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Avui és divendres i el Casal fa goig per 
la quantitat de persones que omplen 
les taules de la primera estança. Hi veig 
uns senyors jugant al dòmino amb molt 
d’interès. Al costat uns altres molt con-
centrats i capcots pensant la propera 
jugada davant d’un tauler d’escacs. A la 
taula del fons a la dreta (la situació no 
canvia mai) unes senyores juguen a la 
canastra. Quan acaba cada joc comp-
ten i recompten, han d’arribar a l0.000 
punts! Parlen i riuen i al final: un petit 
berenar. 
Hi ha una taula on juguen a un joc nou: 
El Rummi. Aquest joc està tenint molt 
d’èxit entre els que volen variar de jocs 
i també entre aquells que volen rumiar, 
fer treballar la ment.
A la biblioteca s’hi instal·len les que no 
volen soroll; també juguen a cartes i es-
tan concentrades: “no es fan trampes”, 
s’estableixen normes per poder estar 
d’acord. Com a màxim fer l’ullet a la 
companya...
Segueixo pel passadís i arribo a la sala 
de billars. Oh!... tot són homes, les do-
nes no deuen voler fer un set al feltre... 
En saben molt; tot sovint fan campio-
nats. Mentre uns juguen, els altres s’ho 
miren tot i esperant el seu torn.
Ja estava a punt de marxar quan sento 
grans crits i rialles a la sala gran. Obro la 
porta i veig homes i dones engrescats 
darrere la piloteta groga que va d’una 
banda a l’altra de la taula de ping-pong. 
Tan aviat juguen individuals com dobles 
que poden ser mixtos o no, tant se val, 
l’important és jugar. Una veu potent va 
cantant tretze a set: canvi! És l’àrbitre 
aficionat que es troba a faltar quan no 
en fa. Fa d’àrbitre però també juga. Hi 
ha espectadors esperant que els toqui 
jugar o simplement mirant i passant 

sorpreses per al follet

l’estona o bé consultant mòbils.
Val a dir que tothom gaudeix d’aquesta 
tarda de divendres que a més té un nom 
molt llatí (ludus “joc”) i il·lustrat: TARDA 
LÚDICA! Realment ho és, aquest  follet ho 
ha ben comprovat.              

Follet tafaner

Soci protector

CURIOSITATS
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Com no podia ser d’una altra manera, des del Casal, ens fem ressò de la 
problemàtica que està vivint aquets dies la nostra societat i, des de la Junta, 
creiem en la importància i la necessitat de manifestar la nostra posició.

Sense entrar en la política concreta de les alternatives que se’ns presenten: 
independentisme, unionisme, continuisme, 155,... hem d’entendre que el 
casal és el conjunt d’una diversitat de persones associades amb opinions i 
criteris dispars. Creiem (i creiem que tota la societat hauria de fer el ma-
teix), que tenim una actitud de respecte total i absolut. Creiem que totes 
les idees s’han de respectar, i debatre si cal, dins d’un diàleg constructiu.

Però no podem estar aliens ni mantenir-nos en silenci, davant de les in-
justícies, el tracte discriminatori i les vexacions que el nostre poble ha 
estat rebent al llarg de molt de temps agreujades ara d’una forma total-
ment impune, amb un odi destapat per fi, que posa de manifest, a qui ho 
vulgui entendre, el perquè de moltes coses. No podem estar d’acord amb 
l’empresonament de les persones que defensen unes idees, persones que 
les varen exposar en el seu ideari polític en unes eleccions, i aquest ideari, 
aquest programa, va guanyar. No entrem en si havia de ser més ampli el 
suport o no, no és l’objectiu d’aquest manifest.

Des d’aquí, a través de LA VEU del casal, demanem la llibertat dels preso-
ners polítics, unes persones que van respectar el que el poble havia decidit. 
Demanem el restabliment de les llibertats democràtiques. La manifestació 
del passat 11 N va tornar a ser un clam. Ens preguntem, en democràcia 
no s’ha d’escoltar la veu de tantes i tantes persones? Hem de viure sem-
pre envoltats d’odis, escarnis i mentides? Que cadascú prengui consciència. 
Esperem que el dia 21 de desembre les urnes parlin, i si parlen amb total 
llibertat, sigui quin sigui el resultat, ens agradi o no, el respectarem, aquesta 
és la veritable democràcia que el Casal, a través de la seva Junta demana.

solidaritat

MANIFEST DEL CASAL
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també al desembre

