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Reprenem activitats:

S’han començat els campio-
nats de dòmino, escacs i billar. 
De la petanca es va fer una 
“melé” i ja tenim guanyadors: 
Isidre, Ma. Lluïsa i Miquel.

Els Marxosos ens van oferir 
una actuació, recull dels seus 
espectacles, que a tots ens va 
seduir pels seus números emo-
tius. Se sentien unes veuetes 
al fons de la sala: iaio... iaia 
guapa...Tots estàvem d’acord, 
feien goig.

A les tardes de cinema, per 
alegrar els nostres néts, es va 
triar una pel·lícula per a nens 
en la qual moltes àvies van ve-
nir acompanyades. Ha estat un 
bon detall dels organitzadors.

Els amics del teatre van 
anar a veure “Avui no sopem” 
amb actors de cares  molt co-
negudes, una  història actual 
d’una família, en molts mo-
ments retrat de la nostra so-
cietat. Nosaltres sí que vam 
sopar alguna cosa...

Un grup de patriotes cata-
lans es van unir a la mani-
festació per a la Diada amb la 
bona fe d’aguantar la calor i 
de no poder moure’s a conse-
qüència de la gent que s’acu-
mulava al voltant. Tot sigui 
per Catalunya!

En el proper informatiu ja 
us comentaré la  nostra par-
ticipació a la Festa Major en 
què tenim l’encàrrec d’orga-
nitzar els campionats i la “fa-
mosa” paella. Ja demanaré 
algun tastet per al follet...

Follet Tafaner   

Les activitats que anem fent

som molt actius

Soci protector



Si al setembre havíem co-
mençat algunes activitats ara 
sí que va de debò…engeguem 
tots els tallers i anem a tota 
marxa.

Ara és qüestió d’organit-
zar-se. Podem continuar apro-
fundint en allò que ja havíem 
començat, però ens podem 
apuntar a nous horitzons. Hi 
ha molts camins a explorar: 
passejades, visites culturals, 
teatre, música, coral (aquí sí 
que agrairíem més cantaires), 
sortides per Catalunya ja que 
sempre trobem llocs per des-
cobrir...

poc a poc

EDITORIAL

Però, compte!, no ens en-
gresquem més del possible. 
Mirem bé el calendari i les 
nostres possibilitats. 

D’aquesta manera inaugu-
rem la tardor; aquesta estació 
tan especial. Els arbres ja ens 
han donat el seu fruit, ara es 
despullaran de les seves fulles 
per tornar a renovar el cicle 
de la natura i ho faran amb 
suavitat i paciència.

La tardor ens convida a la 
reflexió d’aquest procés del 
qual podem treure’n  exemple.
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Soci protector



El proper dia 4 anirem a Barce-
lona, al Hash Marihuana Cáñamo 
& Hemp Museum de Barcelona, 
al preciós Palau Mornau del segle 
XV. Exposició permanent i úni-
ca, que mostra el passat, present 
i futur de la planta del cànnabis 
i el seu potencial inigualable com 
a una font versàtil per a finalitats 
industrials, nutricionals, medici-
nals, sacramentals i recreatives. 
La col·lecció del museu es compon 
d’objectes poc comuns relacionats 
amb tots els aspectes de la histò-
ria de la cultura del cànnabis, que 
el seu fundador Ben Dronkers ha 
anat reunint durant els últims 
40 anys per tot el món. El museu 
exposa valuoses pintures i repro-
duccions que representen l’ús del 
cànnabis al llarg de la història i 
antiguitats rares, com les diferents 
eines i instruments utilitzats per 
a transformar el cànem en corda, 
paper i teixit.

El Palau Mornau és un edifici del 
s. XV catalogat i completament res-
taurat, obra de l’arquitecte Joaquim 
Raspall. Forma part de la “Ruta del 
Modernisme” i la “Ruta Europea del 
Modernisme”. 

 A més de la visita guiada ens 
regalaran a cada visitant una guia 
impresa amb tota la informació de 
la col·lecció. No us la podeu perdre! 

Preu de la visita: 6 €.

sortides per aquest mes

I el dia 18, visitarem el Museu 
del Disseny de Barcelona.

