
n. 215 - gener 2020



2

Aquest temps de Nadal el Casal està 
brillant: brilla l’arbre, brillen els pes-
sebres il·luminats... en tenim uns 
quants: hi ha un diorama artesanal 
que ens ensenya unes escenes del 
poble de Betlem, tenim les figures 
de Josep i Maria fetes de roba, un 
pessebre de Guatemala, unes figu-
res antigues que mostren el pas del 
temps i un fet de càpsules de cafè. 
Visca l’enginy i la imaginació dels ar-
tistes.
He trobat la biblioteca plena de bos-
ses i pots guarnits i tres caixes-ciste-
lles per rifar.
I la festa? Doncs espectacular; 
l’escenari, preciós, s’anava omplint 

esperit de Nadal

amb diferents actuacions. Va obrir 
l’acte la nostra coral Esclat de Ger-
manor que va cantar unes nadales. 
Seguidament: sorpresa! Arriben uns 
Mags i un Pare Noel! Rosa Mari des 
de davant gaudeix de la seva presèn-
cia i de l’agraïment de tots els assis-
tents que reconeixen la seva dedi-
cació des de temps immemorial a la 
gent gran. 
Ara surten les bosses i els pots guar-
nits que es reparteixen entre els 
molts voluntaris i les rifes. Balls de 
coordinació molt aplaudits i la traca 
final “Els Marxosos” que comencen 
apagant foc i acaben amb una nada-
la mexicana.
Tots contents i, en sortir, una olor 
de xocolata desfeta ens encamina al 
casal per acabar la festa amb amis-
tat, bons desitjos i bones festes per 
a tots.
I el follet se’n va a fer el pessebre dins 
d’una cova que ha trobat al bosc...

CURIOSITATS

Follet tafaner

Soci protector
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Ja som al 2020, quina xifra més rodona...
Encetem un nou any i no sabem què ens por-
tarà: coses bones?, coses no tan bones o dolen-
tes? Potser una mica de tot...
Enmig d’aquesta incògnita comencem “amb 
il·lusió”, siguem optimistes! Pensem que també 

el futur comença demà

EDITORIAL

Antoni Mallol

nosaltres podem fer que sigui “una mica” millor amb la nostra petita part.
El Casal també procura fer més agradable i millor la vida dels més grans 
amb els seus tallers, conferències, sortides i viatges en què s’està treballant.
Desitgem que tot us agradi i que aconseguim una gran participació.
Des d’aquí us demanem que us impliqueu en la tasca comuna de les seves 
múltiples activitats. N’hi ha per a tots els gustos.
Omplim aquest 2020 de bona voluntat i serà un

Bon Any 2020!!!

Ara a l’hivern és el moment de podar les plantes i arbustos que floriran a la 
primavera. Talleu les branques sobreres i les més velles, així la planta mare 
agafarà més força i vigor.

Tots aquells que teniu una olivera al jardí podeu aprofitar les olives per al 
vostre vermut. Al padrí li agraden les olives trencades i les prepara d’aquesta 
manera: les trenca amb una maça de fusta, les posa en aigua uns dies per-
què perdin l’amargor i després les posa uns dies més en un adob d’herbes. 
Aleshores, ja us les podeu menjar.

Molts de vosaltres teniu orquídies a casa. La padrina us aconsella que les 
poseu al costat d’una finestra, que no els toqui el sol directament, procureu 
que tinguin les arrels sempre humides però no xopes. Podeu usar un polvo-
ritzador per a regar-les.

CONSELLS DEL PADRÍ I DE LA PADRINA
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pintura i fotografia

Visites culturals

CÀMERA I CIUTAT al Caixa Fòrum  28 de gener
“Queda’t quiet/Continua”, deia el recentment desapare-
gut Robert Frank, un dels fotògrafs que millor ha reflectit 
amb la seva càmera el paisatge urbà. Frank es referia al 
ritme entre quietud i moviment, entre la mirada fotogràfi-
ca i la cinematogràfica.

