’OlimpíadaSolidària,queéscomtam-
béesconeixaquestacompetició.Lasecció
Bàsquet Barcelonaera laprimeravegada
quecompetiaenaquestsjocs iperal’oca-
sióesva�ormarunequipentreelscompo-
nents dels equips que la integren i que
cada any disputen els torneigs socials en
el pavelló esportiu de la Soci.

El torneig va tenir lloc el dia 27 de
maig. Bàsquet Barcelona va debutar en
un partit que va resultar més renyit del
que s’esperavaiqueesvaacabardecidint
en l’últim quart a �avor de la delegació
de Barberà delVallès de la frma Novar-
tis-Farma.Aquesta ensopegada vamar-
car la trajectòria dels nostres, que en la
segonajornada se lesvanhaver amb l’al-
tre equip d’aquestamateixa empresa, el
de ladelegaciódeGranVia,quetambées
va imposar als nostres.

Desprésd’empatarambEuro�red,Bàs-
quetBarcelonaesvaacomiadardelsJocs
Interempreses2017ambunaderrotamolt
dignacontraelmillorequipambdi�erèn-
ciadetotselsparticipants i queesvaaca-
barproclamantcampiódel torneig,com
va ser el de l’Hospital SantJoan deDéu.

L’equipde la Socivaestar �ormatper:
Sergi Bazan, David Campdepadrós, Xa-
vierCases,JordiGarcia,SergiLanga,Raül
Enric López iJoaquimManso.

ElsJocs Interempreses sónuna competi-
cióempresarial ambfnalitats socials.La
inscripcióestàobertaatotesaquellesen-
titats i organitzacions quevegin en l’es-
portuna�ormamésde �er-sepresentsen
la societat, com a entitat amb compro-
mís social.

esp�r�� s�l�dar�

La secció Bàsquet Barcelona participa als Jocs Interempreses
a favor de la Fundació Ared i de la Fundació Llars Compartides

Encistellant per unbonf

Funda��� Llars c�mpar��d�s
–

–

tRaVESSERa dE LES CoRtS,39-43,2n

08028 - baRCELona

fundacio@llarscompartides.org

ve��� per � pers��es e� pr�cés

-

�erive�e� l� i�e� �e l�vive��� c�m-

p�r�i��

L� Fu���ció� Priv��� Ll�rs C�mp�r- així, Ll�rs C�mp�r�i�es �re��ll�

�i�es és u�� e��i��� se�se à�im �e �m� l’��j ec�iu �e c��rir �ques�� �e-

lucre cre��� el 2003 �m� el ��m cessi��� i els c��següe��s es���s �e

risc �’exclusió que es p��e�ge�er�r,

�e v�lu���ris per � l� ge�� gr�� que -

v� cre�r u� grup �’i�ves�ig�ció �es- -

�i��� � es�u�i�r els pr��lemes �e vi- ���iv� �’e�vellime��.

d’inclusió social. Elgrup informa, re

�exiona itreballasobreaquest tema

iarribaaconclusions funcionalsque

de Fundació Conex, una associació

j asiguineconòmics,desoledatofal

tadesuportsocial, iofereix unaalter

DAtA: Secció:
LLoc: ActivitAt:

27 de maig bàsquet barcelona
barcelona recaptatòria

Elcombinat de la secció Bàsquet Barcelona queva participar

enels Jocs Interempreses i dos moments dels partitsj ugats

pels nostres basquetbolistes.



26

Un dels objectius del Pla d’Ac- portésunaeinapertransmetrevalors, sala.Així, diversos equips van dur a
ció Social és posar les instal- cosa quegaranteix que els atletesgau- terme entrenaments i partits al nos-
lacionsdel’Associacióal servei deixend’unacompeticiódigna,justai tre local social.

de les entitats socials del tercer sector equilibrada. L’acorddecol·laboracióentrelaSoci
perquè hi puguin organitzar les seves i laFederacióACELLs’emmarcadinsel
activitats. projecte Compartim l’Esport del nos-

ÉsambaquestavoluntatquelaSoci En aquest context, l’Associació va ce- tre Pla d’Acció Social, a través del qual
ha continuat aquesta temporada amb dir en duesjornades el pavelló espor- volem�erunPASmésenelnostrecamí
elsacordsdecol·laboraciósubscritsamb tiudellocal socialalaFederacióACELL, capalaintegraciósocial,cedintlesnos-
entitatsque�omentenl’esportperaper- quevavisitar la Soci amb unnombrós tres instal·lacions de Barcelona a totes
sones amb discapacitats, com és el cas grup dels seus esportistes i monitors. les entitatsdel tercer sectorquehone-
de la Federació Catalana d’Esports per Es tractava de practicants de �utbol cessitin.
aPersonesambDiscapacitatIntel·lectual-
ACELL,quetécomaprincipalobjectiu
millorarlaqualitatdevidadelcol·lectiu
i �omentar la seva inclusió a la societat
a travésde l’esport i el lleure.

LaFederacióACELLcomptaamb 118
entitatsmembresimésde3.800llicèn-
ciesesportivesde16disciplines:atletis-
me,bàsquet, handbol, tennis, tennis
taula, petanca,vela, hoquei interior,
�utbol sala,natació,bàdminton,esquí,
ciclisme,gimnàsticaesportiva,equita-
ció i provesmotrius.

La FederacióACELL segueix la flo-
sofadelmoviment internacional Spe-
cialOlympics,queaplegaelmajornom-
bred’esportistesambdiscapacitatintel-
lectual de tot el món, per la qual
l’esportista és el més important i l’es-

L’ass�c��c�ó �el Pers���l �e ”l� C��x�” ce�e�x les ��s��l·l�c���s esp�r��ves
�ls ���s �e l� Fe�er�c�ó aCELL per � �uesj �r���es �’esp�r� ���p���

tambéés �asa�os��a...

F�d�ra��óAceLL

–

–

GRanVia dELESCoRtSCataLanES,645,9a PLanta

08010 baRCELona

administracio@federacioacell.org

L� Fe�er�c�ó C���l��� �’Esp�r�s per� Pers��es �m�d�sc�p�c���� i��el·lec�u�l-

l�sev� ��clus�ó� l�s�c�e���� �r�vés�e l’esp�r� �el lleure.

s’h�c��s�l����c�mu���e les ��s�res�c��v����smés���òr�es ��em�j�rpr�jecc�ó

l�c�l � ���er��c����l. Els ��s�res esp�r��s�es h� ��qu�re�xe� u� pr���g���smeque

els perme� m�s�r�r les seves c�p�c����s � ���� l� s�c�e���, pr���g����z��� gr��s

h�s�òr�es pers���ls ��esuper�c�ó.

ACELLtécoma principalobj ectiumillorarlaqualitatdevidadelcol·lectiu ifomentar

ACELLorganitza conj untament amb SpecialOlympics Catalunya i diferents

aj untamentscatalanselsJocsSpecialOlympicsaCatalunya.Aquestesdeveniment

DAteS: ActivitAt:

LLoc:

AnuAri pAS 201727 de maig � 10 dejuny cessió
barcelona

Les instal·lacions

esportives de la

Socivanacollir

unesjornades

d’esport adaptat

de la Federació

ACELL.

ActivitAtS

Du�sj�rnad�s
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DAteS: Secció:
LLoc: ActivitAt:

26 � 27 de maig tennis barcelona
barcelona recaptatòria

córrerenunambientdemoltbona
sintonia entre les parelles partici-
pantsque,aixòsí,s’hovanprendre
amb esperit competitiu,que esva
posardemani�estenlaigualtatque
esvaobservarenalgunsdelspartits.

La seccióTennis Barcelonava pre-
sentar dues parelles a la prova de
tennisdelsXIIIJocsInterempreses
celebrats a Barcelona.Es tractava,
pertant,d’untorneigdisputatper
lamodalitatdedobles,icaldirque
les nostres parelles, �ormades per
JordiRamosFontanaiJaumeBañe-
rasMartín,d’unabanda, i perJor-
diCorominaSimóniJuanAntonio
GarraldaCampo,del’altra,vanju-
garaunmoltbonnivell,queelsva
portar ajugar lagranfnal.

Ramos i Bañeras van obtenir
la medalla d’or, mentre que Co-

ElsJocs Interempreses es- romina i Garralda es van penjar
tan concebuts com una la de plata. Excel·lent participa-
competicióamateurentre ció,per tant,en ambdós casos.Es

els esportistes de les entitats per va donar la curiosa circumstàn-
consolidarunaplata�ormade tro- cia,però,que,en l’en�rontament
badadegent de di�erents sectors i directeentre lesduesparellesnos-
puntsdelageografa,amblavolun- tres, la �ormada per Coromina i
tat d’utilitzar l’esport com a eina Garralda es va imposar a Ramos
de relació,comunicació i cohesió. i Bañeras.
Estractad’unacompeticióempre- Ambaquestquadrefnal,laclas-
sarial amb fnalitats socials, ober- sifcació per equips del torneig de
taalesentitatsquevulguindonar- tennistambévaestarencapçalada
li unvalor a�egitmés al �et que els per l’AssociaciódelPersonalde ”la
seusempleatspractiquinesporten Caixa”, seguidadeGasNatural Fe-
el seunom. nosa i deCuatrecasas.

InscritaalPAS,laseccióTennis
Barcelonava participar en el tor-
neigdetennisquevatenirllocales
pistesdelComplexEsportiu l’Hos-
pitalet Nord de la Universitat de
Barcelona,els dies 26 i 27demaig
d’enguany.

Lesparelles inscritesesvanen-
�rontar totes contra totes, en �or-
matdelligueta.Elspartitsesjuga-
venaunsetde9jocs (amb
sieranecessari).Lajornadavatrans-

tie-break

La secció Tennis Barcelona participa als Jocs Interempreses
a favor de la Fundació Ared i la Fundació Llars Compartides

u�s se�s � ��ges�
de �om�l����a�

Els colors i elsvalors

–

L’ass�c��c�ódelPers�n�lv�p�rt�c�p�r

en l’ol�mpí�d�S�l�dàr���m�19esp�rt�s-

En les pr�ves dels j�cs interempreses tesde tres secc��nsde tres esp�rts.

2017cele�r�des� b�rcel�n�,esv�n �ns- C�mpt�ts t�ts els result�ts, els ten-

cr�ure31empreses �ent�t�ts perc�mpe-

t�ren�lgun�de les 18m�d�l�t�ts esp�r- que v�n c�mpet�r �m� els c�l�rs de l�

t�ves de què es c�mp�n�� el qu�dre S�c�v�n�c�nsegu�rl� pr�mer�p�s�c�óen

d’esp�rts. l� pr�v�de tenn�s.

nistes, els gol�stes i els basquetbolistes

Pr�m�rs p�r�qu�ps

Una de les parelles

deTennis Barcelona

queva prendre part

enel torneig dels

Jocs Interempreses.
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Vaserbonic,vasernotableiva nífcalaCaelumimagnífcaladirecció lliams,BasilPoledouris,JamesHorner,
ser emotiu... El diumenge 28 d’Óscar Peñarroya, l’autor dels arran- AlanMenken,DannyEl�maniAlanSil-
demaig laCoral Caelumde la jamentsmusicalsdel programa. vestri, amés delsja esmentats Golds-

Socivacelebrarel seuquinzèaniversa- El concert va tenirmoment àlgids mith iMorricone. I tot això,gràcies a
riambunconcert “depel·lícula”enl’ex- com p, erexemple,quanelcorva�ervi- l’es�orç i al gran treball dels nostres
traordinarimarcdel CaixaForumBar- brarl’auditoriamb leslletaniessatàni- cantaires, que van saber interpretar
celona. quesde ( ),ambmú- unespartituresmolt exigentsamb les
Va ser de pel·lícula pel nivell dels sica deJerry Goldsmith.Tambéva ser qualsvantransmetre lesemocions i el

cantaires i perquè el programa que es moltcelebradalainterpretacióanima- caràcter que els compositors de tots
va o�erir incloïa peces de cors de ban- dade ,abansd’encarar aquestsclàssicsvoliendonarauneses-
dessonoresdelcinema.Vaserunespec- la recta fnal amb lamonumental cenes cinematogràfques i a uns per-
taclevibrant,queesvail·lustraramb la ,d’EnnioMorricone,ambelpú- sonatgesmagistrals.
projecciód’imatgesdelespel·lículesin- blic dempeus.
terpretades quevan ajudar aviure les Va ser un plaer per als assistents
interpretacions amb una sensació de quevanomplir l’AuditoridelCaixaFo- El director de la Caelum,Óscar Peñar-
viatgemusical a travésde les imatges i rum poder gaudir de les grans par- roya,deiaenlapresentaciódelconcert:
de lesmelodies que �ormen part de la titures de compositors comJohnWi- “Semprehepensatquelamúsicadeci-
nostravida. nemaeraunadelesgransaportacions
La Coral Caelumva arrencar d’en- alamúsicadel segleXX.Ésperaixòque

trada amb els punyents cors russos de enaquestconcerthevolgutcentrar-me
per,tot seguit,anar- enelsmomentsmésàlgidsdelabanda

se introduint en el dramatisme de les sonora,desdefnalsdels 70fnsaprin-
gransbandessonoresdepel·lículesbèl- cipisdels 90del seglepassat”.
liquescom o i, LaCoralCaelumvacelebrarelsseus
acontinuació,endinsar-seenlamàgia 15anysd’amor al cant i d’elevar l’asso-
depecescom o , ciacionismeaunsnivellsexemplars,amb
per acabar culminant en l’intermedi un concert la recaptació del qual esva
instrumentalindispensabled’ .Mag- �erabenefcidelPlad’Acció Social.

TheOmen Laprof ecia

This isHalloween
The

Mission

Hymnof RedOctober

Glory Saving PrivateRyan

Hook EdwardScissorhands

E.T

Am�ral�an�

L� C�r�l C�elum c�mmem�rà el seu 15è ���vers�r� �m�

un magnífc concert al CaixaForum Barcelona a benefci del PAS

u��a��mol� emo���

DAtA: Secció:

LLoc: ActivitAt:

AnuAri pAS 201728 de maig cant coral

barcelona recaptatòria

La CoRaLVa CELEbRaR

ELS SEUS 15 anyS d’aMoR

aLCant i d’ELEVaR

L’aSSoCiaCioniSMEa

UnS niVELLS ExEMPLaRS

Els cantaires de la Socivanoferir ungran recital.

ActivitAtS
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PERtREnCaR ELGEL,
ELS noStRES baLLaRinS

ES Van PRESEntaR
aMb Una dEMoStRaCió

dE ‘LinEdanCE’

Els ballarins en línia de la secció mallorquina

vanomplirde bones vibracions i bon ritme

el localde l’entitat La Sapiència.

L’acollidor localdelaFundacióSo-
cial La Sapiència,una entitat que
acull apersones en risc d’exclusió

social, esva omplir de ritme ibones sensa-
cionsamblavisitadelaSociiconcretament
de BallsMallorca en Línia, emmarcada en
el Pla d’Acció Social al qual està adscrita
aquesta animada secciómallorquina.

Els nostres ballarins es van presentar
d’entradaambunademostracióde
(ball en línia), queva servir “per trencar

elgel,aga�ar el ritme i situar laconcurrèn-
ciaenl’ambient”,explicaeldelegatdeBalls
Mallorca enLínia,Manuel CrespoMartín.

Tot seguit,els componentsdeBallsMa-
llorca en Líniavan ensenyar els passosbà-
sicsd’algunsballsclàssics i llatinsalesper-
sones que acull el centre: “Ens va cridar
l’atenciólamaneracomaquestespersones
ensvanrebre,sempremostrant-semoltpar-
ticipativesenelsballsqueelsproposàvem”,
explica el delegatmallorquí.

“Certament,vamgaudird’unarebuda
molt a�ectuosa i cada nou pas que els en-
senyàvem ens l’agraïen amb uns aplaudi-
mentse�usius”,voldestacareldelegatMa-
nuel Crespo.

Precisament el director del centre La
Sapiència, a qui tothom es dirigia com
“senyorAndrés”,matisaeldelegat,esvadi-
rigiralscompanysicompanyesdeBallsMa-
llorcaenLíniaperagrair-los “molt sincera-
ment, en nommeu i en representació de
tots els aquí presents, lavostravisita, per-
quèactescomaquest,enelqualensheuen-
senyat aquests balls tan macos, són mo-
ments de recon�ort per a les persones que
per diverses causesho estanpassantmala-
ment i que se sentenaïllatsde la societat”.

Hovadirambaquestesmateixesparau-
les,quevanserescoltadesambatenciópels
componentsdelanostrasecciódeball i els
vaconfrmarqueaquellaactivitathaviaes-
tatmolt ben pensada. “‘Lavostravisita ha
estatunaventadad’aire�rescalsseuscors’,
ensva dir el director”, indicava el delegat
mallorquí.

El PAS preténjustament això, portar
unaestonad’esbarjo,alegriaoesperançaa
aquellespersonesquenotenencapd’aques-
tes tres coses tanvitalsperpoderviure.

linedan-

ce

Agraïm�n�

La secció Balls Mallorca en Línia fa una activitat amb
pers��es e� r�sc �’exclus�� s�c��l �e l� Fu���c�� S�c��l L� S�p�è�c��

u�s �assos e� la bo�a lí��a

DAtA: Secció:
LLoc: ActivitAt:

29 de maig balls mallorca en línia
mallorca compartida

Funda��� S���al La Sap�èn��a
–

–

C. dE La PiEtat, 5

07012 – PaLMa

La Fundació Social La Sapiència és

(1976),destinat a l’acollida i informa

el2000 amb�nalitat sociald’assis sonessense recursosafectades per

��e�c�� � pers��es �m�m��c� �e
recurs�se�s��u�c��� r�sc�’exclus��
s�c��l.

L� Fu���c��S�c��lL�S�p�è�c��
�é els seus �ríge�s � l� �èc��� �els
70 �m� l’ac�ll�me�� L� S�p�è�c��

u���rg����z�c���ec�ràc�erpr�v��, -
c��s���uï�� pel b�s��� �e M�ll�rc� c�� l���r�l � pr�m�c�� s�c��l�e per-

-
�è�c�� � ��clus�� s�c��l, pr�m�c�� � l� cr�s��e l’��y 1975.
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DAtA: ActivitAt:

LLoc:

2 dejuny cessió

barcelona

Unadelegació de l’Associació del
Personalde ”laCaixa”–integrada
peltresorer,JoanF.Ruiz,ielcomp-

tador,AntoniArtés–va ser convidada a la
VIediciódelaNitde iRà-
dioEstel,un soparqueva tenir lloc el 2de
juny alaLlotjadeMardeBarcelona,ensu-
port delsmitjans de comunicació de l’Ar-
quebisbatdeBarcelona

LaNitde iRàdioEs-
tel va comptar amb la presència del con-
sellerdeSalutdelaGeneralitatdeCatalu-
nya,entrealtrespersonalitatsdelmónde
la política i la cultura catalanes. El plat
�ortdelavetlladavaserelconcertdelCoro
Vivace.

La Soci hiva contribuir amb la cessió
de litografes de l’estampa original

,queil·lustralaportadadel’
, obra de l’artistabarceloni-

naMarSaizArdanaz,undibuixallapisde
l’activitat sociald’unasecciódelaSoci,en
aquest cas,devela,perquè �ossin sorteja-
des entre els convidats (a la pàgina 3 de
l’ s’explica el signifcat del di-
buixdel’artista,enel sentitqueel títolde
l’obraevoca“l’essènciadel’Associaciódel
Personalde ”laCaixa”comaprojectecon-
junt idel seuPlad’Acció Social comapro-
jectesolidari: ... Perquè,pas
apas,�emlescosesqueensagradeniamb
lesquals tambépodemajudar elsquiho
necessiten. I �ent-lesjunts, sommés, te-
nimmés �orça ipodem�er-lesmillor”.La
impressió queva causar la litografa en-
treelsassistentsaaquest soparde suport
als mitjans de comunicació de l’Arque-
bisbat de Barcelonava sermoltbona.

LarelacióentreRàdioEstel i l’Associa-
ció es remunta a la cessió de les instal-
lacionssocialsperal’emissióespecialdel
programa ,unespai dedicat al
móndelesactivitatssubaquàtiques,el 19
demarçde2016,ienelqualesvaentrevis-
tar el director d’ACUSUB sobre les activi-
tatsque la sevaentitatvadur a termeper
a l’Associació ComKedem,en elmarc del
PAS.A més, també esva comptar amb la
participació de Cressi i del club �ederat
SantAndreu Sub.

CatalunyaCristiana

CatalunyaCristiana

Nave-
guemjunts Anua-
ri del PAS 2016

Anuari 2016

Naveguemjunts

A tota costa

L’ass�ci�ció v� ser c��vi���� � l� ni� �e Rà�i� Es�el
on es van sortej ar litogra�es de la portada de l’‘Anuari 2016’

ràd�o Es�el so��eja
litografes de l’Anuari

Ràd�� es��l

–

–

C.CoMtES dEbELL-LLoC,67-69

08014 baRCELona

web@radioestel.cat

CatalunyaCristiana

d’aquest mitj à era fer una publicació

és un setmana

ri d’informació i de cultura religiosa socials amb uncompromís més ferm

fundat el 29 de setembre de 1979 i la voluntat d’afavorir la formació

L’��� ec�iu i�ici�l �els cre���rs

s��re l’�c�u�li��� religi�s� �C���lu-

�y� ce��r���, pri�cip�lme�� , e�

l’Esglési� c��òlic�.

E�u�� ��v� e��p�,else�m���ri

v� i�ici�r el �r�c��me�� �els �emes-

peri�ici��iv��e��ss�cer���s:M��s. �’u� l�ïc�� c�mpr�mès.

j���j�rque iM�. Fr��cescM�lg�s�. L’��y 2009 l� pu�lic�ció es v�

des �els seus i�icis s’e�i�� e�c���- u�ir �m� Rà�i� Es�el, �m� l� qu�l

là i c�s�ellà. c�mp�r�eix re��cció.
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La seccióGol�Barcelonanova�al-
tar a la cita solidària que, el 8 de
juny,va tenir lloc al Club de Gol�

de Sant Cugat amb la disputa del Torneig
Solidari de Gol� 2017, organitzat pel ma-
teix club i l’entitat Càritas Diocesana de
Sant Cugat del Vallès, amb el suport
de l’Ajuntament de Sant Cugat delVallès
i de laDiputaciódeBarcelona.

Aquest torneig solidari s’haviad’haver
celebrat l’11 demaig passat, però el mal
tempsva obligar el seu ajornament. S’hi
van inscriure 96jugadors, dels quals 37
erendelaseccióGol�Barcelona.Enguany,
el propòsit erarecaptar �onsper al projec-
teArrela’t deCàritas.

La modalitat de la competició va ser
perparellesielnivellmostrat,enuncamp
tècnic i �orçaexigent,vaserconsideratbo
perpartdelsàrbitresquevancontrolar el
desenvolupament del torneig.

I,entre totes lesparellesparticipants,
caldestacarquela�ormadapelscompanys
FranciscoRayaRivero iManelDeLaFuen-
te López, de Gol� Barcelona,va ser la que
va presentar les millors targetes una ve-
gadacompletats els 18�oratsdel campde
Sant Cugat, en la categoria sènior.Així
mateix,JaumeTrasobaresMarínvarebre
el premi especial a la bolamés propera,
en el �orat 14.