Inaugurat el 2014, depèn de 
l’Institut de Cultura de Barcelona. 
S’origina a partir de la integració 
de les col·leccions del Museu de 
les Arts Decoratives, el Museu de 
Ceràmica, el Museu Tèxtil i d’In-
dumentària i el Gabinet de les Arts 
Gràfiques. Està ubicat a l’edifici del 
Disseny Hub Barcelona,  concebut 
pels arquitectes; Josep Martorell, 
Oriol Bohigas i David Mackay.

Tanmateix podrem gaudir de 
dues exposicions excepcionals re-
lacionades amb el món de la ce-
ràmica, ja que el prppassat  mes 
de setembre, Barcelona fou la seu 
mundial del Congrés Internacio-
nal de Ceràmica. 

El Museu del disseny ofereix 
una àmplia varietat de continguts 
que a ben segur farà que passem 
un matí molt enriquidor i interes-
sant. També hi ha la possibilitat 
de fer una passejada pels Encants 
que es troben molt a prop. La cafe-
teria del Museu és molt agradable i 
ens permetrà el descans merescut.

Preu Museu + Exposicions 5,50 €, 
la visita serà guiada per l’Emili Sem-
pere, especialista en el tema.
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VISITES CULTURALS

(Veure pàg. 21, Notícies)

Ambdos dies ens trobarem a 
l’estació de VDX a les 9:25 h, i 
en arribar a BCN encara tindrem 
temps de prendre un cafetó!

Viatges Halcon ens reserva 20 places per visitar el vaixell (creuer) 
Sovereign de la naviliera Pullmantur al port de Barcelona.
La visita es farà durant el matí del dia 05/11/2016, amb esmorzar 
inclòs. Si esteu interessats si us plau apunteu-vos a Secretaria el 
més aviat possible, ja que les places són molt limitades; la reserva 
es farà per ordre d’inscripció.
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La solució a l’endevinalla de mes passat és: 
LA TARONJA

Els  qui  teniu plantes aromàtiques al vostre jardí: 
menta, melissa, espígol, farigola, sàlvia, camamilla  i 
altres, és convenient retallar-les després de la floració 
perquè us brotin millor.

Les taques de móres madures costen  molt de treure. 
Proveu de fregar-les amb móres verdes i veureu com 
desapareixen.

Antoni MALLOL

música i olors

CONSELLS DEL PADRÍ I 
DE LA PADRINA

Taller de Música
Programa per al mes d’octubre.

Dimarts dia 4 a les sis de la tarda:

Primera part de l’òpera “La filla del Regiment”, de Gaetano 
Donizzeti
Presentació a càrrec de Josep Maria Castelló.

Dimarts dia 18 a les sis de la tarda.

Segona part de l’òpera “La filla del Regiment”, de Gaetano 
Donizzeti.
Presentació a càrrec de Josep Maria Castelló.
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Dibuixos de retrats d’In-
dígenes de l’Equador

Dia 7 d’octubre, diven-
dres, a les 19:00 h. 

Elizabeth és una artis-
ta nascuda a Equador, que 
viu a Sant Cugat des de 
fa 16 anys, on ha realitzat 
diferents exposicions. En 
aquesta ocasió ens mostra 
una selecció de 18 dibuixos 
fets en grafit i pastel sobre 
paper.

“ARRELS”  consisteix en 
una col·lecció de retrats que 
mostren personatges carac-
terístics de la diversitat èt-
nica que existeix a Equador, 
on en l’actualitat aquesta 
diversitat la componen di-
ferents cultures i ètnies, 
conformades per mestissos 
amb el 71,93% de la pobla-
ció, 7,03% indígenes,  7,39% 
montubios, blancs el 6,09% 
i Afroequatorians el 5,25% 
mulats 1,94% altres 0,37%.