MUSEU DEL MODERNISME – 14 GENER
Començarem l’any nou visitant les joies del modernisme català. El Museu del Mo-
dernisme ens obre les portes per gaudir de les magnífiques peces que atresora. 
Ens retrobarem amb Antoni Gaudí, Joaquim Mir, Anglada Camarasa, Ramon Casas, 
Santiago Rusiñol...

L’exposició Càmera i ciutat també pretén mostrar aquest ritme a través de la intensa 
relació de fotògrafs i cineastes amb les ciutats i els seus habitants. El nostre imaginari al 
voltant de la ciutat passa per la mirada d’aquests artistes, que han vist els carrers de les 
urbs com a un immens escenari.
Càmera i ciutat, més que ser un simple recorregut per la història de la mirada de fo-
tògrafs i cineastes cap a la ciutat, és sobretot un assaig visual en què la història de la 
fotografia i de la imatge en moviment s’entrecreua amb la història social i política de la 
ciutat.
L’exposició és la primera fruit de l’acord signat recentment entre ”la Caixa” i el Centre 
Pompidou de París.
Ens trobarem a  Valldoreix  a les 9.30. Preu: 3 € 

La col·lecció consta d’un gran nombre d’obres de dife-
rents disciplines artístiques, entre les quals, arts decora-
tives, revitalitzades i renovades durant l’època moder-
nista. Cadascuna d’aquestes obres representa l’esperit 
creatiu dels artistes de la segona meitat del segle XIX i 
principis del XX, i la seva varietat tècnica i temàtica de-
nota el caràcter multidisciplinari del modernisme.

Aquesta varietat inclou des de la decoració interior de les grans cases burgeses de 
l’Eixample o els afores de Barcelona, passant per olis de temàtiques quotidianes, 
socials o retrats, fins a escultures decoratives i de caràcter simbòlic i literari. Cada 
peça reflecteix l’essència d’una època de gran importància per al territori català, 
que donarà pas al període en el qual es defineixen els trets identificadors que mar-
caran l’esdevenir de la història.
La col·lecció  proporciona el marc ideal per entendre aquest context cultural, for-
tament creatiu. Un dels seus trets distintius és el que ofereix la diversitat temàtica 
i tècnica de les peces que integren els fons i les sales d’exposició del museu. El 
modernisme com a moviment artístic, posseïdor d’uns trets comuns definitoris, es 
va desenvolupar a Barcelona amb l’ajuda d’influències i estils propis del territori.
Trobada a les 9.30 h estació Valldoreix -  Preu visita guiada 10 € 
Es prega passar per secretaria per fer el pagament de la visita, límit 13 gener.  
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del setembre 2018 al setembre 2019

ELS GRUPS DE LES CULTURALS 

Com veieu, majoria de dones

el 2020

ens agradaria companyia 
masculina

volem la “paritat”!



6

Refrendar
Refriega
Refundició
Refundir
Refunfunyar
Regadera
Regalis
Reganyadents (a)
Regaton
Règimen o regimen
Regocijo
Regodeo
Rehens

preservem la nostra llengua

Parlem bé el català,
No s’ha de dir  

Legalitzar
Batussa, topada
Refosa
Refondre
Remugar, rondinar, botzinar
Regadora
Regalèssia
A contracor
Regatejador//Guaspa
Règim
Alegria, gaubança, joia
Xala, festa
Ostatges

Cal dir

DIA 8 Comentari del llibre “L’HOME A LA RECERCA DEL SENTIT” de 
Víktor E Frankl

DIA 15 Dictat corregit i comentat
DIA 22 Exercicis

DIA 29 Literatura: LA LITERATURA HISTÒRICA 

TALLER DE CATALÀ

FILOSOFIA DE BUTXACA 

“L’esforç no t’assegura aconseguir els teus objectius, però sense ell, se-
gur que no els aconseguiràs”. 

