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Del 15-09 al 15-10 

18-09. Concurs de paelles, co-
mentari a part.

20-09. Primera visita cultural 
al Palau de la Virreina per veure 
una àmplia exposició de fotogra-
fies des del 1860 fins al 2004.

21 i 22-09. Excursió al Mo-
nestir de Piedra. Un bon grup vi-
sitem Calatayud i el Monestir de 
Piedra. Trobareu més informació 
en un article a part.

27-09. Primera passejada a la 
font de Can Barba. Acompanyats 
del silenci del bosc vam gaudir 
d’un petit concert de dos cami-
nadors: un amb l’harmònica i 
l’altre amb la seva bonica veu.

28-09. Participació de la nos-
tra Coral al Concert de Corals 
de la Gent Gran a Sant Cugat. 
Emociona  veure la il·lusió dels 
cantaires.

1-10. Festa d’Aniversaris cor-
responent al tercer trimestre amb 
l’actuació d’un grup de Zumba. Va 
resultar una festa molt animada 
en la qual tothom movia el que 
podia, seguint el ritme i el model 
de la simpàtica noia que ballava. 
Després la rifa i un bon berenar.

2-10. Repetició de l’obra de te-
atre “Terra d’oreig” com a respos-
ta a la necessitat dels que no la 
van poder veure a la primera oca-
sió per manca d’espai a la nau.

4-10. Visita al preciós Palau 
Mornau del segle XV que forma 
part de la “Ruta Europea del Mo-
dernisme”. Conté una exposició  
permanent i única que mostra el 
passat, present i futur del càn-
nabis amb les seves múltiples 

finalitats. Molt curiós i interes-
sant.

11-10. Anem al Gorg de Can 
Busquets que sempre sorprèn 
per la seva aigua transparent. 
Hem vist moltes plantes: cua de 
cavall, poniol, fonoll, cireretes 
d’arboç...  presents en aquest re-
corregut.

12-10. Aplec de la Salut amb 
por de pluja que es va aguantar 
fins després de dinar i així es va 
poder seguir el programa previst. 
Al final corredisses, això sí...els 
constants i valents són mereixe-
dors d’aplaudiments!

Les activitats que anem fent

som molt actius

Follet Tafaner

Soci protector
*************



En plena tardor entre estiu i hivern, entre vacances i Nadal: no-
vembre.

Ens hem retrobat passat l’estiu amb sincera alegria per començar 
el nou curs. Els tallers estan a ple rendiment: català, informàtica, 
memòria, anglès... Les activitats, també. La Coral està en marxa 
des de setembre esperant, amb els braços oberts, nous cantaires. 
Ens posem en forma amb el ioga i la gimnàstica; també practiquem 
esports: ping-pong i petanca. Els jocs de taula s’han ampliat amb el 
Rummykub. La canastra no s’atura i el tres o més per quan no hi 
ha prou temps. 

Amb l’animació de les festes el Casal fa goig. L’entrar i sortir dels 
dies amb activitats, també.

Novembre sembla un mes ensopit; si li poséssim color: no el pin-
taríem gris potser?

Però nosaltres li hem de donar vida i omplir d’il·lusió, amistat i 
bon humor.

Ara toca preparar el Nadal: concurs de pessebres, concert de la 
Coral Esclat de Germanor, Festa de Nadal i Cap d’Any.

Hem de canviar el color gris del novembre i tornar-lo platejat com 
nosaltres... 

a cada estació un repte

EDITORIAL
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Soci protector



sortides per aquest mes

VISITES CULTURALS
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Ramon LLull és el nostre Leo-
nardo daVinci. Per a clausurar 
aquest any Llull, el proper dia 8 
farem una visita guiada al CCCB 
(Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona) per a gaudir de 
l’exposició:

La màquina de pensar: Ra-
mon Llull i l’«ars combinatoria».

Aquesta exposició explora 
l’impacte del filòsof Ramon Llull 
(1232-1316) en les arts, la lite-
ratura, la ciència i la tecnologia. 
L’actualitat d’aquesta figura con-
trovertida, admirada i rebutjada, 
pren nova significació en l’actual 
debat sobre els models de trans-
missió del saber.

En ple segle XXI, quan fa just 
set segles de la seva mort, Ra-
mon Llull encara té moltes coses 
a dir.