Visites culturals

El 5 de desembre visitarem:  Warhol. “L’art mecànic” en CaixaForum

Què es pot dir d’Andy Warhol que no s’hagi dit ja? Figura icònica i mítica, 
a més a més d’un dels artistes més populars, si no el més popular, del segle 
XX. Un creador que va elevar a la categoria d’art els objectes de consum i 
l’obra serigrafiada. Com l’arxiconeguda sèrie de llaunes de sopa Campbell’s. 
La mateixa que es pot veure a CaixaForum, i la mateixa que qualsevol jove 
de qualsevol lloc del món pot lluir en una samarreta sense saber què és. I 
aquesta és precisament una de les grandeses de l’obra de Warhol: la seva 
efectivitat. Però que quedi clar, les llaunes que pengen de les parets de 
l’antiga fàbrica Casaramona són originals; les que decoren samarretes, no.

“Warhol. L’art mecànic”,  reuneix totes les obres icòniques de l’artista.
La mostra compta amb la col·laboració de l’Andy Warhol Museum de 

Pittsburgh, el MOMA de Nova Iork, el Centre Georges Pompidou de Pa-
rís i la Tate de Londres, i inclou pintures, escultures, dibuixos, serigrafies, 
instal·lacions audiovisuals, llibres d’artista, pel·lícules, portades de discos, 
cartells, revistes, objectes i material fotogràfic i sonor.

L’exposició es completa amb un espai de documentació, procedent 
de la col·lecció del canadenc Paul Maréchal, que inclou multitud de col-
laboracions de Warhol per a portades de discos, cartells, anuncis, llibres o 
televisió.

En el tram final es poden veure una sèrie de retrats fotogràfics de l’artis-
ta realitzats per altres artistes.

El preu de la visita guiada és de 3 €
L’hora de trobada a l’estació de Valldoreix és a les 9.30 h.



la padrina i el padrí feliciten les Festes
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“Aquesta vida se’n va ràpidament. No es barallin amb la gent, no critiquin tant 
el seu cos, no es queixin tant, no perdin el son pels comptes, cerquin la parella 
que els faci feliços... si s’equivoquen deixin-la i segueixin cercant la seva felicitat. 
Mai no deixin de ser uns bons pares. No es preocupin tant per  comprar luxes i 
comoditats per casa seva. No es matin per deixar herència a la família; els béns i 
els patrimonis han de ser guanyats per cadascú. No es dediquin a acumular “pla-
ta”. Gaudeixin dels passeigs, coneguin llocs nous. Permetin tenir els gossos més 
a prop; no es posin a desar les copes, utilitzin la nova vaixella, no economitzin el 
seu perfum preferit, usin-lo per a passejar amb si mateixos. Repeteixin les robes 
preferides,  i què? Si no estan malament per què no?
Per què no resar ara, en lloc d’esperar resar abans de d’anar a dormir? Per què 
no trucar ara? Per què no perdonar ara?  S’espera molt, massa: per Nadal, en 
acabar l’any, quan es tenen diners, quan l’amor arriba, quan tot sigui perfecte.
Creguin-me no existeix el tot perfecte. Els sers humans no poden aconseguir 
això perquè simplement no foren creats per a completar-ho aquí. Aquí és una 
oportunitat  d’aprenentatge.
Així que, prenguin  aquesta prova de la vida. Comencin ara. Estimin més, perdonin 
més, abracin més, visquin més intensament, i deixin la resta en mans de Déu”. 

Amb aquestes paraules extretes del missatge del Sant Pare  a Colòmbia vull re-
flexionar, juntament amb vosaltres, sobre tot el succeït a Catalunya darrerament. 

Rosa M Preckler

RACÓ DE REFLEXIÓ

La padrina la setmana passada va comprar magranes al mercat Al padrí 
li agraden molt, encara que són entretingudes de desgranar. Van molt bé 
contra la hipertensió i ajuden a prevenir els problemes de cor. També és 
boníssim el suc de les magranes.

A la padrina li agrada molt cuinar amb cassola de fang quan fa estofats  i gui-
sats. El fang fa de difusor de l’escalfor  i els plats es cuinen més lentament i 
són molt més gustosos. És un consell de la padrina. Si ho feu així segur que 
triomfareu.

La solució a l’endevinalla del mes passat  és: “LA GALLINA”

Un bon Any Nou  a tots i  fins l’any vinent!

