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la portada

‘Navegant
junts’
L’artista barcelonina Mar Saiz Ardanaz
(Barcelona, 1970) ens proposa un dibuix a llapis de l’activitat social d’una
secció de la Soci, en aquest cas, la de vela. “Per
fer els dibuixos em vaig llegir amb molta atenció la crònica de les activitats de totes les seccions de l’Anuari”, explica l’artista, que va construir un relat que partia de cinc premisses que
identifiquen el sentit del PAS: acció, compromís, solidaritat, propòsit i continuïtat.
Amb l’ús dels llapis, l’autora pretenia aconseguir una presència cromàtica significativa i
alhora un efecte vagament vaporós que evoqués
una atmosfera de calma, en la qual convergeixen els sentiments positius que engloben el conjunt i que ajuden a transmetre el missatge.
En aquest marc, les figures representen persones, però no volen ser un retrat. La impersonalitat que dóna el traç poc definit ens indica
que tots podem ser els navegants del PAS, que
tots podem afegir-nos a aquest viatge solidari.
“No volia caure en una representació rígida i
sòlida; és per això que m’interessava buscar diferents colors per enriquir el missatge i donarli volum”.
El títol de l’obra és explicatiu del que representa i, alhora, evoca l’essència de l’Associació
del Personal de ”la Caixa” com a projecte conjunt i del seu Pla d’Acció Social com a projecte
solidari: Navegant junts... Perquè, pas a pas, fem
les coses que ens agraden i amb les quals també podem ajudar els qui ho necessiten. I fentles junts, som més, tenim més força i podem
fer-les millor.
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Compartir, és la paraula
Com en els àlbums de fotos de les
famílies, amb els relats, les il·
lustracions i les reflexions que
sovint els acompanyen, les pàgines que
segueixen són el reflex i el testimoni d’una
determinada manera de pensar, de sentir i d’actuar d’una entitat social que, sobretot pel que fa al seu sentit de la identitat i al seu projecte de vida, encara s’assembla força a una família normal.
Uns relats que, tot i ser molt semblants
als que es duen a terme en el nostre àmbit propi, tot i tenir sovint els mateixos
protagonistes, tot i seguir uns procediments similars, presenten una diferència essencial: s’han programat i s’han
dut a terme únicament per poder compartir el que dóna de si la nostra forma
de ser i de pensar amb unes altres persones, a les quals aquestes activitats, capacitats o recursos els poden suposar una
oportunitat d’estímul, d’ajut o de satisfacció. Per aquest motiu, i a fi de deixar
ben palès que el seu sentit essencial és

únicament compartir, sempre es fan conjuntament amb els responsables de les
entitats socials o amb el cuidadors de les
persones a qui van adreçades.
I per això mateix no són el testimoni ordenat del compliment d’uns objectius o
d’uns procediments, ni tampoc dels resultats obtinguts, sinó de tot alhora, perquè, en el nostre cas, les tres coses són la
mateixa: l’exercici possible, real i eficient de la solidaritat en el nostre entorn
més directe i a través del que sabem i volem fer. I, a més, exercida amb tota la humilitat, humanitat i ànim possibles.
I també per aquest motiu, els diversos
relats que l’il·lustren no tenen cap altra
pretensió que explicar-nos com els va
anar i com s’ho van passar de bé en la sortida a la neu, en l’excursió en barca, en
aquell partit tan especial o en l’última
excursió per la muntanya... Sempre acompanyats d’uns amics molt especials. Uns
amics que ho van viure d’una manera

la nostra comesa és
la invitació a viure,
a participar d’uns
mateixos paisatges,
experiències
o aficions
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molt intensa i que en cada ocasió ens premiaven amb la sevavitalitat, amb la seva
alegria i amb la seva il·lusió.
Perquè la nostra comesa no és ni l’educació, ni l’acompanyament, ni la tutela
de ningú, que d’això, si cal i per sort,j a
hi ha qui se n’ocupa i molt bé, sinó simplement la invitació aviure, a participar
d’uns mateixos paisatges, esports, experiències o afcions que, a nosaltres, a les
di�erents seccions que són alhora les promotores i les protagonistes de cada iniciativa,ens agraden,ens complauen,ens
diverteixen i ens aporten un xic més de
�elicitat i que,per això mateix, elsvolem
compartir amb uns amics molt especials que, no sabem per què, però sempre
ens encomanen aquell punt de llum que
tenen a la mirada.
Però tot això no surt pergeneració espontània:al darrere hi ha lavoluntat i la participació directa de moltes persones i seccions i també la col·laboració dels membres d’unes altres que,per la seva pròpia
naturalesa, no han trobat la manera de
lligar una acció compartida i ho hanvolgut compensar �ent una aportació econòmica a una determinada entitat so-