Uncopfnalitzat elTorneig deCàritasde
Sant Cugat del Vallès, els jugadors i els
acompanyants que hi van prendre part
es van reunir al local del club per �er un
aperitiu que va precedir el repartiment
dels tro�eus i el sorteig d’objectes degol�
per a tots els participants. Cal destacar
que CaixaBank va �er una donació de
3.000euros.Entotal,esvanrecaptar 7.370
euros.

El delegat de la secció Gol� Barcelona,
Joan Plandolit, expressava la satis�acció
per poder participar en aquest tipus d’ac-
tivitats,en elmarcdel PAS: “Lanostra sec-
ciómira de �er alguna activitat relaciona-
daambelPlad’Acció Social cadatempora-
da i,en aquest sentit,enshaagradatmolt
haver pogutjugar aquest torneig de Sant
Cugat,ambvoluntatsolidàriaperunabona
causa”,va explicar.

F�ra�s s�l�dar�s

La secció Golf Barcelona va participar en elTorneig
S�li��ri �e Càri��s �e S��� Cug�� �el V�ll�s

18 fo�a�s �e� �e�a��a� fo�s

AnuAri pAS 2017

ActivitAtS

DAtA: Secció:
LLoc: ActivitAt:

8 dejuny golf barcelona

barcelona recaptatòria

Pr�j����Arr�la’�
càr��as d�San� cuga�
–

–

PL. dE L’oM, 2

08172 - Sant CUGat dELVaLLèS

www.caritasdtr.org

Arrela’t és un proj ecte impulsat perCàritas Diocesana que es basa a oferir

acompanyament iacollida. Estàadreçata personesensituació irregularde la

cadascuna d’aquestes persones per acompanyar-les, i se les forma en

z��� �e C�llser�l�,�e les p�bl�ci��s �e S��� Cug��, Rubí,Cer���y�l�, Rip�-
lle� i M���c��� i Reix�c.

Els p�r�icip���s �’�ques�s curs�s, 20 c�m � màxim, h�� �e �e�ir c��ei-
xeme��s �e c�s�ellà � c���là i se cerquem les �ecessi���s que pugui� �e�ir

l’àmbi� leg�l, s��i��ri, cul�ur�l i les c�mpe���cies bàsiques �ecessàries per
i��egr�r-se e� el ��u e���r� e� qu� viue�. t�mbé i�cl�u curs�s �e lle�gu�
per�ls ��uvi�gu�s.

Els associats de Golf Barcelona

van tornara prendre part en

el torneig solidari de Sant Cugat.



32
AnuAri pAS 2017

ActivitAtS

DAtA: Secció:

LLoc: ActivitAt:

9 dejuny música moderna barcelona
barcelona recaptatòria

ElgrupLaBanda,de la secció
MúsicaModerna Barcelona,
hova donar tot.Ni una nota

esvaquedaramagadaalsinstruments
delsnostresmúsicsilesmésde150per-
sonesquevanomplir el local del Cen-
treAragonèsdeBarcelonavangaudir
d’unmoltbon concert.

“Vampassar-homoltbé,moltíssim,
comhodemostra el �et quevamestar
tocant gairebé dues hores, davant un
públicentregatqueesvaanaranimant
mentreavançavaelconcertivaacabar
ballantlamajoriadelescançons”,ens
explicavaDel�í Urgelés,un dels com-
ponentsdeLaBandade la Soci.

El concert dels nostresmúsica es
va celebrar en elmarc del Pla d’Acció
Social i tenia com aobjectiu la recap-
tació de �onsper a l’entitat Baby Beat-
les,unaoenagéqueesdedicaaajudar
dones que han patit un càncer de
mama a ser mares. En aquest sentit,
l’entitat també dóna a conèixer els
resultats d’estudismèdics per contri-
buir aesvairpors,comlatesidoctoral
delDr.OctaviCórdona,segonslaqual
“l’embaràs posterior al càncer de
mama no solament no empitjora el
pronòsticsinóque,amésamés,potte-
nirun e�ecteprotector”.

Els �undadors de Baby Beatles són
persones que hanviscut el càncer de
molt a prop.Teresa, la presidenta de
l’associació,�oudiagnosticadadecàn-
cerdemamaquantenia36anysi sem-
prevatenirmoltclarel seuinterèsper
sermare,unavegadahagués superat
eltractament.Cincanysdesprésvanéi-
xer el seu�ll Pol.

LarecaptaciódelconcertdeLaban-
da de la Soci va superar, 2.000 euros
acumulats, les previsions més opti-
mistes.

“Per anosaltres l’experiènciahaestat
molt grati�cant,ja que, amés de po-
dergaudirdelanostraa�cióperlamú-
sica i expressar-ladavantd’unpúblic,
hem tingut la satis�acció de poder
col·laborar amb unabona causa”, re-
fexionavaUrgelés.Enhorabona!

Experiència gratifcant

La secció Música Moderna Barcelona va oferir
un concert a bene�ci de l’oenagé Baby Beatles

to�a� �e� ��a bo�a �a�sa

Baby B�a�l�s

–

–

babybeatles.org

twitter.com/Baby_Beatles

facebook.com/babybeatles

�o�es les dones que s’hi adrecen per

explicar-losquinssónels passosase-

guir iaj udar-lesen lasevavolun�a� per

sermare.

-

nes mésj oves i elseu percen�a�ge de

ba�ybea�lesésunaorgani�zaciócrea- supervivènciagràciesa la inves�igació,

da peraj udara lesdones sense recur- a laconscienciació ia la involucracióde

sosquehanviscu� uncàncerdemama la pacien� augmen�a dia a dia.to� iaixí,

Elcàncerafectacadavegadaado

a sermares.Aquesta associació acull però,encaraquedamolt perfer.

Elcartellque anunciava el recitalde La Banda, de Música Moderna Barcelona.
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tresparadesobligatòriesalsboxes.
L’escuderiadelaseccióKartingMa-
dridésunade lesmésrespectades
esportivamentparlantd’entre les
que cada any han competit en la
prova delsJocs Interempreses,ja
que sempre ha assolit uns molt
bons resultats.

L’edició de 2017 tampocva ser
unaexcepcióenaquestsentit i,ins-
crit amb el nomdeLa Soci, l’equip
�ormatpelspilotsJavierCallejoMar-
tín,Jordi Gallart Lizundia,Julián
MoraFernándeziAlbertoPasamon-
tes Garcíava completar unamolt
bonacursa,enlaqualelsnostrespi-
lotsesvansaberadaptarràpidament
alescaracterístiquesdelcircuit,un
traçatmolttècniciqueexigiad’un
pilotatgefalhoraqueatrevit.

Totselsrelleusvanrendirmolt
bé, mantenint sempre les posi-
cionscapdavanteresi,enunadura
pugna amb l’equip de la �irma
Schneider Electric, l’escuderia de
Karting Madrid va aconseguir f-
nalment unmolt meritori segon
lloc.Podi deplata.

El delegat de Karting Madrid,
JuliánMora,�eiaunavaloraciómolt
positiva de la participació alsJocs
Interempreses: “Un any més hem
volgutcol·laborarambaquestaini-

La secció Karting Ma- ciativaqueenspermetexperimen-
drid va ser la primera de tarlacompeticióambaltresequips,
les seccions de la capital laqualcosaésmoltestimulant,al-

de l’Estat queva participar en els hora que sabem que tot es �a amb
Jocs Interempreses 2017, que, en- unafnalitat solidària”.
guany, esvan �er a �avor de l’enti-
tat social FundaciónMenudosCo-
razonesdeMadrid.

Lacompeticiódekartsesvadur
atermealcircuitÁngelBurgueño,
a la carretera de Burgos (A-1), en
direcció aMadrid (al km 45,800).
El traçat va ser l’escenari d’una
provaderesistènciaperequips�or-
matsperdospilots,comamínim,
ifnsaquatre.Es tractavade �er el
màximnombredevoltespossible
al circuit durantunahorade cur-
sa, en uns karts de 270cc. Cada
equip havia de �er, com amínim,

K�r���g M��r�� p�r��c�p� e� els j�cs i��erempreses ol�mpí���
Solidària 2017 a favor de la Fundación Menudos Corazones

A �o� gas �e�aj�da�el pAS

AnuAri pAS 2017

ActivitAtS

DAtA: Secció:

LLoc: ActivitAt:

10 dejuny karting madrid

madrid recaptatòria

Funda���nM�nud�s c�raz�n�s

–

–

C. doCtoRVaLLEjonájERa,S/n

28005 –MadRid

-

per�ls �r�c��me��s,pr�p�rc����ru�su-
-

L� Fu���c�ó� Me�u��s C�r�z��es és -
u��e������que�reb�ll�per� l�m�ll�r��e
l� qu�l���� �ev��� �e les pers��es �mb ���erv��gu�s,ve�ll�rpelc�mpl�me���els

�re�s �els me��rs h�sp���l��z��s � se�s�-
�elc�r��elsgr��sv�s�ss��gu���s) ��e b�l��z�r l� s�c�e��� s�bre l� pr�blemà��c�

�e les c�r���p���es c��gè���es.

duua terme, hi ha la d’informar iorientar

elsafectats,proporcionarelsequipspro

fessionals mèdics i sanitaris necessaris

portsocioeconòmica lesfamíliesobliga

des a desplaçar-se delseu lloc de resi

dència perquè els seus f ills s iguin

unacardiopatiacongènita (malformació

les seves famílies. Entre les tasquesque

Unmoment de la cursa de karts

dels Jocs Interempreses de Madrid,

ambel nostre pilot ensegona posició

a la sortida del revolt de tribuna.
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ActivitAts

Data: secció:
LLoc: activitat:

10 dejuny Baloncesto Madrid

Madrid recaptatòria

L’equip de la secció Balon-
cestoMadridva participar
per primera vegada en els

Jocs Interempreses, en la competi-
ciódel seuesportquevatenir llocel
10 dejuny de 2017al Pabellón Poli-
deportivoJosé Caballero de la loca-
litat d’Alcobendas i que esvadispu-
tarenel�ormatdelligueta,ambpar-
tits de dues parts de 20minuts, a
tempscorregut.

La secciómadrilenyava presen-
tar una relació amb onzejugadors:
PabloBrionesRodríguez,JaimeCaro
Cátedra, Fernando Gámez Carmo-
na,Javier GómezArgui, Francisco
ManuelLayuntaYuste,PedroLópez
González,MiguelÁngelParraRodrí-
guez,JoséMiguelPérezGómez,Gui-
llermoJosé RamiroÁvila, Fernan-
do Román Castaño i Gabriel Sanz
Santesteban.Totsellsvanjugaraun
bon nivell en els tres partitsjugats
queesvan saldar amb tresvictòries
inapelables

L’equipdelaSocivaparticiparal
torneigambganesde�er-hobé,prac-
ticarunbonbàsquet,passarunaes-
tonaagradable,col·laborarambuna
causa noble i, a ser possible, “gua-
nyar els partits que ensva tocarju-
gar”, segons comentava el delegat
de la secció,MiguelÁngel ParraRo-
dríguez.

IelcertésqueBaloncestoMadrid
vacomplirambtotselsobjectiusque
s’haviamarcat ivatornarcapacasa
satis�etper la �eina�eta i amb lame-
dallad’ordelacompetició,superant
els combinats de les frmes Sandoz
Farma iAltran España, segon i ter-
cer classifcats respectivament.

Cadaany,elsnostresesportistes
dedisciplinesdistintesde�ensenels
colors de l’Associació del Personal
de ”laCaixa”enaquestacompetició
d’àmbit corporatiu lafnalitatdela
qual és solidària.La inscripció està
oberta a totes aquelles entitats i or-
ganitzacions quevegin en l’esport
una�ormamésde�er-sepresentsen
la societat,comaentitat amb com-
promís social.

Baloncesto Madrid va participar en els Jocs Interempreses Olimpíada
Solidària 2017 a favor de l’entitat social Menudos Corazones

E�����ella�� e��la�de pAs

el� J��� in��r�mpr����
� M�dr�d

En les proves dels Jocs Interempreses 2017

celebrades a Madrid, es van inscriure 8 em-

preses i entitats per competir en alguna de les 6

modalitatsesportivesdequèescomponiaelquadre

d’esports.

L’AssociaciódelPersonalva participaren l’Olim-

píadaSolidàriaamb19esportistesdeduesseccions

de dos esports.

Comptats tots els resultats, els pilots i els bas-

quetbolistes quevancompetirambels colors de la

-

cació generalperequips.

Igualcom a Barcelona, tots els nostres equips

que van competira Madrid s’ho van passar bé i s’hi

vanesforçar,a través delPAS ia favordels altres.

Socivanaconseguir la tercera posició en la classif

diversió i esforç pels altres
l’�qu���� �� ��cc��
B���nc���� M�����
qu��� gu�ny��
�� ���n��g ���� J�c�
in����m������ 2017
� ��� m�m�n�� ����
������� ����u����.
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“Nomésenscalunpetit impulsper �er co-
ses grans”.Aquesta �rase,una declaració
d’intencions en si mateixa, és del rector

JuanAdol�o Collado,deValència.
Sevava ser la idead’organitzarunacampanya

de donació de sang i medul·la òssia entre els as-
sociats i empleatsdeCaixaBankde la sevaprovín-
cia, tot aproftant que ell és el president de l’Aso-
ciación deDonantes de Sangre de la Provincia de
Alicante (ADSPA).

Per tant, la Soci i els seus membres tindrien
l’oportunitat decontribuir aunacausatannoble
i tan necessària. I donat el seu caràcter solidari,
l’activitat s’emmarcaria en el Pla d’Acció Social.
Però la cosanova acabar aquí. I és que,quanJuan
Adol�ovapresentar la ideaalpresidentde laFede-
racióEspanyoladeDonantsde Sang,de la conver-
sa entre totsdosvaprendre cos la ideaque,tenint
en compte que la Soci és present a tot el territori
estatal,seriaencaramillororganitzarunacampa-
nya que no es limités a la demarcació d’Alacant. I
aixíva ser.

D’aquestamanera, coincidint amb la data del 14
dejuny, declaradaDiaMundial del Donant, esva
dur a termeunamultitudinària campanyadedo-
nacióenlaqualvanparticiparelscompanysdeles
provínciesdeLeón,Burgos,Valladolid,Madrid,Ex-
tremadurai laComunitatValenciana,“quesónels
puntsonteníemunalogísticamésbenorganitza-
da”,explicavaelmembrede laJuntaRectorade la
Soci.Els companysde tots aquests territoris onva
tenir lloc la campanya van respondre a la crida
molt positivament.La campanyava serun èxit.

JuanAdol�oCollado�oudistingit amb elMèrit
Nacional 2016 per la Federació Espanyola de Do-
nantsdeSang:“Pertalquelasangno�altimai,l’Es-
tat s’hi ha d’implicarmés.De �et, el de la sang és
unproblemaquealGovernli resolemelsdonants,
i aixònohauria de ser així”.

D��er��� �err���r��

L’Associació participa en la campanya de donació de sang
en diversos llocs de l’Estat impulsada per un associat

La �a�gde la so��

AnuAri pAs 2017

ActivitAts

aDsPa

–

–

donantesangrealicante.org

@alacantsang

HermandadesdeDonantesalacantines, ciutadans handeserconscientsquecal

queesvananardissolent. augmentarelnombredelsdonantsac-

Des d’aleshores, la tasca d’ADSPA tuals ide lesdonacionsperpoderafron-

haestat dedicartots elsmitj ansdequè tar la demanda cadavegadamés crei-

pot disposar per formar, per informar i xent que es produeix als hospitals

L’AsociacióndeDonantesdeSangrede p per romocionarladonaciósolidàriade espanyols”,es pot llegir,a títoldecrida,

laProvinciadeAlicante(ADSPA)vanéixer sang a tota la província d’Alacant. Les en la portadade la pàginawebde l’en-

el 2006 coma hereva de les antigues reserves de sang són escasses i “els titat alacantina.

Data: LLocs: activitat:14 dejuny. lleó, Burgos,Valladolid, coMpartida
Madrid, extreMadura i coMunitatValenciana

Ju�na�ol�o Coll��o

v� ��r�i�tingit �mb

�lMèrit N�cion�l

2016 p�r l�

f���r�ció

e�p�nyol�

�� don�nt�

�� s�ng.
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En elmarc del PAS, la compa-

nyia de teatre de la seccióTea-

treBarcelona,laTeatral,va�er

portarl’obra ,escritaperl’as-

sociat Xavier Gonzalez-Costa, una de

les estrenes de la temporada, al Casal

de laGentGrande Sentmenat.

El 16dejuny �eiamolta calor aBar-

celonaialCasalnohicabianiunaàni-

ma.Era tarda de teatre i cap dels seus

sociss’hovoliaperdre.Amés,laTeatral

téunboncartell i és sinònimdeteatre

amateurdequalitat.

Lamillormaneradepolsar les sen-

sacionsquelavisitadelacompanyiade

la Socivadeixar entre el públicdel Ca- poderserrepresentadaenqualsevoles- ésunaobraquenodeixaindi�erent,

sal d’Avisde Sentmenat és llegir el que cenari.Tambévull remarcarquealgu- perquècontétendresa,desitjosocults...

va escriure la seva presidenta,Teresa nes persones m’han comentat que ienlaqualmoltespersonesespodensen-

Castejón, sobre la representació: l’obraelsvaresultartaninteressantque tir identifcades. Per tant, sabíem que

“Vaserunaexperiènciamésbonica! se’ls havia �et curta.Moltsm’han res- �uncionaria i estemmolt agraïts al pú-

El 16dejuny lacompanyialaTeatralde saltat el paper de l’avi, impecable des blicquehaassistitalarepresentacióies-

la Sociva representar al Ca- de laprimera intervenció. temcontentsd’haver-la�et”.

sal de laGentGrande Sentmenat. I tothomm’ha demanat que �elici-

He �et una petita enquesta entre tésla Soci i laTeatral pelvostrebon�er

la gent que hi va assistir, i la veritat ipelqueelsvau�ergaudir.Ah!Imoltes

que serà curta lameva ressenya, per- gràciesperdeixar-m’hi �erunpetitpa-

què l’opinió és unànime: tots els en- per.Podeutornarsemprequeusvingui

questats van respondre amb les ma- degust.Estaremencantats!”.

teixes paraules ‘semblen pro�essio- Per la sevabanda, la delegada de la

nals’. seccióTeatreBarcelona,M.Victòria de

L’obravaestarmoltbeninterpreta- Lucas,també�eiaunavaloraciópositiva

da per part de tots.D’una qualitat per del’experiència:“Laveritatésque

L’antiquari

quari

L’antiquari

L’anti-

La secció Teat�e Ba�celo�a va �ep�ese�ta� ‘L’a�tiqua�i’
al Casal de la Ge�t G�a� de Se�tme�at

El �ea��e ambel pAs

AnuAri pAs 2017

ActivitAts

Data: secció:

LLoc: activitat:

16 dejuny teatre Barcelona

sentMenat (Barcelona) recaptatòria

c���ld�

l�G�n� Gr�n

–

–

C.COrOMInES,2

08181SEnTMEnAT

sentesplai@hotmail.com

vivè�cia, les �elacio�s-

mou�e elseu be�esta� i i�te�ge�e�acio�als i la

laseva pa�ticipaciócom pa�ticipacióe� lacomu-

a memb�es actius de la �itat.

societat. A més,als casals de

Els casals de la ge�t la ge�t g�a� es due� a

g�a� ofe�eixe� als seus te�meactivitats fo�mati-

Elscasalsde lage�tg�a� usua�is la possibilitat de ves, espo�tives, a�tesa-

só�equipame�ts cívics gaudi�de se�veis i d’ac- �als, musicals, d’ap�o-

desti�ats alcol·lectiude tivitats que te�e�coma pame�t a les �oves

les pe�so�es g�a�s que objectiufome�ta�laco�- tec�ologies,etcète�a.

tenencomafnalitat pro

la gran famí�ia de �atea�ra�

queva por�ara escena ‘l’an�iquari’

en una represen�ació so�idària.
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UndelsobjectiusdelPASéspo- elspracticantsambelsmonitors,�ami-
sar lesnostres instal·lacionsal liars i els associats, adults i in�antils,
serveidelesentitatsdel tercer quehivanassistirperaprendrecomes

sector,perquèhipuguinorganitzarac- practiquenaquestsesportsiperprovar
tivitats. És amb aquestavoluntat que depracticar-los.Esvanestablirunesro-
l’Associacióva renovar l’acord de col- tacions en les quals es van anar mos-
laboració amb la Federació Catalana trant diversos esports.
d’Esports de Persones amb Discapaci-
tat Física (FCEDF).

Per re�orçar aquest vincle, el 17de “Ha estat molt bé, perquè hem tingut
juny,vam acollir per segon any conse- l’oportunitatdetastardiversesdiscipli-
cutiu lajornadadecloendadelesesco- nes i d’experimentar, encara que sigui
les esportives de la FCEDF al nostre lo- de manera molt superfcial, les sensa-
cal social.Va seruna experiència enri- cionsdejugar abàsquet amb cadirade
quidoraquevacomptar,d’unabanda, rodes,perexemple”,comentavaelpare
amb la participació dels associats i els del’Àlex,qui,amésdelbàsquet,també
seusflls,quevanconèixerdeprimera va provar amb l’hoquei (tots dos en ca-
mà com es practica l’esport adaptat, i diraderodes).Tambéesvapracticarl’es-
de l’altra, elsjoves discapacitats de les làlom,unamodalitatespecífcad’esport
escolesdelaFCEDF,ambelsseusentre- adaptat,consistentasuperaruncircuit
nadors. d’obstaclesamb lacadiraderodes.

Lajornadava tenir lloc al pavelló Esvan disputar mini partits d’ex-
del local socialdeBarcelonaivaconsis- hibició, en els quals esvapoder apre-
tir en una demostració lúdica i espor- ciar l’habilitat dels practicants. Pos-
tiva dels nens i els nois que tenen teriorment esvan repartir regals
alguna discapacitat i que i esva sortejar material es-
practiquenesportenles portiu. Els assistents
escolesesportivesde van gaudir d’un re-
laFCEDF. �rigeri que es va

Emmarcada servir per posar
en el PAS, lajor- elpuntfnal ala
nadava reunir jornada.

El local social va acolli� la j o��ada de la Fede�ació Catala�a
d’Espo�ts de Pe�so�es amb Discapacitat Física

Ob��mel �a�elló
�e�a l’e��o�� ada��a�

AnuAri pAs 2017

ActivitAts

Data: activitat:

LLoc:

17 dejuny cessió

localsocial Barcelona

F�d�r���ó c���l�n�

d’esp�r�s d� P�rs�n�s

�mb D�s��p������ Fís���

–

–

C. FrAnCESCTàrrEGA,48

08027 BArCELOnA

info@esportadaptat.cat

boccia

LaFederacióCatalanad’Esportsde

(FCEDF)ésunaentitatd’interèscívic

Pe�so�es amb Discapacitat Física

isocialquevase�c�eada l’a�y1969,
coma �espostaa la �ecessitatd’u�
g�upde pe�so�es pe�talde pode�
p�actica� l’espo�t adaptat a llu�s
capacitats.