CONSELLS DEL PADRÍ I 
DE LA PADRINA

Antoni Mallol
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Pirop o piropo
Pisca(ni)
Pispireta
Pissapapeles
Pisto
Pisto (donar-se)
Pistonut
Pitar
Pitillo
Pito

vocabulari

Parlem bé el català,
que no costa gaire

No s’ha de dir  

Floreta
Gens ni mica, ni gota
Eixerida
Petjapapers
Samfaina
Fer-s’hi veure
Remarcable, extraordinari
Xiular// Rutllar, funcionar
Cigarreta
Xiulet

Cal dir

FILOSOFIA DE BUTXACA: 

SABER QUE SE SAP EL QUE SE SAP I QUE NO SE SAP ALLÒ QUE NO SE SAP, 
HEUS ACÍ EL VERITABLE SABER .   CONFUCI   Filòsof xinès (551-459 Ac)  

DIA 13 Comentari del llibre  “DIARI DE GAUDÍ”  JULIÀ BRETOS 
DIA 20 DICTAT  Comentaris posteriors 

TALLER DE CATALÀ

ATENCIÓ: del 21 de desembre al 9 de gener, ambdós inclosos, VACANCES 
DE NADAL.

El Casal, com cada any, participa en la cam-
panya pro-CÀRITAS per tal que el Nadal el gau-
deixin també aquells que tenen pocs recursos. 
Podeu portar aliments bàsics com: oli d’oliva, lle-
gums cuits en pots de vidre, llet de vaca, tonyina i 
tomàquet triturat (en pots petits), pasta de sopa,
arròs... El carro ja està mig ple però aspirem a poder-
ne omplir més d’un!

Volem fer una gran recollida, així que no badeu! En-
davant, que som fenomenals quan ens ho proposem!

CAMPANYA DE NADAL PRO-CÀRITAS



El dia 23 d’octubre 26 persones valen-
tes, donades les actuals circumstàncies 
vàrem agafar l’AVE, aquest tren tan ràpid 
i alabat però, que com tot, també té les 
seves pegues per a persones grans amb 
maletes, en pujar i baixar a conseqüència 
de la separació del tren amb l’andana. Sort 
de l’ajut de bona gent.

A Madrid hi trobem l’autocar i el guia 
que ens acompanyarà tot el viatge. Anem 
directament a Àvila a dinar. Després co-
mencem el circuit per la ciutat patrimoni 
de la Humanitat. Recorrem la imponent 
muralla per dins i per fora i ens impreg-
nem de l’esperit teresià que s’hi respira.

Arribem a Salamanca on tindrem el 
quarter general. Amb la matinada que 
hem fet i tot el viatge estem cansats: so-
par i dormir que ens fa falta.

L’endemà visita completa, matí tarda, a 
Salamanca també Patrimoni de la Humani-
tat: Plaça Major, Universitat, les dues cate-
drals i un palau que ara en diuen “casa de 
les petxines”  (casa de las conchas) com es 
pot apreciar a la façana. Ciutat d’edificis in-
teressants d’art barroc i plateresc. Quines 
façanes més treballades!

Al dia següent toca pujar a la Penya 
França. Espectacle impressionant d’alta 
muntanya, natura feréstega. Hi trobem un 
personatge que resulta ser dominic que 
ens explica la història de l’estudiant que va 
trobar la Verge; ho fa amb molt de conven-
ciment. Ara és alberg per acollir persones 
amb ganes de silenci. Hi van passar Una-
muno, Cervantes i altres i hi van deixar bo-
nics escrits que hi fan referència.

L’endemà Valladolid antiga capital 
plena d’història. Hi van viure els Reis Ca-
tòlics, Felip II i també Colon, Cervantes, 
Góngora i Quevedo.

Visita a la Catedral d’estil herrerià (ar-
quitecte Juan de Herrera).

Aquí la Plaça Major és quadrada; si 
demanes una beguda t’obsequien amb 
una tapa. Agradable descans en espera 

l´excursió de novembre

VIATGE AL CENTRE D’ESPANYA
de la trobada amb el grup.

A la tarda Tordesillas. El palau reial 
transformat en Monestir de Sta. Clara. 
Allí es va firmar el tractat de Tordesillas 
entre Espanya i Portugal on van acordar 
en una tarda una línia per dividir els ter-
ritoris conquerits a Amèrica recent des-
coberta. Espanya es quedava els de l’es-
querra i Portugal a la dreta. Quin exemple 
pels nostres temps actuals...

Aquí hi va viure reclosa i hi va morir 
“Joana “La Boja”.

Últim dia: anem a Segòvia on veiem 
l’impressionant alcàsser enfilat enmig 
d’un paisatge de verdor que recorda 
aquells castells de pel·lícules d’aventura o 
de contes. Arribem a l’aqüeducte i que-
dem embadalits davant la immensitat de 
la construcció romana, una de nosaltres 
es vol fer una foto amb la Verge de la Pau 
que han col·locat al  bell mig de l’estruc-
tura. Es diu Maria Paz. 