cial. Unes entitats que, dit sigui de passada, ens deixen sempre admirats per
l’efcàcia i l’encert amb què converteixen les nostres modestes aportacions
en molts graus d’il·lusió i benestar per
a la seva gent.
I hi ha també la sòlida voluntat i disposició d’unes persones que, des de les seves responsabilitats pro�essionals o directives, han �et un ús més que generós
de les capacitats d’imaginació i administració d’un projecte que, de tan natural
i directe com és,encara resulta una mica
insòlit.Però que creiem que,no solament
continuaràtenint aquestsbons resultats,
sinó que continuarà creixent i creixent
els anys vinents i que continuarem �ent
molts més anuaris, �ruit de la mateixa
voluntat i empenta que les de la nostra
gent d’avui, però amb moltes més coses
per explicar.
En tot cas, aquest és també el moment i
el lloc de donar lesgràcies a tots els amics
i amigues que, d’una manera o altra,�an
possible aquest petit gran proj ecte de
compromís social.
Junt� directiv� �e l’associ�ció

ToT AiXò no sURT
PeR GeneRACió
esPonTàniA, AL
dARReRe Hi HA LA
VoLUnTAT de MoLTes
PeRsones i seCCions
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A��o� Gasol
Pr������t �� l’A���c�ac�ó
��l P�r���al �� ”la Ca�xa”
Pensant una mica a l’engròs
sobre el nostre �utur, el de la
humanitat engeneral,els anys
i l’experiència em deixen cadavegada
més clara la necessitat de prendre tots
plegats una actitud, que j a no és una
utopia sinó l’única alternativa possible: la que prové de l’evidència que o
bé mirem de tirar tots endavant, procurant no deixar gaire ningú enrere,
o no arribarem gaire enlloc.I d’aquí la
meva convicció que, si no volem �er
tard, això, aquest sentit de consciència global, hauria de precedir l’actuació de totes les instàncies socials, des
de la més alta política internacional a
la pura convivència quotidiana.
I en aquest àmbit, que és el nostre, es
tracta d’anar creant,recuperant o consolidant espais de convivència i de solidaritat, com si �ossin les lloses dels
camins que enshan de portar cap auna
societat no solament més justa, sinó
també capaç d’acollir, ajudar i respectar tothom, incloent-hi els qui, per les
raons que sigui, han quedat enrere en
la seva trajectòria personal. De ser capaços de veure com la societat proclama allò que,per sort,encara ésbenviu
en les �amílies quan algun dels membres passa per un mal moment:“On no
arribis tu, hi arribarem nosaltres”.
Aquella vella o�erta que no solament
es �a per amor, sinó també pel convenciment que la recuperació de l’ànim i
de les capacitats de les persones és sempre la millor inversió.
I es tracta també de no caure en aquella situació que tan bé de�neix la ironia d’una dita que encara corre pels
pobles, segons la qual “Una cosa és dir
i l’altra és dar”. És a dir, que si tots
aquests pensaments no es tradueixen
en �ets no hauran servit de res. I això,
precisament, aquest perill de quedar
atrapats en un bucle de bones intencions, és el que més ens va acabar de
convèncer de �er néixer i créixer aquest
nostre Pla d’A cció Social queja ha completat la tercera temporada, amb una