Elizabeth,  el que preci-
sament ens vol mostrar, en 
un estil artístic personal 
allò que sap transmetre de 
les seves vivències i extrau-
re en cada retrat l’esperit i 
trets dels personatges que 

art al Casal

Exposició d’ Elizabeth Quito
ARRELS

representa magistralment, 
d’aquesta extraordinària di-
versitat ètnica de la que tan-
mateix forma part. Especial-
ment en un país tan extens, 
que comprèn des de les cos-
tes del Pacífic, des de les 
serralades dels Andes  a les 
valls de l’Amazònia, s’hi tro-
ben el pobles dels Chachis i 
Tshachilas, Ashuar, Shuar, 
Cofan, Siona-Sacoya, en-
tre altres, que ella dibuixa 
i dóna vida amb els trets 
físics i vestimenta caracte-
rística de la multidiversitat 
cultural d’un país que man-
té en uns casos la identi-
tat mil·lenària i en altres el 
mestissatge enriquidor de 
races, ètnies i pobles.

Elizabeth, a més de dedi-
car-se a la pintura, treba-
lla  com a activista social en 
diferents entitats cíviques 
i culturals com ara: durant 
5 anys  de voluntària per la 
llengua pel col·lectiu de nou-
vinguts (2008-2013), ha con-
tribuït en la campanya de 
l’Ajuntament de Sant Cugat 
sobre immigració “hola Sant 
Cugat”, a més va col·laborar 
amb els relats de contes del 
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reix, que en tot moment ha 
tractat de fomentar i divul-
gar les arts plàstiques i es-
cèniques, dóna la benvin-
guda a una artista jove i de 
talent i originalitat en l’estil 
figuratiu del retrat. Invitem 
els socis a la inauguració de 
l’exposició d’Elizabeth.

Una vegada inaugurada 
l’exposició, hi haurà una 
exhibició magnífica de ball 
de saló.  

Emili

seu país l’any 2014, tam-
bé fa tasques de socorrista 
voluntària a Protecció Civil 
Sant Cugat. Forma part de 
l’Assemblea per  als Refugi-
ats de Sant Cugat i és mem-
bre de l’Associació d’Im-
migrants Sense Fronteres. 
Amb la seva obra artística 
de la pintura, comenta que 
intenta promulgar la diver-
sitat i la memòria històrica 
basades en profunds senti-
ments humanístics.

El Casal d’Avis de Valldo-
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Padre
Pagano
Pago
Païssos
Pajarera
Pàjaro (referit a persona)
Pajarita
Palacio
Palco
Paleto

vocabulari

Parlem bé el català,
que no costa gaire

No s’ha de dir  

Pare
Pagador
Pagament
Països
Gabial
Bona peça//esmolet
Llacet
Palau
Llotja
Rústec

Cal dir

FILOSOFIA DE BUTXACA
“DORM AMB MODERACIÓ, QUI NO S’AIXECA AMB EL SOL, 
NO GAUDEIX DEL DIA”

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (1547-1616) 
Escriptor 

TALLER DE CATALÀ  MES D’OCTUBRE 
HORARI  

Dies 5, 19 i 26
RECORDEU: Una sola classe setmanal 

HORA:            de ¾ de 5 (16:45) a  6 h. (18:00)

DIA ACTIVITAT
Dia 5 Comentari del llibre “FOC 

LATENT”, de Lluïsa Forrellat
Dia 12 Festiu (casal tancat)
Dia 19 Dictat
Dia 26 Ortografia
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Quan ens fem grans se’ns 
presenta a vegades algun fet 
amagat durant molt de temps 
i llavors tenim necessitat de 
compartir-lo. Aquest és el cas:

Sona el telèfon i una veu 
amiga, amb qui havia estat 
una tarda recordant amistats 
comunes em diu: - M’agra-
daria comentar-te un fet que 
l’altre dia em vaig oblidar 
d’explicar-te:

“Ens traslladem a la infàn-
cia, a l’escola, anys 50...pro-
fessor exigent i pare sever.

Professor a l’alumne: -“Sal-
ga a la pizarra”. Surt el noi de 
15 anys. La tarima és alta. A 
dalt, la pissarra i el professor 
dominant la situació. Quan 
s’acaba l’interrogatori: -“Vuel-
va a su sitio”. Però, la tarima 
és plena de guix, el noi rellis-
ca i cau assegut daltabaix. La 
patacada és fenomenal, un 
mal que encara recorda com 
el més fort de la seva vida. 
S’aguanta el plor (quina ver-
gonya un noi plorant), no es 
pot moure. El professor co-
menta: -“Que manera de ha-
cer el payaso”...