Autor desconegut
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bonic però verinós

Sabies que, existeix un peix anomenat 
Peix Globus o FUGU que és el més veri-
nós del món, molt més letal que el cianur 
o l’estricnina i que s’anomena així perquè 
s’infla com a protecció davant d’altres 
depredadors? Doncs al Japó és una “de-
licatessen”, un dels plats predilectes dels 
japonesos pel seu indescriptible sabor; 
el consideren deliciós i tot un luxe que 
només poden degustar en algun dels 
Restaurants especialitzats, on el xef ne-

PECULIARITATS

cessita un carnet especial que l’autoritza a tractar, tallar i cuinar aquest peix 
tan perillós. Un aprenent necessita uns 10 anys per aprendre la tècnica i obté 
l’acreditació després d’un acurat examen en què ell mateix ha de menjar aquest 
peix que ha preparat. No hi ha ni suspens ni aprovat, sinó una mort segura en 
el cas que no s’hagi fet correctament. La pell, els ovaris i el fetge són altament 
verinosos, tant ho són els de la femella com els del mascle; la seva sang conté 
un element transparent: anomenat tetrodotoxina o tetradotoxina per al qual, 
fins ara, no existeix cap antídot. Normalment es menja cru, tallat tan fi que 
es veu el plat a través i se suca en salsa de soja o en suc de taronja amarga; a 
l’hivern, es menja fregit o guisat però sense massa cocció. És un enigma per què 
els japonesos posen en perill la seva vida per menjar el Fugu, ja que la ingestió 
d’alguna de les parts verinoses, interromp el circuit dels reflexos musculars, com 
el diafragma i per tant s’acaba morint asfixiat, però conscient de tot el que està 
passant. Si se superen les primeres 24 hores, la persona es recupera totalment. 
Alguns pescadors el pesquen i el netegen ells mateixos però com que no estan 
especialitzats, s’arrisquen a morir enverinats ja que, un sol peix, pot arribar a 
matar fins a 30 persones. Només a Corea del Sud tenen també aquesta tradició, 
allà el peix s’anomena “BOK”. Fora del Japó molt pocs restaurants japonesos 
tenen xefs que puguin tractar aquest peix, només 4 a Nova York i 1 a Londres, 
però prepareu la butxaca, un plat de “fugu” val més de 120 € per cap.

Teresa Sanchis

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.
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l’esport és salut

ACTIVITATS QUE PODEM PRACTICAR

Per reforçar la musculatura dels bessons i 
donar mobilitat als turmells

Agafats a la cadira, recolzem les puntes i els 
talons dels peus.

Primer, simultàniament; després, alternati-
vament.

Repetim l’exercici 10 vegades per a cada mo-
viment.

Per donar mobilitat i reforçament 
muscular a les cames

Agafats a la cadira, mantenim 
l’esquena recta, flexionem lleu-
gerament les cames i ens posem 
drets.

Repetim l’exercici 10 vegades.

Exercicis drets amb cadira

Extret del llibre de la FATEC

Soci protector



temps de pessebres
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Les passejades de  la Carme i l’Isidre
17 de desembre
Avui de nou i per quinzena vegada
hem pujat al Puigmadrona per veure el pesse-
bre. Enguany treballat amb fusta. Hem cantat 
una nadala i s’ha recitat un poema.
Com podeu veure uns nens també hi van pujar 
un pessebre de fang. 

 TARDES MUSICALS

Sala Polivalent del Casal

Dimarts 14: a les 17.30 h TARDA 
MUSICAL, amb Anna Miquel. 1a 
part de l’òpera “IL TROVATORE”, de 
Giuseppe Verdi.

Dimarts 28:  a les 17.30 h, TARDA 
MUSICAL, amb Anna Miquel. 2a 
part de l’òpera “IL TROVATORE”, de 
Giuseppe Verdi.
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el comerç de proximitat col·labora amb el casal