cara de salut que esrefecteix �delment
en aquest Anuari que teniu a les mans.
Un projecte que es podria resumir en
la voluntat plural d’allargar la mà als
qui podem ajudar.I �ent,precisament,
el que millor sabem i el que més ensve
de gust de compartir. I sense oblidarnos que, sense bona cara i bon cor, res
no és com hauria de ser.
Avui estem on estem i,ni que avancem
amb una certa prudència,ja no podem
mirar enrere perquè, aquest, és un viatge estimulant i prometedor.Ja comptem tres temporades, llargues i apassionants, durant les quals hem anat
traçant di�erents camins de solidaritat, des dels quals hem tingut l’oportunitat de descobrir com sona l’emoció en les rialles dels nens, d’adonarnos de la callada i serena mirada
d’agraïment dels pares i cuidadors o
de notar —gairebé a la pell— la il·lusió
dels nois i noies en iniciar una sortida
o una activitat llargament esperada. O
de comprovar amb quina saviesa i e�càcia els administradors de les entitats
socials converteixen en benestar i esperances les nostres modestes ajudes
econòmiques.
Però, per a unviatge d’aquestavolada,
amb uns objectius tan ambiciosos, cal
que ens proveïm d’ambició i de prudència perquè les di�cultats, els obstacles i les incomprensions poden ser
grans. Caldrà comptar amb eines tan
poderoses com la convicció, la generositat i el bon humor. Però tot això
només ho dic una mica per dir,perquè
només cal que ens �xem en les cares
dels nostres valents, en plena acció,
per saber que, a ells,j a no els calen les
paraules, ni tan sols les de gratitud.
Bé, a ells potser no, però a nosaltres,
als qui tenim la �eina i la responsabilitat de quadrar totes les rutes, de �er
possible i de compartir aquest proj ecte social, sí que ens �an una mica de
�alta, ni que només sigui per tenir una
idea de la dimensió de la seva generositat.

deL qUe es
TRACTA és d’A nAR
CReAnT esPAis
de ConViVènCiA i
soLidARiTAT CoM si
Fossin Les LLoses
deLs CAMins qUe
ens HAn de PoRTAR
CAP A UnA soCieTAT
Més JUsTA i CAPAç
d’ACoLLiR, AJUdAR i
ResPeCTAR ToTHoM
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Isid�e Fai�é
Pr������t �� la Fu��ac��
Ba�càr�a ”la Ca�xa”
Permeteu-me con�essar l’admiració que em produeixen
aquestes pàgines, que refecteixen les desenes d’activitats que heu
promogut al llarg de 2016 des de l’A ssociació del Personal de ”la Caixa”, la
nostra Soci. Una sincera admiració per
la tasca que dueu a terme any rere any.
I que dueu a terme, a�egiria,no només
sense de�alliment, sinó cada cop amb
més embranzida.
També és un orgull constatar, a través
d’aquest Anuari, la bona salut del Pla
d’A cció Social (PAS), en marxa des de
principis de 2013. Us ho he traslladat
sempre que n’he tingut oportunitat i
no em cansaré de reivindicar-ho: l’essènciadelPASentroncaamb elsorígens
de ”la Caixa”,amb els principis ivalors
que van motivar-ne la creació �a més
d’un segle i que romanen inalterables.
Em re�ereixo,�onamentalment,al nostre obj ectiu primigeni de tractar de
donar resposta als reptes socials de
cada moment i d’estar amatents a les
necessitats dels col·lectius mésvulnerables. L’Obra Social és la materialització de l’esmentat compromís històric, però iniciatives com el PAS �an palès que aquests principis d’actuació
vertebren tot el Grup ”la Caixa”. De
�et, transcendint el PAS, els més de 80
anys d’història de la Soci refecteixen
la mateixa vocació de servei envers la
societat.
No podem perdre de vista que això no
és mèrit d’un ens abstracte i impersonal anomenat ”la Caixa”.Això és possible gràcies a totes les persones que �ormen i han �ormat part de l’entitat des
del seu naixement.Persones amb noms
i cognoms,amb conviccionsi principis,
que han vetllat per la continuïtat del
llegat de Francesc Moragas.
Empleats i empleades que, amb el seu
es�orç diari, han aconseguit que, avui,
la Fundació Bancària ”la Caixa” sigui
una de les més importants del món.

En aquest sentit, l’aportació de la Soci
ésinqüestionable.Per això,vull esperonar-vos a continuar �omentant la germanor i la companyonia entre el personal de l’entitat.La mateixa germanor i
companyonia que ens ha permès arribar on som arai que,n’estic convençut,
ens permetrà arribar molt més lluny
plegats.Amb una �nalitat primordial:
intensi�carlanostra acció per ala construcció d’una societat millor, mésjustai amb mésoportunitatsper aqui més
ho necessita.
Tot suma per aconseguir-ho. Totes les
iniciativessónnecessàries.Incloses,sens
dubte, les impulsades en el marc del
PAS: activitats de senderisme amb persones amb discapacitat, recollides de
joguines, curses solidàries, sortides en
bicicleta ambjoves en risc d’exclusió...
En de�nitiva,tot de petites accions que
ens �an grans.