Des d’aquí enfilem un carrer fins arri-
bar a la Catedral.

Tots aquests dies hem tingut un temps 
magnífic, hem gaudit d’aquest cel blau, 
tan blau que fa lluir edificis i paisatges.

Toca tornar a casa, pujar a l’AVE no-
vament. Bon viatge i bons records d’una 

bona convivència entre tots.  
 

Isabel
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Informació
dels CAP de Barcelona

Hem de fer que els menjars d’aquests dies siguin compatibles amb la 
nostra salut, i això és possible!

Això no vol dir que no puguem gaudir d’un bon dinar de Nadal, sinó que 
hem d’aplicar alguns consells per ajudar a que sigui el més equilibrat possible:

• L’aperitiu és l’inici de la celebració i no un dinar en si mateix. Per tant, 
és convenient que sigui una lleugera degustació en quantitats petites, 
que eviti incloure aliments molt calòrics i begudes amb alcohol.

• Els primers plats han de ser suaus i lleugers i els segons poden ser 
més consistents, és a dir, s’ha de procurar que el primer i el segon 
plat es complementin.

• S’ha d’evitar l’excés de begudes amb gas i alcohol, ja que el nostre 
cos acostuma a tolerar un màxim de dues copes de vi o de cava du-
rant el dinar.

• Si presentem els dolços típics de Nadal en porcions petites, els co-
mensals faran una degustació senzilla sense abusar-ne.

• Cal prioritzar les postres a base de fruita fresca.

• A la sobretaula convé retirar els dolços perquè són una temptació, i 
a canvi podem oferir infusions digestives com la camamil·la, el poliol  
o la marialluïsa.

• Planifiquem bé tots els àpats del dia, és a dir, si l’àpat de celebració 
és al migdia, l’esmorzar i el sopar han de ser lleugers, però s’han de 
fer sempre.

    
• És important fer una passejada al matí i una altra després d’un dinar 

copiós per ajudar a cremar tot l’excés de greix i sucre que hem ingerit.

no prescindirem dels torrons!

L’alimentació saludable
és compatible amb les festes de Nadal
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Ingredients:  1 capsa de canelons, 250 gr. 
de carn magra de porc (del coll), l50 gr. 
de carn de vedella (palpís), 250 gr. de pit 
de pollastre, 2 fetges de gallina, 2  porros, 
300 gr. de cebes tendres, 1 tomàquet ma-
dur, l copa de xerès sec, 100 cc. de llet, 
una cullerada de farina, 50 gr. de mante-
ga, oli i sal.

Beixamel: 700 cc. de llet, 3 cullerades de 
farina, 70 gr. de mantega, nou moscada 
(optatiu), 50 gr. formatge ratllat.

Poseu oli en una cassola i rostiu-hi les 
carns de vedella i porc, juntament amb 
els porros i les cebes trossejats, el tomà-
quet pelat, saleu-ho i deixeu-ho coure 
amb poc foc, durant uns 30 minuts amb 
la cassola tapada. Després afegiu-hi el po-
llastre i el xerès, deixeu-ho coure fins que 
les carns siguin cuites, afegiu-hi una mica 
d’aigua si és necessari, incorporeu-hi els 
fetges i deixeu coure uns minuts més.                                                       
Trinxeu les carns de la cassola amb la 
màquina. 
La resta que teniu a la cassola, passeu-la 
pel passapuré, afegiu-hi la farina i la llet, 
poseu-ho al foc, sense deixar de reme-
nar, fins que arrenqui el bull. Ajunteu-hi  
en petites porcions les carns trinxades, 
remenant-ho fins que la pasta quedi fina 
i consistent.

Bulliu les plaques dels canelons amb ai-
gua i sal, durant 15 minuts, escorreu-les 
i passeu-les de seguida per aigua freda.
Poseu un drap damunt del taulell i 
col·loqueu-hi els canelons, repartiu-hi 
el farcit, enrotlleu-los i aneu-los posant 
en una plata d’anar al forn, untada amb 
mantega.

BEIXAMEL:

Foneu la mantega en un cassó, afegiu-hi 
les 3 cullerades de farina, remeneu-ho i 

fem cuina

CANELONS A  LA  CATALANA

deixeu-la coure, poseu-hi la nou moscada 
i la sal. De mica en mica tireu-hi la quarta 
part de la llet ben calenta, remenant-ho 
sense parar, fins que quedi una pasta fina 
i molt espessa.  Aboqueu-hi una altra part 
de la llet (bullent), remeneu-ho, i encara 
que sembli que s’agrumolla, remeneu-ho 
amb força fins que quedi una pasta ben 
fina. Repetiu l’operació fins que acabeu la 
llet, deixeu-la bullir una mica, i tasteu-la.
De seguida cobriu els canelons amb la 
salsa beixamel, escampeu-hi el formatge 
ratllat i uns bocins de mantega. Poseu la 
plata al forn calent fins que tot el voltant 
del canelons comenci a bullir. Finalment, 
deixeu-los gratinar.

