som molt actius

Les activitats que anem fent
Del 15-XI al 15-XII
17-XI: Anada a Vallbona de
les Monges (comentat en l’informatiu anterior).
22-XI: Anul·lada la visita
cultural a Terrassa a causa del
mal temps.
29-XI: Passejada al camí de
l’ermita de la Salut fins a la Colònia Montserrat. Amb un dia
preciós que ens feia gaudir de
les vistes que, de tant en tant,
apareixien pel mig d’alguna
clariana del camí.
30-XI: Els aficionats al teatre van anar a veure el musical
Scaramouche per la Companyia Dagoll-Dagom. Van gaudir de l’espectacular posada en
escena i de la divertida trama
amb iròniques al·lusions a la
realitat actual.
3-XII: Tarda de futbol, BarçaMadrid. De 15 a 20 persones:
primeres files pendents de la
pantalla amb rumor de fons de
les últimes files xerraires. Alegria! Gol del Barça. Decepció:
empat a l’últim minut. Diuen
que això és el futbol. Però als
culés no ens ha agradat. Sort
que ho hem pogut compartir.
10 i 11-XII: Show de Nadal
dels Marxosos. Actuacions molt
bones i aplaudides per acabar
amb la marxa triomfal d’Aïda
amb desfilada amb un cavall.
Increïble!!!
13-XII: Visita cultural a l’exposició “Renoir entre dones”
ubicada al preciós edifici Garriga Nogués.

El títol ja era suggestiu, vam
gaudir d’uns quadres i també
d’alguna escultura d’aquest
pintor impressionista i de la
seva trajectòria a través de la
seva vida. Tot molt ben explicat
en uns panells. Per celebrar-ho :
xocolatada!!!
14-XII: Festa de Nadal molt
concorreguda com sempre. Actuacions del grup de Ball de
Coordinació, de la Coral Esclat
de Germanor, amb sorpresa de
l’obsequi d’un fulard per als
cantaires, dels Marxosos amb
uns números molt celebrats,
els quals van tancar la participació amb la “Canción de
Navidad” convidant el públic a
unir-se a ells. Molts vam trobar
a faltar el Fum, fum, fum, per
exemple, -no és crítica, us estimem molt; només és lamentació-, berenar, rifa, i ... fins l’any
vinent.
15-XII: Visita a les Caves Codorniu (comentari a part).
Follet tafaner
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felicitacions merescudes

EDITORIAL
Any Nou, Vida Nova! Així és la dita.
Què podem fer, doncs, per renovar-nos?
Un aspecte a millorar és la puntualitat. Per què els actes
sempre comencen una mica més tard del previst?
Hauríem de fer un esforç per arribar a l’hora i, si ja som al
casal, ser capaços/es d’acabar el que estem fent, per arribar
puntualment i complir l’horari previst. Això val per a totes les
activitats. Tallers, sortides, viatges, conferències,... Pot ser un
bon propòsit per a l’Any 2017. Lluitem per l’excel·lència encara
que ens costi.
Aquest mes us proposem una sortida original a Lliçà de Vall;
el guia serà un familiar d’uns socis que ens acompanyarà durant
la visita del poble on serem rebuts a l’Ajuntament per l’alcalde.
Comencem amb bons propòsits; guardem la mandra en un
calaix i mirem si poden fer quelcom més per a col·laborar i
aconseguir que sigui veritat:
ANY NOU, VIDA NOVA, VIDA MILLOR!!!
Poques vegades hem viscut un ascens
social, tan vertiginós com el que ha experimentat el VEN. Assistint a la seva
festa d’aniversari vam poder entendre
el perquè. Fa deu anys que el Sr. Félix
Mestres va començar aquesta incerta
aventura, i ho va fer convençut del que
feia, unes idees, les seves, en les quals barrejava l’esport, el
coneixement de les diferents comarques, la gastronomia i evidentment, la cultura. Es va saber envoltar d’un gran equip, i
l’aventura va començar a funcionar. Avui, el nou president, el
Sr. Alfons Romero, ha acabat de consolidar el projecte i l’ha
convertit en una esplèndida realitat. Conferenciants de primera línea, cine d’avantguarda o de nostàlgic record, excursions
per a dos nivells, festes, i un llarg etc.
Nosaltres, des del Casal, volem felicitar el VEN per aquests
deu anys d’història i desitjar que en puguin celebrar molts
més.