A la sortida de l’escola un 
amic l’ajuda a fer el camí fins 
al tramvia.

Arriba a casa, coixeja visible-
ment, camina amb dificultat.

amistat = comprensió

Records d’infantesa

La mare li diu: - Què t’ha 
passat fill? El noi li respon - He 
caigut jugant a futbol. 

Com podia dir la veritat? El 
pare hauria anat a parlar amb 
el professor i la bronca hauria 
estat doble per haver fet el pa-
llasso...

Fins aquí la narració dels 
fets.

Passa el temps (uns 10 anys) 
i un dia, per un altre motiu, 
li fan una radiografia. L’amic 
metge li comenta si ha tingut 
algun traumatisme anterior-
ment ja que té una vèrtebra 
xafada completament. Llavors 
comprèn aquell dolor tan fort i 
tan amagat.

Ara ja han passat 65 anys i 
de cop recorda aquell amic que 
el va ajudar i que potser va ser 
l’únic que va saber la veritat. 
Aquell amic es deia Pere.
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20 d’octubre 2016

Sortida a les 8h. esmorzar no inclòs.
Autocar fins a Ribes de Freser, empalmant amb el cremallera. Arribada a la 
Vall a les 12h. aprox. 
Temps lliure per a diverses opcions: pujada al Cim de l’Àliga amb telefèric 
inclòs, quedar-se pels voltants gaudint de la natura,  o veure la projecció de 
la pel·lícula “ La Vall dels cinc elements” fins a les l4 h, hora de dinar amb 
el següent menú:

 Entrant
Entreteniments Vall de Núria

Primer Plat
Canelons de carn gratinats

Segon Plat
Rodó de vedella amb patata bullida i salsa espanyola

Postres
Crema catalana

Pa, vi, aigua, cafè i copa de cava

Temps lliure fins agafar el cremallera a les 17:20 i tornar a l’autocar.
Hora d’arribada aproximada a Valldoreix 20 h.

PREU  45 €

excursió per aquest mes

LA VALL DE NÚRIA



11

el comerç de proximitat col·labora amb el Casal

Socis protectors
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Socis protectors
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totes les opinions són importants

PARTICIPACIÓ

Sta. Teresa de Calcuta.
No tinc res en contra d’aquest 
nomenament, però... una re-
flexió... no és una mica injust 
que uns siguin afavorits per un 
miracle i tants d’altres pateixin 
tot i resant i demanant pietat?
No puc creure en un Déu que 
fa diferències! No crec que entre 
dues persones que pateixen, una 
mereixi més que l’altra!
Marta G.

Envieu-nos les vostres cartes amb el vostre nom i número del DNI, a Secretaria del 
Casal, per correu postal (carrer Tibidabo, 7, 08197 Valldoreix), o mail a casal.avis@
valldoreix.cat,  indicant “Assumpte: cartes a l’Informatiu”.
Els escrits no podran sobrepassar les 15 línies mecanoscrites de mida 12 punts. Les 
fotos es reduiran a la mida convenient segons l’espai disponible.
El Casal es reserva el dret de reduir i d’editar les cartes que ho requereixin.

  cartes del lector

AVÍS: El Taller Jeroni de  Moragas, al qual ajudàvem en la reco-
llida de taps de plàstic, deixa de recollir-los perquè els han baixat el 
preu/Kg que fins ara els pagaven. Preguem no en porteu ja al Casal. 
Gràcies per la vostra col·laboració durant aquest temps.

Comerç de proximitat
Antigament tots els barris de 
Valldoreix tenien algun petit 
“colmado” que donava servei al 
barri. Avui dia, o vas al centre 
comercial o t’has de desplaçar 
bastant dins el poble i només hi 
ha una oferta. Llàstima, potser 
no hem cuidat prou aquest pe-
tit comerç i els impostos, a més, 
se’ls ha anat menjant.
P. Ribas
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fem cuina

Ingredients per a la crema : 

500 cc de llet
tres tires de pell de llimona 1 
canó  de canyella d’uns 8 cm. 
5 rovells d’ou 
125 gr. de sucre
30 gr. de midó.

