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9-03 Xerrada a càrrec d’Em-
par Moliner coneguda tertulia-
na de ràdio i TV. 

Tal com és ella, ens va dis-
treure amb les seves idees sobre 
les dones amb la seva ironia. Va 
ressaltar el paper de les àvies de 
cara als nets i ens proposà actu-
acions en aquest sentit.

14-03 Visita cultural al Palau 
Mercader (desconegut per molts 
de nosaltres) edifici modernista 
situat al mig d’un parc de Cor-
nellà. Quantes coses aprenem 
en aquestes visites!

Follet Tafaner

Les activitats que anem fent
som molt actius

Soci protector

15-02 Calçotada ja comenta-
da anteriorment.

21-02 Passejada llarga pels 
més valents pel circuit inclusiu 
Valldoreix  5 A. 

A la tarda música: la segona 
part de l’òpera Lucia de Lam-
mermor, és d’agrair l’acosta-
ment de l’òpera en directe del 
Metropolitan de Nova York fins a 
la nostra pantalla.

23-02 Passejada al circuit in-
clusiu de Valldoreix dedicat a per-
sones que volen caminades més 
curtes. Sembla estrany el molt 
que es gaudeix en aquests camins 
a prop de la riera que ens trans-
porten a paratges més llunyans.

24-02 Assemblea anual de so-
cis (nota a pàg. 22). 

25-02 Festa de Carnestoltes 
animada pels Marxosos i amb 
premis de plantes per als que es 
van disfressar.

28-02 Visita cultural: “La 
Barcelona inèdita” de la Font 
de Canaletes fins a la Plaça Re-
ial, guiada per l’Emili que ens va 
fer descobrir diversos aspectes i 
detalls que no coneixíem.

7-03 Passejada al pantà de 
Can Borrell lloc recuperat que fa 
goig de veure especialment des-
prés de superar la pujadeta...

A la tarda concert de piano del 
jove pianista Eric Varas que ens 
va delectar des de Bach fins a 
Babajanian (músic armeni) i que 
va completar l’audició amb mú-
sica de jazz a petició del públic. 
Quin nivell aquest Casal! Va co-
mentar una assistent al concert.

Del 15-02 al 15-03



farem salut i crearem llaços d’amistat

Rosa M Preckler

RACÓ DE REFLEXIÓ

EDITORIAL
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Quan no escoltes el cor i passa el temps, s’apodera de la teva vida 
l’apatia.
L’apatia no és més que la veu de l’ànima que et diu que per aquí no.
Si, malgrat tot, no fas res i t’estanques... augmentarà l’apatia per-
què te n’adonis i, llavors, tal vegada vagis al metge a fi que et 
recepti quelcom per a dormir  o deixar de sentir... drogar-se per a 
continuar vivint sense sentir...
Vols ser feliç però no t’atreveixes a ser-ho perquè t’imagines que 
és molt difícil...
Para’t un moment a pensar.
- Quin podria ser el primer pas en la teva realitat?
- Tal vegada fer cas d’allò que sento.
- I el segon?
- Prendre decisions en funció d’allò que sento.
Hauràs d’anar reeducant la teva ment a fi que mantingui l’atenció 
en la meta. 
 – PROPOSTA: repetir-te una i mil vegades el nou objectiu i si 
recaus no defallir.
 T’ “aixeques” i et dius: AVANÇA VALENT/A. TU POTS.

Som a l’inici de la primavera, quin goig el rebrotar de la vida!
Quina sort poder ser-ne espectadors i poder-ho viure en els nos-

tres jardins, quina sort poder viure a Valldoreix i respirar aquest aire 
tan diferent del de la ciutat.

És el millor temps per a submergir-nos en la natura.
Amb aquesta intenció la sortida del mes serà més llarga: seran 

dues nits i tres dies (del 18 al 20) d’abril als afores de Sant Hilari. Allà 
podrem gaudir d’una petita vila amb casetes familiars i d’un espai 
comunitari amb instal·lacions a fi d’ aconseguir un bon relaxament  i 
on anirem també a fer tots els àpats. Des d’allà ens proposaran sorti-
des per a  conèixer altres indrets, tot això a un preu mòdic de 165 €.

Creiem que aquestes condicions poden estar a l’abast de les per-
sones que potser no poden accedir a d’altres viatges més llargs i amb 
més dificultats.

Esperem, doncs, que us apunteu aviat per poder demanar les pla-
ces que facin falta.

Gaudim la primavera al nostre país!

DIÁLOGOS ENTRE MENTE Y CORAZÓN 
Alicia Sánchez Montalbán - Ed Círculo Rojo



sortides per aquest mes
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VISITES CULTURALS
Quan encara tenim present el so de les caramelles i el re-

gust de la mona de Pasqua, retornem a les nostres  activitats i 
comencem  el dia 18  amb una interessantíssima visita al Mu-
seu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa per gau-
dir de l’exposició “Leonardo da Vinci: El geni i els invents”.