ENHORABONA!
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sortides per aquest mes

VISITES CULTURALS
El dia 10 de gener farem una visita comentada a l’exposició
“Un Thyssen mai vist”.
Aquesta exposició ens convida a
descobrir, a CaixaForum Barcelona,
les grans obres mestres de la col·lecció
del Museu Thyssen-Bornemisza de
Madrid agrupades en cinc àmbits temàtics (iconografia cristiana, retrats,
interiors, paisatges i vistes de ciutats)
sota el guiatge dels grans mestres de
la història de la pintura: Fra Angelico, Bellini, Brueghel, Rubens, Rembrandt, Cézanne, Pissarro, Canaletto,
Picasso, Chagall, Hopper, etc.
Preu de la visita guiada: 3 €
Trobada a l’estació de Valldoreix a les 9 h.
El dia 24 visitarem la seu de la
Penya Blaugrana Sant Cugat (carrer de Sant Domènec, 15)

És una entitat social i esportiva que es va fundar el mes de
novembre de l’any 1979, per aficionats del F.C. Barcelona.
El seu president, Sr. Josep Félez, soci del Casal, ha tingut la gentilesa d’invitar-nos a conèixer la història, activitats i
moltes coses més d’aquesta entitat de la nostra ciutat i també
l’edifici on té la seu social. En acabar, tots serem convidats pel
president, a fer plegats un cafetó. Visita gratuïta.
Ens trobarem a l’estació de Valldoreix a les 10:15 h i a l’estació de Sant Cugat a les 10:30 h.
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bones idees

CONSELLS DEL PADRÍ I
DE LA PADRINA
La padrina ha comprat ciclàmens per adornar la casa i el
jardí. Li han recomanat no tenir-los a prop dels radiadors de
la calefacció i mantenir-los a una temperatura entre 7 i 15
graus. Aneu també en compte amb el rec. És convenient no
regar directament el bulb ja que es pot podrir. Si els cuideu bé,
tindreu flors tot l’hivern.
El padrí es cuida de l’hort del mas on viuen. Ara és temps
de fer les podes més fortes als arbres ja que estan reposant i
no els perjudica. També és un bon moment per a plantar rosers que arrelen molt bé.
Us poso un embarbussament:
Quan contis contes, compta quants contes contes, perquè
si no portes el compte de quants contes contes, mai no sabràs
quants contes pots contar i perdràs el compte.
Solució a l’endevinalla del mes passat: NOU
Fins al mes vinent!
Antoni Mallol

Taller de Música
El dimarts dia 10 de gener, en horari, com de costum,
de sis a set de la tarda, es passarà la segona part de l’Òpera
L’Elisir d’Amore, de Gaetano Donizzetti (representació gravada
en directe).
Presentació i comentaris a càrrec de Josep M. Castelló
*************
Per al dimarts 24 nova programació a confirmar el dia 10 i
la trobareu també a Secretaria a partir d’aquest dia.
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sortida d’un dia

EXCURSIÓ LLIÇÀ DE VALL
CASAL D’AVIS DE VALLDOREIX
19 de gener 2017

església

pou de glaç

Sortida 9:30 h havent esmorzat.
Visita al Pou de Glaç. Arxiu històric i Ajuntament on
serem rebuts pel Sr. Alcalde.
Després d’aquesta interessant visita anirem a dinar
a un reconegut restaurant amb el següent menú:
Primer plat
A escollir entre tres opcions
Segon plat
A escollir entre tres opcions
Postres
Pa, vi i aigua.

Preu 35 €
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excursió d’un dia

VISITA A LES CAVES CODORNIU

tons i Pinot noir i Chardonnais
procedents de França. Ho podem constatar amb les diferents
olors de cadascun. Després ens
endinsem en les immenses bodegues i passegem en altre trenet
pels llargs passadissos que contenen cent milions d’ampolles!
Degustació de cava rosat i
blanc (sort de les galetes salades).
Anem a dinar a Sant Sadurní i continuem cap a una altra
visita: Simón i Coll, xocolaters
des de 1.840. Ens perdem per
la temptadora botiga preparada
per Nadal i provem les diferents
especialitats i un bombó que
ens ofereixen i ens diuen que els
bombons s’han de deixar dissoldre a la boca i no mastegar-los.
A la sortida ens sentim infants
i ens fem fotos traient el cap per
dues finestres d’una furgoneta
de fira. Diuen que Sant Sadurní
és el poble de l’alegria (cava) i de
l’energia (xocolata).
Tornem a Valldoreix. De l’autocar surten persones carregades
amb bosses i paquets; això sí, la
butxaca lleugera...