Socis protectors
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fem cuina

SOPES    
CREMA DE LLUÇ 
Ingredients:  200 gr. de lluç a talls, 
150 gr. de llesques de pa eixut, 250 
gr. de patates, 1.750 cc.  de brou de 
peix lleuger (podeu comprar-lo pre-
parat) 5 cullerades de maionesa amb 
una mica de gust d’all, oli i sal.        
En primer lloc feu la maionesa, re-
serveu-la.
Seguidament  netegeu el lluç, deixeu-
lo sense pell ni espines, fregiu-lo lleu-
gerament, i trossegeu-lo, reserveu-lo.
Poseu el brou al foc i, quan arrenqui 
el bull tireu-hi el pa tallat a trossos, 
les patates pelades i tallades fines, el 
lluç que teniu reservat, saleu-ho.
Quan hagi bullit de 20 a 25 minuts, 
rectifiqueu-ho de sal si cal,  tritureu-
ho amb la batedora dintre la mateixa 
olla, fins que quedi ben fina. 

Barregeu-hi la maionesa que teniu 
preparada.
Aboqueu-ho a la sopera, i servi-ho 
calent.

SOPA DE FARIGOLA
Ingredients: (per a 4 persones) 1 litre 
d’aigua, 3 branquetes de farigola, pa del 
dia abans, 4 ous, 2 grans d’all, oli i sal.
En una olla poseu l’aigua a bullir amb 
la farigola i sal. Deixeu que bulli uns 
5 minuts. 
Talleu les llesques de pa ben fines, 
fregueu-les amb l’all i tireu-hi un bon 
raig d’oli, distribuïu-les, en els plats, 
i escaldeu-les amb el brou de farigo-
la. Tapeu els plats, al cap d’un parell 
de minuts afegiu a cada plat un ro-
vell d’ou. Remeneu-ho, i ja ho teniu a 
punt de servir.

Mercè

El passat divendres 22 de novembre, un motivat grupet de membres del Ca-
sal ens vam trobar per parlar d’un dels principals problemes que amenaça 
el nostre planeta: el canvi climàtic i les contradiccions de la nostra econo-
mia capitalista, que té com a principal objectiu un creixement econòmic 
depredador de recursos naturals i contaminant. 
Fa 8 anys, en plena crisi econòmica, ja vaig escriure un article sobre el tema per 
al vostre Informatiu, i malauradament poques coses han canviat des d’aleshores 
si no és a pitjor: el canvi climàtic ja és aquí i no ha vingut sol, més contaminació 
o més catàstrofes naturals .... i unes perspectives molt pessimistes.
Però no tot ha empitjorat, quelcom molt important ha millorat: la nostra 
sensibilització.
Ho tenim molt complicat, però ens queda el nostre vot, la nostra veu, la nos-
tra signatura i els nostres hàbits personals: menys plàstic, menys carn, menys 
avions, més transport públic, més aliments de proximitat, més plaques solars. 
No hi ha temps per perdre, actuem en el nostre entorn, amics i amigues, 
fills, néts, germans, veïns i veïnes. Cada gra de sorra compta!

Creixement (econòmic) insostenible i canvi climàtic

Xavier Cusó



12

el comerç de proximitat col·labora amb el casal

Socis protectors
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sortida d’un dia

COMARCA DE LA SEGARRA
23 de GENER 2020

VALLDOREIX/MASSOTERES/LES PALLARGUES

Sortida a les 8.30 h.

Pararem pel camí per tal d’esmorzar (per compte propi). Ens aturarem a 
Massoteres per recollir la nostra guia local, amb la que iniciarem una ruta 
d’uns 12 km. començant pel CASTELL DE MONTCORTÈS, que visitarem ex-
teriorment. Continuarem i ens passejarem pel poble de L’ARANYÓ, on tro-
barem el seu castell, casa natal de l’escriptor Manuel de Pedrolo. De camí 
cap a les Pallargues veurem els CASTELLS DE CONCABELLA I RATERA.
Coneixerem HISTORIA VIVA, les seves llegendes, i gaudirem d’aquesta terra 
de contrastos i colors que canvien segons l’època del any, així com d’una 
sensació d’horitzó inacabable.
Dins el cor de les Pallargues visitarem l’interior del seu majestuós Castell, amb 
una visita guiada, que ens permetrà descobrir el passat de mil anys d’història. 
Un plàcid passeig per les seves estances, ens transportarà en el temps.
Finalitzada la visita ens dirigirem a PALOUET DE SEGARRA per dinar en un 
típic Restaurant de la zona.
Retornarem a Valdoreix a primera hora de la tarda. 
Arribada cap a les 18.00 h aprox.