Ens trobarem a l’estació de 
Valldoreix a les 11:15 h. La vi-
sita la tenim a dos quarts d’una. 
Dura una hora i quart.  Tan bon 
punt acabem tindrem temps per 
a fer un dinaret en un restaurant 
d’ aquest barri tan encisador.

Preu de la visita: 5 €

• Adreça: Montealegre, 5

I el 22 de novembre, farem 
dues visites a la ciutat de Terras-
sa. La primera al claustre del con-
vent de Sant Francesc d’Assís, 
on podrem admirar l’espai claus-
tral, de planta quadrada amb 
planta baixa i dos pisos, i que 
conserva a la planta baixa, vint-
i-sis plafons ceràmics policroms 
fets entre 1671 i 1673.

D’aquí ens dirigirem al Parc 
de Sant Jordi per fer la visita 
guiada a la Masia Freixa. És un 
edifici modernista, construït el 
1896; originàriament va ser una 
fàbrica de filats. Entre el 1907 i el 
1914 va ser reformada per Lluís 
Muncunill i Parellada, transfor-
mant-la en la residència familiar 
de l’industrial tèxtil Josep Frei-
xa. Està considerada una joia 
del modernisme terrassenc, amb 
la seva estructura d’arcs i vol-
tes d’inspiració gaudiniana i els 
murs pintats de blanc, l’efecte vi-
sual és esplèndid.

Hi ha la possibilitat, pels que 
hi estiguin interessats, de dinar 
en un restaurant on es menja 
molt bé ! Ja direu... 

Preu: 3 €.
Ens trobarem a l’estació de 

Valldoreix a les 9:15 h.
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Al vostre hort no planteu bledes al costat de pastanagues. No 
són gaire amigues. El que els agrada tenir com a veïnes són mon-
geteres, pèsols, tomàquets, enciam i julivert.

Quan feu un ram de flors tallades abans de posar-les en un 
gerro traieu les fulles de la tija. Aconseguireu que no es faci mal-
bé l’aigua  i les flors aguantin més temps.

Dita: El pa no té cames però fa caminar.

Una abraçada i fins aviat

Antoni Mallol

l’hort tot l’any actiu

CONSELLS DEL PADRÍ I 
DE LA PADRINA

Dimarts dia 8, a les sis de la tarda, actuació del duo:

Peter Thieman , violoncel
Seon-hee Myong, piano

Dimarts dia 22, a les sis de la tarda: Homenatge a Ramon 
Llull, amb lectura de poemes a càrrec de:

Anna Miquel
Joana Vilaplana
Eduard Araujo

 
Amb interludis musicals al piano a càrrec de Josep M. Romaní.

Taller de Música
Programa per al mes de novembre

Peter Thieman,
President d’AIMS FUNDATION

TOTS HI ESTEU CONVIDATS, US HI ESPEREM!
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viatget de dos dies

EXCURSIÓ AL MONESTIR DE PIEDRA
personatge de la típica cançó. A 
continuació, vàrem visitar l’in-
terior de la interessant església 
del “Santo Sepulcro”, amb cer-
tes dificultats ja que era tard i 
anaven a tancar-la. Tornada a 
l’Hotel, sopar i futbol.

A l’endemà sortida a les 9h 
cap a l’objectiu del viatge: El 
“Monestir de Piedra”, propi-
etat privada de la família ca-
talana Muntadas que el va 
adquirir en subhasta després 
de la desamortització. Primer 
vàrem tenir una visita concer-
tada a la imponent Basílica 
en runes: 5 naus, altura nota-
ble, separació entre monjos i 
laics, claustre amb les habita-
cions normals en un monestir 
i una part antiga d’un castell 
convertit en museu. El parc a 
l’aire lliure en el curs del riu 
“Piedra” és ple d’encant: aigua 
per tot arreu, cascades, llacs, 
bosc, muntanyes rocoses... El 
camí, encara que costerut, és 
extraordinari, dura aproxima-
dament una hora i mitja de 
plena delectació, passant per 
la Cascada “Cola de caballo” 
i acabant al “Lago del espejo”. 
Al final, mitja hora d’exposició 
de vols de aus: àguila calba 
americana, falcons (quin vol 
tan ràpid), milans (pas rasant 
sobre els nostres caps), mus-
sol gran duc i diversos voltors.