Quantes coses hem après en
relació al cava i a la seva pionera
fabricació dirigida per la família
Codorniu-Raventós des de l‘any
1.872 fins ara.
Comencen la visita amb un
audiovisual en 3 dimensions que
ens ambienta i alliçona pel que
veurem després.
Pugem al trenet per recórrer la
part exterior per admirar l’obra
de l’arquitecte Puig i Cadafalch
amb les seves posteriors ampliacions. L’arquitecte Bonet i Garí
va construir, més tard, un altre
edifici modernista a fi d’ubicar-hi
més instal·lacions.
Després entrem on antigament es treballava que encara
conserva la maquinària d’aquell
temps: premsa, alambí,... amb
fotos dels treballadors de l’època.
La guia, jove i simpàtica ens va
explicant des dels primers passos de l’elaboració del vi i del cava
fins al final. En aquesta sala hi
podem veure i distingir les diferents classes de raïm que donen
pas als excel·lents caves: macabeu, xarel·lo, parellada, autòc7

els nens i el casal

Els nens del Ferran i Clua
ens feliciten el Nadal
i torrons, érem tanmateix, feliços i
vivíem amb la mateixa il·lusió les
festes i en particular l’arribada dels
Reis Mags d’Orient.
La nostra coral “Esclat de Germanor” amb la Isabel al piano, va
cantar unes precioses nadales, a
les quals els infants van correspondre amb unes cançons dirigides pel seu professor de música.
De manera improvisada l’Elian,
interpretà al piano una música
típica russa que ens posà la pell
de gallina.
Aquestes visites i intercanvis
de dues generacions representen
una experiència enriquidora, esplèndida, de coneixement i vivències, en què els menuts descobreixen que tenim un Casal, on
els avis desenvolupen tota una
sèrie d’activitats, de tallers culturals, instructius i lúdics, alhora
per part nostra, gaudim amb la
presència d’uns infants encantadors, que es comporten admirablement i feliços amb la nostra companyia. Ens recorden la
nostra infantesa, ens emocionen
i ens sentim feliços estimant-los.

Els infants de 4t, ens van visitar el dia 21, per felicitar-nos les
Festes i oferir unes magnífiques
i originals felicitacions fetes per
ells, que estaran exposades al
Casal fins al dia 15 de gener.
A les 9h en punt es presentaren un grup de 50 infants, d’entre 8 i 9 anys, acompanyats dels
professors. La trobada consistia
en un intercanvi d’activitats, tal i
com estava previst en el programa. En primer lloc, el president
Josep
Carné,
els filla
donà la benvinamb
la seva
guda corresposta pel professor
Francesc Carbó. Els infants es
van dividir en grups de 10, per
passar per cinc sales on hi havia, en cadascuna, una parella
d’avis de diferents regions: Catalunya, València, Castella, Andalusia i una sala amb els països
de Suècia, França i Rússia. La
idea consistia en explicar com
es vivien les festes de Nadal, Cap
d’Any i el Reis, quan nosaltres
érem petits -fa uns 70 anys- . No
eren massa coneguts el Pare Noel,
l’arbre de Nadal i ni tan sols existia
la televisió, però, malgrat les carències econòmiques de la Guerra i la
postguerra, sense gaires joguines

Emili
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i els avis els expliquen històries

I vaig veure el mar
orelles, per tornar a casa gelats
com a polls. La festa grossa era
el dinar de Nadal, mataven el gall
dindi (pavo), i fèiem la típica escudella (puchero) amb carn d’olla
i pilota, i no hi faltaven neules i
torrons.
Cap d’Any. Era també festa grossa. Pel carrer ja sentíem
l’animació de la gent preparant la
festa amb les compres. Es preparava el sopar i, a l’hora tan desitjada del canvi d’any, el pare connectava Radio Nacional i a les 12
hores en punt, sonaven les campanades a la Puerta del Sol, de
Madrid, i ens empassàvem els 12
grans de raïm: “ANY NOU, VIDA
NOVA”. Per estrany que avui pugui semblar, no teníem ni televisió, ni tauleta, ni mòbil.
Reis Mags d’Orient. Durant
totes les festes estaven parlant
dels Reis. Segons expliquen al
meu poble la primera cavalcada
de Reis Mags d’Espanya, l’organitzà Alcoi (Alacant), el 1866. La
nombrosa comitiva desfilava pels
carrers i el Reis anaven muntats
en camells, mentre els patges pujaven als balcons en escales, repartint les joguines per als nens.
Una de les imatges que recordo
com si fos avui, és una de quan
tenia 12 anys, en obrir la porta
de casa, em vaig trobar una bicicleta, va ser el regal d’infantesa
que amb els meus germans vàrem gaudir més.
Des del Casal d’Avis Bon Nadal i que els Reis vos portin moltes joguines i regals.