BONES FESTES I BON PROFIT!

Mercè.

Soci protector
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el comerç de proximitat col·labora amb el casal

Socis protectors
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sortida extraordinària

PESSEBRE VIVENT DE CATALUNYA
CORBERA DE LLOBREGAT

Aquest mes de desembre no hi ha excursió, donat que, com cada any, els 
esdeveniments propis de la proximitat de les festes nadalenques no perme-
ten trobar un lloc a l’agenda.

Però us proposem una sortida diferent: Visita al PESSEBRE VIVENT DE 
CORBERA DE LLOBREGAT, considerat el millor de Catalunya, en la seva 56a 
edició.

La sortida serà el dia 13 de gener (dissabte) amb cotxes particulars.

Els interessats ja us podeu apuntar a Secretaria, indicant si podeu oferir 
cotxe i les places que disposeu, per tal de combinar amb qui no tingui mitjà 
de transport, comptant amb col·laboració per a la benzina.

Preu de l’entrada per a jubilats: 8,50 €

Dinar facultatiu al Restaurant l’ESCUT DE VALLIRANA - bufet obert
Preu: 19 €.

Ens trobarem tots (qui vagi al dinar i qui hi vagi directament), a les 17.00 h  
a les taquilles de venda d’entrades. 

La sessió comença a les 18.00 h.
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Nadal de festa

Concert de Nadal a l’Auditori de Sant Cugat, dissabte dia 23 de desem-
bre a les 12.00 h.

L’Ajuntament de Sant Cugat ens hi convida proporcionant-nos entrades i 
servei d’autocar des del Casal, però cal que feu la reserva a Secretaria; sem-
blen moltes però s’esgoten aviat.

i dimarts dia 19 FESTA DE NADAL DEL CASAL
a les 17.30 h, a la Nau de Cultura de Valldoreix

Novament ELS MARXOSOS, ens faran passar una tarda molt animada 
amb els seu art escènic i el seu bon humor.

En acabar tindrem una XOCOLATADA al Casal, deferència de la Rosamari 
i el seu CASALET DE VALLDOREIX.

Dissabte 16 i diumenge17: A les 17.30 h a la Nau de Cultura “SHOW DE NADAL 
DELS MARXOSOS”. 
Compten amb el públic incondicional però també amb nous convidats, coneguts 
i salutats!

3 esdeveniments
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aguditzem la oïda i les mans

TALLER DE MÚSICA:
 
Dia 12 de desembre, a les 18.00 h al Casal, 
segona  part de la  Sarsuela “El Caserío“ de 
Jesús Guridi, a càrrec de Josep M. Castelló.

També amb ambient de festa com cal en 
aquests dies.

MÚSICA AL CASAL
Dissabte dia 2: a les 18.00 h al Casal,  a la 

sala gran, Concert de Sta. Cecília.

Prepararem la sala com es mereix l’esde-
veniment i després ens felicitarem les Festes 
amb un brindis!

Esperem molta assitència, o sigui que no 
arribeu tard...

TALLER MONOGRÀFIC DE MANUALITATS DE NADAL

Un taller específic per al Nadal, farem objectes per a guarnir la taula, la 
llar o per a obsequiar als nostres éssers estimats.

Serà dijous dia 14 de desembre, al Taller de manualitats, a partir de les  
16.00 h. El preu serà de 10 €, que corresponen al material i les indicacions.

Obert a tothom, però cal inscriure’s 
a Secretaria fins dimarts dia 12 per tal 
de tenir tot el material.

Ho passarem molt bé!
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INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ:
Dijous dia 14 de desembre a les 18.30 h (compte! hem canviat l’hora), a la sala 
d’entrada del Casal.

temps de concursos

Bases del concurs:
 

Els pessebres es podran presentar al Casal a par-
tir de l’1 i fins al 12 de desembre. 
 
Podrà ser un pessebre artesanal (tot fet a mà) o 
amb figuretes clàssiques.
Les obres no podran sobrepassar els 80x80 cm.
 