L’objectiup�io�ita�ide la FCEDF
ésdese�volupa�p�oj ectes iest�a-
tègies pe�t�eballa�pe�a la �o�ma-
lització de les pe�so�es amb dis-
capacitats físiques a t�avés de
l’espo�t. La FCEDF o�ga�itza les
competicio�s de les 18 modalitats
adaptades,coml’atletisme,l’esquí,
l’hoquei, la�atació, lapeta�ca,l’hal-
te�ofília,elte��isdetaula,elte��is,
el ti�amba�c, elti�olímpic, la vela,
el b�squet, la , elciclisme i
l’esg�ima.

B�n��� �xp�r�èn���

el pav�lló ��l local

socialva acollir �ls

�sportist�s �� la

fCedf.



38
AnuAri pAs 2017

ActivitAts

Data: secció:
LLoc: activitat:

17 dejuny pádelValencia

València recaptatòria

La primera edició de l’Olim- “Ens ho hempassatmolt bé, el ni-
píadaSolidàriaaValènciadata velldejochaestat l’idoniperjugaruns
de l’any 2010. Per tant, la del partits competits i entretinguts ihem

2017 era la vuitena ocasió en què les p g po ut osar el nostre granet d’arena
empresesde laComunitatValenciana per ajudar una entitat que treballa a
que s’hivanvoler inscriurevanpoder �avordelsdesa�avorits”,explicavaJosé
trobar-sepercompetir endiversesmo- Manuel González Rodríguez, el dele-
dalitats esportives alhoraque,amb la gat de Pádel Valencia i medalla d’or
sevaparticipació,vancol·laborarenla del torneig.
recaptació de �ons per a la Casa Cari-
daddeValència,l’entitatbenefciària
de l’edició.

Igual com a Barcelona i aMadrid,
l’Associació del Personal de ”la Caixa”
tambéva ser present alsJocs Interem-
presesdeValència.Així,laprimerasec-
cióquehivacompetirvaserladePádel
Valencia,quevapresentarelsseuscom-
ponents al torneig de pàdel queva te-
nir lloc el 17dejuny, a les pistes de pà-
del de les instal·lacions esportives del
Campus de laUniversitat deValència.
Elquadredeltorneigestava�ormatper
grupsdequatreparellescadascun,que
s’havien d’en�rontar en �ormat de lli-
gueta.Elspartitsconstavend’unsetque
guanyava la parella que sumés 9jocs,
amb si esdonavael cas.

Així, la parella de la secció Pádel Va-
lencia �ormadaperJoséManuel Gon-
zálezRodríguez iJosé Leandro López
Espinosa va obtenir la medalla d’or,
després de jugar un torneig excel-
lentmentnotable:“Haestatunamolt
bona experiència, enshohempassat
molt bé, hemjugat a un bon nivell,
hem guanyat i hem col·laborat amb
una bona causa. Què més volem?”,
així de satis�ets esmostraven els nos-
tres companys després del seu èxit.

Cal destacar també elmeritori cin-
quèllocobtingutperVicenteMartínez
Gallarte iJordiMuñozRiera.Elprimer
iel cinquèllocsassolitsper lesduespa-
relles valencianesmés ben classifca-
desvanserdeterminantsperquèPádel
Valencia�oselguanyadorenlaclassif-
cacióper equipsdel torneig depàdel.

tie-break

M�d�ll� d’�r
� pr�m�r� p�r�qu�p�

La secció PádelVale�cia va participar e� els Jocs I�terempreses
Olimpíada Solidària 2017 a benefci de la Casa Caridad de València

L’obje����e�a �e� �ol�da���
�, a mé�,�amg�a�ya�

c���c�r�d�d
–

–

PASSEIG DE LA PETxInA,9

46008 -VALènCIA

CasaCaridadésel�omambqu�esco�eguda l’Asociació�Vale�cia�adeCaridad,
u�a i�stitució pio�era e�do�ar resposta a les �ecessitats dels mésdesafavorits.
Es tracta d’u�a e�titat se�se à�imde lucre, privada, i�depe�de�t i declarada
d’utilitat pública, u�a i�stitució ce�te�ària la tasca de la qualés aj udarels més
desvalguts, reparti�t me�j ar i allotj a�t perso�es se�se llar als seus dormitoris
socials.

E�elsmésde100a�ysd’e�ist��cia,mai�ohata�ca�t les portes,�iu�diata�
sols. I e� tot aquest temps, es calcula que Casa Caridad ha repartit més de 45
milio�s de racio�s de me�j ar i ha albergat a ce�te�ars de milers de perso�es
se�se llar.

els assoc�ats d� pád�l

val�nc�a qu��an

acons�gu�r�l �r�m�r lloc

�n�l torn��g d�ls Jocs

int�r�m�r�s�s 2017.
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LaseccióFútbol 7Valenciavapar-
ticipar en el torneig quadrangu-
lar de �utbol 7que esva disputar

el17dejunyalespistesdepàdeldelesinstal-
lacions esportives del Campus de laUni-
versitat Politècnica deValència.Va ser un
torneigdequatreequipsquevanjugaruna
lligueta, amb partits de dues parts de 15
minuts. Per tant cada equip va disputar
trespartits.L’equipdelaseccióvalenciana
vaestar�ormatper:CarlosCastellanos,Ivan
Català, Ivan Ferreiro, Sergio Gómez, Luis
Iturbide, PabloMarcó,VicenteMartínez
Gallarte,VicenteMartínezRomero,Víctor
Pardo,LorenzoPedrero iJuanA.Pons.

Fútbol 7Valenciava debutar en el tor-
neig empatant 0 a 0 amb l’equip de l’em-
presaSPB.Peròvaserel segonpartit elque
vacondicionar latrajectòriadel’equipen
la competició.Així, en un encontremolt
disputat i divertit per alsjugadors que hi
van prendre part, l’equipvalencià repre-
sentantde la Socivaperdreperunajustat
1a2ambunrivaldebonnivell comvaser
elcombinatdelafrmaSchneiderElectric.

ElsjugadorsvalenciansdeFútbol 7Valen-
ciavandemostrar el seu esperit esportiu i
competitiueneltercerpartitque,malgrat
quejanotenienopcionsperoptaralame-
dallad’or,vanjugarambganes.Justament,
en aquest tercer partit, l’equip de la Soci
va tenir elsmillorsmoments del torneig
que li van valer per acomiadar-se amb
unavictòriaper 5a 3davantde l’empresa
PWC.L’equipvaacabar enel tercer lloc.El
campióva ser el primer rival del conjunt
valencià, l’SPB.

VicenteMartínezGallarteéseldelegat
deFútbol 7Valencia:“Elprimerpartit,que
vamempatarcontral’equipquevaacabar
guanyant, ensva passar unamica de �ac-
turaperdesprés.Enqualsevolcas,hempas-
sat unabona estonajugant a l’esport que
ens agrada i que ens uneix com a grup i
hem col·laborat enuna causa solidària”. I
d’això es tractava.

Cadaany,elsJocsInterempreses,quea
Valènciavandisputar laVIII edició,espro-
posen no parar de créixer per convertir
aquesta iniciativaenunre�erentanuales-
portiu i de solidaritat.

B�n fu�b�l

Fútbol 7 Vale�cia va pa�ticipa� e� els Jocs I�te�emp�eses Olimp�ada
Solidària 2017 a benefci de Casa Caridad Valencia

J�g�em�e�aj�da�el� al��e�
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Data: secció:
LLoc: activitat:

17 dejuny FútBol7Valencia

València recaptatòria

e��j ug����� �� fútb��7

v���nc�� ��n��m��t���

ung��n��p���t ��p��t�u

� m��t c�mp�t�t�u.el� J���
in��r�mpr����
�v�lèn���

E� les p�oves delsJocs I�te-
�emp�eses 2017 celeb�ades

aValè�ciaesva� i�sc�i��e7emp�e-
ses ie�titats pe�competi�e�alg�-
�a de les 4 modalitats espo�tives
deq�èescompo�iaelq�ad�ed’es-
po�ts.

L’AssociaciódelPe�so�alvapa�-
ticipa�e� l’Olimp�adaSolidà�iaamb
19espo�tistes ded�es seccio�s de
dosespo�ts.

Comptats tots els �es�ltats, els
palistes ielsf�tbolistesq�eva�com-
peti� ambels colo�s de la Sociva�
aco�seg�i� la te�ce�a posició e� la

Ig�alcoma Ba�celo�a, tots els
�ost�es eq�ips q�eva�competi�a
Mad�id s’hova� passa� bé, i es va�
esfo�ça�, g�àcies al PAS, e� favo�
dels alt�es.

classifcaciógeneralperequips.

soMsolidaris

ELS JOCS
InTErEMPrESES ES
PrOPOSEn SEGuIr

CrEIxEnT PEr ESDEVEnIr
un rEFErEnTAnuAL

ESPOrTIu I DE
COMPrOMíS SOCIAL
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“Per començar a col·la- 
borar amb el PAS se’ns va 
ocórrer de contactar amb 

l’Asociación Galbán per oferir-los 
la nostra disposició per organitzar 
una jornada que els nens d’aques-
ta organització que fa una tasca tan 
important no oblidessin fàcil-
ment”, explica Javier Luque, el de-
legat de Karting Asturias. 

Aquesta secció, juntament amb 
la de Senderismo Asturias, amb Ja-
vier Fernández Vázquez al capda-
vant, van ser les organitzadores 
d’una activitat conjunta i alhora 
compartida que es proposava re-
galar un boci d’alegria a uns nens 
que per la malaltia que pateixen i 
contra la qual han de lluitar estan 
necessitats d’estímuls positius. 
“Pensem, sincerament, que l’ob-

Les seccions Karting Asturias i Senderismo Asturias  
fan una activitat amb l’Asociación de Familias de niños con Cáncer

volants i rems per obsequiar 
un bocí d’alegria

AnuAri pAs 2017
ActivitAts

asociación Galbán
–

C. MéxICO, 12. 

33011 OVIEDO

asgalban@gmail.com

–

L’Asociación Galbán agrupa famílies de nens 
malalts de càncer del Principat d’Astúries. Es 
tracta d’una entitat sense ànim de lucre, cre-
ada l’any 2001, com a resposta a les neces-
sitats dels pares dels nens i dels adolescents 
amb càncer que es tractaven de la malaltia 
a l’Hospital Materno-Infantil de l’Hospital 
Central universitario de Asturias. 

Des dels seus inicis, l’Asociación Galbán 
ha desenvolupat la seva tasca amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida dels nens i dels 
adolescents que pateixen càncer i les seves 
famílies. 

Data: 18 de juny
LLoc: soto dueñas (astúries) 

seccions: Karting asturias, senderisMo asturias  
activitat: coMpartida

jectiu que ens havíem proposat, 
el vam aconseguir”.

Jornada completa
Amb aquesta voluntat, els contac- 
tes entre els responsables de les sec-
cions de la Soci i l’Asociación de Fa-
milias de Niños con Cáncer del Prin-
cipado de Asturias van fructificar.  
L’entitat en seguida es va mostrar 
molt receptiva a la proposta dels com-
panys asturians i a partir d’aquí es 
tractava “de fer coordinar les agen-
des a tres bandes, dels nens i de les 
dues seccions, juntament amb la dis-
ponibilitat de les instal·lacions on ha-
víem de fer les activitats, per prepa-
rar una jornada que fos inoblidable”, 
explica el delegat dels senderistes. 

El dia acordat va ser el 18 de juny. 
La jornada es va dividir en dues mei-
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tats. Així, al matí, els companys de 
la secció Karting Asturias van pren-
dre la iniciativa i van compartir amb 
“uns nens molt macos i amb unes 
ganes de passar-ho bé enormes” una 
matinal de curses de karts al circuit 
de velocitat de Soto Dueñas. 

“Va ser molt maco veure com 
aquests nois s’ho van passar tan bé 
conduint els karts i emulant els seus 
ídols del volant”, ens explica, enca-
ra una mica emocionat, el delegat.

Uns estímuls positius
Els nois de l’Asociación Galbán van 
assistir acompanyats de familiars 
i de personal de l’entitat social. En 
total, entre nens i acompanyants, 
eren més de 50 persones. 

“És molt important per aquests 
nens, que estan acostumats a pas-
sar-ho malament i que estan vivint 
un experiència duríssima com és 
enfrontar-se a un càncer, tenir 
aquests moments de diversió ple-
na”, explicava un dels represen-
tants de Galbán, que va agrair molt 
sincerament el gest dels pilots as-
turians de l’alegria. 

natura i Pas
I després dels karts, van ser els com-
panys de la secció Senderismo Astu-

rias els qui van prendre el relleu i es 
van endur els nens a fer una activi-
tat tan entretinguda com l’altra. 

En aquesta ocasió “es va tractar 
de fer una part del descens del riu Se-
lla amb caiacs”, comenta el delegat 
de la secció dels senderistes astu- 
rians, Javier Fernández.

“Els nens van acabar una 
mica cansats però amb unes 
cares d’haver-ho passat tan bé 
que la veritat és que ens 
va deixar a tots plens  
d’il·lusió i d’energia”, 
ens va dir el delegat 
dels senderistes. 

“Ens vam acomi-
adar de tots desit-
jant-los molta sort i 
molta força, men-
tre que ells ens do-
naven les gràcies i 
ens deien que espe-
raven poder-nos 
tornar a veure”. 

Tal com reco-
neixia un dels parti-
cipants, tot plegat va 
ser per treure’s els 
cascs, deixar anar 
els rems, posar-se 
dret i començar a 
aplaudir! 

AnuAri pAs 2017
ActivitAts



42
AnuAri pAs 2017

ActivitAts

Data: secció:
LLoc: activitat:

30 dejuny cant coral

Barcelona recaptatòria

Elgrupd’havaneresElsLlobar-
ros Platejats de la secció Cant
Coral Barcelonava o�erir una

cantada d’havaneres solidària alsjar-
dinsdel local social de l’Associaciódel
Personal de ”la Caixa”. El recital va te-
nir llocel 30dejuny,unanitmoltcalo-
rosaenlaqualesvaorganitzarunasar-
dinadaassociativapersaludarlarecent
arribadade l’estiu.

Es tracta d’un sopar que s’organit-
zacadaany iquetéunamoltbonaaco-
llida entre els usuaris de l’estança so-
cial de la Soci i que, com marca la tra-
dició, s’acompanyad’un tastet de rom
cremat per posar el caliu adequat a
la cantada de les havaneres del grup
dels cantairesde la Soci.

Cal dir que, prèviament, esvan re-
partir leslletresdelescançonsincloses
enel repertori entretotselsassistents,
per �acilitar que els qui hovolguessin
poguessincantaralgunsdels�ragments
de les havaneres més conegudes tot
acompanyant els cantaires del grup
d’havaneresde la Soci.

“Lavetlladava ser molt animada i
tantlaconcurrènciacomnosaltresens
hovampassarmoltbé”,explicavaelde-
legat de Cant Coral i un dels compo-
nentsdels Llobarros,JosepMitjans.

La vetllada no tindria més dimensió
que lavoluntat de passar unabona es-
tona sopant i cantant en una nit d’es-
tiual local socialdelaSoci sino�osper-
què esva aproftar l’ocasió per recap-
tar�onsabenefcidel’oenagéProactiva
OpenArms.

“Ens ha agradat col·laborar amb
aquesta entitat,ja que la seva causa té
uns propòsits nobles i solidaris, són
gentques’arriscapersalvarvidesiaixò
mereix totalanostraadmiració”,expli-
cavaMitjans.

Els Llobarros Platejats és un grup
�ormat pels cantants de la secció Cant
Coral:Manel Massip, Pere Buxó,Josep
M.QuellaiJosepMitjans.L’acteesva�er
en el marc del PAS iva aplegar més de
120 persones, entre associats i benef-
ciaris de l’Associació.

R���p���òr��

El g�up d’hava�e�es de la secci� Ca�t Co�al va ofe�i�
un recital benè�c a favor de l’oenagé Proactiva OpenArms

Ha�a�e�e� �e�al� �ef�g�a��

Pr�������op�narm�
–

–

C.rECTOr,95, BAIxOS

08912 BADALOnA

info@proactivaopenarms.org

ProactivaOpenArmsésunaorganitzaciónogovernamentalisenseànimde lucre la

principalmissió de la qualés rescatardelmarels refugiats que arribena Europa

fugint decon�ictes bèl·lics,persecucióo pobresa.Neix d’unaempresadesocor

Esdediquena lavigilància isalvamentde lesembarcacionsdepersonesque

-
�isme isalvame�tma�ítimambdilatadae�pe�iè�cia e� les costes espa�yoles.

�ecessite�au�ilialma�Egeu iMedite��a�iCe�t�al,ai�ícoma lade�ú�ciadetotes
les i�j ustícies queesta�passa�t ique �i�gúe�plica.

Totvacome�ça�ambu�esfotosde�e�sofegatse�u�aplatj a,queelsva�fe�
pe�sa�: “Si �osalt�es e�s dediquema ai�ò i ho fema les �ost�es platges, pe�què
allà s’esta�mo�i�t i �i�gúels aj uda?”.

elgrupd’havan�r�s d� la s�cció

Cant CoralBarc�lona durant �l r�cital

benè�c ofert alsjardins del localsocial.

EL PAS POSAA DISPOSICIó
DE LES EnTITATS DELTErCEr

SECTOr SOCIAL LES HABILITATS
I ELS COnEIxEMEnTS DELS

ASSOCIATS DE LA SOCI
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LacampanyaCapnensen- dia ser de cap altra manera, des
sebigoti,promogudaper de l’Associació del Personal de ”la
l’Obra Social ”la Caixa” a Caixa”tambéensvamvolera�egir

�avor del Banc dels Aliments, va aaquestainiciativasolidàriaivam
batre tots els rècordsdels anysan- col·laborar-hi tot adequant un es-
terior ivadeixar lamarcade la re- paiderecollida,queesvahabilitar
collidaen405.000litresdellet (de a laplanta 2del local social.
tot tipus: líquida, en pols o con- Lacampanyaderecollidadellet
densada),quevananar aparardi- esvadur a termea l’estiu.Concre-
rectamentalsbancsdelsaliments tament, durant el mes dejuliol,
de Catalunya. tots els associats ibenefciarisque

Aixòvol dir que 8.451 �amílies van tenir coneixementque la Soci
en risc d’exclusióvan poder inge- també participava en aquesta ini-
rir,fnsafnald’any,elconsummí- ciativa hi vanvoler participar. En
nimdelletrecomanat,queésd’un elpuntderecollidaindicantesvan
litreperpersonaalasetmana.Iaixò anar acumulant elsbrics i les am-
només a Catalunya.A la resta de polles de llet que esvan lliurar al
l’Estat es van recollir 1,2milions BancdelsAlimentsperquè els dis-
delitresdellet,quevanajudarmés tribuís entre els nens de �amílies
de 25.000 �amílies. sense recursos.

Capnensensebigotiésunaam Allocal socialdelaSoci,lacam- -
biciosa iniciativaqueassoleixuns p yan aCapnensensebigoti2017va
resultats excel·lents. I, comno po- recollirmésde 209 litresde llet.

LaFundacióFormacióiTre- vaaconseguirrecollirmésde150kg
ball (FIT)vaatendreel 2017 debicisidejoguines,amésderoba.
mésde245personesderiva-

desper l’OfcinadeTreball de Sant
AdriàdeBesósiqueestrobavenensi- Caldirquetotelmaterial recollit es
tuacióderecercade�eina. trobavaenper�ecte estat de conser-

L’objectiudelprogramaés�acili- vació,desdebicicletesdemuntanya
taralespersonesunaocupacióade- ad’altresdepasseig,ajocsdidàctics,
quadaalessevescaracterístiques.La cotxes,pilotes,dis�resses,teatrets,sa-
Soci,atravésdelPAS,hicol·laboraper- marretes,camises,pantalons,saba-
què es pugui dur a la pràctica. En tes,etcètera.Elmaterialesvarecollir
aquestmarc,vatenirllocunanymés alcontenidorquel’Associaciótéinstal-
allocalsociallacampanyaderecolli- latpermanentmentalpàrquingdel
dadebicicletesijoguinesusades,que localsocialdeBarcelonaiesva�erar-
va començar l’1dejuliol ivadurar ribara�amíliesquerealmenthone-
fnsalaprimerasetmanad’agost.Es cessiten.

Vam s�ma� a la campa�ya de �ecollida de llet e� favo� del Ba�c dels Alime�ts

Es completa la campa�ya de �ecollida de bicicletes ij og�i�es
�sades e� col·labo�ació amb la F��dació Fo�mació i T�eball

ca��e��e��e b�go��
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Dates: activitat:

LLoc:

Data: activitat:

LLoc:

1 � 9 dejuliol recaptatòria

Barcelona, localsocial

1 dejuliol recaptatòria

Barcelona, localsocial

B�n�d�l�al�m�n��

Fund���ó F�rm���ó �tr�b�ll

–

–

–

–

C. MOTOrS, 122

08040 BArCELOnA

C.CrISTòBALDEMOurA, 126-128

08019 BArCELOnA

info@bancdelsaliments.org

�t@formacioitreball.org

El
e�titatsocialse�seà�imdel�c�egestio�ada

-
de�t, apolítica, aco�fessio�al i el p�i�cipal
objecti�delaq�alés�ec�pe�a�elsexcede�ts
alime�ta�is i dist�ib�i�-los e�t�e les e�titats
localspe�q�èelsfaci�a��iba�a lespe�so�es
�ecessitades. Els alime�ts q�e dist�ib�eix
p�ocedeixe� bàsicame�t de la sob�ep�o-
d�cció ide lesdo�acio�s,es �ebe�iesdist�i-
b�eixe�g�at�ïtame�t,a t�avésd’e�titats be-

les pe�so�es �ecessitades, pode�ga�a�ti�
q�eelsalime�tsa��ibi�aq�ielshade�eb�e.

La missió de la F��dació F��dació iT�eball,
ambmésdevi�t a�ysde t�aj ect��ia,és,com
di�else�mateix �om, la fo�mació i i�se�ció

de tip�s pe�so�al i social pe� i�co�po�a�-se
al me�cat de t�eball i evita� els �iscos d’ex-
cl�sió social.