Hi ha imatges que ens queden
gravades en la memòria per tota
la vida.
Una d’aquestes visions es deu
a quan tenia uns vuit anys. El
meus pares em digueren que si
treia bones notes, per les vacances em portarien a veure el mar.
No recordo les notes, però sí, que
un dia viatjàrem de l’interior de
les muntanyes del meu poble,
cap a la costa -70 km-. Quan
ja ens trobàvem a uns 3 km,
la meva mare em tapà els ulls i
tan bon punt arribàrem vora
la platja el pare parà el cotxe i
en baixar, em van dir - Mira el
mar!,- i de sobte em tragueren la
bena. En veure aquella infinitat
del mar que arribava fins a l’horitzó blau del cel, i sense límits,
amb unes ones que arribaven
vora dels peus, em vaig quedar
tan esbalaït, davant d’aquella
magnitud d’aigua, que no podia
articular paraula: – El mar!.
Altres imatges d’infantesa inesborrables, són tanmateix, els
records familiars de les Festes de
Nadal, Cap d’Any i els Reis.
Nadal. Les vigílies, amb els
meus tres germans ja muntàvem
el pessebre, amb les muntanyes
de fusta, la molsa, l’anunciació,
els reis, els pastorets i, evidentment a la cova, el naixement. La
Nit de Nadal, al vespre, els nens
sortíem a demanar les estrenes
(aguinaldo), per les portes del veïns que ens donaven avellanes,
glans, castanyes i alguns caramels. El sopar esperant la missa
del Gall, era normalet i sortíem
cap a l’església tapats fins a les

Emili
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però no oblidarem...

RACÓ DE REFLEXIÓ
Benvolguts amics: he estat
en silenci durant set mesos
perquè he fet un llarg viatge
i just ara començo a aterrar.
En primer lloc diré que us he
trobat a faltar, però per altra
banda, he rebut tant en aquest
temps que encara no podia
tornar, necessitava temps i esperava el moment de poder-lo
compartir amb tots vosaltres.
El meu viatge ha estat al
fons de la meva ànima i des
d’allí he comprès la relativitat
de tantes coses que creia importants; em vaig anar carregant al llarg dels anys i he tornat lleugera d’equipatge. M’he
trobat amb el meu cor. Sembla
estranya aquesta trobada, oi?
Doncs és que m’he adonat de
tantes situacions de vida que
estaven condicionades per la
meva ment, que no m’ho podia creure.
M’he adonat que la ment,
moltes vegades, és la presó
perquè està farcida d’informacions, arxius apresos, i problemes als quals és difícil donar solucions des d’allí. I no,
no, des d’allí no n’hi ha, des
de la ment solament es poden
resoldre problemes de la vida
quotidiana però els conflictes
de l’ànima, les lluites internes
que tenim dintre de nosaltres
mateixos solament es resolen

lliurant el cor perquè és allà
on parla l’ànima.
No és fàcil explicar-ho
breument. El cor em mostra
ara, a través de les meves sensacions, de les meves emocions, quin és el millor camí. La
ment no es desprèn dels costums apresos i així viu temors
i angoixes que t’has creat sense adonar-te’n.
Sí. He sentit la proximitat de la mort, però quelcom
molt interior, que ara anomeno l’ànima, del cor m’ha obert
immensitats de confiança perquè succeeixi el que succeeixi,
tot està bé. Joan de la Creu
va escriure: “Déjeme y olvídeme dejando mi cuidado entre
las azucenas olvidado”
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Rosa M Preckler

vocabulari

Parlem bé el català,
que no costa gaire
No s’ha de dir

Cal dir

Papelera
Papeleria
Papeleta
Paper de lija
Paper secant
Papera
Papilla
Par en par (de)
Parabièn
Paracaïdes

Paperera
Papereria
Papereta
Paper de vidre
Paper assecant
Galtera
Farinetes
De bat a bat
Enhorabona
Paracaigudes