El lliurament de premis serà  durant la Festa de Nadal a la Nau de Cultura.
Tots els pessebres quedaran exposats al Casal i es podran visitar fins al 10 de gener.
Per a més informació i per apuntar-vos dirigiu-vos a Secretaria. 

Animeu-vos a participar-hi!

CONCURS DE PESSEBRES 
2017

S’atorgarà un primer i un segon premi als pessebres escollits per un jurat aliè al 
concurs.
És convenient inscriure’s a Secretaria, per tal d’anar preveient l’espai que es neces-
sitarà. El muntatge dels diferents pessebres a les taules habilitades per a l’exposició 
es podrà fer durant els dies 12, 13 i 14.

El dia 22, divendres, a les 20.00 h, “PANTOMACADA” I 
CONCURS DE FOTOGRAFIES, al Casal, per als viatgers 
que han anat a Salamanca.

Com sempre esperem la màxima assistència amb 
col·laboració per al sopar amb diferents plats que portarà 
cadascú per a compartir o no. Després del sopar entrega del 
PREMI AL GUANYADOR DEL CONCURS i presentació de 
fotografies en general del viatge i/o vídeo per la pantalla de 
la sala gran. Preguem que us apunteu a Secretaria.

Bases per al concurs de fotografies: 
Fins dilluns 18 de desembre podeu presentar les vostres fotografies a Secretaria i 
inscriure-us al concurs; quedaran exposades al Casal fins a la qualificació per part 
d’un jurat “independent i neutral”. Cada concursant presenta 3 fotos, amb un lema 
comú per a les tres: Mides: 13x18, brillant. Temes: 1. Paisatge -  2. Església o monu-
ment emblemàtic - 3. Tema lliure. 
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solució a pàg. 17

gimnàstica per al cervell

ENTRETENIMENTS
HORITZONTALS
1. Fa pam i no fa pipa 2. Més que bo, però 
menys que bona 3. El vint-i- cinc de desem-
bre, fum, fum, fum 4. Pàgina memorable de 
la història informàtica. Agafa l’aigua del Fre-
ser i la tira directament al mar 5. Ni abans ni 
després, tros de carallot 6. Porc penjant d’un 
fil 7. Amb por diries que fa soneta. Educació 
no verbal 8. Monument de l’edat de pedra. 
De llavis enfora 9. El vòmit d’unes obreres. 
Porten ous, qui sap si una, dues o cinquanta 
dotzenes 10. La part més maligna de la gasi-
veria. Tram fluvial 11. Més mort que viu. 12. 
No, no, sense cap problema. La Núria en un 
estat d’agitació perillós. Punta d’esparadrap 
13. Combinat acètic amb aires de balena. En-
vasos de paper 14. Maons apilats per fer un 
urinari d’emergència. Cremosa com un potat-
ge de potassa. Estrip a tres bandes 15. Tub 
carregat de pixum. Visitat amb molt males in-
tencions 16. Vaset reconsagrat. Té tot el que 
s’ha de tenir per aixecar el vol 17. Perifèric 
de tecnologia digital. Formigueta al mig del 

formiguer. Tanquen el paraigua 18. El temps que passa, si més no a cau d’orella. Com 
un dia sense pa 19. Ganes de cruspir-se un cavall, ni que sigui de cartró. Tres minuts 
de galetes. Foc a discreció domiciliària. Afegitó de butxaca 20. Desaparellada per des-
gràcia 21. Radi d’acció dels preceptes de Mahoma 22. A can Foix és d’allò més irreal 
23. Parlar amb la major cobertura possible.
VERTICALS
1. Se’n va de franc i coixeja 2. La teva llauna de tonyina 3. Molí sense gota de greix. 
Puja a l’escenari i fa el gest de no dir ni piu 4. Obren les cuixes. Fomenta l’homicidi 
sense fer soroll 5. El moll del fèmur. Prèdica en contra de la confitura de mores. Mort 
compartida d’un acròbata i d’un equilibrista 6. Missatge sense continguts. Sector de-
ficitari. Cases reformades d’una forma miserable 7. Preludi de Wagner. Un bosc que 
espanta la terra. Desganats a la taula, al llit i a Castellfollit 8. Closca de nacre. Deixa el 
ninot de neu fet un toll d’aigua. Al voltant de l’escola. Temps era temps a cal poeta 9. 
Un gripau tal i com el vaig conèixer. La part més exacta del servei de Rodalies. Beure 
en excés a Urgències 10. Pròleg modernista. A favor de renéixer de les cendres. Són 
verinoses, però segur que han matat més gent de fàstic 11. Amb molt d’estil. Pregona 
i feréstega. Espaseta traïdora típica de Madagascar 12. Una letona després de perdre 
1000 quilos. Centre numismàtic. Traient foc pels queixals. Victorejar el cuiner pel re-
menat de calamar 13. S’ajunta amb l’amada per fer un mes de dejuni. En comparació 
amb ell tots són peixos grossos. Orgia entre Tarraco i Barcino 14. Tot un senyor, però 
amb pantalons curts. Que val molts dinerons. Fa els honors a la barra d’un bar 15. La 
corda fluixa. Bubons per culpa d’uns patés en mal estat. Ales d’aviador 16. Comencen 
la seducció i acaben fent striptease. Canonada inofensiva 17. Un tres i no res. Lladre 
bavós 18. Ve de cap per avall 19. Si té lloc pot covar els ous sense problemes.
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el comerç de proximitat col·labora amb el casal