Presentació a les 8.15 h davant de Correus (carrer Sant Albert)

Preu Soci:  42 €    -   Preu NO Soci:   47 € (mínim de 
participants: 25) Inclou: Autocar, assegurança de 
viatge, guia local, entrada al Castell de Pallargues i 
dinar, amb aigua, vi i cafè.  

INSCRIPCIONS: Del 30 de desembre al 15 de gener  
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Un any més el Casal es va guarnir amb les seves millors gales i il·lusions, 
per oferir a tots els socis, la seva festa de Nadal 2019. Una festa preparada 
amb molta cura i que, segons l’opinió de molts, va resultar un èxit rotund. 
Evidentment sempre hi ha coses a millorar, però això és propi del directe. 
L’absència, per motius familiars, de la Montse Roura, veritable artífex de la 
festa, va ser la nota trista del festival, efecte que no es va notar en excés 
gràcies a la feina i col·laboració inestimable de l’Assumpta Pla i de la Teresa 
Sanchis. En nom de tots, moltes gràcies. Es va comptar també amb una co-
lla de voluntàries, a les quals cal agrair igualment la seva tasca.

 FESTA DE NADAL DEL CASAL 2019

La festa va començar amb paraules del President i de la representant de 
l’EMD Sra. Susanna Herrada, que malgrat tenir ple a l’Ajuntament va voler 
ser present al començament de l’acte per desitjar-nos a tots unes BONES 
FESTES en nom de l’EMD i en el propi. 

Tot seguit vam tenir el plaer 
d’escoltar tres nadales interpre-
tades per la Coral del Casal. Mal-
grat el reduït nombre de cantai-
res, les seves veus van gratificar 
per una estona les nostres oïdes.

Després uns minuts de suspens... la grata sorpresa de la tarda: un espai que el 
vam anomenar “L’Espai de la Rosa Mary”. Amb la música de Laurence d’Aràbia 
van fer aparició dos reis mags (hi faltava Gaspar) i el Pare Noel. Aquests mítics 
personatges ens van fer riure una estona i després amb les garrotades al TIÓ 

últims actes relacionats amb el casal

van anar apareixent els regals que la 
Rosa Mary ens presentava i que vam 
rifar, coincidint amb els números de la 
invitació.
Després el President va agrair pública-
ment tota la seva tasca feta al llarg dels 
anys en favor de la Gent Gran de Valldo-
reix i la seva forta implicació en la crea-
ció de l’avui Casal d’Avis.  
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La conferència de DONALD DE VITTE sobre l’INTERNET DE LES COSES, ens 
ha fet veure la importància de conèixer ben bé com hem d’actuar amb les 
noves tecnologies i com en podem treure profit. Repetirem!

La MÚSICA EN DIRECTE dels FOOL OF MUSIC, el dia 17, un èxit que ens ha 
deixat amb forts desitjos de tornar a tenir-los amb nosaltres per escoltar les 
seves cançons així com la interpretació a piano.
Les sessions de TARDES MUSICALS, amb música en directe o audició 
d’òperes, apleguen un públic del Casal molt sensible a la música.

El BALL DE COORDINACIÓ l van fer 
una demostració de les seves habili-
tats i cal  dir que totes, sense excepció, 
van demostrar una veritable coordi-
nació, valgui la redundància. Felicitats 
a les directores.

Entrega d’obsequis a les persones que han portat els seus pessebres a 
l’exposició, a  les voluntàries i voluntaris (professores de tallers, coordina-
dors/es de sortides, de viatges...). a les diferents directores. L’obsequi en-
guany era una caixa de “marrón glacé”  “delicatessen” molt preuada.