TALLER DE CATALÀ
S’inicia el taller el dia 11 de gener
DIA 11
DIA 18
DIA 25

COMENTARI DEL POEMARI “CAP AL TARD “ DE
JOAN ALCOVER
DICTAT
MORFOLOGIA I SINTAXI

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

FILOSOFIA DE BUTXACA:
“NOMÉS ES POT VEURE CORRECTAMENT AMB EL COR;
L’ESSENCIAL ROMAN INVISIBLE A L’ULL”.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY,
EL PETIT PRÍNCEP
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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

FLAM DE CARXOFES
Ingredients:
1.500 gr. de carxofes
60 gr. de sobrassada
4 ous
2 llesques eixutes de pa de
pagès de 500 gr.
llet
2 alls.
Per a la salsa: 4 cullerades de
maionesa espessa
3 cullerades de puré de tomàquet
1 clara d`ou.
Un motlle rodó 17x7 cm.
Traieu tota la part dura de les
carxofes, i talleu-les a grills
prims. Bulliu-les amb aigua
i sal, no les deixeu coure del
tot, escorreu-les bé .
Poseu una mica d’oli en
una paella i sofregiu els alls
trinxats, tireu-hi les carxofes, remeneu-ho i afegiu-hi la
sobrassada tallada a bocins,
doneu-hi unes voltes i reserveu-ho.
Unteu el motlle amb oli i poseu-hi paper vegetal al fons, i
torneu-lo a untar.
Bateu en un bol els 4 ous, poseu-hi una mica de sal i pebre, el pa ben remullat amb la
llet i aixafat amb una forquilla, i barregeu-hi les carxofes
reservades.
Ompliu el motlle, i poseu-ho a
coure al forn al bany maria a
200º, durant uns 30 minuts.

Comproveu si està al seu punt
quan punxant-lo amb una
agulla, aquesta surti neta.
En un bol barregeu la maionesa, el puré de tomàquet i
afegiu-hi una clara muntada
a punt de neu (heu de muntar-la amb un pessic de sal,
per evitar que baixi).
Tombeu el flam en una plata
per anar al forn, i cobriu-lo
amb la salsa . Entreu-lo novament al forn i gratineu-lo lleugerament.
Podeu adornar-lo al vostre
gust, amb grills d’ou dur.
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Mercè
*************

Soci protector

el viatge de l’any

Creuer pel Volga
Sortida el dia 10 de juny de 2017
11 dies - 10 nits

Carme Ferrer

1r dia
2n dia
3r dia
4t dia
5è dia
6è dia
7è dia
8è dia
9è dia
10è dia
11è dia

BARCELONA - MOSCÚ
MOSCÚ (CIUTAT)
MOSCÚ (KREMLIN)
MOSCÚ - UGLICH
UGLICH - YAROSLAVL
YAROSLAVL - GORITSY
GORITSY - KIZHI
KIZHI – MANDROGUI
MANDROGUI - SANT PETERSBURG
SANT PETERSBURG (HERMITAGE)
SANT PETERSBURG - CIUTAT D’ORIGEN

Organitza: CASAL D’AVIS DE VALLDOREIX

Contracte amb l’agència VIATGES FRANQUESA
Primera reunió informativa el dia
13 de gener a les 18:15 h al Casal. Preguem a tots els interessats, facin la preinscripció amb
l’ingrés inicial de 100 €, per a la
reserva, a Secretaria o per transPreu:
ferència, abans del dia 9 de gener.
1.370 €
(Isabel/secretària us informarà).
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teatre a casa nostra

UN ESPERIT BURLETA RECORRE VALLDOREIX

En l’INFORMATIU del passat desembre iniciàvem un
breu comentari inacabat, per
falta d’espai, d’aquesta obra
de teatre “Un esperit burleta” de Noël Coward. Com ja
sap el “tot Valldoreix” la vàrem representar el 27 de novembre a la Nau de Cultura,
els components d’ “El Cercle”,
grup de teatre d’Els Marxosos. Continuem primer amb
el comentari de l’obra original
(?): Sembla ser que, a Enrique
Jardiel Poncela, un gran autor teatral humorístic en llengua castellana, se li va pujar
la mosca al nas en considerar
que Noël Coward li havia plagiat l´argument de “Un marido de ida y vuelta” (1939) per
utilitzar-lo lliurement com a
16