BancdelsAliments de Barcelona és una

perunafundacióprivadabenè�ca indepen

nè�quesque,per laseva relaciódirectaamb

laboraldepersonesambdi�cultatsespecials

Recollida útil i efcaç

enp�rf���������
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Data: activitat:

LLoc:

9 dejuliol recaptatòria

Barcelona, localsocial

L’esclerosimúltipleésunama- Escalculaquea l’Estat espanyolhi
laltianeurològicacrònicaque ha46.000personesquepateixenescle-
a�ecta el sistema nerviós cen- rosimúltiple, 7.000 a Catalunya.

tral.Lesfbresnerviosesestanenvolta- En el marc de les activitats de ces-
des i protegides per la mielina, una sióde les instal·lacionsdel Plad’Acció
substància composta per proteïnes i Social, l’Associació es va sumar a la
greixosque�acilita latransmissiódels campanyaMulla’t per l’esclerosimúl-
impulsos nerviosos. tiplequeorganitzacadaany laFunda-

Des que el 1994 la Fundació Escle- ció Esclerosi Múltiple, per donar su-
rosiMúltiplevaposarenmarxalacam- port a lesmés de 7.000 persones a�ec-
panyaMulla’tper l’esclerosimúltiple, tades per aquesta malaltia, només a
aCatalunyamésde900platges ipisci- Catalunya.
nes d’arreu,més de 100.000persones
i uns 3.000 voluntaris hi participen
cadaany amb l’objectiud’augmentar E�ectivament, un dels llocs solidaris
la sensibilització social sobre aquesta per recaptar �ons contra aquestama-
malaltia, així com per recaptar �ons laltiava ser la Soci.Així, el 9dejuliol,
destinatsamantenir imillorar els ser- a la piscina del local social esvan dur
veisqueprestenlesentitatsd’ajudaals a terme diverses activitats relaciona-
malalts. des amb la campanya delMulla’t.

Ésper tot aixòquelacampanyadel Els associats i benefciaris que hi
Mulla’t per l’esclerosi múltiple s’ha van participarvannedar ivan sumar
convertit en un dels actes de solidari- elsmetres solidaris a �avor de la Fun-
tatmés importants de Catalunya. dació EsclerosiMúltiple.

L’esclerosi múltiple és la segona Cal dir que, per confrmar la dis-
causa de discapacitat neurològica en tància acumulada, una persona col-
persones d’entre 20 i 40 anys i a�ecta laboradora de la Fundació Esclerosi
més les dones que els homes.Un 70% Múltiple esva encarregar de compta-
de lespersones amb EM sóndones i el bilitzar ivalidar elsmetresnedats en-
30%sónhomes. tre tots.

La Soci es va afegi� de �ou a la campa�ya Mulla’t pe� l’escle�osi múltiple

E���amm�lla� �e� l’e��le�o��

Fund���ó es�l�r�s�Múl��pl�

–

–

C.TAMArIT, 104

08015 BArCELOnA

info@fem.es

La Fundació EsclerosiMúltiple és

tades per la malaltia i destinar re

elMulla’t.

u�ae�titat p�ivadase�seafa�yde

luc�e �ascuda a Ba�celo�a l’a�y

1989 amb l’obj ectiu de millo�a� la

qualitat de vida de les pe�so�es

ambescle�osi múltiple.

ACatalu�ya,hiha7.000pe�so-

�esquepateixe�aquestamalaltia.

Elseu obj ectiu és millo�a� la qua-

litat devidade les pe�so�es afec-

-

cu�sos a la �ece�ca.

L’actuació se ce�t�a e� dive�-

sos àmbits: i�fo�mació, ate�ció al

pacie�t,se�veis de �eu�o�ehabili-

tació i fo�mació i i�se�ció labo�al.

Pe� do�a� a co�èixe� la malaltia,

pe�capta�fo�s ipe�se�sibilitza� la

societat, la Fu�dació duua te�me

campa�yes al lla�g de l’a�y, com

la socie�

va �umara

aque�ta

campanya que

combina �a

natació amb �a

�o�idaritat.

L� p�s��n�
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“Johe�etmoltsbateigsi la
veritat és que les sensa-
cionsquevaigteniraques-

tavegadanorecordohaver-les tin-
gutmai.Lescaresd’agraïmentdels
nois,elsexercicisquevam�er,tot i
lesdifcultatsobjectivesdelcas,no
sem’oblidaranmai.Ni ami,ni als
altres companys que hi van pren-
drepart”.Quiens�aaquestaexpli-
cació sincera és Francisco Javier
ToroAlba,eldelegatd’Actividades
SubacuáticasMadrid,laseccióque
vaorganitzarunbateigde subma-
rinisme amb nois amb síndrome
deDownde l’entitat social Grupo
AmásdeMadrid. delesinstal·lacions,onvamcomentarles qui s’hova passarmillor, si ells o nosal-

En l’activitat, queva tenir lloc anècdotesdel’activitat ivamriurejunts tres”,reconeix el delegatmadrileny.
el 24dejuliol,vanparticipardiver- delessituacionsviscudes”,comentaFran-
sosmembresde la secció,mésdos ciscoJavier.
monitors debusseig de l’empresa Elscomponentsdela secciómadrile- Esdóna lacircumstànciaqueaquestava
OpenWater Madrid, que,junta- nyaesvanendur acasa el recordd’unes ser laprimeraactivitatque la secciódels
ment amb el delegat –que també cares de �elicitat dels nois: “Cadascú va submarinistesmadrilenys �a en elmarc
télatitulaciócorresponent–,esvan �er els exercicis al seu ritme, superant delPAS.Amésamés,GrupoAmáscomp-
encarregardeduratermeelsexer- pors, acostumant-se a respirar sota l’ai- ta amb molts nois que acostumen a �er
cicis amb els nois, que al seu torn gua, gaudint de la ingravidesa, de les cursetsdenatació,laqualcosava�erque
vanacudir acompanyatsdels seus bombolles”. els seus responsables esmostressin inte-
monitors i alguns �amiliars. Cal En aquest sentit, l’activitat no es va ressats a programar una nova activitat
agrair igualment a l’Ajuntament muntarcomunbateigordinari,ambex- amb Actividades Subacuáticas Madrid
de la localitat d’Alcorcón la cessió plicacionsteòriquesiprotocols,sinóque per repetir l’experiència.
deles instal·lacionsmunicipalson “estractavaqueelsnoisesrelaxessin,que “Elsnoisensvandemanardetornar-
hi havia la piscina en la qual esva s’atrevissin aposar-se a l’aigua i,apartir hi i per nosaltres no quedarà”, conclou
dur a termeelbateig. d’aquestmoment,ques’hopassessinmolt el delegat.Aquest ésuntipusd’activitat

“Els noisvan arribarmolt ani- bé”. Laveritat és que tots van gaudir de que identifca plenament el quevol ser
matsperòtambéal’expectativa,ja valent: “Us ho dic amb sinceritat, no sé i és el PAS.
quedonadeslescircumstàncieses
tractavaper a ells d’una experièn-
cianovaperò,aixòsí,moltmotiva-
dora”, argumenta el delegat. En
aquestmateix sentitesvanexpres-
sar elsmonitors de GrupoAmás,
tot comentant queper als nois �er
activitats noves i tan estimulants
comaquesta els eramolt proftós.

Així, un per un, els nois van anar
�ent, amb l’ajut delsmonitors de
busseig, els di�erents exercicis de
quèconstaunbateigaquàtic.“Des-
présdemésdetreshoresal’aigua,
i d’acabar �orça cansats,vam que-
dar-nostotsaberenaralaca�eteria

Pr�m�r� ���������

Mé� d� �r�� h�r��

La secció Actividades Subacuáticas Mad�id fa
u�a sessió de bateig amb �e�s amb sí�d�ome de Dow�

u�ba�e�gmol� e��e��al

Grup�amá�
–

–

C. PArLA, 1

28914 LEGAnéS

g�upoamas@g�upoamas.o�g

gui�dese�volupa�els seus p�ojectesde
vida i a p�omou�e la seva i�clusió social.
L’èxitd’aquestaOnG,talcom�eco�eixe�
els seus gesto�s, depè�di�ectame�t de
l’e�e�gia col·lectiva i del comp�omís de
tots els seusempleats.

G�upoAmás�su�ao�ga�itzacióquedó�a G�upoAmás�emu�taelsseuso�íge�s
supo�t, exe�ceix, impulsa i defe�sa els a l’a�y 1977, amb la c�eació d’ADFYPSE,
d�etsde les pe�so�esambalgu�adisca- g�àciesa l’esfo�çdelsempleatsdeSta�-
pacitat i�tel·lectualquevisqui� a la Co- da�d Elect�ic.Dosa�ysdesp��sesvapo-
mu�itat deMad�id.Amásescomp�omet sa�e�ma�xa elCe�t�e d’Ate�ció P�ime-
que les pe�so�es ambdiscapacitats pu- �e�ca pe�a �e�sde0a6a�ys.

Data: secció:
LLoc: activitat:

24 dejuliol actiVidades suBacuáticas Madrid
Madrid coMpartida
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Undels objectius del PASés que cedir l’autobúsquevatraslladarelsnois.

lesactivitatsque�anlesseccions I val a dir queun primermoment a des-

puguin tenir, si les circumstàn- tacarvaser,justament,l’arribadadel’au-

cieshopermeten,unacontinuïtat.Elcas tocaralport,onelsesperavenelsnostres

deVelaAndalucía Oriental és un exem- companys amb les autoritatsportuàries

ple d’aquest plantejament. I és que, des ialgunsperiodistesquetambéesvanmos-

queperprimeravegadaelscompanysde trar interessats en la iniciativa dels nos-

la secció van organitzar una sortida tres companys.

enveler per a nens amb la síndrome de

Down,l’han repetit cadaany.

“Lanostra intenció és �erunes activi- “Les cares dels nois transmetien una il-

tatsentretingudes,queagradinisorpren- lusió iunesganesdepassarunajornada

guin els nostres convidats, en les quals inoblidable que ensvan arribar a tots”,

miremd’implicar institucionsiorganis- reconeix el delegat. En pocsminuts, els

mes perquè col·laborin i ens ajudin a ti- nois, amb els acompanyants i els com-

rar-les endavant”, ens diu el delegat an- p yan sde la seccióandalusa,vanpujar al

dalús, IsidroCabreraCruz. veler escola, queva sortir de port entre

Ambl’experiènciad’altresanys,elpri- elsaplaudimentsi elscritsd’alegriadels

mer pas quevan seguir els regatistes an- nois, cadavegadamés immersos enuna

dalusosva ser contactar amb l’autoritat experiènciaper a ellsmoltgratifcant.

portuària de PuertoMarina (Màlaga), a Caldirque,durant totalanavegació,

qui van exposar el projecte “i a qui cal els companysde la Soci i el personal del

agrair el seu suport incondicional”,des- vaixell novan deixar ni unmoment de

tacael delegat. dedicar la seva atenció als nois perquè

En altres suggeriments, des del port gaudissindel’experiènciaentotalaseva

esvaaconsellar que,per �er la sortidaen plenitud.

veler,escontemplésl’opcióde�er-laabord “Es tractava de �er-los passar una es-

del seu buc escola, l’ , i tam- tonamolt intensaidivertida,que se sen-

bé esva �acilitar l’accés als pantalans i a tissin els capitans d’un veler, tal i com

una zona d’estacionament només per a algunsensdeienentusiasmats”,comen-

personalautoritzatperquèhipoguésac- ta Isidro. I és que als nois se’ls va expli-

Ocean Cruiser

M�l�� �l·lu���

La secció Vela A�dalucía O�ie�tal completa
u�a so�tida e� vele� amb els �e�s de l’Asociació�
Sí�d�ome de Dow�Ja�� y P�ovi�cia

u�a �e��obada
mol� e��e�ada

AnuAri pAs 2017
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a��������n síndr�m� d� D�wn
J�ény Pr���n���
–

–

C. FEDErICO MAYOrZArAGOZA,S/n

23009JAén

dow�j ae�@dow�j ae�.e.telefo�ica.�et

dada el1991 fo�mada idi�igida pe�pa�es

discapacitats i�tel·lectuals.
L’e�titatcomptaambu�equipmulti-

discipli�a� i i�te�discipli�a� fo�mat pe�
psicòlegs, psicopedagogs, logopedes,

-
Qua�aJa�� �eix u� �e�ambsí�d�ome pecial, tèc�ics socials i u� g�up de col-
deDow�,u�ade lesp�ime�es �ecoma�a- labo�ado�s i volu�ta�is.Amb tot aquest
cio�s quees fa als pa�es �s queelpo�ti� equip es p�ocu�a do�a� �esposta a les
a l’Asociació�Sí�d�omede Dow�Ja��y disti�tes �ecessitatsdels �e�s i�oisamb
P�ovi�cia pe� i�co�po�a�-lo alseuSe�vei sí�d�omedeDow�.Desdel2002,Sí�d�o-
d’Ate�ció P�ime�e�ca. L’Asociació�Sí�- mede Dow�Ja��tamb�at��alt�es dis-
d�omede Dow�Ja���s u�a e�titat fu�- capacitats i�tel·lectuals.

ambflls ambsíndromede Down ialtres

fsioterapeutes,mestres d’educació es

Data: secció:
LLoc: activitat:

14 dejuliol Velaandalucía oriental
Màlaga coMpartida
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car amb tot detall com funcionava el vai-
xell i se’ls va deixar maniobrar amb el 
timó. “Quina passada!”, exclamaven. 
“Crec que entre tots, els companys de la 
secció i la tripulació del buc-escola, vam 
aconseguir que, navegant per les aigües 
de la costa malaguenya, aquests nois vi-
bressin, que s’il·lusionessin i que aprofi-
tessin la vivència al màxim”.

Després de la travessia, el grup va di-
nar al port perquè, a la tarda hi havia pro-
gramada una visita a Selwo Marina, el 
parc temàtic d’animals marins, entre els 
quals dofins, pingüins, cocodrils i una 
llista llarga d’espècies exòtiques que van 
deixar els nois bocabadats. 

empatia
“Em va cridar molt l’atenció el que va pas-
sar al dofinari, ja que em va fer la sensa-
ció com si els dofins percebessin la fragi-
litat dels seus visitants, i em va semblar 
que entre ells es va generar una mena 
d’empatia intensa, que és molt difícil d’ex-
plicar en paraules”, reflexiona el delegat 
de Vela Andalucía Oriental.  

Va ser una jornada intensa, plena de 
sorpreses i sensacions que no s’obliden.  
I repetiran... 

1. 
Un dels moments 
de la travessia 
amb veler  
en clau de pas.
2.
es tractava de fer 
passar una estona 
intensa i divertida 
als nois i aquest 
propòsit es va 
aconseguir 
plenament. 
3. 
els nens de 
síndrome  
de down Jaén  
y provincia 
esperaven amb 
ganes la sortida 
que els havien 
preparat els 
companys  
de la secció  
vela andalucía 
oriental.

AnuAri pAs 2017
ActivitAts
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Jugar a pàdel és molt divertit i 
una manera certament atrac-
tiva de fer esport i relacions. 

Però jugar a pàdel amb un grup de nois 
amb patologies psíquiques és donar-li 
una dimensió diferent a aquesta acti-
vitat que tant ens agrada. Això és el que 
va fer la secció Pádel Málaga, amb el de-
legat, Jesús Manuel Cabrera Ramos, al 
capdavant.

El 19 de juliol, els companys mala-
guenys van organitzar una jornada de 
pàdel amb els nois de l’Asociación Los 
Girasoles de Ara, que disposa de dos cen-
tres de persones amb diferents tipus de 
minusvalideses i problemes psicolò-
gics. L’objectiu principal d’aquesta en-
titat és procurar que les persones amb 

La secció Pádel Málaga organitza una jornada 
amb nois amb discapacitat intel·lectual  
de l’Asociación Los Girasoles de Ara

pales, pilotes i pAs!

AnuAri pAs 2017
ActivitAts

Data: 19 de juliol
LLoc: Màlaga 

secció: pádel Málaga
activitat: coMpartida

alguna discapacitat intel·lectual i les 
seves famílies puguin tenir un projec-
te de qualitat de vida, en un context 
d’igualtat, atenent a les seves neces- 
sitats en relació amb les habilitats so- 
cials que puguin desenvolupar, opor-
tunitats laborals, de lleure, etc. 

El punt de trobada per començar 
una jornada que va deixar un regust 
de boca molt agradable a tots els que 
hi van prendre part va ser les instal-
lacions del Padel Indoor Málaga, on 
es van trobar un grup de companys de 
la secció amb els nois, els seus acom-
panyants i el personal de Los Giraso-
les de Ara. 

Durant tota la tarda, els nostres 
companys i dos monitors del club van 
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asociación Los Girasoles de ara
–

C. HOrACIO LEnGO, 7

29006 – MàLAGA.

girasolesdeara@gmail.com

–

L’Asociación Los Girasoles de Ara és una 
entitat de Màlaga, sense ànim de lucre, que 
fou constituïda el 1993 per un grup de pares 
amb fills amb discapacitats intel·lectuals, 
amb la voluntat d’atendre les seves neces-
sitats i fer respectar els seus drets, una ve-
gada complerta la seva etapa escolar, per 
procurar-los una qualitat de vida digna i una 
integració, en funció de les seves habilitats, 
al món laboral.

Los Girasoles de Ara assumeix com a 
propis els principis i els valors que defensa 
el moviment associatiu FEAPS. La conside-
ració de les persones amb discapacitat 
intel·lectual com a subjectes de drets i deu-
res, la importància de les famílies, la quali-
tat màxima en l’actuació de les organitza-
cions i l’interès per totes les persones amb 
alguna discapacitat intel·lectual. 

explicar les normes bàsiques del pà-
del als nois, i tot seguit van organitzar 
una sèrie d’exercicis que els nois van 
fer amb moltes ganes. 

També es van improvisar parti- 
dets en les quatre pistes que es van  
fer servir i, en definitiva, la jornada va 
“resultar molt positiva i entretingu-
da, ja que aquests nois són molt recep-
tius i es van mostrar molt motivats i 
agraïts”, explica el delegat. 

coordinació de moviments
El fet que el pàdel sigui un esport que 
requereix una coordinació i una psico-
motricitat elevades, ja que es tracta de 
combinar moviments i reflexos per col-
pejar una pilota amb una pala, va fer 
que l’activitat resultés especialment es-
timulant per a aquests nois, tal com va 
comentar un dels monitors que els 
acompanyaven. 

La trobada, que es va organitzar en 
el marc del PAS, va acabar amb un be-
renar a les mateixes instal·lacions. “Ha 
estat una experiència molt maca i que 
esperem poder repetir”, concloïa el de-
legat malagueny. 

AnuAri pAs 2017
ActivitAts
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Els nois amb discapacitat físi-
ca i psíquica del Centro Don 
Orione de Posada de Llanes, a 

Astúries, van compartir una jornada 
d’activitat lúdica que, per quart any 
consecutiu, els van organitzar els  
companys de la secció Senderismo As-
turias.

En anteriors ocasions, la secció ha-
via preparat excursions a la muntanya 
i visites a llocs emblemàtics com l’Aqua-
ri de Gijón. “En aquesta ocasió, vam pen-
sar que als nostres amics de Don Orio-
ne els agradaria molt endinsar-se en un 
espai de la naturalesa obert, molt bo-
nic i peculiar, un lloc que sabíem que 

La secció Senderismo Asturias convida els nois  
del Centro Don Orione al parc natural de Cabárceno

Amics per a sempre

AnuAri pAs 2017
ActivitAts

no havien visitat mai”, explicava el de-
legat de Senderismo Asturias, Javier 
Fernández Vázquez.

Concretament, els companys de 
la Soci van portar els seus convidats 
a visitar el Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, que es troba a la vall del 
Pisueña, a 17 quilòmetres de Santan-
der, sobre les 750 hectàrees d’una an-
tiga mina d’extracció de ferro a cel 
obert, a la localitat de Cabárceno. No 
es tracta d’un zoològic de tall conven-
cional, sinó d’un espai que es va ade-
quar tot aprofitant l’encant primari 
del seu paisatge. Els animals que l’ha-
biten ho fan en gairebé una llibertat 

total, ja que només se’ls facilita l’ali-
mentació.

Jornada intensa
A primera hora, els companys de la Soci 
van passar a recollir els nois pel Centre 
Don Orione, des d’on es van desplaçar 
a Cabárceno amb furgonetes del cen-
tre i vehicles particulars. 

“Vam passar un dia fantàstic tot 
gaudint de la presència dels animals 
de distintes espècies que hi ha al parc 
i, sobretot, de la companyia d’aquests 
nois als quals hem agafat molta sim-
patia en els anys que portem fent acti-
vitats amb ells”. 

Data: 23 de seteMBre
LLoc: caBárceno (astúries) 

secció: senderisMo asturias
activitat: coMpartida
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centro Don orione
–

CArrETErA DE LA rOBELLADA, S/n

33594 POSADA DE LLAnES

www.orioneasturias.org

–

El Centro Don Orione és una institució 
sense ànim de lucre que gestiona una 
residència que dóna suport a persones 
que no es poden valer per elles mateixes, 
amb l’objectiu que es puguin integrar en 
la major mesura de les possibilitats a la 

societat i també de proporcionar-los una 
bona qualitat de vida. 

Amb els valors cristians guiant la 
seva actuació, un altre objectiu del  
Centro Don Orione és transmetre a la 
societat el valor que per si mateixa té  
la persona discapacitada, defensar  
els seus interessos i implicar la societat 
en la tasca de la seva integració social. 

El Centro Don Orione presta servei 
a 170 persones amb alguna discapaci-
tat intel·lectual. 

SEnDErISMO ASTurIAS 
I CEnTrO DOn OrIOnE 

HAn FET FOrTS  
LLAçOS D’AMISTAT

Els companys de la secció, els nois, 
els monitors i els familiars van passar 
una jornada realment intensa, “ja que 
ens vam passar tot el dia amunt i avall, 
desplaçant-nos entre les diferents zo-
nes del parc per poder veure tots els ani-
mals que hi viuen”, explica el delegat. 

“La veritat és que els nois van aca-
bar rendits però molt contents de l’ex-

periència viscuda”, explicava també un 
dels seus monitors. Durant la jornada, 
els senderistes de la Soci i els amics de 
Don Orione van recordar també les sor-
tides dels anys anteriors. 

amics per a sempre
Sobre l’experiència d’haver repetit per 
quart any consecutiu una activitat com-
partida amb els nois del mateix centre 
Don Orione, el delegat de la secció dels 
senderistes asturians reconeixia: “Amb 
els nois de Don Orione és la tercera ve-
gada que ens trobem per passar una jor-
nada junts i a cada nova trobada més 
intensa es fa la relació amb ells”. 

Senderismo Asturias i Centro Don 
Orione han fet forts llaços d’amistat, 
i tant els nois com els responsables del 
centre van transmetre l’agraïment als 
nostres senderistes per la col·laboració 
i el gest d’organitzar-los sortides com 
les que fem “que per a ells tenen uns 
efectes molt positius”, explicaven des 
del centre. 

AnuAri pAs 2017
ActivitAts
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Data: secció:

LLoc: activitat:

17 d’agost cant coral

xerallo (lleida) recaptatòria

Tal com s’expressa en la seva Coral imembredelgrupd’havaneres,
proclama,lasolidaritatésuna JosepMitjans.
actitud inherent a l’OrdeHos-

pitalari de SantJoandeDéu,una enti-
tat religiosa que des dels seus orígens Gairebé80personesesvanaplegarper
acull,acompanyaiescomprometamb gaudir d’un concert amb molt de ca-
les personesmés des�avorides.Aquest liu i en el qual esvan recaptar 370 eu-
compromíséselquemoul’ObraSocial ros quevan ser entregats a l’Hospital
de l’Hospital SantJoandeDéu a treba- SantJoan deDéu.
llar permillorar la qualitat devida de “Ja �a set ovuit anys que alguns
les personesmésvulnerables, cercant ens trobemalaVall Fosca,onhi
lacomplicitatdelasocietat iambel su- organitzemalgunsàpatsin�ormalsamb
port dels nostresvoluntaris per treba- cremat i havaneres”, indicava el dele-
llar amb l’objectiu d’aconseguir que gat després del recital. “Aquestavega-
ningúquedi exclòs en la societat. dahaestatunaactuacióprogramadai

Elscentresde SantJoandeDéutre- sembla ser que elsha agradat �orça,ja
ballen en els àmbits de la in�ància queensvolenproposardetornar-hil’es-
hospitalitzada, sense llar, salut men- tiuvinent”,a�egiaMitjans.
tal, discapacitat intel·lectual, depen-
dència,cooperació internacional i re-
cercabiomèdica.