Després de dinar aquí ma-

Vàrem sortir 38 companys, 
junt amb la guia Susanna i el 
xofer Josep, a les 8 h 15’ de 
Valldoreix en direcció a Ca-
latayud, l’antiga “Bilbilis”. 
Després de les dues parades 
obligades, la primera a La Pa-
nadella per esmorzar, vàrem 
arribar a l’Hotel Fornos de 
Calatayud per dinar (quines 
mongetes amb xoriço!). 

A la tarda, la visita a la ciu-
tat, molt ben explicada per l’ex-
perta Susanna. Ens va portar 
primer a l’ermita de la “Virgen 
de la Peña”, patrona de Cala-
tayud, a dalt d’un turó; la ver-
ge és una verge trobada, molt 
semblant a la Moreneta. Và-
rem seguir fins a la fantàstica 
Col·legiata de Santa Maria que 
només vàrem veure per fora ja 
que fa uns anys que està en 
reformes; l’església és d’origen 
del segle XII amb una esvelta 
torre mudèjar i una magnífica 
portada en alabastre del segle 
XVI. D’allà vàrem arribar a la 
“Plaza de España”, amb l’an-
tiga Casa Consistorial del se-
gle XVI, on onejaven multitud 
de banderes que semblaven 
la catalana (la diferència rau 
només en què l’aragonesa és 
apaïsada mentre que la cata-
lana és vertical).

Al costat de la “Plaza” hi ha 
el “Mesón de La Dolores” amb 
un Museu dedicat a aquest 
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amb la seva filla

teix, la tornada cap a Valldo-
reix de quelcom més de 5 
hores. Unes jornades molt re-
eixides i aprofitades.

JM  Castelló

LES PASSEJADES
amb la Carme i l’Isidre

Anem cap a Can Busquets, des d’on baixem al gorg amb una ai-
gua molt transparent i petit recorregut per algun tros de la Rierada, 
amb abundant creixement de la cua de cavall, herba habitual per 
aquests indrets. Poniol, fonoll, cireretes d’arboç i algun bolet també 
hi eren presents durant aquest recorregut.

caminant...
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excursió per aquest mes



9

reflexionem

Omplir el temps

La majoria de les persones 
anem massa atabalades. Te-
nim molta feina. I a moltes 
d’elles també els fa pànic tro-
bar-se sense saber què fer. 
Fugim de l’avorriment i d’una 
soledat que fa emergir qüesti-
ons que encara ni estan resol-
tes, ni sembla que vagin camí 
de solucionar-se. Així que, 
anar atabalat i pendent con-
tínuament del mòbil, serveix 
també per tapar forats.

Els caps de setmana poden 
ser especialment durs, enca-
ra que es digui el contrari. Cal 
omplir-los de forma que no 
resti gaire temps per a la so-
ledat o la monotonia del que 
és ja conegut, l’avorriment re-
conegut.

Cal encara afegir un altre 
element important a aquesta 
delicada situació. Tots som 
subjectes econòmics. El dret, 
la religió i la filosofia definei-
xen els homes i les dones com 
a persones. L’economia més 
que parlar de persones, parla 
de “subjectes econòmics”. És 
a dir, amb capacitat de com-
prar, de gastar, de demanar 
préstecs, de treballar o cobrar 
l’atur etc. Si el dret, la religió 
i la filosofia reconeixen els va-
lors, els drets i deures, les vir-
tuts i els defectes de les per-
sones, l’economia està molt 

atenta al subjecte econòmic 
per veure què en pot treure 
i de què li pot servir per als 
seus objectius de guany.

Reflexionant sobre les ab-
sències dels temes de fons, al-
menys aparentment, de moltes 
persones de la nostra societat, 
penso que el ritme de vida, el 
bombardeig del consum, la fu-
gida general de la soledat, la 
manca de comunicació i les di-
mensions del subjecte econò-
mic poden donar-nos signes 
de l’aparent desinterès per la 
religió, la filosofia i la cultura 
humanista.

Omplir el temps com sigui, 
tenir les agendes plenes, no 
avorrir-se...i tapar algunes de 
les qüestions més fonamen-
tals de la vida humana.

Som bones persones, so-
lidàries quan els sentiments 
ens commouen, capaces d’es-
coltar i lluitar per la justícia...
però no tenim temps. Molts és 
per atendre obligacions priori-
tàries. Altres per fugir possi-
blement de les millors possibi-
litats del nostre esperit. Deixar 
d’atendre l’esperit és lamenta-
blement viure a mitges.