esquema a l’hora d´escriure
“Un esperit burleta” (1941).
Pel que es veu, els dos escriptors havien arribat a un
acord verbal per traduir i estrenar obres de l’altre, cadascú en el seu país. Jardiel va
remetre a Coward un exemplar de “Un marido...” i no
va tornar a tenir notícies de
l’anglès, qui passat un temps
estrenà (amb tota la barra!)
aquesta comèdia que guarda
sospitosos paral·lelismes amb
la del seu col·lega espanyol. Sigui com sigui, el cas és que les
dues peces són esplèndides i
aquest Coward de Valldoreix
està servit al seu punt just i
en català per Marcenia Baqués, qui desenvolupa amb lleugeresa i equilibrada comicitat

la història de l’esposa difunta
la qual, set anys després de la
seva mort, aspira a recuperar
l’amor del seu home -l’únic
que pot veure aquest esperit
atractiu i burleta- i fastiguejar la dona que ha ocupat el
seu lloc. Marcenia actualitza
l’obra i situa l’acció al Valldoreix dels nostres dies, (amb
referències televisives, com
el programa “Polònia”; localistes, com l´Hospital General
de Catalunya...etc.) L’escriptor
Carles Colomer (Josep Carné),
que viu confortablement amb
Ruth (Montse Gasch), la seva
segona esposa, invita a sopar el
metge de la localitat Dr. Braus
(Martí Roque) i a la seva dona
Violeta (Assumpció
Permanyer), a més de Madame Arcati
(Anna Mateu), una espiritista
excèntrica de la qual l’escriptor espera aconseguir dades
per a un llibre que està projectant. Quan la difunta Elvira
(Marcenia Baqués) manifesta
la seva presència desferma els
mecanismes d’aquesta comèdia
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d’amor sobrenatural i que el
personatge d’Edita (Mari Segura), l’assistenta de la casa,
completa. Un muntatge ben
resolt en forma de comèdia
de “bulevard” en un espai
ampli de saló burgès. Igual
passa amb les interpretacions correctíssimes totes i
amb el punt còmic adequat.
Caldria fer esment, però, -i
així ho opinem tota la companyia- de les interpretacions de Madame Arcati i de
la Sra. Colomer, donat que
era el seu bateig com a actrius.
MARTÍ ROQUE

Soci protector

el casal obert a tothom

la veu del lector
Envieu-nos les vostres cartes amb el vostre nom i número del DNI, a Secretaria, per correu postal (c/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.

Resposta a Margarida:
Segurament moltes persones
compartim el teu sentiment.
Crec, però, que també ens hem
de fer càrrec que la vida evoluciona i no podem quedar-nos
ancorats o ancorades en un
passat que enyorem.
Entren nous socis/es més joves,
cosa que tots hem de desitjar, porten noves idees i noves formes
d’actuar. S’hauria de trobar un
acord entre les dues tendències
respectant-nos mútuament.
Els més joves haurien de tenir
en compte els antics, quan organitzin actes per a tothom.
Seria bonic poder fer un bell mosaic que ens aglutinés en una
forta abraçada. El Casal de tots i
per a tots.
Isabel
He llegit a “La veu del Casal” l’exposició que la Margarida Juárez fa sobre les festes
d’aniversaris. Hi estic totalment
d’acord. A més hi afegeixo el corrent d’aire que es va provocar
en obrir els dos balcons per airejar els ballarins que estaven
suats, la qual cosa va provocar
més d’un constipat.
Acabo amb les mateixes paraules de la Margarida “no canviem
el que funciona bé”.
Gràcies.
Maria Sentís

“Renovar-se o morir”. Aquesta dita expressa el que voldria dir referent a les FESTES
D’ANIVERSARIS.
El fet d’haver canviat de format
aquestes celebracions és un
gran encert. No es pot fer sempre el mateix i ara la festa esdevé una sorpresa. Ens preguntem:- En què consistirà aquesta
vegada?
Estic d’acord amb la Margarida
en què és un acte per a saludar,
parlar, relacionar-nos amb els
companys... Però el fet d’estar
asseguts a taula, voleu dir que
ho permetia gaire? La xerrada
es limitava a les persones que
estaven al nostre voltant. Tot és
millorable i, certament, potser
s’haurien de preveure més llocs
per a seure. Ben segur que el
Casal prendrà nota i considerarà les observacions de la nostra companya.
No tornem al passat i donem un
vot de confiança a les noves iniciatives.
Assumpta Pla
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El passat dia 10 de desembre
vaig assistir a la representació
de l’espectacle dels Marxosos
dedicat al Nadal 2016. Grup
que admiro per l’esforç i la
il·lusió que posen en totes les
seves actuacions .