Acompanyament: figues ten-
dres, ametlles torrades picades.

Poseu la llet al foc que arren-
qui el bull, juntament amb la lli-
mona i la canyella, reserveu-ho 
tapat.

Bateu els rovells, el sucre i 
un pessic de sal fins que blan-
quegi, afegiu-hi el midó desfet 
amb una mica de llet freda, 
aboqueu-hi la llet calenta, 
sense la canyella i la llimona, 
remeneu-ho i passeu-ho per 
un colador de tela metàl·lica 
dins d’un cassó, torneu-hi a 
posar la canyella i la llimona, 
coeu-ho a foc suau, sense pa-
rar de remenar sempre en la 
mateixa direcció, fins que just 
arrenqui el bull.

Retireu el cassó del foc i po-
seu-lo en un bany d’aigua fre-
da, remeneu un minut perquè 
baixi la temperatura ràpida-
ment i no qualli.    

Retireu la canyella i la lli-
mona i aboqueu la crema en 
una plata de servir. 

CREMA CATALANA AMB FIGUES TENDRES

Peleu les figues talleu-les 
a talls rodons de 1 1/2 cm., 
poseu-los sobre la crema 
encara calenta, tireu-hi un 
rajolí d’anís per sobre i, es-
campeu-hi ametlles torrades 
picades.  

Servir quan sigui freda.

Mercè. 

Soci protector
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Aquesta petita ressenya, no 
podrà aproximar-se a la rea-
litat electritzant de la trobada 
amb Teresa missionera; explo-
siva i entusiasta d’una realitat 
africana que, ja fa nou anys, el 
nostre Casal va endegar en un 
projecte amb la intenció d’aju-
dar els més petits.

Ens vam reunir padrins i 
padrines. Alguns feia temps 
que no ens vèiem, altres, in-
condicionals treballadors del 
“Mercadet” que aquest any ha 
recollit 450 €, que per Rwanda 
és una bona quantitat. A tots 
ens unia una connexió emo-
cional que va desbordar-se en 
recuperar una filmació del pri-
mer viatge de la gent del Casal 
que va anar a RuKara. Vam re-
cordar caretes precioses dels 
més petits, cossets famèlics 
dels desnodrits, atesos al Cen-
tre Sanitari perquè  pogues-
sin recuperar somriures, vam 
sentir els parvulistes cantant 
el “Sol Solet”, vam constatar 
la feina de les persones que ho 
han deixat tot i que tan sols te-

el casal solidari

Projecte Rwanda Pere Bordes

nen les mans plenes de l’espe-
rança dels que no tenien futur.

I vam veure el Pere envol-
tat de nens que volien donar-li 
la mà... Vam sentir el fibló de 
l’enyorança.

La Teresa explicava, explica-
va... Donava comptes, informa-
va de com es fan les coses, con-
testava a qui volia saber quina 
edat tenia el seu infant, com li 
anaven els estudis, què passa-
rà demà...

Va ser una trobada emoci-
onada que no trobava el mo-
ment d’acabar.

Teresa, la nostra monja ma-
llorquina que fa molts anys va 
anar a Rwanda, va viure el ge-
nocidi i està ferida pels records 
de la ignomínia. Però vol tor-
nar allà i quedar-s’hi per sem-
pre. Ella ens fa conèixer què 
poden fer les persones de bona 
voluntat.

Gràcies, Teresa, gràcies pa-
drins i padrines, gràcies pel 
que feu i no dubteu: us ho tin-
dran en compte!

 



*INFORMÀTICA AL CASAL D’AVIS ELS DIMARTS DE 10 
A 12 HORES*

• Apte només per a alumnes d’un nivell avançat en ordina-
dors Windows i mòbils Android.

• Temes a escollir pels alumnes com:
  Gestió i organització de fitxers (imatges, documents, correu, 

música, contactes, còpies de seguretat, etc.)
o Internet avançat i seguretat al núvol.
o Navegació amb GPS... 