L’A PoRTACió
de LAsoCi és
inqüesTionABLe
i PeR AiXò VULL
esPeRonAR-Vos
A ConTinUAR
FoMenTAnT LA
GeRMAnoR
i LA CoMPAnyoniA
enTRe eL PeRsonAL
de L’enTiTAT
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el pla d’Acci� Social
el� �bj �ct�u� ��l PAs, qu� �l� p��a
�� pràct�ca � �� qu��a ma��ra
El PAS és l’instrument a través del
qual l’Associació del Personal de
”la Caixa”interactua amb la societat
d’avui.El Pla d’A cció Social és un projecte de
baix a dalt,en què tots els membres de la nostra entitat poden participar lliurement amb
la voluntat de compartir el que �em i el que
sabem amb els qui més ho necessiten.
Després de tres anys de trajectòria, el PAS
ha convertit el seu compromís en una realitat i en un proj ecte consolidat, amb més
de 80 seccions adherides i més de 200 activitats portades a terme.
En aquest marc, i dins el proj ecte l’A ssociació del segle XXI, el PAS esdevé un dels pilars estratègics de la nostra entitat a través
del qual obrim la Soci a la resta de la societat, tot compartint i posant al servei del tercer sector social les nostres activitats esportives i culturals, el talent, els coneixements
i l’experiència dels nostres associats i benefciaris.
Gràcies al Pla d’A cció Social,tenim l’oportunitat de donar una dimensió solidària a
les accions de l’Associació, convertint els
nostres coneixements i habilitats en gestos
efcients i e�ectius de generositat.Tant si la
idea neix d’un associat, d’una secció o directament d’una entitat del tercer sector, totes
són accions de solidaritat en les quals l’obj ectiu és col·laborar, sense esperar res més
que la satis�acció d’haver compartit i gaudit d’una bona estona.
A través del PAS, alguns dels valors que
�ormen part de la columna v erteb ral
del nostre ideari, com són els de solidaritat, de respecte, de participació, de lideratge i d’iniciativa, prenen sentit per en�ortir
una Associació del segle XXI, més oberta i
més solidària.

els obj ��t�us
Els objectius del Pla d’A cció Social passen per
consolidar l’activitat cultural i esportiva a
través de les seccions de la Soci i per en�ortir
els projectes socials. En aquesta línia, l’A ssociació ha dissenyat i consolidat una sèrie de
projectes, que han comptat amb la resposta
activa dels nostres associats, com són:
p�oj ��t� coa�h
De la mà de la Fundació Exit, els nostres associats en actiu poden participar en els pro-

j ectes d’inserció de j oves en risc d’exclusió
social a través de cicles �ormatius que intenten, a més de crearvincles entre els mons social i empresarial, anivellar les oportunitats
laborals delsjoves i incrementar-ne la pro�essionalitat i confança.

p�oj ��t� eFec
Coordinat per l’Institut d’Estudis Financers
i com a conseqüència del projecte EFEC de la
Comissió Europea, des de 2013 els associats,
tant actius com passius, poden ser part
d’aquest projecte de �ormació dirigit ajoves
de 4t d’ESO de més de 300 escoles públiques,
concertades o privades en aspectes fnancers
domèstics, que en l’actual marc economicofnancer és tan necessari.
int��n�t ��� a g�nt g�an
En el canviant món digital en quèvivim es �a
essencial estar al dia de la tecnologia i, sobretot, d’Internet.Així, des de l’A ssociació, i en
col·laboració amb entitats d’atenció a la gent
gran, s’han programat un seguit de tallers
per a persones grans en l’ús segur de les noves tecnologies.
et f�m �ostat
En col·laboració amb Voluntaris en Assessorament Empresarial, posem en contacte associats i benefciaris de di�erents experiències pro�essionals amb benefciaris que requereixin d’assessorament en la vessant de
l’emprenedoria. Més endavant està previst
ampliar l’assessorament en la recerca de �eina,�ent un èm�asi especial en les �ranges més
vulnerables dejoves menors de 25 anys i de
majors de 45 anys.
p��m� d� r�lats M��a’m als ulls
Amb la segona edició en marxa sota el lema
El quemou lamevavida i més de 900narracions
rebudes en la primera edició,aquest premi de
relats pretén posar en relleu la realitat social
actual, recollint la participació
de totes lesveus de la societat (indesPRés de
�ants,joves,adultsigrans)enuna
de sola i reunir sota un mateix
TRes Anys, eL PAs
temadi�erentspuntsdevista.Una
HA ConVeRTiT eL
convocatòria oberta a quivulgui
seU CoMPRoMís en
participar-hi amb l’objectiu fnal
UnA
ReALiTAT i en Un
de con�eccionar un llibre que
aplegarà els relats fnalistes.
PRoJeCTe ConsoLidAT
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Com s’hi pot participar?
Si voleu participar del Pla d’Acció Social, el
primer que heu de fer és adherir-vos al projecte per estar informats de tot el que passa.
Per fer-ho, podeu accedir al web de la Soci i,
des de TRÀMITS > LES MEVES DADES, seleccionar la casella del PAS.
Activitat de les seccions
Quan una secció vol compartir una activitat
amb una entitat del tercer sector, també pot
adherir-se al PAS (s’hi adhereixen llavors automàticament tots els inscrits). Cal informar
de totes les activitats del PAS als serveis econòmics (tant els detalls de l’activitat com el
pressupost extraordinari vinculat a la participació de les persones de les entitats del ter-