Doncs bé, a través del PAS, les sec-
cionsdelaSociquehoconsiderenopor-
túpodencol·laborardirectamentamb
l’Hospital Sant Joan de Déu. És el cas
delaseccióCantCoralBarcelonai,més
concretament,del seugrupd’havane-
res, Els Llobarros Platejats, que el 17
d’agostva �eruna actuacióbenèfca a
lalocalitatdeXerallo,alacomarcadel
PallarsJussà (Lleida).

“Ensvanproposard’anar-hi a can-
tar desde laPenyaBarcelonistadeXe-
rallo, i vàrem cantar a la terrassa del
seu local”, explica el delegat de Cant

El g��p Els Lloba��os Platej ats, de la secció Ca�t Co�al Ba�celo�a,
va actuar a benefci de l’Obra Social de l’Hospital Sant Joan de Déu

Ha�a�e�e� �e� ��a bo�a �a��a

obr� s����ld� l’H��p���l

s�n�J��nd� Déu

–

–

C. PIuGGArI, 5-7, 4A PLAnTA

08014 - BArCELOnA

obrasocial@solidaridadsj d.org

���e�me�t�e �oma�a l’hospital i pe�-
q�è lavivè�cia de la malaltia sig�i ta�
positiva comsig�i possible.

L’HospitalSa�t Joa�de D��com-
bi�a l’alta especialització dels se�s
se�veismèdicsambelcostatm�sh�mà
de l’assistè�cia. Pe�aq�esta �aó, la i�s-

LaCa�taE��opeadelsD�etsdels I�fa�ts tit�ció sa�ità�ia i�ve�teix e� �ece�ca,
Hospitalitzats �ec�llq�e l’hospitalitza- tec�ologia i i��ovació,pe�òtamb�s’im-
cióde�e�s i�e�es �e��eix ��esca�ac- plica e�eldesplegame�t d’��ve�tall
te�ístiq�esdife�e�cialsa lesdelsad�lts. dep�og�amespe�mi�imitza�l’impacte
Ie�aq�est se�tit,cal�sa�totes les es- �egati�q�epotp�od�i�l’hospitalització
t�atègies pe�q�è���e��odeixidese� e����e�.

B�n� r��p����

llo-

barros

e�s l�obarros p�at�jats,

aX�ra��o, �n ��� conc�rt.

ELCOnCErT
VA rECAPTAr

370 EurOS QuE
VAn SEr EnTrEGATS
A L’HOSPITALSAnT

JOAn DE Déu
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Sant Joan de Déu Serveis So-
cials Barcelona treballa amb
lespersonesensituaciódesen-

sellardelaciutatdeBarcelonadesdefa
35anysatravésd’albergstemporals,pi-
sos d’inclusió, programa Primer la
Llar (Housing First), tramitació i segui-
ment del PIRMI, tallers de suport en la
cercalaboral,novestecnologiesisuport
emocional.A més,duu a termeprojec-
tes de sensibilització així comde recer-
ca i formació. La secció va compartir
unasortidaambbiciBTT ambresidents
delCentreResidenciald’InclusióHortde
laVila deBarcelona,un centre de Sant
JoandeDéu Serveis Socialsqueva ser el
puntdetrobadaidesortidadel recorre-
gut quevatenir lloc el 7d’octubreenel
marcdelPAS.Desdelcentreresidencial,
elgrupvapedalarendireccióallocalso-
cial de l’Associació,passantper l’Hospi-
tal Maternoinfantil i parant a diver-
sos llocs emblemàtics comelmonestir
dePedralbes,l’HospitalSantJoandeDéu,
laplaçaMireia,elMiradordelsXiprers,
lacarreteradelesAigües i el local social
delaSoci,ondinarentotsplegats.

Cal dir que durant tota lajornada,
els companys de la secció BTT Barcelo-
na,amb el delegat PacoVilches al cap-
davant,elsresidentsdelcentreielsmo-
nitorsvanpodergaudird’unaactivitat
quevacombinar l’exercici físic,el con-
tacteamb lanaturalesa,l’ambientdis-
tèsilabonaentesaqueespontàniament
va sorgir entre tots els participants.
“L’activitat va estar molt enriquidora
per a totes les parts,ja queva complir
amb l’objectiu de sensibilitzar altres
col·lectiussobreel fenomendel ‘sense-
llarisme’i,amés,vatransmetreelsva-
lorsilesactitudsquecaracteritzenSant
JoandeDéu,comsónl’acollida iel res-
pecte”,explicavenfontsdelcentre,que
es van mostrar agraïts amb els com-
panysdeBTT Barcelonapelgest.

Des de la secció BTT Barcelona es
va correspondre agraint també la
possibilitat de dur a terme activitats
d’aquest tipus i mostrant la voluntat
de continuar realitzant accions soli-
dàries de col·laboració i sensibilitza-
ció amb l’Obra Social.

La secció BTT Ba�celo�a va o�ga�itza� u�a activitat
a favo� de l’Hospital Sa�t Joa� de Déu

Btt Ba��elo�a ambel pAs

Data: secció:

LLoc: activitat:

7 d’octuBre Btt Barcelona

Barcelona coMpartida

“Els �eside�ts de Sa�t Joa�de Déu co�ve�ti�-�ose�u�ag�a�famíliadu�a�t tot

Se�veisSocialscompa�timlap�eocu- eldia.Vamacaba�la �utaca�sats ielsmem-

pacióde lama�cade lla�,amésd’alt�esp�o- b�esdelaSocie�sva�so�p�e�d�eco�vida�t-

blemàtiques.Tot iquemolts t�eballem, les �os ame�ja�albufet lliu�edeseu localso-

p�ecà�iesco�dicio�sdet�eballihabitatge�o cial.Allàvampode�pa�la�ico�èixe�-�osmés,

e�s facilite� pode� te�i� u�avida �o�mal i e�t�eelssabo�ososplatsquee�sva�ofe�i�.

dig�a. E�aquesta lí�ia,ge�e�alme�testem Volemag�ai� als memb�es de l’Asso-

més pe�de�tsdecome�cami�a�el�ost�e ciació delPe�so�alde ”la Caixa”que hagi�

futu�ambèxit quedecomocupa�el�ost�e estatta�amablesamb�osalt�es itot l’esfo�ç

temps lliu�e idesco��ecta�de la �uti�a. que ha� fet pe�a i pe�compa�ti� aquesta

Aquesta so�tida e�s ha pe�mèsviu�e i j o��ada amb u�es so�tides ta� be�o�ga-

compa�ti�mome�ts molt ag�adables, co- �itzades i bo�iquesde fe�”.

�èixe�ge�t bo�a,descob�i�mo�ume�ts i

paisatges �ous, �espi�a�ai�e pu�,a més de

viatja�e� la histò�ia cive�sos segles e��e�e i BArCELOnA

“Les pe�so�es se�se lla� �ecessite� Desp�és devisita� les i�stal·lacio�s de

se�ti�quefo�me�pa�t de lasocietat. l’albe�g,o�và�emte�i�ocasiódeco�èixe�de

Devegades és ta� se�zill comco�ve�sa� p�ime�amàelseufu�cio�ame�taixícomles

ambelles”.Aquestes pa�aules les podem �o�mes i lavida quotidia�a dels �eside�ts,

llegi�alwebde l’Ob�aSocialdeSa�tJoa�de và�ema�a�ace�ca� les bicis,facilitades pe�

Déu.nosalt�es,comquesomu�aseccióde u�aemp�esade llogue�.Lap�ime�atascava

BTT, hemfet allò quemillo�sabemfe�: pe- se�de posada a pu�t pe�adapta�-les a les

dala�.E�compa�yiad’u�esqua�tesd’aques- mides i �ecessitats de cada pa�ticipa�t.A

tes pe�so�es se�se lla�, pe�ò que esta� l’i�icide laso�tidapatie�pe�lafaltadep�àc-

allotjadesalsalbe�gsdel’Ob�aSocialdeSa�t tica,pe�ò�àpidame�tva�gaudi�de lapeda-

Joa�de Déu.Així, el7 d’octub�e, els com- lada idelpaisatge pe�sob�ede Ba�celo�a, i

pa�ysquee�svà�emapu�ta�a l’activitate�s totsvà�emgaudi�fo�çaambaquestaexcu�sió

vamt�oba�a laSoci,a les9delmatí, ie�svam deBTT.Vase�tot u�plae�. Iespe�em�epeti�.

di�igi�a l’albe�gdelca��e�Ho�tdelaVila,�úm.

46,aSa��ià,o�e�sespe�ave�els �eside�ts

pe�come�ça�el�eco��egut. BTT BArCELOnA

santJoanDeDéUseRveissociaLs

PacoviLcHes

eltestiMoNi d’UN resideNt

foUtot UN plaer
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LaseccióCaminantsLleidapre- Així, els companys de Caminants
para cada temporada un pro- Lleida que hivan prendre part van te-
gramamolt complet de sorti- nir l’oportunitatdeconèixerdeprime-

des.Sónungrupqueja�aunbongrapat ramà la realitat tan dura de les perso-
d’anys que caminenjuntspels senders nes que es troben en situació de no te-
delaTerraFermaimésenllà,ambelde- niruna llar.
nominadorcomúdecompartirenbona
companyiailaconfançaquedonenels
anysque�aqueesconeixenicongenien, DesdeSantJoandeDéuServeis Socials
el contacte amb la natura i el plaer de “valoremmolt positivament l’impac-
descobrirnovesrutes,deconèixerelsva- tequegenerenaquesttipusd’activitats,
lors culturals dels llocs quevisiten,de jaqueperalsresidentshaestatunaex-
compartir lataulai,endefnitiva,d’en- periènciamolt enriquidoraque elsha
riquir les relacions personals entre els permès realitzarunaactivitat �oradel
seuscomponents,ambJoaquimManau, centre que,pels seusmitjans,no hau-
l’incansabledelegat,al capdavant. rienpogut �er.Amésamés,hanpogut

Adscritaal PAS,el 25denovembre, gaudir d’uns espais de relació i de co-
Caminants Lleida va a�egir una di- neixençaambpersones,comsónelsas-
mensiómésa les activitatsqueduen a sociatsdelaSoci,d’unaentitatqueapos-
termecompartintunade les seves sor- taper acostar-se a situacionsdevulne-
tides amb els residents del centre rabilitat i exclusió social.
SantJoandeDéu Serveis SocialsTerres Ens adonem que, amb propostes
de l’Ebre. comaquesta,podem�erextensiblesels

La ruta escollidava ser la de Cama- nostresvalors d’hospitalitat, d’acolli-
rasaaSantLlorençdeMontgai.Elscom da i de respecte a persones externes a-
panysdeCaminantsLleidavanmatinar la nostra entitat, com elsmembres de
perrecollir els seuscompanysderutai laSoci,alhoraque,tambénosaltres,re-
elsmonitorsqueelsvanacompanyar. �orcem tots aquests valors. És per tot

La caminadava començar al pont això que, en nomde la nostra entitat,
deCamarasa,desd’onelgrupvaresse- volemdonar-voslesgràciesperajudar-
guirelriuSegrepelmargedretfnsque nos a �er-les realitat”.
vaarribaralpontquemarcal’inicidel DesdelaSocinomésenscaldirque
pantà de Sant Llorenç deMontgai, on noesmereixen.Això és el PAS...
esvadecidir canviar demarge.

Entreunpaisatgedominatpelsarbres
i elsmatolls, els caminantsvan traves-
sar lapresai,desprésd’unabreupasse-
jadaper lavorade l’aigua,van arribar
a la carretera, el punt fnal de l’excur-
sió on l’autocar esperava el grup per
traslladar-los a un restaurant de la lo-
calitat deCubells.

“Després d’un dinar animat en el
qualhempogutconversarméstranquil-
lament amb les persones de SantJoan
deDéu”,esvaposarelpuntfnal auna
jornada “penso que enriquidora per
ambduesparts”,a�egia el delegat.

agr�ïm�n�

enr�qu�d�r�

La secció Cami�a�ts Lleida fa ��a exc�rsió a Sa�t Llore�ç de Mo�tgai
amb perso�es de la F��dació Sa�t Joa� de Dé� de Lleida

u�a�am��ada �om�a���da
imolt gratifcant

Data: secció:
LLoc: activitat:

AnuAri pAs 201725 de noVeMBre caMinants lleida

lleida coMpartida

s�n�J��ns�r���� s����l�
t�rr�� d� Ll��d�
–

–

AVInGuDA DE LACAnADIEnSE, 28

25001 LLEIDA

info.smi@sj d-lleida.org

Alj ��y del 2016, la de�omi�ació

socialdels ce�tres de l’Orde a la pro-

de Lleida.Aq�est ca�vi respo�a lavo-

l��tat devis�alitzarel proj ecte d’hos-

pitalitat a les comarq�es de Lleida i�-

L’a�y 1965 els Germa�s de Sa�t Joa� tegra�telsserveisq�e l’Ordeprestae�

de Dé�va� i�iciar la tasca assiste�cial aq�estazo�a.Sa�tJoa�deDé�Terres

ihospitalàriae�lescomarq�esdeLlei- de Lleida i�clo�:elCe�treAssiste�cial

da, iva� crear ��a Colò�iaAgrícola al d’Almacelles, l’HospitalSa�t Joa�de

Ce�tre d’Almacelles per a perso�es Dé�de Lleida, l’Acadèmia Maria�a i el

ad�ltes ambdiscapacitat. Ce�tre EspecialdeTreball “ElPla”.

víncia de Lleida es modifca i passa a

anomenar-seSantJoandeDéuTerres

ActivitAts
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a����nc�n�r� �lH�mbr�

–

–

C. DuQuEDESEVILLA, 3

28002 MADrID

ach@achesp.org

Acci��Co�t�a el Hamb�e �s ��a o�ga�itzaci� i�te��acio�al �o gove��ame�tal,
-

ci�d’i�te�ve�i�a tot elm��.
Lavocaci�d’Acci��cCo�t�aelHamb�e�s,com i�dicaelse��om, ll�ita�co�-

d’homes,do�es i �e�s.
Acci��Co�t�aelHamb�ecombat lesco�seqüè�cies i lesca�sesde lades��-

t�ici�a50països,ambm�sde7.000p�ofessio�als h�ma�ita�iscol·labo�a�tambla
sevaca�sa.

privada,apolítica,aconfessional ino lucrativa,creadael1979a Françaambl’ambi

tra lafam,elpatimentfísic i lessituacionsdedesemparamentqueamenacenlavida

El seu nom és Prahlad,viu a
l’Índia i, quan només era un
nadóde18mesos,unequipde

l’oenagéAcción Contra el Hambre el
vaatendre,avidaomort.Elnadópre-
sentavaunquadrededesnutricióagu-
da severa i,durant 24 dies,va rebre el
tractamentnutricional itotal’atenció
que necessitava per recuperar les �or-
ces. I se’nva sortir.

Doncsbé, per contribuir que una
entitat de fnalitats tan noble com és
Acción Contra el Hambre pugui con-
tinuar salvantvides,vatenir llocel 29
d’octubre aMadrid laChallenge Inte-
rempresasContraelHambre,unacur-
sa solidària en la qual les empreses i
lesentitatsdonaven10eurosal’oena-
géAcción Contra elHambre per cada
quilòmetrequeel seupersonal �os ca-
paçde completar corrent.

La Socihiva ser excel·lentment re-
presentadapelscompanysdelasecció
ActividadesSubacuáticasMadrid,amb
elseudelegatFranciscoJavierToroAlba
al capdavant.Així,perundia i a �avor
d’unacausasolidàriaitanurgentcom
éslalluitacontraladesnutricióin�an-
til, elsbussejadorsmadrilenys esvan
“canviar elsvestits deneoprè i les ale-
tes debusseig per les samarretes i les
sabatilles de córrer”, explicavamolt
satis�et ija recuperat el delegat de la
secció submarinista.

“Elsbussejadors de la Soci deMa-
dridhemdemostratquenosolament
ens sabemmoure sota l’aigua, sinó
queper sobredel’as�alt tambésabem
dir-hi lanostra, i si és per causes com
aquesta,si algundiaenstocaanarper
l’aire,tambéenshoplantejarem”,a�e-
gia ambunabonadosi d’humor.Cai-
xaBankvapagarels 10eurosper cada
quilòmetre que els nostres busseja-
dorsvan córrer.

Caldirtambéque,unsmesosabans
quesecelebréslacursasolidària,s’ha-
via reunit el comitè científc interna-
cional d’Acción contra elHambreper
marcar el �ull de ruta d’investiga-
ció que permeti generar evidències i
trans�ormar-les en coneixements per
reduir ladesnutrició.

La secci� Actividades S�bac�áticas Mad�id va ca�via� les aletes
pe� ��es sabatilles pe� c���e� a favo� d’Acci�� Co�t�a el Hamb�e

có��e��o���a la fam

AnuAri pAs 2017

ActivitAts

Data: secció:

LLoc: activitat:

29 d’octuBre actiVidades suBacuáticas Madrid
Madrid recaptatòria

el� �ubm�rini�t�� d�

l� ��ccióactivid�d��

sub�cuátic�� M�drid

v�nc�lç�r-�� l�� ��b�till��

d� córr�r p�r p�rticip�r

�n un� cur�� �olidàri�.

ELS BuSSEJADOrS DE LA SOCI
A MADrIDVAn DEMOSTrAr

QuE,A MéS DE SABEr MOurE’S
Bé SOTA L’AIGuA, TAMBé HO FAn

MOLT Bé QuAn ES TrACTA
DE CórrEr PEr L’ASFALT
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La secció Cami�a�ts Ba�celo�a va compa�ti� ��a so�tida amb
�eside�ts d’�� dels ce�t�es de Sa�t Joa� de Dé� Se�veis Socials

cam��ade� e��la�de pAs

Data: secció:

LLoc: activitat:

AnuAri pAs 20174 de noVeMBre caMinants Barcelona

sant pere decasserres coMpartida

s�n�J��nd� Déu

s�r���� s����l�

–

–

C. CrEuDELS MOLErS, 21

08004 BArCELOnA

www.sensellarsj d.com

Sa�t Joa� de Dé� Se�veis So-

pa�aigüesde l’O�de Hospitala-

�i Sa�t Joa� de Dé�-P�oví�cia

L’albe�g Sa�t Joa� de Dé�

éselp�ime��ec��sdelsSe�veis

Socialsde Ba�celo�a,q�eamb

elpasdeltempsha�act�alitzat

els se�s mètodes de t�eball i

av�i dia ofe�eixe� ��se�vei i�-

teg�ald’ate�ció a les pe�so�es

se�se lla�.

i�teg�ala lape�so�aatesa,cob�i�t

les seves �ecessitats bàsiq�es i

t�eballa�t pe�aco�seg�i� la �ei�-

se�ciósociolabo�al,aixícompo-

te�cia� l’adq�isició d’hàbits de

vidasal�dables,habilitatspe�so-

�als isocials.

cials Barcelona neix sota el

d’AragóSant Rafael.

L’obj ectiu és donar suport

ActivitAts

La secció Caminants Barcelo- ment bonic, que elsva dur fns almo- lidari,tot �entallòqueensagrada,que
navaorganitzarunaexcursió nestirde SantPeredeCasserres,situat és �er sortides amb la nostra secció, i
per �er-la ambungrupdeper- a lesMasies de Roda.Quanva arribar- compartir-hoambpersonesalesquals

sones en risc d’exclusió social que re- hi, els caminants de la Soci i els seus l’experiència segur queelsharesultat
sideixen en un dels centres dels Ser- acompanyantsvan �erunavisitaguia- proftosa”.
veis Socials de l’Hospital Sant Joan daalmonestir. ElsresidentsdelcentredeSantJoan
deDéu. Després de lavisita, els companys deDéuesvanacomiadardelscompanys

L’activitatvatenirllocel4denovem- deCaminantsBarcelonaielsresidents de la seccióbarcelonina ambmostres
bre.ElscompanysdeCaminantsBarce- dels centres socials de Sant Joan de d’agraïmentmolt sincer,mentre que
lona, amb Eduard RiuVidal al capda- Déu,quehaviencongeniat i tenienga- els seusmonitorscomentavenelse�ec-
vant,van anar a recollir els seus convi- nes d’intercanviar impressions de la tespositiusqueperal seuestat anímic
dats de caminada al lloc on s’allotgen. jornada i d’altres aspectes,van anar a genera lapossibilitat de �erunaactivi-
Desprésqueelsresponsablesdelcentre dinarenunrestaurantdelpobledeTa- tat comlaqueelsvanprepararelsnos-
els �essin una ràpidavisita a les instal- vèrnoles. tres associats.
lacions,elscaminantsielsmonitorsque Cal dir que el 7d’octubre la secció
van acompanyar-losvanpujar aun au- BTT Barcelona (les activitatsde laqual
tocar que elsva transportar a la locali- L’activitatdeCaminantsBarcelonacal sovint coincideixen amb les de Cami-
tatdeTavèrnoles,alacomarcad’Osona. emmarcar-la en el PAS, i va ser valora- nantsBarcelona)tambévaduraterme

Allí, el grupva començar la cami- da de �orma positiva pel delegat de la una activitat compartidadel PASamb
nadade8,6quilòmetresperunsender secció: “Col·laborar amb el PAS és una residents de SantJoan deDéu Serveis
molt atractiu, amb un paisatge certa- manerade�erunaacciódecaràcter so- Socials.

Experiència proftosa
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Data: 16 de deseMBre
LLoc: la palMa de cerVelló

secció: Música Moderna Barcelona
activitat: recaptatòria

Les malalties infeccioses són la 
causa d’1 de cada 3 morts al 
món i són un problema impor-

tant de salut pública. La Marató de TV3 
2017 estava dedicada a recaptar fons 
per combatre aquest tipus de malal- 
ties i la Soci hi va tornar a col·laborar, 
un any més, a través del PAS. 

La primera activitat que va anar en 
aquesta línia va tenir com a grans pro-
tagonistes els grups de la secció Músi-
ca Moderna Barcelona, que van oferir 
un concert al Casino Social de la loca-
litat barcelonina de la Palma de Cer-
velló.

Amb la seva música i el seu saber es-
tar, Jurassics Sweet Band i La Banda, els 
dos emblemàtics grups de la secció, es 
van fer seu l’escenari i es van posar lite-
ralment a la butxaca el públic local que 
va omplir el Casino de la Palma.

clàssics del pop i del rock
Va obrir la Jurassics amb una selecció 
variada del seu repertori de versions de 
clàssics del pop i del rock, amb algunes 
estrofes de les més conegudes que van 
ser corejades per un públic que es va 
anar animant més a cada nova peça que 
sortia de les guitarres, els baixos, els te-
clats i les veus de la Soci. 