Els interessats poden posar-se en contacte amb secretaria 
per informar-se de les condicions i se’ls farà una prova de ni-
vell abans d’acceptar-los.

AJUDA PER A LA UTILITZACIÓ DE MÒBILS I INFORMÀTICA
Concertar:
Carles Gavaldà:  - telefònicament al 644220123  
Montse Roura:  - per als divendres a Secretaria
Josep Ma. Pujols: - per als dilluns mitjançant e-mail a 
      josepm.pujols@gmail.com

NOVETATS

els grans també som cibernètics
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Hem començat nous jocs de taula al Casal, i també tenim 
nous jugadors!
La botifarra, el continental, els escacs... Els voluntaris experts 
ajudaran els principiants. INFORMEU-VOS!

*****************

Per fi tenim EL FUTBOL al Casal!
Com ho farem? Suggerim informeu i demaneu puntualment 

a Secretaria el partit que us interessi i que no el retransmetin 
per les cadenes habituals. S’anunciarà a l’entrada del Casal i 
un voluntari ho farà possible, obrirà el local i acompanyarà el 
públic en la retransmissió. Patirem i gaudirem amb els èxits i 
els fracassos i potser ens vindrà de gust prendre una infusió 
o un cafetó...
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GUANYADORS DELS CAMPIONATS
 i CONCURS DE PAELLES

PETANCA Lluïsa Gimeno

Miguel Aguilera 

Isidre Rovira
ESCACS Primer: Juan Carlos Onchalos

Segon: Fèlix Mestres
Tercer:  Regina LLàcer

BILLAR Primer: José Martín
Segon: Enric Sánchez
Tercer: Félix Mestres

DÒMINO Primer: Regina Llàcer – Jordi Pellicé
Segon: Raúl Domínguez de la Torre – Juan 
Carlos Onchalos
Tercer: José Martín  Diego Fernández

PAELLES Primer: Paco Ríos
Segon: Cal Polseguera
Tercer: Ludovic

FESTA MAJOR 2016

poble de campions!
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MOTS ENCREUATS - Num. 178

ENTRETENIMENTS

somriures
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Dissabte 1 d’octubre, a les 17:30, FESTA D’ANI-
VERSARIS per als nascuts durant el tercer trimestre 
de l’any (juliol, agost, setembre). ZUMBA!!

Ja sabeu que hi som tots convidats, haguem fet o 
no anys aquest trimestre.

Recomanem assistir-hi calçats amb vambes o... us 
farem descalçar!

Preparats?

FESTA D’ANIVERSARIS

compartirem amb jovent

RECORDEU...

Us esperem!

PROPOSTA INTERESSANT

Proposem visitar les “entranyes” 
del teatre. L’oferta és per a grups de 
25 persones (mínim) i el preu 5 €.

Per altra banda, si hi ha persones 
interessades per anar a veure l’obra, 
el musical de capa i espassa de Dagoll 
Dagom, convindria ho comuniquessin 
a Secretaria per procedir a la reserva 
de localitats. La funció és l’últim di-
mecres de cada mes a les 17 h. i dura 
dues hores i mitja.
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interessant

Notícies

II Recital de poesia religiosa 
i mística
9-10-2016 a les 18:00 h a la 
Parròquia de Sant Cebrià de 
Valldoreix.
Organitzat per Emilia Serrano i 
Joana Vilaplana.

Ens han instal·lat un aparell 
“desfibril·lador” al Casal, amb 
el qual estarem protegits contra 
possibles problemes greus de sa-
lud relacionats amb el cor.

En relació a això ens ofereixen 
un curs d’utilització de l’aparell 
per a 15 persones. Si hi esteu 
interessats ho podeu sol·licitar a 
Secretaria. Serà el dia 28 d’octu-
bre, horari de 9:00 a 15:00 h.

dia 11

dia 25

Tardes de comèdia 
romàntica!
Llagrimeta assegurada!

Dimecres dia 12, a les 10:00 h 
Esplanada Ermita de La Salut 
celebració de l’Aplec de la Sa-
lut. Org. EMD. Col. Entitats Cul-
turals Ass. Veïnals i particulars. 
Informació i per apuntar-se a 
Secretaria del Casal.