Des de l’any 2009, la mostra s’exposa de manera perma-
nent al Palau de la Cancelleria de Roma, però des de fa un 
temps una quarantena de rèpliques de màquines i enginys 
dissenyades pel geni entre 1482 i 1510 recorren diferents ciu-
tats d’arreu del món.

Alguns dels enginys són a mida real i d’altres a escala, però 
tots s’han construït amb els materials utilitzats a l’època i se-
guint els dissenys de Leonardo.

I com a novetat, a Terrassa s’hi incorporen 9 hologrames, 
en 6 idiomes, on es poden observar les obres més interessants 
de Leonardo, les màquines en moviment o la tècnica utilitzada 
per a pintar els seus quadres. S’ofereix també un interactiu 
3D per tal de veure aparells en funcionament  i visitar virtu-
alment l’exposició.

El preu de la entrada, més la visita guiada és de 5 €. 
També queda inclòs poder visitar tot el museu.

Ens trobarem a l’estació de Valldoreix a les 9.30 h. Quan 
arribem a Terrassa tindrem temps de prendre alguna coseta.

Si hi voleu anar directament, heu de ser a les 10.45 h da-
vant del museu (Rambla d’Egara, 270).
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bones solucions

CONSELLS DEL PADRÍ I 
DE LA PADRINA

Música

Moltes vegades ens passa, que afegim més sal del compte a 
la menja que estem cuinant. Quan us passi això us aconsello 
que  afegiu una patata a la cassola o bé a l’oli i ja està soluci-
onat.

Si heu de trasplantar un arbre o bé un arbust  i voleu que ar-
reli bé heu de fer el següent: Feu un forat espaiós de 40x40cm, 
afegiu-hi  compost i regueu una mica. Presenteu l’arbre ben 
centrat, cobriu de terra la part de l’arrel, trepitgeu bé la terra 
i regueu força els primers dies.

Antoni Mallol

Dimarts dia 4 a les 18.00 h, 2a part de l’Òpera “I Puritani”, 
de Vincenzo Bellini, presentació i comentaris, Josep Maria 
Castelló. 

Dimarts dia 25 a les 18.00 h, música en directe amb  Joana 
Vilaplana, recitadora i Pilar Valle al piano, Josep M. Castelló, 
tenor i Anna Montfort piano.

Recordem:

Ana Calomarde: històrica del Casal que ens va ajudar 
en diverses tasques com per exemple la configuració del 
primer arxiu de socis. Amb agraïment al seu treball la 
recordarem sempre. Descansi en pau.

Joan Giralt: home entusiasta del Casal. Assitia sem-
pre a les excursions, viatges i activitats amb la seva ale-
gria i bonhomia. La malaltia el va allunyar de la realitat. 
Descansi en pau.
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Pastel ..................
Pasteler ...............
Pastoreig .............
Pata ....................
Pata (mala) ..........
Patada ................
Patalejar .............
Pataleig ...............
Pataleta ...............
Patan ..................

vocabulari

Parlem bé el català,
que no costa gaire

No s’ha de dir  

Pastís/pastell/patota/tupinada/conxorxa
Pastisser
Pastura
Pota/cama/petge
Poca solta/mala sort
Potada/cop o puntada de peu
Espeternegar/pernabatre/picar de peus
Picament de peus/protesta/rabiola
Rebequeria/rabiola
Taujà/rústec

Cal dir

DIA 5 Comentari del llibre “ L’ESTIU QUE COMENÇA”  
de Sílvia Soler

DIA 12 SETMANA SANTA
DIA 19 DICTAT 
DIA 26 CELEBRACIÓ DE SANT JORDI

TALLER DE CATALÀ

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

FILOSOFIA DE BUTXACA: 
“ELS POLÍTICS D’ABANS EN TENIEN PROU SABENT AFA-

LAGAR ELS REIS; ELS D’ARA HAN D’APRENDRE A FASCINAR, 
ENTRETENIR, ENTABANAR I IL·LUSIONAR ELS VOTANTS”

George  Bernard  Shaw  (1856-1950)
Dramaturg irlandès en llengua anglesa

“NOTA DE LA REDACCIÓ:
Agraïm els vostres articles i preguem us atengueu a les següents normes: Envieu-los 
amb el vostre nom a Secretaria, per correu postal (c/Tibidabo, 7 - 08197 Valldo-
reix), o mail a laveuinformatiu2017@gmail.com, indicant “Assumpte: article per a LA 
VEU”. Els escrits no podran sobrepassar els 2.500 caràcters comptant els espais i 
sense imatges, o un màxim de 1.500 si s’hi han d’incloure imatges; línies mecanos-
crites 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 els escrits. Termini màxim 
de recepció dels articles el dia 20 del mes corresponent.”
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Soci protector

fem cuina

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

Ingredients: (per a 6 persones)    

12 talls de morro o penca 
gruixuda de bacallà remullat 
i dessalat, 250 gr.  pèsols pe-
lats, 200 gr. tomàquets ma-
durs, 300 gr. cebes, 3 ous 
durs, 60 gr. pinyons, 100 gr. 
panses de Màlaga (tenen més 
pinyols però son més bones), 
30 gr. d’ametlles torrades, l all.