Al seu torn, La Banda va agafar el tes-
timoni amb el públic escalfat i el repte 
de mantenir l’electricitat generada en-
tre els que tocaven i els que ballaven. I 
ho va aconseguir amb la seva selecció 
de peces emblemàtiques dels anys sei-
xanta i altres d’actuals. 

Els grups de la secció Música Moderna Barcelona, Jurassics  
i La Banda, van oferir un concert a favor de La Marató de TV3

Els ‘vells rockers’  
per una bona causa

La Marató de tv3
–

DOnATIuS

Per Internet, a través del portal de dona-
tius de ”la Caixa”. O bé presencialment, 
als caixers automàtics de ”la Caixa”, al 
compte ES94 2100 0555 34 0202122222.
–

La Marató de TV3 és un projecte soli-
dari impulsat per Televisió de Catalunya 
i la Fundació La Marató de TV3, pioner 
a l’Estat espanyol. 

Aquest projecte té el compromís 
de recaptar diners per a la investigació 
científica de malalties inguaribles i sen-
sibilitzar la població. 

El programa té una durada de 15 
hores i cada any recapta una mitjana 
de 7 milions d’euros, a més de generar 
una gran mobilització ciutadana arreu 
del país per organitzar actes paral·lels 
per recaptar fons. El 2017, La Marató de 
TV3 està centrada a combatre les ma-
lalties infeccioses. 

En el conjunt de la vetllada van so-
nar Wonderful World, Baila morena, Pretty 
Woman, Hombre Lobo en París, Twist and 
Shout, Let it be, Time is Tight, Unchain my 
heart, Wonderful tonight, Acabo de llegar... 
Peces interpretades amb passió tant per 
Jurassics com per La Banda, que van fer 
ressonar els racons del Casino de la Pal-
ma de Cervelló. El concert es va allar-
gar fins ben entrada la nit. El públic va 

sortir molt satisfet i els nostres músics 
s’ho van passar molt bé.

Ho van petar!
“Ens hem sentit còmodes i penso que 
el públic ha passat una bona estona amb 
nosaltres”, explicava el delegat i músic 
de la secció rockera barcelonina, Ramon 
Casas. Ho van petar! I tot per una bona 
causa. 
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Dates: Dates:

LLoc: LLocs:

21 � 22 d’octuBre 18 � 25 de noVeMBre, 3 de deseMBrede
Barcelona piera, collBató ialtaFulla

La companyia laTeatral, de la èxit.Va ser una moltbona representa-
seccióTeatreBarcelona,va�er L’obra és el retrat d’una ció escènica.
una posada en escena lluïda i �amíliaadineradaamb unesrelacions Labonaassistènciadepúblicva su-

amb estil per representar l’obra complicades que esclatenun dia espe- posar que es �es una molt bona recap-
,dePereRiera.L’escenariva ser cial,comesel casamentd’unafllaen- tacióquevaserlliuradaíntegramenta

el teatreElCentredeGràciaelsdies 21 tradetaenanys.El repartiment inclou l’oenagéIn�antsdelRaval.“Estemmolt
i 22 d’octubre, en el marc del Pla d’Ac- noupersonatges,moltbenperflatspsi- satis�etsdecomhasortitaquestarepre-
ció Social i abenefci del Casal dels In- cològicament en el text. sentació,queper anosaltres signifca-
�antsdelRaval.ElCasalde�ensaunade- Enaquestsentit,caldestacarlabona vatotunreptei,amésamési sobretot,
terminadamaneradetreballarcontra �einadeldirectordelmuntatge,Albert estem doblement contents de l’assis-
l’exclusió social i la seva raó de ser és, Capell,al’horadedecidirelcàstingen- tència de públic i de la recaptació que
prioritàriament, donar una alternati- treelbennodritelencdelacompanyia hem donat a l’entitat que treballa per
vaalsnens,nenes ijovesamb mésdif- delaSoci.Elcertésqueelsdiversoscom- alsnoisinoiesdelRavalenriscd’exclu-
cultats socials. ponentsdela�amíliaprotagonistavan sió social”, comentava la delegada de

Cal dir que amb aquesta oenagéhi serrepresentatspelsactorsi lesactrius Teatre Barcelona,Victòria de Lucas, a
col·laborenmésde 1.200personesque idonis. I això que és una la sortidade la representació.
sumen es�orços per donar empenta a obradedirecciócomplexaiqueexigeix
lesaccionsdecaràctersocialdutesater- al repartimentunes�orç considerable
me albarri barceloní del Raval.Elsvo- per tirar endavant la interpretació. LaTeatral va completar el periple que
luntaristreballenalbarri involucrant- En aquest sentit, la reacció del pú- durant el 2017va �er amb l’obra
s’hi,aportantrecursos,coneixements, blicquevaomplir lasaladel teatregra- ,quelacompanyiadelaSocivare-
implicantpersones i,endefnitiva,ge- cienc on esva representar l’obra con- presentarendiversosescenarisdurant
nerant accions socials i educatives. frmaquelarepresentacióvasertotun totl’any,ambtresrepresentacionsmés

Lluny deNuuk

Lluny
deNuuk

Lluny deNuuk

L’anti-
quari

Teat�e Ba�celo�a va �ep�ese�ta� ‘L’a�tiq�a�i’, ‘El visita�t’ i ‘Ll��y de n��k’
amb funcions a bene�ci de diverses oenagés i fundacions

Latea��almé� �ol�dà��a

elc���ld�l� i�f����

d�lR�v�l

–

–

C. JunTA DE COMErç, 16

08001 BArCELOnA

web@casaldelsinfants.org

El Casal dels I�fa�ts del raval es

va c�ea� l’a�y 1983 de la vol��tat

d’��g��pde pe�so�esvi�c�lades

al ravalde teixi� �� ba��i amb més

opo�t��itats pe� als i�fa�ts i les

famílies.

Més de 30 a �ys des p�és ,

aq�est espe�it es co�ti��a e�co-

ma�a�t a tots els ba��is o�elCasal

act�a.

Aq�esta e�titat defe�sa ��

modeld’e�titat sociala��elada a la

-

p�omís amb els d�ets i les opo�t�-

�itats,pe�òtambéamb la capacitat

d’i�vol�c�a� la ci�tada�ia i les i�s-

tit�cio�s e�aq�ests mateixos ob-

j ecti�s i de ge�e�a� p�oj ectes de

comunitat ials barrisambuncom

proximitat.

‘Llu�y d� nuuk’

‘L’����qu�r�’
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Dates: secció:
LLocs: activitats:

AnuAri pAs 2017 1 � 2 de deseMBre teatre Barcelona

Barcelona recaptatòries

Fund���� Ludàl��

a��������� síndr�m�
d’a�p�rg�rd�l M�r��m�

c�llb��� p�r� l� s�l�d�r����

–

–

–

–

–

–

C. BALCELLS, 13-15

08024 BArCELOnA

C. Dr. COrBErA, 22-24, BAIxOS

08328ALELLA

PASSEIG DE LA FuMADA, 8

08293 -COLLBATó

www.ludalia.com/ca/

sac.maresme@gmail.com

solidaritatcollbato@gmail.com

nasc�da l’a�y 2001, p�eté� �es-
po�d�eaa�ysd’i�q�iet�d i�eces-
sitatsdejoves iad�ltsambdisca-
pacitat i�tel·lect�al i de les seves
famílies,q�a�ta l’aïllame�tsocial
e� q�è es t�obe�.Vole� ga�a�ti�
els d�ets c�lt��als, el d�et a ��
temps d’oci q�alitati�, eld�et a la
i�cl�si� social i eld�et a ��avida
dig�a d’aq�est col·lecti� e� �isc
d’e�cl�si�social.

L’Associaci�Sí�d�omed’Aspe�ge�
del Ma�esme �ei� el 2008 pe� la

-
tats pe� la sí�d�ome d’Aspe�ge� i
TEA (T�asto��de l’Espect�eA�tis-
ta). Fome�ta la defe�sa i la p�o-
tecci� d’aq�ests i�fa�ts, adoles-
ce�ts i ad�lts amb �ecessitats
d’aj �t o i�te�ve�ci� dife�e�ciada
�especteals p�og�amesge�e�als
d’ate�ci�oed�caci�. L’associaci�

Dedicada a l’acollida estival de també p�omo� el s�po�t a famí-
�e�s de Bielo�ússia, de la �egi� lies amb��memb�eq�eti�g�i la
afectadapeldesast�ede laCe�t�al sí�d�ome.
��clea� de T�e��òbil (uc�aï�a)
l’a�y 1986.

L’Associaci� de Collbat� pe�a
la Solida�itat o�ga�itza estades a
Collbat� pe�a aq�ests �e�s, q�e
s��acollits pe�famíliesvol��tà�ies. Cà�itas és l’o�ga�itzaci�de l’Esglé-

Es t�actade �oisq�evi�e�a la sia catòlica d’àmbit i�te��acio�al
coma�cade Ko�ma,��ade les zo- -
�es més afectades pe� la �adiaci� bat�e la pob�esa de les pe�so�es. L’aco-
i ��a de les zo�es més pob�es
d’aq�esta à�ea. L’ú�ica aj �da q�e ce�t�alde la sevaact�aci�. La c�eaci�de
�ebe�aq�estes famíliesés la �os- Cà�itas d’Altaf�lla va se� imp�lsada pel
t�a. A més d’aj �da� els acollits a bisbat de la diòcesideTa��ago�a i té pe�-
millo�a� la seva sal�t amb l’estada so�alitat j ��ídica eclesiàstica i civil. La
acasa �ost�a,t�eballempe�q�èe� �a��a de Cà�itas a Espa�ya està co�sti-
�� f�t�� p�g�i� te�i� l’opo�t��itat t�ïda pe�més de 5.000Cà�itas pa��oq�i-
devi��e e���a zo�a �o �adiada. als, 68 diocesa�es i les co��espo�e�ts

Cà�itas a�to�òmiq�es.

unió de 6 famílies amb�lls afec

dedicadaaactivitats benè�quespercom

lliment és la raó de ser de Càritas i l’eix

ActivitAts

en tres escenaris di�erents, comva ser tat intel·lectual, comamitjà d’adapta-
elTeatreFomentdePiera,queva tenir cióiinclusióalasocietatd’aquestesper-
lloc el 18denovembreenelmarcde la sonesicomageneradordediversesha-
41aMostra-ConcursdeTeatredePiera, bilitats i de sentiments de plaer,
alaquallanostracompanyiavasercon- d’amistat, d’espontaneïtat, de �anta-
vidadaaconcursar. siaoimaginacióidegaudi,aixícomde

Esdónalacircumstànciaqueaques- creativitat,expressivitatidesenvolupa-
taésunaobrainclusiva:“Ensva�ermol- mentpersonal.
ta il·lusió que la nostra obra �os selec- LesbutaquesdelRegina,l’escenari
cionada per participar en el concurs i queacull lesrepresentacionsdelaTea-
encara més tenint en compte que es traldurant latemporadade2017,esva
tracta d’unaobra inclusiva, en la qual anaromplintd’unpúblicmajoritària-
comptem amb dos actors amb la sín- mentfdel alsmuntatgesde la compa-
drome d’Asperger”, explicava sobre nyiadelaSoci,peròtambédenou,amb
aquest punt la delegada de laTeatral, ganesd’assistiraunaescenifcaciód’alt
M.VictòriadeLucas. nivell, en els registres del teatre ama-

Unasetmanadesprés,lacompanyia teur Esvarecaptar laquantitat exacta
de la seccióTeatreBarcelonavaportar de 1.527euros.

a la localitat deCollbató.Va L’acciódel’obratranscorrelanitdel
serel25denovembreambmotiud’una 22 d’abril de 1938. Els soldats nazis
gala a �avor de l’oenagé local Collbató s’han emportat l’Anna, laflladel doc-
per a la Solidaritat, que es dedica a or- torSigmundFreud:unhomearajavell
ganitzaracollidesd’estiuperanensbie- imalalt que rep,just aquestanit d’an-
lorussos que viuen en una regió que goixa,unaestranyaidesconcertantvi-
va patir els e�ectes d’irradiació greus sita…Entotesdues�uncions,elscomen-
provocatspeldesastredelacentralnu- tarisquesesentienambal telóabaixat
clear deTxernòbil (Ucraïna) de 1986. eren de reconeixement a la capacitat

I lacosanoesvaacabaraquí,jaque dels actors per �er-se seu un text amb
el3dedesembrelaTeatralesvapresen- matisosiqueexigiaunesbonesdotsin-
tar al teatremunicipal de la localitat terpretatives.LaTeatraldónalatalla,a
tarragonina d’Alta�ulla, onva �er una escena i col·laborant amb el PAS.Això
altra representació de que és teatre,això ésPAS!
va sermolt ben acollida pel públic al-
ta�ullenc.En aquesta ocasió, la �unció
esva �er abenefci de Càritas Diocesa-
nad’Alta�ulla.

ElJoveTeatreReginadeBarcelonaesva
vestird’estrena.Elsdies 1i 2dedesem-
bre, la companyia de la secció Teatre
BarcelonadelaSoci,laTeatral,hivare-
presentar l’obra , d’Eric-Em-
manuel Schmitt, sota ladirecciód’Àn-
gelaNavarro.

“Es tracta d’una obra distreta que
ha subjugat totamena de públics als
moltspaïsosons’haestrenat.Ami,per-
sonalment,emvacaptivar l’any 2009,
quanlavaigdescobririnterpretadaper
unmagnífc grup amateur He de dir
quem’agrada im’interessa observar i
aprendre dels comentaris sincers i de
lesreaccionsdelpúblic”,explicalama-
teixa directora poc abans de la prime-
ra representació.

EnelmarcdelPAS,larecaptacióob-
tingudaenlesdues�uncionsanavades-
tinadaa laFundacióLudàlia,unaenti-
tatsocialbarceloninadedicadaa�omen-
tar i promocionar activitats de lleure i
cultura per a persones amb discapaci-

.

L’antiquari

L’antiquari,

El visitant

.

‘el������n�’

Càritas dioCesaNa d’altafUlla
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Bravo!Va ser el 22dedesembre.El �red
nadalencvaquedar�ora,perquè,adins,
l’ambient s’anava escal�ant amesura

que el públic omplia l’Auditori de l’emblemà-
ticespaideculturaiartsbarceloní.A l’entrada,
hi havia una urna on els assistents van poder
�erelsseusdonatius.Mentrestant,elscantaires
acabavend’afnarveusiespolsarels “lògicsner-
vis que sempre portes a dins abans d’una ac-
tuació”,reconeixiaeldelegatdeCantCoral,Jo-
sepMitjans,undels30componentsdelaCoral
Caelum i un dels cinc tenors de què disposa el
grup,just abansde començar el concert.

La vetllada va estar, una altra vegadamés
i comésel costumquanestractadelaCaelum,
a l’altura. Per a l’ocasió, el grup de cantaires
de la Soci, acompanyat per la solista Christi-
naKoch,amb FredericOller al piano i lavioli-
nistaMireiaVila,va estrenar una arran-
jadapel director Óscar Peñarroyade cançons
de Lluís Llach.

Així,sotael títol ,laCae-
lumva cantar, seguides, és a dir, sense parar,
algunes de les obres emblemàtiques del can-
tautor,apartirdelacèlebre ,
enllaçadaamb i ,pas-
sant per una peçamolt poc coneguda com és

...
Va serunainterpretacióambmoltde senti-

mentquevaconnectarcompletamentambun
públic entregat.

Lasegonapartdel concert,lacoraldelaSociva
dedicar-la a interpretar una selecciómolt ben
triadade cançonsdeNadal quevan �er lesdelí-
ciesdelpúblic,quevaacabarcantant iacompa-
nyant elscantairesde laCaelum.Peces tanme-
ravellosescom ,
, deJohnLennon,

(delmusical ,de Claude-
Michel Schönberg), deG.F.Haen-
del, ...

Unavariada i extensa cantada de nadales
queva envair completament l’emblemàtic au-
ditorid’unesperitnadalencamb el segell de la
Soci idelPAS.I ésqueelconcertdelaCaelumal
CaixaForum, aquestavegada era a �avor de La
Marató de TV3 2017, dedicada a combatre les
malalties in�eccioses.

suite

Entre l’amor i lamort

Campanadesamorts
Cantde l’enyor I si canto trist

La tata

Ésmitj anit Ding dongj oiadaltdel
cel Happy Christmas WarIsOver
Pel desert Martin Guerre

J oia en elmón,
SantaNit

n�d�l��

( )

La secció Ca�t Coral ofereix u� co�cert de nadal
al CaixaForum a bene�ci de La Marató de TV3

ca��a��o���a
le�malal��e� ��fe���o�e�

AnuAri pAs 2017

ActivitAts

Data: secció:

LLoc: activitat:

22 de deseMBre cant coral

Barcelona recaptatòria

L� M�r��� ����r�
l�� m�l�l���� ��f��������

Lesmalalties i�feccioses esta� te�e�u�riscafegitdete�ir i�feccio�s

causadespermicroorga�ismes oportu�istes e� aquests dispositius

patòge�s (bacteris,virus, fo�gs i pro- perma�e�ts. La majoria de malalties

tozous)quee�tre�alcos iesmultipli- -

vidusalsaltres ipode�afectarqualse-

Cada microorga�isme s’i�stal·la i volperso�a.

prolifera e� u� lloc difere�t del cos Tothomti�dràu�esqua�tes i�fec-

humà, depe�e�t de la sevavia d’e�- cio�salllargde lasevavida.Lamajoria

trada icaracterístiques. Les perso�es só�lleus,peròalgu�essó�moltgreus

que porte� pròtesis ortopèdiques o

vàlvules cardíaques o �eurològiques ràpida.

infeccioses es transmetend’uns indi

quen�nsque produeixen lamalaltia.

i poden portar a la mort de manera

reCaptaCió solidària

a�gun�� �� ��� v�u�
f�m�n�n�� �� ��
C������ �� s�c�.



61

La secció Fútbol 7 Alicante, nois que s’homereixen tot i dels quals que els provoca la seva discapacitat �í-
amb el delegat,JulioAranda hempogutobservarl’evolucióquehan sicaopsíquica”,vaa�egir el delegatJu-
García,alcapdavant,vasercon- experimentatgràciesal’a�any desupe- lioArandaGarcía.

vidada per la secció Hércules CF Para- racióperassolirelqueesproposin”,ens La secció Fútbol 7Alicante espera
límpico, a participar en les activitats indicava. concretar una nova activitat amb
que esvan programar amb motiu del aquestaescolaesportivade l’Hércules
Dia de les Persones amb Discapacitat, CF, que té més de 60 nens ijoves sota
queesva celebrar el 3dedesembre. Lajornadava ser molt completa, tot- la sevadisciplina.Val adir que,elmes

Els nostres associats vanjugar un homs’hovapassarmoltbé,esvanmar- dejuny passat, l’HérculesCFParalím-
partit amb aquest equip dejugadors car molts gols, enmig d’un ambient pico es va proclamar campió estatal
discapacitats, igual comja havien �et molt positiu en què no van �altar les de la Lliga Nacional de Futbol 7 per a
l’any anterior. Per tant, aquestava ser mostresd’a�ecteperpart delsnois. Discapacitats i alguns dels jugadors
unaactivitat compartidai repetida,és “Aquests tipus d’activitats els aju- han�ormatpartdelaSeleccióParalím-
a dir, queva complir amb un dels pro- den molt a superar els impediments pica espanyola.
pòsitsdel PAScomésel de la continuï-
tatenlacol·laboracióentrelesseccions
adherides i les entitats socials amb les
quals es col·labora.

En aquest sentit, el delegat alacan-
tí �eia aquestavaloració del que havia
signifcat per a la secció Fútbol 7Ali-
cante el �et de poder tornar a compar-
tit una activitat amb l’equip de l’Hér-
cules Paralímpico: “La veritat és que,
per anosaltres,poder atendre lespeti-
cionsdecol·laboracióambaquestsnois
d’una entitat emblemàtica d’Alacant
com és l’Hércules CF ens suposa una
gran satis�acció,ja que es tracta de �er
una acció de caràcter social amb uns

La secció Fútbol 7 Alica�te �s co�vidada pe� l’e�titat H��c�les CF
Pa�alímpico a pa�ticipa� e� el Dia de les Pe�so�es amb Discapacitat

Fú�bol 7Al��a��e

AnuAri pAs 2017

ActivitAts

Data: secció:

LLoc: activitat:

3 de deseMBre FútBol7alicante
Barcelona coMpartida

Hér�ul�� cF

–

–

ESTADIOJOSé rICO PérEZ

C. FOGuErErrOMEuZArAnDIETA,S/n

03005ALICAnTE

informacion@herculesdealicantecf.

net

ambl’objecti�decol·labo�a�dema�e-
�a activa e� la i�teg�ació socialde les
pe�so�esat�av�sde lap�àcticaespo�-
tiva, l’ed�cació iel lle��e.

Així, laseccióH��c�les Pa�alímpico
va ��ixe� de la col·labo�ació del cl�b
alaca�tí amb les e�titats G��po SIFu i
COCEMFEAlica�te,ielse�p�ime�eq�ip

L’H��c�les CF, ��a de les e�titats es- competeixe� la Lliga nacio�alde F�t-
po�tives ambm�s sole�a de la Com�- bol7. L’escolacomptaambespo�tistes
�itat Vale�cia�a, va decidi� posa� e� d’edats comp�eses e�t�e els 10 a�ys
ma�xaelp�ojecteH��c�lesPa�alímpico fns a la categoria sènior.

e�p�r�� d� �up�r����
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Dins el marc del Pla d’Acció Social, hi 
ha un tipus d’activitats amb unes ca-
racterístiques més o menys iguals i es-

pecífiques pel que fa a la concepció, a la mane-
ra d’activar-les, a una durada en el temps més 
llarga, així com a un determinat nombre de par-
ticipants, etc. Així, aquestes activitats estan en-
globades en la categoria de Compartir el Talent.

L’objectiu de Compartir el Talent és posar 
en marxa projectes en col·laboració amb altres 
entitats que es dediquen a la funció i assistèn-
cia social, amb la voluntat d’oferir els coneixe-
ments professionals, acadèmics, tècnics, cul-
turals... dels nostres associats i beneficiaris a 
disposició de programes d’educació, forma-
ció, assistència, promoció i divulgació d’una 
activitat formativa, cultural, esportiva o de 
qualsevol altre tipus amb finalitats sempre al-
truistes. 

En qualsevol cas, són projectes transversals, 
ja que els posen en pràctica els nostres asso- 
ciats, ja sigui a títol individual o a través de les 

seccions, i repercuteixen directament sobre col-
lectius concrets.