Extret de Catalunya Cristiana. 
 Jesús Renau. Jesuïta.
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Palica
Palidès
Palillo
Palmada
Palmito
Palomilla
Palosanto
Palurd o palurdo
Pamplina
Pan i cutxillo (a)

vocabulari

Parlem bé el català,
que no costa gaire

No s’ha de dir  

Vèrbola, xerra
Pal·lidesa
Escuradents//boixet
Picament de mans
Cara
Cartel·la, permòdol//pern//femella// papalló
Caqui
Rústec, pagès
Camàndula, fotesa
A cor què vols

Cal dir

DIA 2 COMENTARI DEL LLIBRE “EL TESTAMENT “ DE 
XAVIER BENGUEREL

DIA 9 DICTAT

DIA 16 EXERCICIS ORTOGRAFIA

DIA 23 EXERCICIS MORFOLOGIA I SINTAXI

DIA 30 EXERCICIS LÈXIC

TALLER DE CATALÀ

PROGRAMACIÓ:

FILOSOFIA DE BUTXACA:     
“EL DESGRACIAT NO TÉ CAP ALTRA MEDICINA QUE 
L’ESPERANÇA” 

 
 WILLIAM SHAKESPEARE (1564-

1616)  Escriptor anglès

*************
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FESTA MAJOR

          el follet també hi era

Com que em vaig comprometre a comentar la nostra partici-
pació a la Festa Major ho faig amb article a part.

Els campionats van anar molt bé. Es van repartir tres copes 
per a cada competició: petanca, billar, escacs i dòmino. Ja heu 
vist els guanyadors  a l’informatiu anterior. 

La paella: un dels actes més esperats i concorreguts de la 
Festa Major va posar en moviment un gran nombre de volunta-
ris per poder reeixir victoriosos com crec que vam aconseguir. 
Això suposa anar a comprar els ingredients de la paella de la 
Junta i EMD., netejar-los, fer el sofregit i coure la resta, gràcies 
a les nostres compradores i als cuiners Diego i Àlvar incondi-
cionals. El muntatge de taules i organització de participants, 
trencaclosques que resolt l’Isidre així com també el jurat que 
decideix les millors paelles amb l’entrega de premis als cuiners.

Un cop repartides totes les copes i premis convé tirar avall 
“el tiberi” i... comença el ball. La pista abarrotada de gent bellu-
gant l’esquelet; feia goig de veure: petits, joves i grans gaudint 
tots plegats. No trobaven l’hora de plegar...

Dóna feina, és cert, però val la pena aconseguir ser un dels 
millors actes de la Festa Major per no dir el més gran. Organit-
zada per gent gran a més a més!...

GRÀCIES ALS QUE HO HEU FET POSSIBLE!!!

Follet tafaner

Àlvar i Diego

Entrega de premis

L’Emili bufa les espelmes del seu ani-
versari:  75 anys!
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Socis protectors
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el comerç de proximitat col·labora amb el casal

Socis protectors
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fem cuina

Ingredients:  250 gr. de 
farina, 2 cullerades de lle-
vat, 150 de sucre, 150 gr. 
de mantega tova, 3 ous, 100 
gr. de panses de Corint, 150 
gr. aproximadament de frui-
ta confitada    (meló, taronja, 
pera ), 100 gr. de cireres con-
fitades, 30 cc. de rom, 30 gr. 
d’ametlles laminades, mante-
ga per untar el motlle, farina 
per enfarinar les panses.

1 motlle de 26x10 cm.
Unteu amb mantega l’inte-

rior del motlle i folreu-lo amb 
paper vegetal.

Poseu a remullar les panses 
amb el rom de 2 a 3 hores, es-
correu-les  bé  i enfarineu-les, 
reserveu el rom. Talleu les ci-
reres per la meitat i les fruites 
feu-les a talls petits.

Bateu amb el batedor elèc-
tric la mantega i el sucre, 
feu que quedi ben cremós, 
afegiu-hi els ous d’un en un, 
bateu-ho fins que augmenti 
de volum, incorporeu-hi el 
rom reservat i, de mica en 
mica, aneu-hi afegint la fa-
rina barrejada amb el llevat, 
tot tamisat, continueu treba-
llant-ho fins que quedi una 
pasta ben fina. 