Bulliu els pèsols i reserveu-
los amb la seva aigua.                          

Poseu a remullar les pan-
ses sense cua, poseu també 
a part els pinyons en remull, 
al cap de 30 minuts escorreu 
les panses i els pinyons, i en-
rossiu-los per separat en una 
paella amb oli (les panses fre-
giu-les amb la paella tapada i 
poc cuites).  
 
Afegiu oli a la mateixa paella i, 
a foc viu, fregiu el bacallà ben 
eixugat i enfarinat, i aneu-lo 
col·locant en una cassola.

Amb una mica de l’oli que heu 
fregit el bacallà, sofregiu-hi la 
ceba trinxada. Quan estigui 
rossa, afegiu-hi el tomàquet 
pelat i picat. Un cop cuit el 
sofregit, tireu-hi tres cullerots 
d’aigua de bullir els pèsols i 
barregeu-ho bé. Deixeu-ho 
bullir uns minuts, passeu-ho 
pel passapuré, i aboqueu-ho 
damunt el bacallà. Escam-
peu-hi les panses i els pin-

BACALLÀ A LA CATALANA

yons i deixeu que cogui 5 mi-
nuts, anant-ho sacsejant. 

Prepareu una picada d’all i 
ametlles, desfeu-la amb una 
mica del suc del bacallà i abo-
queu-la a la cassola. Deixeu-
ho coure tapat 5 minuts, sem-
pre anant-ho sacsejant.

Per últim, afegiu-hi els pèsols 
bullits. Tasteu-ho i, si cal, rec-
tifiqueu-ho de sal. Poseu els 
ous durs partits per la meitat, 
i deixeu-ho coure uns minuts.

Servir-ho ben calent.

Mercè
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estada de 3 dies

SANT HILARI SACALM

•	 Sortida a les 9.00 h amb autocar privat
•	 Excursions matinals
• Arribada a l’hotel per dinar
•	 Guia Tursal durant l’estada
•	 3 dies, 2 nits d’allotjament a Vilars Rurals, en règim de 

Pensió completa amb bufet lliure, aigua i vi inclosos.
• Lliure accés a la zona d’aigües, piscina climatitzada, jacuz-

zi i sauna
• Activitats aigua gym, tallers plantes medicinals, etc.
•	 Retorn l’últim dia després de dinar
•	 Assegurança de viatge

TURISME RURAL 3 DIES
AMB ZONA D’AIGÜES, PISCINA CLIMATITZADA,

JACUZZI I SAUNA

*La taxa turística exigida per la Generalitat de Catalunya (DOGC No 
6094) es paga directament a l’hotel. El programa d’activitats pot ser modi-
ficat per garantir l’èxit de l’estada.

EXCURSIONS
INCLOSES
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vista de Valls i monument 
als Castellers

l’excursió del mes passat 

Aquesta volta ens porta cap a 
l’Alt Camp. Habitualment, els pri-
mers quilòmetres solc posar-me 
els cascos i escolto el Basté. 
Però… avui el guia és en Daniel, 
home tan savi que sembla l’autor 
de l’Enciclopèdia Il·lustrada. Ho 
sap tot: paisatges, geologia, ma-
sos, masies, calçots, salses de 
calçots. Parlava i parlava sense 
parar, sense cansar-se ni can-
sar-nos.

A qui li agrada un esmorzar de 
forquilla?     

Al meu sector preferíem un 
cafè amb llet, altres se’ls veia 
gaudir amb el pa amb tomàquet i 
el porró de vi negre.

El paisatge esclatava de llum. 
A la llunyania la serralada envol-
tada de verds l’embolcalla la mis-
teriosa boira de gasa grisenca.

Passem un rotonda per entrar 
a Valls, passem el primer monu-
ment als castellers i caminem 
cap a la plaça del castell, precio-
sa, ampla, plena de vida. En una 
cantonada es conserva l’exposi-
tor de fotos que en temps passats 
informava de noces i batejos.

VALLS (ALT CAMP)
La catedral té la torre més alta 

de Catalunya i un preciós retaule 
que reprodueix el que van cremar 
a la guerra civil. Carrerons del 
barri jueu plens d’història que 
es veuen deteriorats. Una botiga 
modernista sense vida, fa pena.

La capella del Roser guar-
da uns mosaics de la batalla de 
Lepant per explicar i exagerar 
la victòria espanyola sobre els 
turcs. Explicació exhaustiva.

Al poble de Picamoixons vam 
visitar el museu del carro. Allà 
ens vam assabentar que quan 
ens deien estaquirot era el pal 
horitzontal que posaven als car-
ros per encabir més palla. Al-
guns carros eren ben presents a 
la nostra memòria. Per què serà?