El període que abraça l’Anuari 2017 inclou 
quatre projectes que, per les seves característi-
ques, s’engloben en el marc de Compartir el Ta-
lent i en els quals l’Associació del Personal de 
”la Caixa”, a través del Pla d’Acció Social, hi ha 
pres part d’una manera activa i protagonista. 
Es tracta del projecte d’Educació Financera a les 
Escoles de Catalunya (EFEC), del Projecte Coach 
per ajudar a persones a trobar feina, del projec-
te Et Fem Costat, que dóna suport als nois en 
etapa educativa i en risc d’exclusió so-
cial, i de la convocatòria del certamen 
literari Mira’m als ulls i l’edició del lli-
bre amb els relats guanyadors, la ven-
da del qual es fa a benefici d’una enti-
tat social. 

A continuació us presentem la cro-
nologia dels quatre projectes Compar-
tir el Talent del Pla d’Acció Social que 
inclou l’Anuari 2017. 

Compartir el Talent

posem en marxa 
projectes 

transversals 
amb entitats del 

tercer sector 
que es dediquen a 

l’atenció social

AnuAri pAs 2017
projeCTes
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Data: activitat:

LLoc:

AnuAri pAs 2017 28 de febrer compartir eltalent

barcelona

El 10 d’octubre a Barcelo-
naiel 30delmateixmesa
Madrid,van tenir lloc, en

elmarcdelsmagnífcsCaixaForum
d’ambduesciutats,elsactesdepre-
sentaciódel llibre

Unsmesosabans,el28de�ebrer
esvatancarelterminidepresenta-
ció dels originals quevan partici-
parenla2aediciódelPremideRe-
latsMira’malsulls,organitzatper
l’AssociaciódelPersonaldinselseu
Plad’Acció Social.

Convocat sota el lema “El que
moulamevavida”,esvanrebreun
totalde1.180relatspresentats,una
xi�ra rècordque ens satis�àmoltís-
sim,ja que demostra que el certa-
menemmarcatcomunprojectedel
PAShaquallat iqueel seumissatge
detransmetrevalorssocialsatravés
de l’escriptura ha estat per�ecta-
mententèspelsmésdemilconcur-
santsquevanenviarelsseustreballs.

El Mira’m als ulls es va convo-
carpercategories:In�antil (menors
de12anys),Juvenil (de13a18anys),
Adults (de19a64anys)iGentGran
(demés de 65anys). El tema d’ins-
piracióescollitperala segonaedi-
cióvaser“Elquemoulamevavida”,
ésadir,aquells�etsrelacionatsamb
elsvalors solidaris i que,d’alguna
manera,enshagindeixatpetjada...

L’objectiufnaldelMira’malsullsés
con�eccionarun llibre amb tots els
relatsfnalistes,encadascunadeles
quatre categories.Degudament il-
lustradaimaquetada,aquestaobra
conjuntas’editaràiesposaràalaven-
daalpúblic,iels�onsrecollitsesdes-
tinaranaunacausasolidària.

L’entitat bene�iciària de la re-
captacióobtingudaperlavendadel
llibre perdecisiódels
associats quevanvotar-la a través
delnostrewebiquehacomptatamb
l’aprovaciódelaJuntaDirectivaha
estatL’AsociaciónNacional Síndro-
mesEhlersDanloseHiperlaxitudy
colagenopatias (ANSEDH)

Mira’m als ulls.

Mira’malsulls

obje���us

,

.

l’a��o�����ó ��� p���o��� ����� �� �o��o���ò��� �� �� ��go�� �����ó
��� p���� �� r����� m���’� ��� ����, ��� 1.180 ������ ����������

elq��m�� la ���t�av�da

aNSEDH

–

–

C. NumaNCia, 8

30565 LasTorres de

CoTiLLas (murCia)

La Soci

LaSoci

LaSoci

ehlersdanlosvascular@

gmail.com

Fo��v����, ������o�co��o����� �� r������ �

e�����èg���� �� F������ó b���à��� ”��c��x�”;

-

e�j ������� iip������ r����� m���’���� ���� � �o�·���o���o��� ); l��í� u������,

���� �� ����� fo���� ������� ������� �x������������c�����s��� l����� b�����o-

q���g���������������������j���ò��� �����à��� );mo��-

��� �’à���� �� �� �������: ������ m��������,����g����� �������ó l��-

-

���������pas); l�o���çsá��h�zv����o��, �o����� ��o�·���o���o���� ).

�o������é����o�g����z�- ���� ������ ��� ����� h�

��ó ����� à��� �� �����

q������������o�����- ���o�����������g�ò����.

�o��, �j ���� � o������� ��� -

�o� �� �������g���ó ����-

�� ��������� g��è��q��� ������o���qüè�����.to�

h������à����, ���������- -

l’a�o�����ó� n���o������ ����� ��o������������o�- ��o�����q���������������

sí���o�� �� eh���� d��- ����) � ��� ���� f��������,j � ��� ����o��� q�� ��� ��-

- q�� �� ����o���������� ���x��.

escriptor (associat imembredelPAS);Àngel

BartomeuNicolau Ribas, crític literari (asso

na (associat icol·laboradorde

PepAlbanell,escriptor(associat imembre tura Barcelona (associada), i Roser Pàez,
delPAS);JoaquimCarbó,escriptor(associat i membrede lasecció Lectura Barcelona (as

ha nombroses di�cultats

L’ANSEDHtambépro
afectatsperlessíndromes
d’Ehlers-Danlos (ungrup tí�cade lessíndromes i les

aixòambla�nalitatdemi

los,Hiperlaxitudycolage

projeCTes

Elj ur�� del M�r�’m
�ls ulls 2017

fer elecció

e�s guanyado�s
qu�vanass�st��
a�s a�t�s d�
p��s�nta��� d�
Ba����ona
(a da�t) � d�
Mad��d (a ba�x).
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catalunya

Enguany s’ha completat la 5a productesdecrèdit,ihanexplicatcom Aixídoncs,d’unamanera senzilla
edicióis’hainiciatla7adelpro- evitar els casosde sobreendeutament, però duta a terme perbons pro�essio-
jecteEFEC,elprojecteEducació i altres casos d’inversions, de situa- nals del sector fnancer (que hi parti-

FinanceraalesEscolesdeCatalunyaper cionsfnanceres quotidianes i planif- cipen de �orma altruista), el Projecte
dotardeconeixementsfnancersbàsics caciófnancerapersonal,etc. EFEC s’ha erigit com una eina �orma-
els alumnes de quart de secundària tivaperquèelsalumnesaprenguinels
(ESO),ensessionsimpartidesperpro�es- conceptesbàsicsdeculturafnancera.
sionals de l’economiafnancera. I l’As- Unadelesnovetatsdestacadesdel’edi- I la Socihi contribueix,en elmarc
sociació del Personal, a través del PAS, ciódel curs2016-2017ésel llançament del PAS i dins del projecte Compartir
ha tornat a serun delsmotor de capta- del’APPEFEC,desenvolupadaperl’IEF. el Talent, tot aportant l’experiència
ciódepersonalenl’àmbitde”laCaixa”. L’aplicació és un joc amb preguntes pro�essional ielsconeixementsteòrics

Precisament,lapeculiaritatdelpro- d’educaciófnanceraperalmòbiladre- del nostre personal. I des de la prime-
grama és que els tallers d’educació f- çadaals alumnesquerebenels tallers. ra edició.
nancerasónimpartitsperpersonesvin-
culades a bancs i entitats �inanceres

ro�essionals en exercici ojubilats),(p
queho�andemaneraaltruista.Ielspro-
�essionalsdelaSocihanrespostalacon-
vocatòria.

En el curs 2016-2017 el programa
s’ha consolidat amb 320 centres esco-
lars d’arreu de Catalunya inscrits, la
qualcosasignifcalarealitzaciódemés
de 10.300 tallers per a més de 55.000
alumnes.En aquest context, l’Associa-
ciódelPersonalhaaportat47companys
de la Soci inscrits que han participat
coma�ormadors,impartint els tallers
de gestió de pressupostos personals i

L’Associació del Personal de ”la Caixa” participa per cinquè any
�� �� ���� ���� eFec i hi ������ 47 f��m�����

C�m�a�t�� �l tal��t
� �����ya�a l�� ��c�l��

Pr�je��e EFEc

–

–

av.josep

tarradellas, 123

08029 barcelona

efec@iefweb.org

� e��ò�i�, �� ���f���i�-

im����i������������um- ��� d������m��� �’e�-

��� �����������. -

aqu��� ���g��m�

�’��u���ió f i������� �’��� ���iu �� ����� � ��

�’�mm���� �� ��� ����- �iu�����i� �� ��m��-

e��������� eFecé����- m����i��� �’��g��i�- �è��i�� ��� ��� �� g��-

��qüè��i� ��� ���� ���� m�� i�������i�������m �i���������u� i�g������

eFep�� ��c�mi��ió eu- ��� �’o�g��i�z��ió ��� � i ��������, i ��i��� �ixí

�����,qu��� �������� ��c�������ió i��d����- ��i���i� �’�x��u�ió fi-

u����à��i���u������m� ���u��m��� e���òmi� �������.

(OCDE) i laUnió Europea

nals delsector fnancer (UE), i està supervisat

senyament de la Gene

ralitatdeCatalunya,amb

c�mp�r��relt�len�

projeCTes
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El 7demarç esvadur a terme
la formació als mentors dels
joves al CaixaForum de Pal-

ma gràcies a la implicació de la terri-
torial en el projecte i a la col·laboració
de la Soci.
Durant dosmesos, elsmentors de

CaixaBankid’altresempresesfaranles
quatresessionsdementoriaambelsjo-
ves assignats al projecte i tornaràa ser
el CaixaForumde Palma l’escenari de
lacloendad’aquestaterceraediciódel
ProjecteCoachaMallorcaelproper28
d’abril.Una festa en la qual es troben
tots els agents:mentors,joves, tutors i
l’equipdelaFundaciónExitvinculada
al projecte.
El Projecte Coach ésuna iniciativa

delaFundaciónExitquepreténreduir
l’abandonamentescolardejovesenrisc
d’exclusió social a través del i
del L’objectiuésquetinguin
unamotivaciópercontinuarestudiant
mostrant-los la realitat de l’empresa i
ajudant-los amillorar la seva emplea-
bilitatmitjançant la incidènciapositi-
va en la seva autoestima,motivació i
orientacióprofessional.
Així,durantquatresessions,elsfor-

madors,entreelsqualshihaassociats
nostres, tutelen elsjoves que tenen as-
signats, i els ensenyen per dins què és
elmóndel’empresa,presentant-losals
seuscompanys ipotenciant el concep-
te de treball en equip i de compromís
per mirar de potenciar-ne lamotiva-
cióper continuar la seva formació.

En aquest sentit, el Projecte Coach és
unvalor afegit per als associats en ac-
tiu,ja quemillora les seves competèn-
ciesprofessionals in’enforteix el senti-
ment depertinença.
Des de la Soci donem tot el nostre

suport i col·laboració a les direccions
territorials,fentdecanalitzadorsiapor-
tant el nostre personal. En l’edició de
Mallorca,vuit dels nostres companys
hivanparticipar.

coaching

mentoring.

v�l�r�feg��

l’a��������� ��� p������� �� ”�� c����” ���·������ ��� �� p��� ����
c���� �� �� F�������� e��� ��� �� �� ��� � ����� � m�������

p��ac����g���q��
��d��x���l� ��t�d��

Fund���ón Ex��

–

–

c. eraso, 31

28028 madrid

info@fundacionexit.org

��� ������g���, ���� ��ç�� �� �è����� �
�’��g���� �� �’����������� ���� �����
�������������, ��� ��� �������� ��-
���g��� �� �� ���� ������èg�� �����-

� ���� �� �����’�������� ������.
l’��� ����� �� �� F�������� e��� �� �� a�� ��� ��� ��� ��� ������à����
����������������� �����’����������- ����������� � ������� ��������, � �� ���
���� � ������ �� ���� ����� f�������� ������ ����������� �� F�������� e���
���������� ��� �������������f�g�� � ���à��������������� ����������’��-
��� �������� � �������������������� ��� ����� �������� ���� � ������ f����:
�����.e������ò������ ��F��������e��� c����,�d�� �Y��.

sarialla formació i la inserció laboralde

DatES: activitat:

LLoc:
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mallorcaprojeCTes

el projecte coach
és una iniciativa de
la Fundación exit
que pretén reduir
l’abandonament

escolar dejoves en
risc d’exclusió social

Durant quatre sessions,

els nostres formadors

tutelenelsj oves que

tenenassignats i els

ensenyen perdins què és

elmónde l’empresa.
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En el marc del Pla d’Acció So-
cial,unadelesiniciativesenles
quals l’Associaciódel Personal

de ”laCaixa”ha impulsat el projecteEt
FemCostat.

Estractad’unainiciativaquepermet
quequalsevolmembredelaSoci,en�un-
ciódelasevasituaciópersonaliaptituds
pro�essionals,puguio�erirelseuassesso-
rament ielposterior seguimentdelpro-
céspertirarendavantunainiciativaem-
presarial.Enaquestsentit,EtFemCostat
ésunprojecteenelqualunequipdemen-
torsde la Soci assessoraaltresbenefcia-
risquevulguinemprendreunnegoci.

ElprojecteEtFemCostatposaencon-
tacteelsmentorsielsemprenedorsbene-
fciaris.Així,delamàdedi�erentsexperts,
t’acompanyemit’ajudematrobarlesmi-
llorssolucionsalesnecessitatsdelateva
empresaonegoci.

Comesveu,totsurtdel’Associació.Totde-
pèndelagran�amíliaqueéslaSoci:uns
ajuden (elsmentors) i els altres són aju-
dats(elsemprenedors).Iquinssónelsper-
flsdelsmentorsidelsemprenedors?

Elmentorésunassociatobenefcia-
ri, pro�essionalment que atresorauna
dilatadaexperiènciaendi�erentsdisci-
plines per poder assessorar els empre-
nedors.Per la seva banda, el per�il de
l’emprenedor és el d’aquella persona
que vol tirar endavant una iniciativa
empresarial i que necessita assessora-
ment.Elsemprenedorspoden,ono,ser
benefciarisde la Soci.

El projecteEt Fem Costat s’haadreçat a
lespersonesdelcol·lectiuquehanvolgut
posarenmarxaunnegociperguanyar-se
lavida,amb lafnalitatd’assessorar-les i
acompanyar-lesenlasevainiciativa.

Enaquestprimerany,quecalvalorar
comdeprovapilot,d’unabandavanser
45els associatsqueesvanmostrar inte-
ressats a �ormar part del projecte,dels
qualsfnalmentvanser9lespersonesque
vancompletarla�ormació,i,d’altraban-
da,esvaatendrea7benefciarisquevan
requerirassessorament.

Men��rs �emprened�rs

F�rm���ó

l’a��������ó ��� p������� �� ”�� c��x�” ������� �� ���� ���� e� F�� c�����,
en �uè un e�u�p de �en�ors assessora als benefc�ar�s e�prenedors

T’a� �d�mac��a� la t�va �m����a

Data: activitat:

LLoc:
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barcelona projeCTes

el projecte et Fem
costat s’ha adreçata les
persones delcol·lectiu

vida,amb la Finalitat
d’assessorar-les

en la seva iniciativa

qUE HANvOLGUt POSAR
EN mARxA UN NEGOCi
PER GUANyAR-SE LA

Tot surt de

l’Associació, tot

depènde la gran

família que és la

Soci: uns aj uden i

els altres són

aj udats.
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El Pla d’Acció Social ha �et possi- En lespàginesque segueixen,i comen
ble que l’Associació del Personal elsanuarisanteriors,volemcedir laparau-
de ”la Caixa” col·labori amb mol- la a trespersonalitats, les refexionsde les

tes entitats socials que �ormen part quals enriqueixen el contingut de la nos-
d’aquest ampli,sòlid i robustboscdela so- tra publicació anual alhora que serveixen
lidaritat que en diem tercer sector social. peraprendrei,tambéi sobretot,perenten-
La �orçade totes les entitats amb lesquals dreunamicamésquinésel sentit,laneces-
ensrelacionematravésdelaSoci,aixícom sitat i laurgènciadelesaccionssocials i so-
la seva capacitat d’acció directa per aju- lidàries.
darpersones i col·lectiusnecessitatsd’em- Estractadetresveusacadèmiquesamb
para,de suport,d’ajut i dejustícia social, un ampli bagatge en l’estudi de l’econo-
sónuna�ontd’inspiracióiunexempleper mia social i d’unaactivista social incansa-
a nosaltres. ble.

Col·laborar amb totes elles, �acilitar-los Tenim el plaer de convidar-vos a la lec-
la seva tasca i compartir amb les persones turadelescol·laboracionsqueperal’
alesqualsajudenotutelenlesnostresacti- han �et:GuillemLópezCasasnovas,
vitats i coneixements és en l’essència del pro�essordelCentred’InvestigacióenEco-
nostrePAS.Finsaquí,enaquest nomiai SalutdelaUniversitatPompeuFa-
hem pogut repassar quinaha estat l’acció bra;PereGuinjoanEstivill,pro�essor asso-
delnostrecol·lectiu,tantpelque�aalesac- ciat d’Economia a laUniversitatAbat Oli-
tivitatsde les seccions com alesque s’inte- baCEU,iMartaEsteveZaragoza,directora
grenenelprojecteCompartir elTalent. general de laFundació Carulla.

Anua-

ri 2017

Anuari2017

u���v��� ���a����d��

EN LES PÀGiNES qUE

SEGUEixEN CEDim

ELCONtiNGUt DE

la paraulaa tres

personalitats, les

reFlexions de les

quals enriqueixen

l’‘anuari 2017’
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durada comença a disminuir, però es contraposicióalpagamentdelloguers),
manté en nivellsmolt elevats. El pro- (ii) el còmputderendesdisponiblesen
gréstecnològicdominantenl’actuali- termes de capacitat de compra e�ecti-
tatsubstitueixeltreballreplicable.Això va,(iii)laconsideraciódedotacionsamb
a�ectaunampli segmentdel’ocupació pensionsmeritades (sinos’hipotacce-
noqualifcadai tambépartdelaquali- dir,l’estalvihadesermésgran,laqual
fcada,cosaquees tradueix enunapo- cosa la rendaresidual decreix) i (iv)un

Ésnotoriqueanivellmundial laritzaciódel’ocupacióidelssalaris.El cop comptabilitzades les prestacions
a�rontemun període prolon- procés de globalització deixa perde- públiques en espècie com a despeses
gat de creixement molt mo- dors,queesconcentrenendetermina- substitutives evitades (sanitat, educa-

dest. La població cada vegada creix des àreeso sectors. ció, serveis socials, que enun altre cas
menys (fns i tot es redueix en alguns Són necessàriesmesures que con- generen despeses o primes d’assegu-
països)ienvelleixrelativamentenmolts trarestin els e�ectes adversos del can- rançaaddicionals).
països occidentals i els avenços de la vi tecnològic i la globalització, orien- La�otografadelesnecessitatsrela-
productivitatsónmoltmoderats.Amés, tadesaelevar el creixementpotencial tiveshavariat.De�et,entre2007i2014,
aquest baix creixement està desigual- i amillorar la redistribució: datadel’últimadadadisponible,elrisc
mentdistribuït iéspocinclusiu: . depobresadelsnostresjubilatshadis-

ésel seumillordes- minuït sis punts (del 25,5%al 19,2%),
criptor.En e�ecte, els avenços tecnolò- precisament el queha augmentat per
gicsestangenerantun�enomendepo- a lamajoria. L’Enquesta Financera de
laritzacióenelmercatdetreballilaglo- Demitjana, tant pel que �a a la renda lesFamíliesensdiuqueelpercentatge
balització genera guanyadors i com al patrimoni, la gent granja no dejovesmenorsde35anysquesóncap
perdedors, i una percepció negativa són els pobres del país. Compte, però, de �amília enunallar independentha
dels col·lectius adversament a�ectats. amb lesvariàncies,jaquesónelmillor baixat del 16%al 10,5%.Aquest és l’es-
Pel que �a a la resta, el proteccionisme indicador de la necessitat relativa per cenari del benestar perdut, silenciós,
i el replegament intern s’estan instal- aunapolíticapública.Elpatrimoniestà d’unageneració:noemancipació,man-
lantales societats.És importantdeter- distribuïtmésdesigualmentquelaren- cade�einadigna,precarietat i incerte-
minarquèpoden�er lespolítiqueseco- da, però els seus di�erencials sónme- sa,natalitat.Laregressivitatdelestrans-
nòmiques i socials per contrarestar norsaEspanyaquealarestadelaUnió �erències intra�amilares (monetàries i
aquestes tendències. Europea (UE).L’EnquestaFinancerade enespècie) i lesd’acumulació idesacu-

La desigualtat global es redueix, lesFamílies (EFF,apartird’ara),quese- mulaciódecapital (donacionsillegats)
però augmenta dins de lamajoria de gueixunametodologiacomunaentre enel ciclevital nocompensa, sinóque
països.Laincidènciadel’aturdellarga elspaïsosdelaUE,o�ereix algunes sor- accentua lesdi�erències anteriors

presespel que �a a la riquesa relativa a L’habitatge,ensdiutambél’EFF,està
Europaun cop s’ha tingut en compte concentrat entre lagentgran.Compa-
(i)lariquesapertinençad’habitatge(en rant només els que tenen propietats –

jubilats respecte dels altres grups–, es
detectenperalsprimersvalorsquedu-
pliquen els de la resta, i quemostren
així un potencial important d’anuali-
tats i hipoteques inverses,o per a l’im-
postdesuccessionssiésaplicable,com
acomplementofnançament,perexem-
ple,delaavuidiaincompletalleidede-
pendència.

Endefnitiva,el �etdesergranjano
ensindicala�ragilitat socialqueapun-
tavaenelpassat,tantper lamenorde-
sigualtatquecontenenels seusindica-
dorsmitjans comper la seva evolució
disparrespectedelarestadepoblació,
i delsmésjoves enparticular.