EXPOSICIÓ DE PINTURES 
D’ELISABETH QUITO al Casal
Inauguració el divendres dia 7 
d’octubre, a les 19:00 h.
Dibuixos de retrats d’indígenes 
de l’Equador. En acabar l’acte hi 
haurà una magnífica exhibició  de 
ball de saló, a càrrec de la parella 
Francesc Fernández i Lola Espinós.  

2 d’octubre a les 
19:00 h a la Nau de 
Cultura
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a tenir en compte

*****************

NOTES COMPLEMENTÀRIES

DOSSIER DE PREMSA
www.hashmuseum.com

Museu del Disseny

y

De Visites Culturals
Dues visites molt interes-

sants, ja solament pels edificis 
valen la pena i amb el contingut 
gaudirem!

dia 4 dia 18

Comença la campanya pro-
CÀRITAS. Podeu portar ali-
ments bàsics com: oli d’oliva, 
llegums cuits en pots de 
vidre, llet de vaca, tonyi-
na i tomàquet triturat (en 
pots petits), pasta de sopa,
arròs.... 

*****************

Solució als mots encreuats 
de la pàg.  18

Us recordem que durant el mes d’octubre s’ha 
de fer la renovació del carnet per al Teatre Espiral.

Torna la castanyera! El 
dissabte dia 29 la rebrem al 
Casal amb els tradicionals pa-
nellets i castanyes i com sem-
pre animació i ball. 

Cal apuntar-se a Secretaria 
màxim fins el dia 24.



22

Dissabte 1, a les 17:30 h, al Casal, FESTA D’ANIVERSARIS per 
als nascuts durant el tercer trimestre del 2016.
Diumenge 2, a les 19:00 h, a la Nau de Cultura de Valldoreix, 
“Terra d’Oreig”, de Josep Carné, amb el grup de teatre “El Cer-
cle”, dels Marxosos, sota la direcció de Marcenia Baqués.
Dimarts 4, a les 9:25 h. a l’estació de Valldoreix. Sortida cultural 
(veure Sortides Culturals pàg. 4).
Divendres 7, a les 19:00 h, inauguració de l’exposició de quadres  
d’Elizabeth Quito. 
Divendres 7,  a les 19:30 h, al Casal de Cultura “L’Origen de la 
Vida: Teories i Experiments Clau”, amb Carles Estévez Com-
pany, Director Científic, Inkemia. Col·laborador al NASA Specia-
lized Center of Research and Training (NSCORT) in Exobiology. 
Org. VEN Col. Cultura EMD VDX.
Diumenge 9, a les 18:00 h, a la Parròquia de Sant Cebrià de Valldo-
reix, II Recital de poesia religiosa i mística. (Veure pàg. 20).
Dimarts 11, a les 9:30 h, a l’estació de Valldoreix. Passejada. 
Anirem a Can Busquets.
Dimecres 12, “APLEC DE LA SALUT” (veure Notícies, pàg. 20).
Diumenge 16, a les 19:00 h. a la Sala del Casal de Cultura.  Inici 
de la XXIIIa Mostra de Teatre a Valldoreix. “Diàlegs de minyo-
nes”, pel Taller de Teatre Sílvia Servant, monòleg de Marta Uxan. 
Organitzat pel Grup de Teatre Espiral. Col. Cultura EMD  VDX.
Dimarts 18, a les 9:25 h, a l’estació de Valldoreix. Sortida Cultu-
ral (veure Sortides Culturals pàg. 4).
Divendres 21, a les 20:00 h. a la Sala del Casal de Cultura. 
Fòrum visual del VEN. Org. VEN. Col. Cultura EMD  VDX.
Dijous 20, les 8:00 h, al Casal. Sortida d’un dia, anirem a Núria 
(veure pàg. 10).
Diumenge 23, a les 19:00 h. A la Sala del Casal de Cultura, “El 
príncipe azul” d’Eugenio Griffero. Actuen Manuel Solas i Xavier 
Tor. Org. Grup de Teatre Espiral.  Col. Cultura EMD  VDX.
Dimarts 25, a les 9:30 h, a l’estació de Valldoreix. Passejada, 
anirem a la font de la Budellera i font d’en Canet.
Dijous 27, a les 18:00 h, a l’estació de Valldoreix. Anirem al Tea-
tre Goya  a veure “ART”  Preu: 20,00 €.
Dissabte 29, a les 18:00 h. CASTANYADA! Cal apuntar-se, teniu 
temps fins el dilluns 24 d’octubre (veure Notícies pàg. 21)
Diumenge 30, a les 19:00 h, al Casal de Cultura, “ROSSIN-
YOL QUE VAS A FRANÇA“ de Montserrat Cornet. Org. Grup de 
Teatre Espiral.  Col. Cultura EMD  VDX.