Socis protectors
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el casal obert a tothom

NOTA DE LA REDACCIÓ: Envieu-nos les vostres cartes o articles amb el vostre nom i número del 
DNI, a Secretaria, per correu postal (c/Tibidabo, 7 - 08197 Valldoreix), o mail a laveuinformatiu2017@
gmail.com,  indicant “Assumpte: cartes a l’Informatiu” ó “article per a LA VEU”. Els escrits per a les 
cartes no podran sobrepassar les 15 línies mecanoscrites de mida 12 punts, i per als articles 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 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 o articles que ho requereixin.

la veu del lector

Tenia moltes ganes de poder-te donar 
les gràcies padrí. Sempre he seguit els 
teus consells a l’hora de plantar o bé 
de l’esporga, i sempre m’ha anat bé. 
No tinc hort però sí tinc jardí i és ben 
bonic. 
Saps padrina algun secret per poder 
treure les taques de rovell de la roba?  
Anna M.

Solució a l’arbre 
de la pàg. 15Soci protector
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Divendres 1 i fins el dia 12 podeu portar o muntar els pessebres al Casal per al Con-
curs. Abans cal inscriure’s, animeu-vos a participar-hi!
Divendres 1 i fins el dia 18 es poden presentar les fotografies per al Concurs entre els 
viatgers que van anar a Salamanca (més informació a pàg. 14)
Divendres 1: A les 20.00 h a la Sala del Casal de Cultura. Fòrum visual del VEN. Org. 
VEN. Col. Cultura EMD  VDX. 
Dissabte 2: a les 18.00 h al Casal,  a la sala gran, Concert de Sta. Cecília.
Dimarts 5: A les 9.30 h a l’est. VDX visita Cultural. Anirem a Caixa Fòrum a visitar 
l’exposició de  Warhol “L’art mecànic”.
Dilluns 11: A les 18.00 h ens visitarà  l’Alcaldessa de Sant Cugat Sra. Mercè Conesa i el 
President de l’EMD, Sr. Josep Puig, per felicitar-nos les Festes de Nadal.
Dijous 14: A les 16.00 h al Casal, CURS DE MANUALITATS DE NADAL. Convidem a 
tots els socis a participar-hi. Preu 10 €. Informació a la pàg. 13.
Dijous 14: A les 18.30 h al Casal, INAUGURACIÓ DEL CONCURS DE PESSEBRES. 
Brindarem amb cava. (Pàg. 14).
Divendres 15: A les 19.30 h a la sala del Casal de Cultura, conferència “Darrers acords sobre 
el Canvi climàtic”, amb Josep Lluís Salazar. Org. VEN. Col. Cultura EMD. VDX.
Dissabte 16 i diumenge17: A les 17.30 h a la Nau de Cultura “SHOW DE NADAL DELS 
MARXOSOS”.  Org. Marxosos del Vallès. Col. Cultura EMD. VDX.
Dimarts 19: A les 9.30 h a l’estació de Valldoreix. Passejada. Pujarem al Puigmadrona 
a veure el pessebre.
Dimarts 19: A les 17.30 h a la Nau de Cultura, FESTA DE NADAL DEL CASAL D’AVIS. 
Aforament limitat a 150 persones, per tant és important  passar a recollir el tiquet el 
més aviat possible. Límit: dia 13 de desembre. 
Divendres 22:  a les 20.00 h, PANTOMACADA I CONCURS DE FOTOGRAFIES per als 
viatgers que van anar a Salamanca. (Veure informació a pàg.  14)
Dissabte 23: A les 12.00 h a l’Auditori  de Sant Cugat i com ja és tradicional, CONCERT 
DE NADAL. L’Ajuntament de Sant Cugat ens ofereix entrades gratuïtes que cal recollir 
al Casal del 4 al 14 de desembre al més aviat possible. Hi haurà servei d’autocar, que 
sortirà del Casal a les 11.00 h, però cal inscriure’s. (Veure més informació a pàg. 12). 

agenda

Calendari d’activitats no fixes 
del mes de desembre

Us recordem que s’ha de fer la renovació del 
carnet per al Teatre Espiral.