Aboqueu en el motlle prepa-
rat, la tercera part de la pasta, 
repartiu-la bé  i escampeu pel 
damunt la meitat de la fruita 
i de les panses enfarinades i 
ben espolsades, cobri-ho amb 

PLUM-CAKE           
una segona part de la pas-
ta, escampeu-hi la resta de 
la fruita i de les panses, i ta-
peu-les amb l’última porció de 
pasta, alliseu-la bé, afegiu-hi 
per sobre, l’ametlla fileteja-
da. Entreu-ho al forn calent a 
160º, durant uns 45 minuts 
aproximadament. Es consi-
dera la cocció correcta quan 
passats 30 minuts de ser al 
forn el plum-cake s’esquerda 
pel mig i continua pujant.

Abans de servir-lo deixeu-lo 
refredar un dia.

Mercè

Soci protector
*************
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Carme Ferrer

col·laboració

Tinc un inesborrable record 
d’aquesta brillant i intel·ligent 
obra de teatre de Yasmina 
Reza (1994) quan Josep Maria 
Flotats la va portar a  Barce-
lona, per primera vegada, al 
Teatre Tívoli, en castellà, l’any  
2000 (com passa el temps!). 
Això va crear una expectació 
inusual davant del retorn de 
Flotats a Catalunya després 
de la seva sortida per la porta 
del darrera del Teatre Nacio-
nal  de Catalunya (les coses 
com són!) Però anem al que 
importa ara aquí. L’espectacle 
va comptar amb tres solistes 
de primera magnitud:  El pro-
pi Flotats i dos actors de gran-
díssim nivell com són Carles 
Hipólito i Josep Maria Pou. 
Els actors  es van triar amb 
prou experiència a interpre-
tar teatre en vers ja que l´obra 
és un text ple de ritmes, con-
tratemps i silencis, com si es 
tractés d´una partitura... La 
seva seducció va arribar per 
diferents causes. El text és 
agut, concís i minimalista. Fa 
riure, somriure, però alhora 

“ART”,
UNA COMÈDIA D’IDEES DES DEL MÓN DE L’ART

diu coses molt serioses plan-
tejant situacions violentes des 
de la comèdia. En definitiva, es 
tracta d’un text contemporani 
que parla de nosaltres matei-
xos. A aquesta autora france-
sa se l’ha comparada a Moli-
ère donat que es tracta  d’una 
comèdia  amb contingut, amb  
idees. Però alhora entre línia i 
línia hi trobem un vehicle d’an-
goixa existencial al més pur 
estil Woody Allen. Un text que 
pot tenir tantes lectures com 
espectadors. La seva grandesa 
radica en què pot satisfer des 
d’un intel·lectual fins  a tots 
els públics.

MARTÍ ROQUE

Recordeu, els socis que no ho hagueu fet, 
renovar el carnet per al Teatre Espiral.

*************
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A l’Església Parroquial de 
Sant Cebrià hi ha una “Misterio-
sa Torre”,  propera al Campanar, 
que és un COMUNIDOR. Aquesta 
edificació quadrada  de teulada a 
quatre vessants, té, actualment, 
tapiades les obertures (quatre fi-
nestrals) i també un antiestètic 
arrebossat.

Què és un Comunidor?  De Co-
munis (llatí) CONJURAR. Era un 
lloc des d’on es conjuraven amb 
diversos rituals,  cremaven her-
bes: llor, romaní, etc. als “Mals 
Esperits” de: tempestes, pedrega-
des, vendavals, nevades...

Tot això era fet per un exor-
cista, persona capaç d’expulsar, 
quan convenia, “Esperits Ma-
lignes”, tant sobre allò material 
com en  l’Espiritual.

Recordem el nostre gran poeta 
català, Mossèn Jacint Verdaguer 
tan arrelat a Valldoreix, que morí 
prop d’aquí, a Collserola, a Vil·la 
Joana.

ESOTERISME a Valldoreix  
Aquest il·lustre català va di-

rigir exorcismes (Palau Moja i 
enfront) quan era mossèn de la 
casa Comilles... en temps poste-
riors al nostre Comunidor.

Aquests fets dels exorcismes,  
pràctiques fetes amb prudent se-
cret, avui dia encara persisteixen. 