Vàrem gaudir de moltíssimes
cançons en tots els idiomes, i
de catalanes?.
Esperava amb tota la il·lusió la
Nadala final, sortiren sí tots
ben vestits per a l’ocasió, però
ens desitjaren les bones festes
amb un “villancico “ .
Vaig sortir decebuda, trista,
sense acabar de comprendre,

per què si estem a Catalunya,
el públic català, i els que actuaven, jo crec que la majoria
també són catalans, el final de
la festa havien de desitjar-nos
FELICES NAVIDADES?
Per fi els recordo que tenim Nadales nostres precioses.
Mercè Armora

SIMPÀTIC ESDEVENIMENT
Tres de les moltes felicitacions amb què ens van obsequiar
els nens de l’escola Ferran i Clua
durant la seva visita al Casal, el
passat dia 21 de desembre.

Soci protector

Típica de
Normandia

Sacré Coeur

El Sena

Tour Effiel

Arc Triomph
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noticiables

Exposició de pintura de Carme Signes

El Casal es complau a presentar una artística exposició de
pintura a l’oli de les obres més recents, en un tema tan suggeridor i real com són els animals i el seu entorn. Quadres
amb molt de color, amb un traç magistral dels pinzells, que ens
mostren la seva experiència i palesen la passió que des de fa
uns quants anys, dedica al dibuix i a la pintura.
Com és conegut, Carme participa conjuntament amb el dibuixant Alfred Marquina.
Ha realitzat una àmplia sèrie d’exposicions individuals i
col·lectives, entre les quals cal destacar: el Casal de Cultura,
el Club Muntanyenc i Firart, a Sant Cugat, el Casal de Cultura, el Club de Tenis i l’Ajuntament, a Valldoreix.
La Carme i el Casal d’Avis es complauen a convidar-vos a
aquesta nova exposició, que s’inaugurarà el dia 20 de gener
a les 18:00 h, tot esperant que socis i amics puguem gaudir
del seu art.
La Carme actua quasi sempre, juntament amb el seu marit
Vicens, amb el grup dels Marxosos.
Recordem:
Joan Gómez, especialment per la seva amabilitat en
oferir-nos la visita a la seva casa de Guimerà. No vàrem
poder comptar molt temps amb la seva amistat per la
cruel malaltia, però el tenim present com a home amable i somrient. Descansi en pau.
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més coses
dia 17

dia 3
Remy és una simpàtica rata que somia convertir-se en
un gran xef francès
malgrat l’oposició
de la seva família i
del problema evident que suposa
ser una rata en una
professió que detesta els rosegadors.

dia 31

A les18:00 h. al casal,CINEMA FAMILIAR. Expliquem històries de cinema.

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

Hi estem tots
convidats!
L’amic Joaquim Castelló convida els socis del
Casal a assistir a l’obra
que Magma 2011 La Serreta farà el 20 de gener
al casal de Mira-sol, a les
21:00 h.
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agenda

Calendari d’activitats no fixes
del mes de gener
Diumenge 8: A les 17:00 h a la Parròquia de Sant Cebrià, Concert
de Nadal de la Coral Esclat de Germanor.
Diumenge 8: A les 20:45 h al Casal, futbol Vila-real CF – FC Barcelona.
Dimarts 10: A les 9:00 hores a l’estació de Valldoreix. Sortida Cultural a CaixaFòrum. (Veure pàg. 4)
Divendres 13: A les 17:00 h al Casal, visita de diferents membres
de l’oposició a l’EMD de Valldoreix.
Divendres 13: A les 18:15 h al Casal, reunió per als viatgers del
Creuer pel Volga. (Veure pàg. 15).
Divendres13: A les 19:30 h a la sala del Casal de Cultura, Cicle de
conferències VEN. “Darrers descobriments de pintures murals a
Catalunya”, per Pere Rovira, director del Centre de Restauració
de Béns Mobles de Catalunya . Org. VEN. Col. Cultura EMD. VDX.
Dimarts 17: A les 9:30 h. Pl. est. VDX. Passejada a Sant Pere Màrtir.
Dijous 19: A les 9:30 h al casal. Excursió d’un dia a Lliçà de Vall
(veure sortides, pàg. 6).
Divendres 20: A les 18:00 h al Casal. Inauguració de l’exposició de
quadres de Carme Signes.
Dimarts 24: A les 10:15 h a l’estació de Valldoreix i a les 10:30 h
a la de Sant Cugat. Sortida Cultural, visitarem la seu de la Penya
Blaugrana a Sant Cugat. (Veure pàg. 4).
Dijous 26: A les 18:00 h, xerrada a càrrec de l’Associació Dmd,
Dret a morir dignament, i es parlarà també del “Testament vital”.
Divendres 27: A les 20:00 h a la Sala del Casal de Cultura, Fòrum
visual del VEN.
Dissabte 28: A les 17:00 h celebració de la Festa d’aniversaris per
als nascuts el 4t trimestre (octubre, novembre i desembre).
Dimarts 31: A les 9:30 h, a la plaça de l’estació de Valldoreix. Passejada al Turó de Can Camps i Turó d’en Mataric.