agenda

Calendari d’activitats no fixes 
del mes d’octubre
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Dilluns
Dies 3-10-17-24-31
A les 9:30 h. Gim-suau al 
complex esportiu.
A les 10:00 h. Ioga, amb Eu-
làlia Gudiol (3-24-31).
A les 16:00h: Pintura.
A les 16:00 h. Podologia (3).
A les 16:30h: Assaig Coral Es-
clat de Germanor.
A les 18:00h Ball de coordina-
ció. (10-17-24-31).
A les 18:00h: Ping-pong.
A les 18:00h Ceràmica.

Dimarts
Dies 4-11-18-25
A les 16:30h. Taller de memo-
ria.
A les 17:00 h. Reflexologia 
(11-25).
A les 18:00 h. Cinema familiar 
(11-25).
A les 18:00 h Taller de músi-
ca. (4–18). (Veure programa-
ció a pàg. 5).
 
Dimecres
Dies 5-19-26 (12 festiu )
A les 09:30 h. Gim-suau al 
complex esportiu.
A les 11:15 h. Ioga, amb Eu-
làlia Gudiol 
A les 11:15 h. Classes d’anglès, 
amb Enriqueta Viñas.
De 16:45 a 18:00 h. Taller de 
català (5-19-26). (Veure pro-
gramació a pàg. 8).
A les 16:00 h. Perruqueria.
A les 16:00 h. Ping-pong.

agenda

Calendari d’activitats fixes
del mes d’octubre

A les 16:30 h. Informàtica, 
amb Ricard Cluet.
A les 18:00 h. Poesia, Els tro-
badors, a càrrec d’Anna Mi-
quel. (Dia 19).
A les 18:00 h. Sàpiens (dia 26).

Dijous 
Dies 6-13-20-27
A les 9:00 h. Informàtica, inicia-
ció, amb Montse Julià (13-27).
A les 11:15 h. Exercicis de sa-
lut amb Maria Armengol.
A les 16:00 h. Servei de perru-
queria.
A les 16:00 h. Ping-pong.
A les 16:00 h Tarda lúdica.
A les 16:30 h. Labor de retalls 
i punt de mitja.

Divendres
Dies 7-14-21-28
A les 16:00 h. Podologia (21)
A les 16:00 h. Puntes de coixí.
A les 16:00 h. Tarda lúdica.
A les 17:00 h. Ajuda sobre mò-
bils i informàtica amb Montse 
Roura. Reservar a Secretaria.
A les 18:00 h. Ping-Pong (14-
21-28).

Dissabte
Dies 1-8-15-22-29
A les 11:00 h. Petanca.

Dia 12, festivitat de la 
Mare de Déu del Pilar, el 
Casal restarà tancat.
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Hi havia dos amants vora la mar en pena.
Venia la tardor per serres fosquejants.

El vent féu un xiulet saltant per la carena;
amb fullaraca i pols embolcallà els amants.

En imploració van aixecar les mans;
un glacial fuet els afrontà l’esquena;

de polseguera es van trobar la boca plena,
despulles sobre el cos a estil de mendicants.

I van guspirejar llurs ulls d’una ira estranya.
Potser els van maleir la mar i la muntanya.
Tant de bo que la mort o l’oblit els colgués!

En un forc de camins esclataren en blasmes,
i la nit sense estels engolí llurs fantasmes.

Per indrets sense nom no es van veure mai més.
 

Josep Carner

poema

DOS AMANTS