cer sector) per procedir a la validació de l’acte i del pressupost, si en tingués.

Entitats del tercer sector
Les entitats també es poden adreçar a l’Associació si estan interessades a compartir
alguna activitat amb les nostres seccions.
En aquest cas, es poden dirigir a l’apartat
web habilitat a tal efecte dins
el PLA D’ACCIÓ SOCIAL > COL·
Per participar
L ABOR ADORS > REGISTR AR
(https://www.lasoci.org/pas_
en el pas, el
contacte.php), emplenant el forprimer que cal
mulari i explicant-nos la seva
fer és adherir-se
proposta perquè puguem redial projecte per
rigir-la a la secció que correspongui.
estar ben informats
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DAtA: 5 de gener de 2016
LLoc: huelva

Secció: gastronomía huelva “el choco”
ActivitAt: recaptatòria

anuari paS 2016
activitatS

Ses M�j es���s d’O��e��
só� sol�dà��es
L� secció G�s�r���m�� Huelv� “El Ch�c�” �rg��i�z� l� Fes��
�e Reis i f� u�� rec�p��ció per � l� C�ci�� S�li��ri� Resurecció�
mb laseccióGastro·
nomía Huelva “El
Choco” al capda·
vant,cadaany elscompanys
andalusosorganitzenlatra·
dicional Festa de Reis, en la
qual els flls i els néts dels
associatsviuen amb il�lusió
la visita de Ses Maj estats
d’Orient.
LaFestadeReisdela Soci
de Huelva se celebra el ves·
pre de la vigília, pocs ins·
tants després que hagi fna·
litzat la Cavalcada de Reis
que passa pels principals
carrersdelaciutat.D’aques·
ta manera, els nens poden
veure primer com Ses Ma·
jestats desflen amb les car·
rosses reials i, després, els
saluden personalment en
el marc de la nostra �esta
particular.
Així, el 5 de gener de
2016,nens,pares i altres �a·
miliars es van aplegar a les La festa dels Reis Mags va servir també per fer un gest solidari.
instal�lacionsmunicipalsde
la Gota de Leche, a la plaça de la
la �esta de Reis de Huelva van �er
Merced. Des de dos quarts de vuit
una aportació voluntària de 5 eu·
delvespre,al local s’hi respiravaun
ros i la recaptació esva destinar al
As���a���n R�surr�����n
–
ambient de molta il�lusió i tensió
menjador social Cocina Solidaria
URb. 20 dE Mayo
continguda entre els més petits,
Resurrección.
21100 PUnta UMbRía
ansiososperrebreelsReisMagsque
“Aquestaésunadeles�estesmés
asociacion_resurreccion@hotmail.com
els havien devisitar.
boniques de l’any i nosaltres sem·
–
Per �er més agradable l’espera,
prehi som,gràciesalacol�laboració
L’as�ci�ció��e F�mili�res �e dr�g��epe�·
es van �er diverses activitats que
de tots els companys que hi parti·
�ie��es Resurrecció� és u�� e��i��� se�se
van mantenir la concurrència en·
cipen i, molt especialment, d’uns
à�im�e lucre �e l� l�c�li��� �e Pu��� Um�r��,
tretinguda.Peròlescaresdelsnens
reistan disposatsi amables”,expli·
� l� pr�v��ci� �e Huelv�.
esvan il�luminar de cop quan Mel·
cava la delegada de la secció, Elisa
L’e��i��� es v� cre�r �m� el pr�pòsi� �e
cior, Gaspar i Baltasar van entrar
Coder.
preve�ir les c�uses que �ege�ere� e� les
al recinte.
Per la seva banda, els respon·
�r�g��epe��è�cies, �ix� c�m ����rsup�r�
Ses Maj estats van repartir re·
sables del proj ecte social de la
�ls pr�gr�mes �e reh��ili��ció i i�c�rp�r�ció
gals entre uns in�ants riallers i
Cocina Solidària Resurrección
s�ci�l �e les pers��es �m� pr��lemes �e
emocionats, en una imatge per
van correspondre el gest: “Us es·
�r�g��epe��è�cies,�ix�c�m��m�é �’�l�res
emmarcar.
tem molt agraïts per la vostra do·
���ici��s i �e si��.
nació que servirà per tirar enda·
D�na��� s�l�dàr�a
E��re les seves �c�ivi���s, hi h� elpr�j ec·
vant un proj ecte com el nostre
�e �e C�ci�� S�li��ri� Resurrecció�.
En el marc de col�laboració amb el
d’aj uda directa a persones molt
Pla d’A cció Social, els assistents a
necessitades”.
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Activitats