Després de dinar vam trepitjar 
el caminet a la vora del Gaià. El 
gorg de salt ufanós i sorollós ens 
va acomiadar cap a l’autocar i cap 
a casa.

Bé, tot bé.  Nota: aviseu-me si 
a la propera excursió vindrà el 
Daniel.

Excursionista del Casal

no perdem mai la curiositat!



10

... no volen homes

Novament el nostre grup d’amants del Teatre vàrem tornar al TNC 
(amb una acústica fatal ja des de la seva construcció!)  la comèdia 
dramàtica de Mercè Rodoreda  “LA  SENYORA  FLORENTINA I EL SEU 
AMOR  HOMER”. Es va estrenar a Barcelona al Teatre Romea el 1993 
sota la direcció de Mario Gas amb la gran i recordada Rosa Novell. En 
aquesta peça s’hi troben reflectits diversos temes recurrents en l’obra 
de Rodoreda. El desengany amorós o un amor vulgarment sensual 
sembla ser el que preval  en les relacions de dones i homes. L’única fe-
licitat a la qual poden arribar les dones seria la tranquil·litat obtinguda 
d’unes relacions només entre elles, entre les dones soles. Per tant, la 
“comèdia” presenta  el gaudi de la complicitat i solidaritat de les dones, 
però en general té un regust agredolç, ja que és una visió pessimista 
de les relacions entre dones i homes. En la relació d’una dona amb 
un home casat s’hi vol veure una referència autobiogràfica de l’autora, 
precisament la seva relació amb Armand Obiols, que es desenvolupa 
després de l’exili de l’escriptora a França.  L’obra està sotmesa per for-
ma i caracterologia dels personatges a les regles del teatre costumis-
ta. Una peça de bulevard, estètica evocada  explícitament  per Sergi 
Berbel en un vestidor inspirat en els dibuixos satírics del “Cu-Cut!” i 
una escenografia (alguns l’han qualificada d’excessiva) que omple  tot 
l’escenari cromàticament de vitralls i flors. I tot plegat abanderat  per 
personatges femenins, des de la senyora Florentina a la minyona  Ze-
rafina amb el seu terrenal sentit comú, passant  per totes les classes 
socials representades pel trio de veïnes. Una comunitat laica de dones 
que es reconforten i donen suport. Les veïnes Perpètua (gran retorn de 
Margarida Minguillón, (sí, la del “Cor de la ciutat”), Zoila (estupenda 
Carme Callol) i Júlia (Teresa Urroz, manant com abella reina) voletegen 
al voltant de Florentina i  Zerafina  com les fades padrines de Disney. 
Zerafina, sí, amb Z, perquè era papissota, és Elisabet  Casanovas (una 
de les alumnes de la sèrie  “Merlí”!), realitza un debut teatral esclatant. 
Sampietro assumeix en solitari el pes de la insatisfacció de Florentina 
amb el seu Homer (Toni Sevilla).

MARTÍ  ROQUE

RODOREDA: EL GAUDI DE LA COMPLICITAT   
I  SOLIDARITAT  DE  LES  DONES



A aquest FONS, creat a fi-
nals de l’any 1998 per una 
sòcia del Casal, la Maria An-
tònia Gili, se li ha concedit 
aquest any un dels PREMIS 
CIUTAT DE SANT CUGAT.

El FONS es creà amb la 
finalitat de donar préstecs, 
sense interès, a aquelles per-
sones que tinguessin necessi-
tat  de diners per aconseguir, 
per exemple, donar estudis 
als fills, pagar tractaments 
mèdics, arreglar casa seva, 
aconseguir el reagrupament 
familiar, retornar els préstecs 
que havien manllevat al seu 
país amb interessos d’usura, 
viatjar al seus país d’origen, 
ect.  Amb el retorn dels diners 
deixats, que es tornen a dei-
xar, s’aconsegueix una verita-
ble “roda de solidaritat”.

Amb el temps, i per diferents 
necessitats legals, el FONS ha  
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arribat a formar part de la 
fundació ACCIÓ SOLIDÀRIA 
CONTRA  L’ATUR.

El diners del FONS prove-
nen de socis i col·laboradors 
particulars, de la fundació Ser-
ra Santamans i de l’Obra social 
de “la Caixa”. I compta amb la 
cessió gratuïta del local i ser-
veis de la Casa de Cultura de 
l’Ajuntament de Sant Cugat.

A finals de l’any passat s’ha-
vien concedit 2.388 préstecs, 
i el mes de setembre de 2017, 
el FONS va arribar a la xi-
fra acumulada de préstecs de 
3.000.000 d’euros.  Aquest és 
el motiu pel qual, enguany, se li 
ha concedit el premi esmentat.

FONS SOCIAL SANT CUGAT – VALLDOREIX

iniciativa solidària

Soci protector
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l’art de cantar

El temps passa rabent: trenta anys!
Sembla ahir quan començàvem la nostra aventura dins 

d’aquell Casal incipient, amb un director que havia perdut la 
visió però no l’optimisme: el Sr. Leocadio Sanjuan que també 
escrivia poesies (d’aquí ve el nom de la coral). Acompanyats 
d’una guitarra anàvem provant de cantar cançons populars 
que ja coneixíem.