El torn dels Marxosos, molt esperat 
com sempre, ens va permetre gaudir 
un cop més dels seus números, on els 
bombers, el rock i una nadala veneço-
lana van omplir un espai molt aplau-
dit. 
Després la rifa, -ara amb números ve-
nuts durant l’espectacle-, d’una grossa 
carbassa, cedida per la Mary Segura i 

tres esplèndides paneres, va posar punt i final a l’espectacle de la Nau de 
Cultura. Ah, per cert, una Nau molt ben guarnida per gentilesa dels Marxosos. 
Sortida de la Nau i cap al Casal, on la Rosa Mary -quina gran dona!- ens va 
omplir el paladar amb una xocolata desfeta exquisida. Resumint: una festa 
de NADAL del Casal per a recordar.
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FESTA D’ANIVERSARIS 4t TRIMESTRE DE 2019

com la vida mateixa...
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que no faltin les crispetes

SESSIONS FAMILIARS

LES TARDES DE LA MARIA ROSA 
Dimarts dia 21, a les 18.00 h, al Casal (Sala Po-
livalent) “UN DON EXCEPCIONAL” (FÒRUM). 
Després de la mort de la seva germana, Frank 
es fa càrrec de la seva neboda Mary, i tots dos 
viuen junts en un poble costaner de Florida. La 
nena té un sorprenent talent per a les mate-
màtiques. La situació es complica quan Frank ha 

Fòrum final entre tots. Recomanem que no us la perdeu. 

Dijous dia 16, a les 18.00 h, al Casal
Sala Polivalent, 

LOS CABALLEROS LAS PREFIEREN RUBIAS
(Gentlemen prefer blondes)

Director: Howard Hawks
Amb: Marilyn Monroe, Jane Russell i Charles 
Coburn.
EEUU, 1953. Color - Durada: 88 minuts.

Brillant adaptació de la novel·la d’Anita Loos, publicada el 1925 amb un mà 
a mà sensacional entre dos del màxims sex-symbols femenins de la historia 
del cine nord-americà, una morena i un rossa, Lorelei i Dorothy, Marilyn 
i Jane, dos autentiques depredadores de milionaris. Un sentit de l’humor 
molt cínic i uns números musicals extraordinaris l’han convertit en una es-
pectacular comèdia musical, imprescindible per entendre una classe social, 
un país i una època. Un gran espectacle. Molt divertida. Comentada i pre-
sentada per Àngel Comas.

SESSIÓ OBERTA

RECORDEU que després de la sessió i com ja és habitual, qui vulgui podrà 
compartir sopar amb la colla, portant cadascú un plat o un postre. La vaixe-
lla millor portar-la també de casa.

Es torna a programar donat l’interès que té el tema i per la poca assistència 
de l’anterior sessió.

de lluitar per la custòdia de la nena, perquè l’àvia creu que s’ha d’aprofitar el 
seu do amb els números.
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Dissabte 11:  A les 17.30 h, al  Casal, Sala Polivalent, FESTA D’ANIVERSARIS 
DEL 4t TRIMESTRE DE 2019. Veure pàg. 16.
Dimarts 14: VISITA CULTURAL. A les 9.30 h ens trobarem a l’estació de Vall-
doreix per anar al MUSEU DEL MODERNISME. Veure pàg. 4.
Dimarts 14: a les 17.30 h TARDA MUSICAL, amb Anna Miquel. 1a part de 
l’òpera “IL TROVATORE”, de Giuseppe Verdi. Veure pàg. 9.
Dijous 16: a les 18.00 h, al Casal - Sala Polivalent, SESSIÓ OBERTA. Veure 
pàg. 17.
Dimarts 21: Passejada. Ens trobarem a les 9.30 h a l’estació de Valldoreix. 
Recorregut: Vallvidrera superior-camí de l’Observatori Fabra i retorn per 
Ctra. de les Aigües.
Dimarts 21: a les 18.00 h, TARDES DE LA M. ROSA: “UN DON EXCEPCIO-
NAL”.  Es torna a anunciar donat que és molt bonica i la setmana anterior 
no hi va haver públic, segurament a causa de la preparació de les dates 
festives.Creiem que passareu una bona estona. Veure pàg. 17.
Dijous 23: Excursió a LES PALLARGUES. Presentació a les 8.15 h davant de 
Correus (carrer Sant Albert). Veure pàg.13.
Dimarts 28: a les 9.30 h a l’estació de Valldoreix. Visita cultural: anirem al 
“CAIXAFORUM”. Veure pàg. 4.
Dimarts 28:  a les 17.30 h, TARDA MUSICAL, amb Anna Miquel. 2a part de 
l’òpera “IL TROVATORE”, de Giuseppe Verdi. Veure pàg. 9.