BON NADAL A TOTHOM!

GENER 2017
Diumenge 7: a  les 17.00 h a la Parròquia de Sant Cebrià, CONCERT DE NADAL de 
les corals Esclat de Germanor  i La Tardor de La Floresta.
Dissabte 13: Excursió a Corbera per asistir a la representació del Pessebre Vivent. 
Sortida amb cotxes particulars (més informació a pàg. 11)
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Dilluns
Dies 4-11-18 (dia 25 festa)
A les 10.00 h Ioga, amb Eulàlia Gudiol 
A les 16.00 h Tarda lúdica.
A les 16.00 h Taller de pintura.
A les 16.30 h Assaig Coral Esclat de Ger-
manor. 
A les 18.00 h Ping-pong (dies 4-18)
A les 18.00 h Ball de coordinació.
A les 18.00 h Taller de ceràmica.

Dimarts
Dies 5-12 (19 celebració de Nadal a la 
Nau i el 26, Sant Esteve, festa. Ambdós 
dies el Casal restarà tancat).
A les 16.00 h Tarda lúdica.
A les 16.30 h Taller de Memòria (dies 
5-12)
A les 18.00 h Sessió de tarda. (dia 5)
A les 18.00 h Taller de música. (dia 12 - 
programació a pàg. 13).

Dimecres
Dies 13-20-27 (dia 6 festa)
A les 11.00 h Ioga, amb Eulàlia Gudiol 
(13-20)
A les 11.00 h Taller d’anglès (dies 13-20)
A les 16.00 h Perruqueria.
A les 16.00 h Ping-pong.
A les 16.00 h Tarda lúdica.
A les 16.30 h Taller d’informàtica amb 
Ricard Cluet (dies 13-20)

agenda

Calendari d’activitats fixes
del mes de desembre

A les 16.45 h Taller de català (dies 13-
20). Veure programació a pàg. 6.
A les 18.00 h Racó de reflexió (dia 20)

Dijous 
Dies 7-14-21-28
A les 9.30 h Taller d’informàtica, inicia-
ció, amb Montse Julià. (dies 7-14)
A les 11.15 h Exercicis de salut amb Ma-
ria Armengol.
A les 16.00 h Servei de perruqueria.
A les 16.00 h Ping-pong.
A les 16.00 h Tarda lúdica.
A les 16.30 h Taller de labor de retalls i 
punt de mitja. (dies 7-14-21) El dia 14 
taller especial Nadal (veure pàg. 13).

Divendres
Dies 1-15-22-29 (8 festa)
De 9.30 a 11.30 h. Informàtica amb 
Montse Roura, nivell alt la primera hora 
i repàs general, mòbils i tauletes a partir 
de les 11.00 h aprox. (dies 1-15)
A les 16.00 h Tarda lúdica.
A les 16.00 h Taller de puntes de coixí (a 
concertar amb Àngela) (dies 1-15).
A les 16.00 h Ping-Pong
A les 16.00 h Podologia (dies 15-29)

Dissabte 
Dies 2-9-16-23-30
A les 11.00 h. Petanca

Recordeu que podeu comprar loteria per intentar que les Festes Nadalenques i/o 
les de canvi d’any ens siguin més il·lusionants!
Aquest any jugarem a la “Nacional”, per Nadal, i a la “Grossa” pel 31 de desembre.
NO US EN QUEDEU SENSE!
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Els pastors s’arraulien 
a la voreta del foc,

i a poc a poc s’adormien
i somiaven un poc.

L’aigua de plata del riu,
sense moure’s del seu lloc, 

quan el fred era més viu
 es glaçava a poc a poc. 

I al cel de paper de seda, 
les estrelles que brillaven,

si la nit era molt freda 
a poc a poc l’escalfaven. 

Hi havia un pageset
 amb els dos bous i l’arada,

 i a la vora del riuet 
una dona fent bugada.

poema

ELS PASTORS DEL RECORD

I els Reis que anaven a peu, 
i venien de l’Orient,
i sense por de la neu 

s’acostaven lentament.

I allà dins de l’establia, 
com mana la tradició, 

en Josep i la Maria 
bressolaven el nadó.

Aquest era el meu pessebre 
fet de molsa, de cartró 

i pols de farina per gebre. 
Com mana la tradició!

Ma Àngels Ferrando