Aixímateix,lariquesa,netadedeu-
te,de les llarshabaixatun25%fnsals
153.000 euros actuals,mentre que la

Noone lef t
toolow behind

for toolongfor toof ew

r����� d� l�� �c������� d������l���d�� � ll��g �������

La �ova f�ag�l�tat �oc�al

universitat pompeu Fabra

Elque diuen les dades

pera Espanya
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delsjubilatsnoméshoha�etenun6%. sostenible en fnançament, sense que lluitarcontral’abandonamentescolar
Peròmentreque,entermesdemitges, espuguipostularunacausalitatdirec- prematuricombatreelsestereotipsde
inodemitjanes,lariquesahaaugmen- ta o inversa entre la despesa social i el gèneredetectatsprematuramental’es-
tat per als nostresjubilats de 283.000 creixement (iviceversa).Lespolítiques cola;3) Limitar l’impacte de lapèrdua
euros l’any 2005a 328.000 euros l’any selectives,mésredistributivespereuro dellocsdetreball icombatreladesocu-
2011,ladelsinactiusielsaturatsbaixa- gastatperòdemenorincidènciapelseu pació de llarga durada:per �er-ho, en-
va de 126.000 a 101.000 euros, símpto- escàs import. �ortir les polítiques d’ajut als treballa-
ma inequívoc de lamajor desigualtat Enlamajoriadelspaïsos, elsingres- dorsdesplaçatsperlacrisi ielcanvitec-
de la distribució de la riquesa neta de sosrealsmitjansdelespersonesconti- nològic, o�erint-los assessorament,
lanostragent gran.Així,doncs,de tot nuen sentmés alts que els de les gene- auditoriesd’habilitats,i assistènciaen
això en resulta clar que les polítiques racionsanteriorsalamateixaedat.Però larecercade�einai reciclatge,i4)Prio-
públiques s’han de �er des de les va- aquestja no és el cas dels nascuts a la ritzar nivells adequats d’ingressos de
riàncies, tenint en compte les cues de dècadade1960encomparacióamb les jubilaciómitjançant una combinació
ladistribució i nonomés lesmitjanes. generacions nascudes una dècada dexarxes de seguretat en lavellesa, la
Aixòvol dir quenoespot seruniversa- abans.Ladesigualtatdels ingressosha pobresa i la soledat.
listes sense adequar, “proporcionar”, anat augmentant de generació en ge- Tot això ens deixa una agenda en
elsmitjansalsobjectius;ésadir,sense neracióalamateixaedatendosterços la qual s’hauria de considerar: 1)Una
prioritzar. dels països, i en particular entre els políticafscalmésneutraamb lesplus-

L’universalismeésmésconvenient g pru smésjoves, per als quals la desi- vàlues invertides peròmés agressiva
per als polítics,ja que prioritzar enca- gualtatésavuidiamoltmésaltadelque amb els guanys de capital realitzats a
raésvistper lasocietatcomuna�orma hoésper a lagentgran. part del sistema productiu (al margi-
dediscriminacióitambécomunacosa La salut,per la sevabanda, es rela- nal de renda); 2) Una política pública
còmoda per al gestor, a qui no li �a �al- ciona amb la �orta disminució de les més selectiva pel que �a a la despesa
tainstrumentarni laprovademitjans taxes d’ocupació apartir dels 55anys prioritzada que recuperi per aquesta
nidenecessitats.Peròno�er-ho,obliga d’edat,cosaqueindicala importància via lamés que probable regressivitat
aperdreel �ocusredistributiu i erosio- d’altres �actors, com ara la �orma en fscal introduïdaper labandadels in-
naencaraméslescomptabilitatsgene- què �uncionalacapacitaciópro�essio- gressos (és adir, la dualitat fscal amb
racionals. nal, el �uncionament delsmercats la- unaderiva de creixement d’impostos

borals i el disseny del sistema de pen- indirectes i uns tributsdirectes en els
sions.Demitjana,alvoltantdedoster- quals les rendesdecapital estiguinre-
çosdeladesigualtatd’ingressosalllarg lativamentmenysgravadesquelesdel

Delasituacióespanyola,podemdesta- de lavida es trans�ereix a la desigual- treball); 3) El redisseny d’uns pressu-
car-nealgunsextrems.Enprimer lloc, tat de les pensions, demenys del 25% postospúblicsméscentrats en les “in-
elcaràcterdecisiudelmercatdetreball per amolts països anglosaxons amés �raestructures del benestar”, és a dir,
(ladesocupacióhoerosionatot)i lacru- del 85% en aproximadament un terç a millorar el capital humà dels que
cialitat de les segones rendes per a la dels països de l’OCDE. Els que tenen parteixen d’una situació in�erior, en
desigualtat,ja que esmutualitzar els ingressosbaixostendeixenateniruna educació,en �ormació,ennatalitat.A
ingressos,encaraquesiguiacostad’una expectativa devidamés curta que els laHeckman! (És adir,mésprevenció i
baixa natalitat i d’una renda disponi- que guanyenmolt, i això redueix en- intervencions primerenques com a
blee�ectivamentmenysaltadel que la caramés les seves pensions totals en �ormad’inversiósocial),i4)Unarecon-
sumaaparenta.En segon lloc,més en- aproximadamentun 13%.Així doncs, sideració dels equilibris intergenera-
llàde ladistribucióprimàriadelaren- augmentar l’edatdejubilaciótendeix cionals del benestar que integri polí-
da,s’observaunaredistribuciómésper a eixamplar la desigualtat en les pen- ticapública,serveissocials ipolítiques
labandadelesdespesesqueper ladels sions totalsentre lespersonesamb in- laborals actives (treball digne,accés a
ingressos, amb una desigualtat (Gini, gressosbaixos i alts,perpetitque sem- l’habitatge, emancipació, natalitat):
rangs...)quenodesapareix,malgratque bli l’impacte. del al .
lasevatraduccióenbenestar (�elicitat?) Aquest és l’escenari, doncs, de les
i lasevaevolucióestiguia�ectadaperla noves generacions.Unmercat de tre-
demografa.En aquest sentit, lespara- ball precari, escassa o nul·la capacitat
doxesdelbenestar sónbenconegudes, d’estalvi,accésal’habitatgegairebénul.
ambunavaloraciópercebudad’expec- Davantd’aquestpanorama,aques-
tativamésexigent,�rustracióiqueixa, tes són algunes de les recomanacions
quan,per contra, superior és el desen- dels treballs comentats:
volupament assolit. En qualsevol cas, 1) Posar el �ocus de les interven-
més que la desigualtat, el que hauria cions en la primera in�antesa: iniciar
de preocupar és la pobresa i, fns i tot mesuresdeprotecciósocialaedatspri-
mésquelapobresa,lapolaritzaciócom merenques,especialmentperalsnens
avariablepronòsticdelarupturadela d’origen des�avorit; 2)Assegurar una
cohesiósocial.Entercerlloc,el compo- bona qualitat dels serveis que tenen
nentpúblicdelaredistribuciódelaren- curadelsnens i de l’educació in�antil,
da i lariquesadepèn�ortamentdelde- reduir el �racàsescolar,millorar leses-
senvolupament econòmic que el �aci coles des�avorides debaix rendiment,

Lavaloració de

les conseqüències

1

2workfare welfare
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OECD(2017),PreventingAgeing Unequally
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,

oecdpublishing, p�ris.
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Enlatotalitatdeleseconomiesavança- tit al’educació.Calquetothomtinguiaccésga-
des d’Occident, hi ha establert, amb rantit a una xarxa sanitària que diagnostiqui
unaextensiódiversa,l’estat delbenes- lesmalalties i apliquiuna senallauniversal de

tar.Anomenem “estatdelbenestar”al conjunt tractaments. Cal que totes les persones grans,
de prestacions públiques per atendre, amb co- incapaces de treballar per l’edat, gaudeixin
berturauniversal,lesnecessitatsd’educacióde d’una aportació de diners públics que els per-
nois inoies,deserveisd’atenció sanitària,dela meti mantenir un nivell devida decorós. I cal
provisió de pensions públiques dejubilació a també que totes les persones impossibilitades
les persones grans i, de manera creixent en devaldre’s per elles mateixes tinguin garantit
aquests darrers anys, de serveis d’assitència a l’ajutnecessaripertalquepuguingaudird’una
les persones impossibilitades de valdre’s per maneradeviureplenamenthumana.
ellesmateixes,ja sigui per edat,per malaltia o – En segon lloc, cal de�inir molt bé i resi-
per invalidesa. tuar el paper dels poders públics en aquest es-

Arreu on ha estat implantat, l’estat del be- quema. Les administracions públiques tenen
nestargaudeixd’unagranacceptació.Malgrat dues comeses que ningú altre no pot dur a ter-
els problemes en la seva defnició i gestió, és me. Els cal defnir els nivells de qualitat amb
objecte d’una gran estima per part de la po- quèaquests serveishand’ésserprestats i elscal
blació. I, tanmateix, cal dir que la provisió tambéassegurarquee�ectivament siguinasso-
d’aquests serveis,demanera totalmentgratuï- lits. I també han de proveir els �ons necessaris
taperal’usuari (ésadir,senseexigir-li capmés pertalqueaquestnivelldequalitatestiguiuni-
altracontribuciópersonald’allòqueacadascú versalment i e�ectiva assegurat. En canvi, cal
li toca aportar als recursos de les arques públi- querenunciïnaproveirperellsmateixosaquest
ques), amb cobertura “des del bressol fns a la servei.Fer deproveïdorsdirectes els inhabilita
tomba”,presentaduesgransdifcultats. per seràrbitressobrelaqualitat i l’abaste�ectiu

–D’unabanda,unproblemafscaldepossi- dels serveisprestats.
bilitatdefnançament,per l’es�orçtributarire- – I en tercer lloc, cal �er compatible l’abast
querit i per la desincentivació de la iniciativa, universal d’aquests serveis amb la necessària
de l’es�orç i de la presa de riscos que la pressió responsabilitat personal dels seus usuaris. En
fscal, de la intensitat requerida per fnançar defnitiva, cal eliminar la gratuïtat universal,
l’estat delbenestar actual, indueix. substituint-lapernivellsdecopagamentquees-

–D’altrabanda,tendeix aproduir,al capda- tiguin en �unció de les possibilitats de la �amí-
vall i en la immensa majoria de la ciutadania, lia de l’usuari, possibilitats quevarien en �un-
unestatd’anomia.Elciutadàreceptord’aquests ció de la seva renda i el seu patrimoni i també
serveis és reduït a un estat d’in�antilisme crei- de la situació personal de tots i cadascun dels
xent que, lluny d’alliberar-lo, l’esclavitza, tal membresde launitat �amiliar.
comjava diagnosticar, �a 104 anys,Hilaire Be- Els di�erents estats de benestar correspo-
lloc.Elciutadàdelesnostresdemocràciesavan- nents a cadascun delspaïsos són realitatshis-
çades passa, a través d’una in�antilització �or- tòriquesque són �ruit d’unaconjuncióde �ac-
çada, de la condició de senyor i amo d’ell ma- tors ideològics i també de pressions i atzars
teixaladeclient(enelsentit polítics.Entreels �actors
romà d’aquest mot) de l’es- ideològics que han tin-
tat-Behemot. gut un paper rellevant

Ens cal,per tant,repen- en la seva construccióhi
sarelnostre“estatdelbenes- ha l’anomenada econo-
tar”.Semblanecessariman- miadelbenestar.Es trac-
tenirun triple criteri. tad’unabrancade lateo-

– En primer lloc, cal ria econòmica que està
mantenir l’abast univer- molt marcada, com tota
sal de les cobertures. Cal la teoria econòmica mo-
quetotselsnois inoiescon- derna, per una flosofa
tinuïn tenint accés garan- social subjacent de caire

c��������, ��ï��� � ��������� h���ò��q���

D� l’��tat d�l b����ta�
a la �oc��tat d�l b����ta�

universitat
abat oliba ceu
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utilitarista. L’utilitarisme, aplicat a la políti-
ca, postula que cal que l’acció pública estigui 
dirigida pel criteri de la maximització del sal-
do total de perspectives de plaer (el dolor es 
considera un plaer de signe negatiu). La pers-
pectiva utilitarista indueix què l’actuació dels 
poders públics caigui en la tecnocràcia. Els 
usuaris dels serveis públics, en aquesta pers-
pectiva, veuen desdibuixat el seu caràcter de 
persones, per esdevenir mers objectes d’una 
actuació vista exclusivament com a tècnica i 
mesurada, per tant, només en termes d’efi- 
ciència.

Bona part de l’esforç de la filosofia política 
contemporània s’ha centrat a buscar vies i ma-
neres per poder superar aquest caràcter tecno-
cràtic i inductor d’anomia dels estats de benes-
tar. El capdavanter d’aquest esforç ha estat el 
filòsof americà contemporani John Rawls. 
Rawls, fugint de l’utilitarisme, i acollit en una 
perspectiva ètica i política de caire kantià i con-
tractualista, planteja una proposta de confi-
guració de l’acció de l’estat al voltant de dos 
principis de justícia. Un primer principi que 
asseguri les llibertats iguals per a tothom. I un 
segon principi que asseguri, d’una banda, la 
igualtat efectiva (i no nominal) d’oportunitats 
i, d’altra banda, que estableixi que les desigual-
tats presents en renda, patrimoni i accés als re-
cursos, només siguin permeses en la mesura 
que aquestes mateixes desigualtats resultin 
beneficioses per als membres menys afavorits 

de la societat. La proposta de Rawls, i de tota la 
immensa escola de pensament a què ha donat 
lloc l’aportació d’aquest pensador genial, ha 
estat criticada, però, pel seu caràcter utòpic. 
És a dir, per la seva manca d’arrelament en les 
condicions històriques concretes de les socie-
tats en les quals la seva proposta s’hauria de 
posar en pràctica.

L’economia política contemporània és fi-
lla de la Il·lustració. El seu fundador, l’escocès 
Adam Smith, que abans d’economista havia 
estat catedràtic de filosofia moral, és autor 
d’una obra remarcable en aquest darrer camp, 
La teoria dels sentiments morals. Smith va escriu-
re des de la perspectiva de la filosofia moral 
de l’escola escocesa, molt influït pel pensa-
ment del seu mestre Francis Hutcheson i del 
seu amic proper, David Hume. Eren, tots ells, 
autors antitradicionalistes. El retorn de la teo- 
ria econòmica a l’humanisme smithià, pro-
pugnat pel premi Nobel Amartya Sen, pot és-
ser una via per superar les antinòmies del pen-
sament econòmic utilitarista. Una altra via 
pot ésser el retorn a la tradi-
ció aristotèlica, estoica i cris-
tiana del dret natural, des-
cartada, potser de manera 
precipitada, pel pensament 
il·lustrat. En aquest camí, ja 
hi ha alguns resultats preli-
minars que conviden a l’es-
perança. 

els diFerents estats de 
benestar de cada país 

són realitats històriques 
Fruit de Factors 

iDEOLòGiCS, PRESSiONS i 
també atzars polítics
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ma�ta e�t�v�
Perquè la cultura ens �a créixer, ens
interpel·la, ens emociona i ens regala
�elicitat. Ens permet un llenguatge
comú quenoenténd’economiani as-
censor social, i que cadascú interpre-
taiutilitzaalasevamanera,igualque
cadascú sent i rep de �orma di�erent

Què�aunapersonatanvincu- un llibre o un poema.Un llenguatge
lada al món social comjo di- viuqueesconstrueixpermanentment
rigintuna�undaciócultural? i nodeixa indi�erent aningú.

Em �an moltes vegades aquesta pre- éslaviad’entra-
gunta...i llavorsemvénenal captotes da de la cultura a lanostravida en so-
les persones que he conegut que han cietat i al nostre imaginari col·lectiu
participat en els di�erents projectes enigualtatd’oportunitats.L’experièn-
delsqualshe�ormatpart...laMaria,el cia educativa és una experiència cul-
José, la Fàtima,el fll de laRosa... tural cabdalenunasocietatdemocrà-

I que patien problemes d’habitat- tica.Amb independència de l’origen
ge,d’atur,depapers... cultural i socioeconòmic, l’educació

Peròhihaviamoments en quèpo- permet que tots els nens i nenes esti-
dien somniar i imaginar-se d’una al- guin en contacte, aprenguin i experi-
tramanera,enquèpodienrecordar-se mentinamblacultura.LaUNESCOde-
com havien sigut i tornaven a aga�ar fneix la cultura com “allò que �a de
energies,enquèpodien sentir-separt nosaltres éssers especí�icament hu-
d’un tot més integrador, elsbrillaven mans, racionals, crítics i èticament
elsullsis’oblidavendelmésimminent. compromesos”.

I eraenaquestsmomentsquanpo- La cultura ens ajuda a mirar en�o-
díemrecuperar l’espai d’optimisme i ra,aentendreelsaltres,acomprendre
de treball necessari per avançar en el ladi�erència sensepor.
seu procés. Quan altres llenguat- Enunmónglobalitzat on la in�or-
ges ens ajudaven a parlar de les emo- mació arriba molt segmentada, cal
cions,adesbloquejar,areconnectar,i una educació que �ormi ciutadans
acompartirdesdeladi�erènciaiacon- amb capacitatde sercrítics idenodo-
tinuar creixent. nar-hototpervàlid.Unaeducaciócul-

tural que enriqueixi el pensament i
la societat.

Garantirunaccésuniversal alacultu- Laculturas’aprènivasempredela
ra,promoure-la com a dret �onamen- mà de l’educació.Hem de generar es-
tal i establir-la com un dels eixos cen- pais per aprendre a estimar-la i desit-
trals de les polítiques d’inclusió, per- jar-la,perquèlaculturaens�améslliu-
met construir relacions que �aciliten res, ens ajuda a explicar-nos dins el
eldiàleg icontribueixenagenerarno- mónenquèvivimiacompartiraquest
ves oportunitats i construir un �utur llenguatgecomúquecadascúexpres-
millorper a lanostra societat. sade �ormadi�erent.

La cultura és la cruïllavital d’una , de l’emprene-
societat, on es troben el camí de les doria, de la qualitat, de les metodolo-
oportunitats,el camídel’educació,el gies,dela indústriacultural...El camí
camí de la creació i el camí de les per- delsquitenenidees,delsquilesexecu-
sones. ten,dels qui els acompanyen.Un con-

ens �acili- juntdecaminsimprescindibleperre-
ta l’accés perquè aquesta cultura pu- pensar-ho tot unavegada i una altra,
gui ser i estar a l’abast de tots i totes. per �er-ho millor. És el camí de la mà-

Quan la cultura obria la porta!

El camídel’educació

El camí de la creació

El camí de les oportunitats

l� ������� h� �� s�� �� ��mí �� ��s p��s���s

u�a �oc��tat q�� �o
d��x� ���gú������

directora de
la Fundació carulla
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Marta est�v� (1975)

és lli��n�iada �n Dr�t

i tr�balladora so�ial.

D�sprés d� 20 anys

tr�ballant �n�l t�r��r

s��torso�ial, ini�ia

una nova �tapa �oma

dir��tora d� la funda�ió

carulla: la �ultura

�oma motord�

trans�orma�ió so�ial.
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xima diversitat, de les idees esbojarra-
des que trenquen paradigmes i perme-
ten nous formats i nous escenaris. La 
cultura mai s’atura, no pot deixar de 
reinventar-se, d’investigar i arriscar-se 
per mantenir-se viva.

I finalment, el camí de les persones. 
Un camí sovint oblidat.

Si bé definir què és cultura és qua-
si un exercici quimèric, tots tenim una 
construcció al nostre cap de què és. Per-
què la cultura som nosaltres, som les 
persones. La creem, hi contribuïm, la 
modifiquem, etc.

Responsabilitat
Això vol dir que ens apropiem de la cul-
tura quan ens agrada, però que ens en 
desapropiem quan veiem que no hi po-
dem accedir, que ens separa.

Per tant, totes les persones, insti-
tucions, etc. tenim responsabilitat en 
fer que la cultura sigui el camí de les 
persones; un camí plàcid en el qual 

tothom, segons la seva visió, motiva-
ció i capacitats, hi pugui participar. 

El fotògraf brasiler Sebastião Sal-
gado, qui ha documentat durant dè-
cades la condició humana, descriu les 
persones com “la sal de la Terra”... 
Cada granet de sal és diferent de l’al-
tre, per molt que els veiem iguals. 

I cada persona és un “granet de sal” 
que permet configurar societats de for-
ma singular des de la diferència i la di-
versitat. Les persones fem possible el 
nostre món, únic i fascinant, gràcies a 
la capacitat que tenim de pensar-lo i 
interpretar-lo permanentment.

Transformar el present, generar 
noves oportunitats i construir una so-
cietat cohesionada. Durant anys he 
perseguit aquestes fites des de l’acció 
social i ara, des de la Fundació Carulla, 
continuo apostant per un país i una 
societat que no deixin ningú enrere, i 
en les quals la cultura sigui un element 
indispensable per aconseguir-ho. 
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LA CULtURA éS LA CRUïLLA 
vital d’una societat,  

on es troben les 
oportunitats, l’educació, 
la creació i les persones

les persones  
Fem possible el nostre 

món, únic i Fascinant, 
GRÀCiES A LA CAPACitAt  

que tenim de pensar-lo  
i interpretar-lo 

permanentment
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Fundació Fundada el 1931, l’Associació del Personal de ”la Caixa” porta més de vuitanta anys tenint cura dels empleats de 
”la Caixa”. Des del 2013, a través del Pla d’Acció Social (el PAS), comparteix les seves activitats, habilitats i conei-
xements amb les persones més necessitades .

Finalitat la persona, la nostra raó de ser
• Fomentar la companyonia i la relació entre els associats.
• promoure el perfeccionament intel·lectual, cultural, físic i esportiu dels associats.
• mantenir vincles de cooperació amb ”la caixa” i amb altres entitats del seu grup, en la consecució de les se-

ves finalitats socials.
aquests objectius es duen a terme mitjançant activitats diverses –puntuals o organitzades en seccions– i ser-
veis.

Àmbit L’Associació actua en favor i en interès dels seus membres a tota Espanya. Les seves activitats es realitzen prin-
cipalment als llocs de residència dels associats.

cens dades a 31/12/2017:
22.730 associats i familiars beneficiaris.
222 seccions gestionades pels mateixos associats delegats i repartides per tot el territori que mouen 15.268 
persones:
•	 175 seccions esportives: activitats subaquàtiques, atletisme, bàsquet, bici de muntanya, Btt, billar, bridge, 

caiac, caminants, ciclisme, esquí, excursionisme, futbol sala, futbol 7, futbol, golf, hípica, jocs de taula, kàrting, 
kitesurf, muntanya, mototurisme, pàdel, paddle surf, paintball, pesca, petanca, piragüisme, running, senderis-
me, slot, tai-txi, tennis, tennis taula, tir amb arc, triatló, vehicles 4x4, vela i ioga.

•	 47 seccions culturals: balls de saló, cant coral, conferències, excursionisme i visites culturals, filatèlia i numis-
màtica, fotografia, gastronomia, història, informàtica, lectura, música moderna, pintura i teatre.

Associació del personal 
de ”la Caixa”
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Serveis i 
activitats

El nostre objectiu principal és el de contribuir a millorar la qualitat de vida dels empleats associats i beneficiaris, 
amb activitats i serveis que millorin el seu desenvolupament intel·lectual, cultural i físic, amb la voluntat de ser 
transmissors de valors fonamentals com ara la companyonia, la relació, la solidaritat, la participació, la ini- 
ciativa i el respecte. Per això, promovem les activitats culturals i esportives entre els associats i beneficiaris.

organització l’associació està dirigida col·legialment per la junta rectora i la junta directiva, que són els òrgans necessaris 
de l’associació. 

la junta rectora, elegida per tots els associats, té la seva representació, i és, per tant, l’òrgan superior de 
l’associació i determina les directrius per a l’acompliment dels seus objectius, en té cura i fomenta l’activitat as-
sociativa. 

la junta directiva administra i representa l’associació, d’acord amb la junta rectora. 

Publicacions l’associació publica mensualment, en format paper i digital, La Soci, la revista de l’associació que compta ja amb 
555 edicions (desembre de 2017).

a més a més, anualment publica l’Anuari del PAS (https://www.lasoci.org/pas_anuari.php), del qual comp-
tem amb la quarta edició i el llibre de relats curts Mira’m als ulls (www.miramalsulls.cat), en la segona edició. 

contacte www.lasoci.org
info@lasoci.org
carrer teodor roviralta, 65 
08035 barcelona
telèfon 932.111.544
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