Després li vam demanar a Joana Vilaplana si podia acom-
panyar-nos   que gustosament va acceptar. A més de cantaire 
feia duets amb el Sr. Sanjuan fins que ens va deixar...

Llavors es va iniciar un nou camí: assajos un dia a la set-
mana, cantar amb partitures, petites nocions de llenguatge 
musical i noves cançons. Érem molts ja que no hi havia altres 
corals al municipi; amb el temps es varen fundar noves corals 
i es va reduir el grup. Ja fa temps que lluitem per augmentar 
el nombre de cantaires tot i que n’han entrat de nous.

Hem aconseguit cantar a dues veus i a vegades quan tenim 
homes a tres veus.

Hem après a cantar millor, a preparar la veu amb exercicis i 
sobretot hem viscut una amistat que ha anat creixent amb els 
anys: esclat de germanor...

Celebrem 30 anys!
Com diu la cançó amb lletra de poeta: Trenta anys...trenta 

anys?... Si era ahir...

CORAL ESCLAT DE GERMANOR
30è ANIVERSARI

Trobada de Corals, diumenge dia l4 de maig, a les  17.30 h 
a l’Església Evangèlica de Valldoreix
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Carme Ferrer

mantenim-nos en forma

LES PASSEJADES DE LA CARME I 
L’ISIDRE

Passejades a mida: dues difícils i una suau, així no hi ha excusa,  
molts podem fer el cim! Una manera de mantenir-nos en forma i 
compartir unes bones estones amb els amics.

Érem deu i la gosseta Mo.
Vam pujar costa amunt fins arribar al mar blanc dels cire-

rers florits de Can Domènech (enyoràvem la dolça presència de 
la mestressa Esperança).

La primavera ja fa dies que ha arribat però avui la podíem fruir 
plenament. Pau. La tornada en fila índia per camins de cavalls 
ens feia gaudir del silenci. I mai, mai podrem agrair la immen-
sa ventura de poder contemplar el nostre paisatge de bosc. Tan 
pròxim a Barcelona.

Cantàvem “sota un cirerer florit, murmuri d’abelles…”
Us afegiu a la propera passejada?
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el comerç de proximitat col·labora amb el casal

Socis protectors
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El proppassat dia 9 de març, 
amb motiu del DIA de la DONA (8 
de març) la coneguda escriptora 
periodista Empar Moliner va fer 
una xerrada al Casal.

L’afluència de públic fou molt 
gran, prova evident que el fet havia 
causat expectació entre els socis i, 
fins i tot, en alguns que no ho eren. 
Amb puntualitat va començar l’ac-
te amb la presentació de la confe-
renciant a càrrec del president del 
Casal en Josep Carner. 

Amb aquella naturalitat tan ca-
racterística en ella i d’una manera 
molt propera va anar tractant te-
mes molt interessants sobre la si-
tuació que encara, malgrat els anys 
transcorreguts, pateix la dona en 
el món, la qual no ha aconseguit 
situar-se en igualtat de condicions 
a l’alçada de molts companys de 
professió:  Sous més baixos dintre 
de la mateixa categoria personal i 

Tour Effiel

Arc Triomph

el Dia de la Dona

càrrec,  haver d’aguantar exabrup-
tes que de tant en tant deixa anar 
algun “espavilat”, que es creu molt 
superior, poca paritat, sobretot en 
alts càrrecs,...

Quan feia una bona estona que 
havia iniciat la seva participació  
interpel·là els assistents a fer pre-
guntes. Hi hagué unes quantes in-
tervencions a les quals donà res-
posta: entre les coses que encara 
molesten i que es van esmentar, 
hi trobem els anuncis que presen-
ten la dona com a objecte, la poca 
representativitat de la dona en el 
món empresarial, les dificultats 
per assolir  llocs de responsabilitat 
sigui en l’àmbit que sigui.

Acabà l’acte en un ambient dis-
tès i havent passat una estona 
molt agradable i, sobretot, espe-
rant i desitjant que poc a poc es 
vagi avançant a fi d’assolir millorar 
la situació de la dona en la societat. 

 XERRADA D’EMPAR MOLINER

Dia Internacional de 
les Dones

8 de març
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col·laboració

JOCS FLORALS 1907

L’onze de febrer es va fer un 
homenatge a l’escriptor, dra-
maturg i home de cultura en 
Martí Olaya, homenatge molt 
merescut, persona molt ama-
ble. Jo vaig tenir l’oportunitat 
el 2007 d’escriure-li unes rat-
lles demanant-li que m’aclarís 
quins Jocs Florals es van fer 
el 1907 a Sant Cugat segons 
el seu article a l’Observatori 
del Diari de Sant Cugat del 29 
de gener del 2007: “No blasfe-
mem dels Jocs Florals. Sense 
els de Sant Cugat (1907) no 
s’hauria publicat la Monogra-
fia historico-descriptiva del 
nostre poble on, d’antuvi, hem 
begut tots els historiadors de 
casa”.