*****************
NOTA PER ALS VIATGERS INTERESSATS EN EL CREUER PEL
VOLGA: Primera reunió informativa el dia 13 a les 18:15 h al Casal, però recordeu que s’ha de fer un ingrés de 100 € com a preinscripció abans del dia 9 de gener (veure pàg. 15).

*****************
Per al dia 9 de febrer tenim entrades per anar al teatre, Sala Villarroel, per assistir a l’obra “LA MARE”, amb l’actuació de l’Emma
Vilarasau. L’horari s’informarà a LA VEU de febrer. Els interessats
si us plau apunteu-vos a Secretaria (pot ser telefònicament).
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Calendari d’activitats fixes
del mes de gener
A les 11:15 h Classes d’anglès
(Enriqueta Viñas) (11-18-25)
A les 16:00 h Tarda lúdica.
A les 16:00 h. Perruqueria
A les 16:45 h Taller de català
(11-18-25)
A les 18:00 h. Ping-pong
A les 16:30 h. Informàtica,
amb Ricard Cluet (11-18-25)
Dijous
Dies 5-12-19-26
A les 09:00 h. Informàtica, iniciació (Montse Julià) (12-26)
A les 11:15 h. Exercicis de salut (Maria Armengol) (12-1926)
A les 16:00 h. Servei de perruqueria
A les 18:00 h. Ping-pong (512-19)
A les 16:00 h Tarda lúdica.
A les 16:30 h Labors de retall
– Punt de mitja (12-19-26)
Divendres
Dies 13-20-27 (6 festa de Reis)
A les 16:00 h. Podologia (1327)
A les 16:00h Puntes de coixí
Dimecres
A les 16:00 h. Tarda lúdica.
Dies 4-11-18-25
A les 09:30 h Gim-suau al A les 18:00 h. Ping-Pong (2027)
complex esportiu.
A les 11:15 h. Ioga, amb EuDissabte Dies 7-14-21-28
làlia Gudiol (11-18-25)
A les 11:00 h. Petanca
Dilluns
Dies 2-9-16-23-30
A les 9:30 h Gim-suau al complex esportiu.
A les 10:00 h. Ioga, amb Eulàlia Gudiol (9-16-23-30)
A les 16:00 h Tarda lúdica.
A les 16:00h: Pintura. (9-1623-30)
A les 16:30h: Assaig Coral Esclat de Germanor.
A les 18:00h Ball de coordinació. (9-16-23-30)
A les 18:00h: Ping-pong
A les 18:00h Ceràmica. (9-1623-30)
Dimarts
Dies 3-10-17-24-31
A les 16:00 h Tarda lúdica.
A les 16:30h. Taller de memòria. (10-17-24-31)
A les 17:00 h. Reflexologia (1731)
A les 18:00 h. Cinema familiar
(3-17-31). Veure pàg. 21.
A les 18:00 h. Taller de música. (Veure informació a pàg. 5)

INFORMÀTICA TOTS ELS DIMARTS DE 10:00 a 12:00 h, a
càrrec de Josep Ma Pujols.
• Nivell avançat en ordinadors windows i mòbils android.
(Prova de nivell prèvia). Informació a Secretaria.
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poema

COLORS

Com m’encisa el color i el sol daurat!
Eix preciós món, ni blanc o negre és,
ni homes tot bons o dolents només;
la llum és color, a la fosca negat.
En la santa cova ambdós s’han trobat:
el groc de la terra i el blau palès,
el pastorívol verd i l’amor encès
el mosaic del nou Temple han irisat.
Quin color més càlid el fred del pastor,
quin color tan fred dels angelets l’argent,
com lluu en la fosca, dels Mags el tresor!
Iris d’harmonia uneix el firmament,
humana varietat fomenti l’amor,
per l’encís lligats de l’Infant somrient.
Del llibre “Versos, figures i trisplis”
del Dr Ramon Puig Massana SI

El Casal us desitja un BON 2017!
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