agenda

Calendari d’activitats no fixes 
del mes de gener

Antoni Riudor alumne de català, soci antic. Ens ha deixat senzillament anant 
a dormir on ha trobat el somni etern. Descansi en pau. Victorina, estem el 
teu costat.

Joan Teixidor: bon amic, home amable sempre disposat a ajudar. Havia par-
ticipat en moltes activitats fins que la malaltia el va retirar en una residència 
on el vam poder visitar. Deixes un bon exemple. Descansa en pau.

RECORDEM:
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Dilluns - Dies 13-20-27
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 
Germanor
A les 18.00 h Ping-pong
A les 18.00 h Balls de Coordinació

Dimarts - Dies 7-14-21-28
A les 16.00 h Tarda lúdica
A les 16.30 h Taller de Memòria, 
amb Montse Julià
A les 18.00 h Taller de Música (14-28)
A les 18.00 h Sessió de tarda, amb  
M. Rosa Molins (21)

Dimecres - Dies 8-15-22-29
A les 10.00 h Ioga, amb Eulalia Gudiol 
A les 11.00 h Taller d’anglès
A les 16.00 h Perruqueria
A les 16.00 h Tarda lúdica
A les 16.45 h Taller de Català (veure 
programació a pàg. 6)
A les 18.00 h Ping-pong.

Dijous - Dies 2-9-16-23-30 
De 10.00 h a 12.00 h Bridge, amb 
Ma Teresa Marsal (9-16-23-30)
A les 11.15 h Exercicis de Salut, amb 
Maria Armengol
A les 16.00 h Perruqueria
A les 16.00 h Tarda lúdica

Divendres - Dies 3-10-17-24-31
De 9.30 h a 10.30 h i de 10.30 h a 
11.30 h Informàtica, amb Montse 
Roura. Ordinador, mòbils o tauletes, 
nivell personalitzat (10-17-24-31)
A les 16.00 h Podologia (10 i 24)
A les 16.00 h Tarda lúdica

agenda

Calendari d’activitats fixes
del mes de gener

A les 18.00 h Ping-pong (opcional, si 
la sala està disponible)

Dissabte - Dies 4-11-18-25
A les 11.00 h Petanca

Soci protector

El 2019 esperem haver satisfet la 
majoria d’expectetives dels Socis.
Gràcies a tots els VOLUNTARIS 
que fan possible dur a terme totes 
les activitats programades.
També agraïm als socis la seva 
acollida omplint les sales i partici-
pant als Tallers i Sortides, tant de 
Visites Culturals com d’Excursions 
i Viatges.

**********************
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racó poètic

FLORS BLANQUES A LA BOIRA 

Llençols grisos de gebre 
cobrien els bancals dels ametllers, 
però les pluges van venir com màscares
i l’herba va esborrar els miralls del fred. 
L’aire càlid als ulls de l’hivern 
començava a mentir a les ales grises 
d’ocells erràtics dins els arbres nus. 
En una sola nit de tebiesa 
amb la fosca d’imatges al mirall 
es van obrir les flors dels ametllers. 
Tu també vas venir en un temps de fred 
i soledat: l’amor va ser un oratge 
damunt del gebre gris. Flors oblidades 
escampaven perfum de primavera 
en els àmbits glaçats, càlida neu 
d’efímeres flors blanques. Amb tristesa 
les recordo a l’hivern 
que en una sola nit les ha glaçades.

JOAN MARGARIT
Premi  Cervantes d’enguany

(Del poemari “Estació de França” 1999)