Tornant al nostre COMUNI-
DOR, està poc estudiat si per-
tanyia a l’antiga Església Orato-
ri de Sant VICENÇ (crec que sí) 
on es traslladà sant Cebrià d’ 
Aqualonga  (Zona Can Villalon-
ga) destruït  pels “Sarraïns”  i es 
convertí en SANT CEBRIÀ DE 
VALLDOREIX.

Fèlix Mestres P.de la B

PE: Hi ha altres ESOTÈRI-
QUES qüestions (poc historia-
des) a casa nostra:                                                                                  

Documentació nostra segle XI 
al British Museum de Londres 
- Vasos Apol·linars - Necròpolis 
Visigoda - Sant Andreu de Bus-
carons - Jaciments Romans...

històries del nostre poble

El comunidor de Sant Cebrià 
de Valldoreix (Valldoreix-S. Cu-
gat). Església d’origen romànic 
consagrada en 1047, conegu-
da sota el nom de Sant Cebrià 
d’Aqualonga. La torre paral·lela 
és l’antic comunidor, tapiats ac-
tualment els seus finestrals la-
terals.
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Allarga els braços i estreny avui algú. Us fareu un gran bé.

Sigues sincer i transparent com l’aigua de la font.

La fortuna pot privar-nos de riqueses, però no d’ànim.    

El semblant d’una persona diu molt més sobre la seva per-
sonalitat que el seu vestit.

En practicar surf, quan s’acosta la gran onada si un no la 
supera n’és arrossegat. En lloc de deixar-te enfonsar pels teus 
problemes, treu el cap per sobre d’ells i remunta’ls fins que 
assoleixis la victòria.            

EXTRET DE
PERLES DE SAVIESA

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

savis consells

Redueix la marxa. Agafa’t 
temps per apreciar la naturale-
sa, per conversar amb un amic 
o llegir el capítol d’un bon llibre. 
La vida consisteix en molt més 
que caminar frenèticament.

L’èxit està sobrevalorat. El que compta en realitat és la nos-
tra constància.

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

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

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

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

*******************
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SOPA DE LLETRES

ENTRETENIMENTS

somriures

Trobar les paraules amagades:

DROMEDARI 
RINOCERONT
HIPOPÒTAM
CÉRVOL
CONILL
CAVALL
HÀMSTER
ELEFANT
OVELLA
RATOLÍ
TIGRE
GIRAFA
CAMELL
ZEBRA

SUDOKU 179 - nivell: DIFÍCIL 
 

SOPA MAMÍFERS - 179

Solució als entreteni-
ments a l’Informatiu de 
desembre
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el casal obert a tothom

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

El carrer Coster, darrera la 
Nau de Cultura, està en molt mal 
estat a la vorera, el que ha provo-
cat diverses caigudes, una d’elles 
a dues persones molt grans que 
van acabar a l’hospital. Potser 
seria hora que l’EMD hi donés 
una solució abans no hi hagi una 
desgràcia.

T.García

NOTA DE REDACCIÓ
La secció per ara no té gaires 
participants, però sabem que al 
casal hi ha persones amb una 
gran capacitat d’observació o 
amb arguments a exposar, tant 
si són elogis, com queixes de 
fets del nostre poble i/o comu-
nitat. També es poden publicar 
fotografies/denúncia o curiosi-
tats... paissatges, postes de sol, 
etc.
Entre els lectors esperem tam-
bé participació, siguin o no del 
casal; així també farem poble!

ANIMEU-VOS I ENVIEU-NOS 
LES VOSTRES CARTES!

Proposta molt pràctica de cara a fes-
tes nadalenques: TALLER DE DECOU-
PAGE i “CRAQUELAT” pel dijous dia 
24 d’aquest mes, en horari de 16:00 a 
18:00 h (durant el taller de treballs ma-
nuals habitual), impartit per Mariela 
(externa al Casal). Informació i inscrip-
ció a Secretaria.

TALLER D’UN DIA
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prenent una 
sidra

NOTÍCIES

El passat divendres dia 7 es va inaugurar, al Casal, l’exposició de 
la pintora Elisabeth Quito, amb gran assistència d’amics de l’artista 
així com autoritats i socis/amics del Casal.

L’Elisabeth ens va obsequiar amb l’actuació d’una parella de ball 
de saló que va fer les delícies del públic.