Em va contestar que havia 
rebut la meva carta: “Em fa 
content el seu interès i conèixer 
la bona feina que fan al Casal 
d’Avis. Li enviaré fotocòpia de 
dos articles de mossèn Pere 
Vivó publicats fa 8 o 9 anys 
amb molta informació sobre 

els primers (i únics) Jocs Flo-
rals de Sant Cugat celebrats el 
9 de setembre de 1907”. Una 
raó per aquesta celebració a 
Sant Cugat –que no surt en-
lloc, i que no apareix reflectida 
en la documentació consul-
tada és, segons m’ha arribat 
darrerament, que l’any 1907, 
el governador civil, per raons 
polítiques, havia prohibit la 
celebració dels de Barcelona o 
de Catalunya.

Va ser una gran celebració, 
amb nombrosa assistència, 
presidida per Pere Estapé, al-
calde de la vila, entitats ca-
talanistes, ofertors i premsa 
convidada.

Acabats els aplaudiments, 
l’alcalde digué solemnement 
“Comencen els primers Jocs 
Florals del Monestir de Sant 
Cugat”. El president pronun-
cià “son meritíssim parlament” 
El secretari comunicà el nom-
bre de composicions rebudes: 
314. La Flor Natural, per Ga-
briel Alomar, mallorquí. A les 
7 del vespre, es clogué la festa 
amb un breu concert de l’Orfeó 
de Terrassa, el ball d’algunes 
sardanes i el cant d’Els Sega-
dors “Mentre, s’il·luminaven 
els claustres, amb el flamejar 
de les teieres”. Què més vo-
lem?

Margarita Juárez
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fou com fer una tria de tantes imat-
ges boniques. I és que efectivament 
quan et poses a triar, es fa molt difí-
cil. Finalment presentarem una col-
lecció artística de 20 fotografies.

No totes les imatges són d’un cel 
rogenc com caldria suposar, en te-
nim de tots els colors. La llum que 
està formada per una mescla de tons 
infinits, es dispersa en contacte amb 
el sol i provoca que el cel es vegi en 
particular bonic en les sortides i pos-
tes, ja que els rajos és quan arriben 
més inclinats; amb els núvols és tot 
un espectacle: es passa del blau als 
verdosos, decantant-se ràpidament 
cap a coloracions ataronjades i més 
vermelloses, per finalment quan es 
pon, apareix la gamma de violetes i 
morats, per acabar en la foscor de 
l’hora crepuscular de la negra nit i 
d’un cel estrellat.

“Cel rogent, pluja o vent”
Aquesta exposició, representa 

una al·legoria, considerant que un 
gran nombre de socis del  Casal som 
d’edat avançada, ens trobem en un 
dels períodes més joiosos, igual que 
les postes de sol cada dia és diferent, 
cal viure i gaudir per ser els més feli-
ços al final dels nostres dies.

La presentació de l’exposició ani-
rà a càrrec de Robert Ramos foto pe-
riodista professional i llicenciat en 
Periodisme, apassionat per la tecno-
logia del 3D, un món ple de recursos 
creatius. 

Un dels espectacles més su-
blims que ens ofereix la natura són 
les postes de sol i l’hora crepuscu-
lar. Com tantes vegades heu pogut 
comprovar el sol no sempre es pon 
pel mateix lloc, canvia segons l’èpo-
ca de l’any i a Valldoreix s’observa 
perfectament: segons si és hivern, 
primavera, estiu o tardor s’amaga a 
l’esquerra del Puig Madrona o a la 
dreta tocant a Montserrat. Depèn 
molt des d’on s’observa el  moment 
de la posta. És un sol viatger. 

Tant en Miquel que és un amant 
de la fotografia com jo mateix, un afi-
cionat, fa anys  que des de la terras-
sa de casa, que és com una atalaia, 
ell des de la part baixa i jo des de la 
part alta, gaudim d’unes vistes sem-
blants, però des de  diferents angles 
i perspectives. Davant d’aquest es-
pectacle, agafem la màquina i dispa-
rem per immortalitzar aquest precís 
instant, que si bé és cert que es re-
peteix, malgrat tot, mai no és igual.  
Tan bon punt, com es produeix la 
fotografia, va canviant el cel, però ja 
hem capturat al vol, la instantània 
d’aquest moment màgic i irrepetible. 

En Miquel, posseeix ni més ni 
menys, que unes 700 fotografies 
en diferents condicions climatolò-
giques: sota la pluja, en eclipsis, 
amb neu..., jo unes quantes més; 
entre tots dos, Déu n’hi do! Quan li 
vaig proposar la idea d’una exposi-
ció, el primer que em va respondre, 

Exposició	fotogràfica	de	Miquel	Pellicer	i	Emili	Sempere
Les postes de sol i l’hora crepuscular a Valldoreix. 