Hem inaugurat la retransmissió de partits de futbol al Casal.
Va ser dissabte, Barça-Manchester. Estigueu atents a la propera 

jornada! S’anunciarà als panells de l’entrada.

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

L’Ajuntament de Sant Cugat ha homenatjat merescudament a 
na Ma Rosa Molins pels seus anys com a Presidenta del nostre 
Casal... FELICITATS!

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

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

esdeveniments remarcables

La Festa d’aniversaris per als nascuts durant el 3r trimestre de 
l’any, el dia 1, va ser molt moguda! Amb animació a càrrec d’una 
noieta molt àgil que ens va fer ballar a molts el seu ZUMBA! 

fotografies cedides per l’Ajunt. de Sant Cugat
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més coses a fer

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

Dimecres 30: Possible data per anar al 
teatre a veure SCARAMOUCHE, musi-
cal de capa i espasa de Dagoll Dagom. 
El preu seria de 24 € si som un grup 
de 25. La funció comença a les 17:00 
h i dura dues hores i mitja. Interessats 
comuniqueu-ho a Secretaria per tal de 
confirmar-ho tot.

D’altra banda hi ha la possibilitat de 
visitar les entranyes del teatre Victò-
ria, interessant tenint en compte que hi 
ha els elements de la funció d’SCARA-
MOUCHE. El preu seria de 5 € si som 

Dissabte 5: visita al creuer Pullmantur al port de Barcelona.
Visita durant el matí amb esmorzar inclòs. Ens trobarem a les 
8:00 h a l’est. de Valldoreix, i 8:30 al metro/Catalunya. JA NO 
HI HA PLACES.

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

un grup de 25 persones i no es pot reservar dia fins que ho 
aconseguim, per tant, si hi esteu interessats apunteu-vos si 
us plau a Secretaria.

dia 15

dia 29

Una mare travessa els Estats 
Units per anar a veure el seu fill 
a Califòrnia després que aquest 
decideixi deixar els estudis per 
dedicar-se al surf. (Helen Hunt).

Homer ha viscut sempre entre 
les parets d’un aïllat orfenat. Ja 
adolescent, el director del centre 
el prepara per ser el seu succes-
sor. Però el jove sent la necessi-
tat d’abandonar l’orfenat i conèi-
xer el món. (Michael Caine).

Els dimarts,
cinema comentat:
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agenda

Calendari d’activitats no fixes 
del mes de novembre

Divendres 4:  A les 19:30 h. A la Sala del Casal de Cultura “Edat i 
salut” amb Ramón Bofill i Rosa, Angiòleg i Cirurgià vascular. Org. 
VEN Col. Cultura EMD. VDX.
Dissabte 5: a les 8:00 h a l’est. de Valldoreix, i 8:30 al metro/Cata-
lunya. Visita al creuer Pullmantur al port de Barcelona.
(Veure pàg. 21, Notícies).
Diumenge 6: A les 19:00 h al Casal de Cultura “Lampedusa” 
d’Anders Lustgarten. Traducció de Marta Bou Noet. Per Punt i Se-
guit Teatre. Org. Grup de Teatre Espiral. Col. Cultura EMD.  VDX.
Dimarts dia 8, a les 11:15 a l’estació de Valldoreix. Sortida Cultu-
ral. Visita guiada al CCCB (Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona). Preu: 5 €. (Més informació a pàg. 4).
Dimarts dia 8, a les 18:00 h, actuació del duo: Peter Thieman, vio-
loncel i Seon-hee Myong, piano. Obert a tots els socis. (Veure pàg. 5).
Dijous 10: A les 18:00 h al Casal, conferència sobre Lluis Xirinacs 
per en Joan Parés, membre fundador de la Fundació Randa-Lluís M. 
Xirinacs, i Núria Roig, coordinadora de la fundació.
Diumenge 13: A les 19:00 h. al  Casal de Cultura “La Ratera” 
d’Agatha Christie, pel Grup de Teatre Espiral. Org. Grup  de Tea-
tre Espiral. Col. Cultura EMD. VDX.
Dimarts 15:  A les 9:30 h. Pl. de l’estació de Valldoreix. Passejada, 
anirem a  la Font i Turó del Fumet.
Dijous 17: A les 8:00 h. Casal d’Avis, excursió d’un dia, anirem a 
Vallbona de les Monges. (Veure pàg. 8)
Divendres 18:  A les 20:00 h. A la Sala del Casal de Cultura. Fòrum 
visual del VEN. Org. VEN. Col. Cultura EMD. VDX.
Dimarts 22:  A les 9:15 h. a la Pl. est. VDX. Sortida Cultural, anirem 
a Terrassa, al Claustre del Convent de St. Francesc d’Assís i a la 
Masia Freixa. Preu 3 €. Cal inscriure’s. (Més informació a pàg. 4). 
Dimarts 29:  A les 9:30 h. Pl. de l’est. de Vdx. Passejada, anirem al 
Camí de l’ermita de la Salut, cirerers de Can Domènech.
Dimecres 30: Possible data per anar al teatre a veure el musical 
SCARAMOUCHE. El preu seria de 24 € si som un grup de 25. Inte-
ressats comuniqueu-ho a Secretaria (veure pàg. 21).

Ja tenim la
 GROSSA DE CAP D’ANY!  
Podeu adquirir les butlletes a Se-
cretaria i també mitjançant els nos-
tres venedors voluntaris.
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Dilluns
Dies 7-14-21-28
A les 9:30 h. Gim-suau al 
complex esportiu.
A les 10:00 h. Ioga, amb Eu-
làlia Gudiol 
A les 16:00 h. Pintura.
A les 16:30 h. Assaig Coral 
Esclat de Germanor.
A les 18:00 h. Ball de coordi-
nació. 
A les 18:00 h. Ping-pong.
A les 18:00 h. Ceràmica.

Dimarts
Dies 8-15-22-29 (dia 1 festiu)
A les 16:30 h. Taller de memòria.
A les 17:00 h. Reflexologia
(8-22)
A les 18:00 h. Cinema familiar 
comentat (15-29). Veure pàg. 
21.
A les 18:00 h. Taller de músi-
ca. (8 – 22)
 
Dimecres
Dies 2-9-16-23-30
A les 09:30 h. Gim-suau al 
complex esportiu.
A les 11:15 h. Ioga, amb Eu-
làlia Gudiol 
A les 11:00 h. Classes d’anglès, 
amb Enriqueta Viñas.
A les 16:45 h. Taller de català 
(veure programació pàg. 10)
A les 16:00 h. Perruqueria
A les 16:00 h. Ping-pong
A les 16:30 h. Informàtica, 
amb Ricard Cluet.

agenda

Calendari d’activitats fixes
del mes de novembre

A les 18:00 h. Poesia: Ramon 
Llull (dia 16)
A les 18:00 h. Sàpiens (23)

Dijous 
Dies 3-10-17-24
A les 9:00 h. Informàtica, inicia-
ció amb Montse Julià (10-24)
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.
(3-17-24)
A les 16:00 h. Tarda lúdica.
A les 16:30 h. Labors de re-
talls – Punt de mitja

Divendres
Dies 4-11-18-25
A les 15:30 h. Podologia (4-18)
A les 16:00 h. Puntes de coixí
A les 16:00 h. Tarda lúdica.
A les 18:00 h. Ping-Pong 

Dissabte
Dies 5-12-19-26
A les 11:00 h. Petanca

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

• Nivell avançat en ordi-
nadors windows i mòbils an-
droid. (Prova de nivell prèvia).

Informació i inscripcions a 
Secretaria.

INFORMÀTICA TOTS ELS DI-
MARTS DE 10:00 a 12:00 h, 
a càrrec de Josep Ma Pujols.
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Quan després de recórrer un llarg camí
abastem, amb esforç, el cimadal, 

el temps arriba en braços del destí 
mostrant-nos la bellesa tardoral.

Hem de regar les flors d’un nou jardí
i esporgar el llast silent del temporal.

Cal que empenyem les ànsies de gaudir 
fent-nos, amb seny tranquil, el nou regal.

És temps de soterrar la impaciència, 
d’anar exhaurint el pou de l’existència

sense pensar en el mar inconegut.

Vivint amb placidesa i to festiu, 
trobarem l’harmonia i el caliu 
que acollirà la nostra senectut:

 vincle que ens lliga a tot el que hem viscut.

Imma FUSTER
Del recull de poemes GENETS DEL TEMPS.

BARCELONA 2009

poema

MADURESA