Dia 7, divendres, a les 18.30 h al Casal
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ENTRETENIMENTS

som observadors?

Soci protector

Troba les 6 diferències entre els dos dibuixos
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el comerç de proximitat col·labora amb el casal

Socis protectors
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solució a les 6 diferències de 
la pàg. 18

el casal obert a tothom

Envieu-nos les vostres cartes amb el vostre nom i número del DNI, a Secreta-
ria, 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.

la veu del lector

Quant a la passada Assemblea. 
Ens va sobtar una certa tensió 
entre els de “baix” i els de “dalt”. 
Sobtaven les intervencions críti-
ques de socis antics (què passa 
realment?) i les respostes poc 
mesurades de la mesa. S’ha de 
tenir molta paciència, sobretot 
aquells que tenen la funció de 
la  representativitat. -Llarg. Des-
controlat.
Però el que motiva aquesta opi-
nió subjectiva és la intervenció 
en defensa de la Coral. Als actes 
i activitats del Casal hi van els 
qui volen i suposadament per-
què els agrada i/o interessa. Per 
què violentar les persones que 
no hi van?
Al concert de Nadal de l’altra Co-  C. Llompart

ral (Harmonia) hi havia molt poca 
gent. Què hi podem fer? Potser 
avui en dia el cant coral no in-
teressa sinó a gent més selecta; 
potser no interessa el repertori, 
l’horari. Però els cantaires ens 
delectem cantant i no exposem 
sacrificis ni lamentem carències, 
ens agrada cantar i gaudim del 
fet terapèutic de l’harmonia de la 
música.
Es podria cantar “Oh happy day” 
o “La Paloma” però el nivell del 
repertori ha de ser correcte. Par-
ticularment m’agrada, tot i reco-
neixent, que seria millorable un 
cert ritme més atrevit. Bé tot és 
millorable!Una abraçada ben op-
timista!  

Acudit
Un català amb fred 
- Què fa un català si té 

fred? 
- Es posa al costat de l’es-

tufa. 
- I si té molt fred? 
- L’encén.
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Recordeu: el dia 1 a les 
17.30 h esteu convidats a la 
FESTA D’ANIVERSARI per 
als que han fet anys durant 
el 1r trimestre del 2017! Hi 
haurà una actuació com a 
regal per a ells i que ens farà 
gaudir a tots! A part els tradi-
cionals pastissos artesanals.

més coses a fer

DESTACATS DE L’AGENDA

Una parella d'enamorats veu truncada la seva 
felicitat quan ell és assassinat per un lladre. La 
necessitat de salvar la vida a la noia fa que ell 
romangui a la Terra en forma de fantasma i in-
tenti advertir-la del perill que corre. El seu únic 
mitjà de comunicació és una eixelebrada vident.

Dawson i Amanda, dos antics nuvis de l'insti-
tut que van haver de separar-se per pressió del 
pare d'ella, es retroben després de 20 anys, quan 
tots dos tornen a visitar el seu poble natal... 

dimarts 11, a les 18.00 h
LO MEJOR DE TI

dimarts 18, a les 18.00 h
GHOST

Exposició	fotogràfica	de	Miquel	
Pellicer i Emili Sempere

Dia 7, divendres,
a les 18.30 h al Casal

Dissabte 29 i diumenge 30: 
a les 17.30 h, XOU DE PRIMAVERA, dels Marxosos. Ens sor-
prendran com sempre amb la seva actuació i el vestuari tan vis-
tós i acolorit que ells mateixos confeccionen amb il·lusió i molta 
dedicació. Tothom hi és convidat!
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agenda

Calendari	d’activitats	no	fixes	
del mes d’abril

Dissabte 1: A les 17.30 h, al Casal, FESTA D’ANIVERSARIS per 
als nascuts el primer trimestre de l’any.
Diumenge 2: A les 19.00 h, a la Nau de Cultura. Teatre al Jardí 
alpí”, de Ramon Folch i Camarasa. Org.Grup de teatre Espiral. 
Col. Cultura EMD Valldoreix.
Dimarts 4: A les 9.30 h a l’estació de Valldoreix. Passejada a 
l‘estany dels Alous i Turó de Ca n’Oriol.
Divendres 7: A les 18.30 h, inauguració de l’exposició de fotogra-
fies d’en Miquel Pellicer i Emili Sempere. Veure pàg. 17.
Divendres 7: A les 20.00 h. al Casal de Cultura, “Fòrum Visual 
del VEN”. Org.VEN . Col. Cultura EMD Valldoreix.
Dimarts 18: A les 9.00 h, sortida dels viatgers que van als Vilars 
Rurals. Estada de tres dies. Veure pàg. 8.
Dimarts 18: A les 9.30 h a l’estació de Valldoreix. Visita cultural. 
Anirem al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Terras-
sa (veure pàg. 4).
Divendres 21: A les 18.00 h a l’estació de Valldoreix. Anirem al 
TNC a veure l’obra “A tots els que heu vingut”. Preu 19,50 €.
Divendres 21: A les 19.30 h al Casal de Cultura, conferència 
“Loteries, Apostes, Galàxies, Fraus: Aleatorietat” amb el Dr. Jo-
sep Lluís Solé, catedràtic de la UB. Org.VEN . Col. Cultura EMD 
Valldoreix.
Dimarts 25: A les 9.10 h al Pg. Olabarria, parada autobús núme-
ro 1 - Sant Cugat. Passejada a la Font i ermita de Sant Vicenç.
Dimecres 26: A les 17.30 h celebració de Sant Jordi. Ens visi-
tarà l’alcaldessa de Sant Cugat, Sra. Mercè Conesa, i el President 
de l’EMD, Sr. Josep Puig.
Dijous 27: A les 9.30 h a l’estació de Valldoreix. Passejada  suau 
per la riera	de	Can	Llobet	fins	a	l’escola	La	Floresta.
Dissabte 29 i diumenge 30: a les 17.30 h, XOU DE PRIMAVE-
RA, dels Marxosos. Ens conviden a tots!

ATENCIÓ: Hem de comunicar-vos que el Sr. Delgado, per motius 
familiars ha hagut de deixar el càrrec de tresorer.                     
Davant d’algunes preocupacions generades darrerament, us po-
dem avançar que tenim prevista la celebració d’una Assemblea 
Extraordinària per aclarir tots els dubtes creats en la darrera. 
S’avisarà amb l’antelació suficient el dia i hora.

Divendres 14 i dilluns 17 el Casal restarà tancat amb motiu 
de les festes de Setmana Santa.
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Dilluns dies 3-10-24 (17 festa)
A les 09.30 h Gim-suau al com-
plex esportiu.
A les 10.00 h Ioga, amb Eulàlia 
Gudiol 
A les 16.00 h Tarda lúdica.
A les 16.00 h Pintura.(3-24) 
A les 16.30 h Assaig Coral Esclat 
de Germanor.
A les 18.00 h Ball de coordinació. 
A les 18.00 h Ping-pong 
A les 18.00 h Ceràmica (3-24)

Dimarts dies 4-11-18-25
A les 16.00 h Tarda lúdica.
A les 16.30 h Taller de memòria 
(4-18-25). 
A les 18.00 h Cinema familiar 
(11-18)
A les 18.00 h Taller de música. 
(4-25)
 
Dimecres dies 5-12-19-26 
A les 09.30 h Gim-suau al com-
plex esportiu.
A les 11.15 h Ioga, amb Eulàlia 
Gudiol (5-19-26)
A les 11.00 h Classes d’anglès, 
amb Enriqueta Viñas (5-19-26)

agenda

Calendari	d’activitats	fixes
del mes d’abril

A les 16.00 h Tarda lúdica.
A les 16.30 h Informàtica, amb 
Ricard Cluet (5-19-26)
A les 16.45 h Taller de català (5-
19) - dia 26 celebració de Sant 
Jordi. 
A les 18.00 h Poesia: LA RENAI-
XENÇA.	Els	Jocs	florals.	(19)
A les 18.00 h Ping-pong (5-12-19)

Dijous  dies 6-13-20-27
A les 09.00 h Informàtica, inicia-
ció amb Montse Julià (6-20)
A les 11.15 h Exercicis de salut 
amb Maria Armengol 
A les 18.00 h Ping-pong. 
A les 16.00 h Tarda lúdica.
A les 16.30 h Labors de retall – 
Punt de mitja (6-20-27)

Divendres dies 7-21-28 (14 Festa)
A les 09.30 h Informàtica amb 
Montse Roura
A les 16.00 h Podologia (7-21)
A les 16.00 h Tarda lúdica.
A les 18.00 h Ping-Pong 

Dissabte Dies 1-8-15-22-29
A les 11.00 h Petanca 

Dimarts a les 10.00 h, a càrrec de Josep Ma Pujols.
Informació i inscripcions a Secretaria.

Divendres de 9.30 a 11.00 h. Temari mes d’abril (dies 7, 21 i 28). 
• Endreçar escriptori, descarregar imatges i treballar-les.
• word - insertar imatges - quadres de text.
• Últim quart d’hora dedicat a mòbil i tauleta.

Ajuda sobre mòbils i informàtica amb J.Ma Pujols. Demanar dia i 
hora a Secretaria.

INFORMÀTICA
Dijous a les 9.00 h nivell iniciació i repàs (quinzenal).
Dimecres a les 16.30 h. Edició de vídeo.
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Lo cavaller
Jordi guerrer
cuida avançar
per defensar
del rei la filla
on era el drac

tal premi n’hac:
molt poc après
ell ne fou pres
e fort batut;

dins en Barut
fou escorxat

per mig serrat.

Jaume Roig (1401-1478)

poema

EL CAVALLER