Data: 7 de gener de 2016
Lloc: Barcelona

Secció: BTT Barcelona
Activitat: Compartida

Pedalejar amb el PAS,
un any més
La secció BTT Barcelona comença l’any
convidant els nens de la Fundació Comtal
a secció de BTT Barcelona ha
col·laborat un any més amb la
Fundació Comtal, en el marc
del PAS. El 7 de gener, la secció va con·
vidar un grup de nois del CRAE d’aques·
ta fundació a fer una sortida. “Es trac·
ta d’una trobada que ja hem repetit en
diverses ocasions i que ens fa molta il·
lusió poder fer”, explicava el delegat de
BTT Barcelona, Lluís Lumbreras.
Perquè els nois poguessin partici·
par en la sortida, el primer que calia era
assegurar el nombre de bicicletes ne·
cessàries per a tots. Amb aquesta qües·
tió logística adequadament controla·
da, el grup de ciclistes de la secció bar·
celonina es va disposar a rebre els
convidats que, acompanyats dels seus
monitors, van arribar puntuals al local
social.
Eren nois d’edats diverses, alguns
encara nens. De fet, un parell eren mas·
sa petits per poder fer l’excursió, ja que
no aguantaven l’equilibri dalt de la bi·
cicleta. Però les seves cares, inicialment
de desil·lusió, van mostrar un somriu·

L

re franc quan van veure la piscina del
local social i un dels monitors, que es
va quedar amb ells, els deia que s’hi ba·
nyarien durant tot el matí.
Solucionat aquest imprevist, el grup
va començar l’etapa ciclista consistent
en un recorregut per la carretera de les
Aigües, al parc natural de Collserola.
Va ser una sortida molt agradable que
va transcórrer sense cap incidència.

Fundació Comtal
–

C. Forn de la Fonda, 5, baixos
08003 Barcelona

comtal@comtal.org
–

Puc aprendre i ser bon estudiant. Puc
ser competent i trobar feina. Puc ser
estimat i feliç. Tenir una oportunitat i
canviar la meva vida. Si tu vols, jo puc!
La Fundació Comtal és una orga·
nització no lucrativa que treballa, des

Un moment de la sortida en bicicleta pel parc de Collserola.

Després de l’activitat, tot el grup es va
quedar a dinar a la Soci.

Un gest que omple
A la tarda, alguns dels nois es van ba·
nyar a la piscina i uns altres van prefe·
rir anar a la sala de jocs i van jugar a bi·
llar i el futbolí. “Aquests joves saben in·
terpretar el nostre gest com una mostra
d’afecte cap a ells, d’una certa sensibi·
litat per la seva situació i voluntat de
fer-los passar una jornada divertida amb
nosaltres”. La reflexió, feta per un dels
nostres ciclistes, reflecteix un sentiment
compartit per la resta dels companys
de la secció barcelonina.
Els monitors de la Fundació Com·
tal van expressar el seu “més sincer
agraïment a la Soci i a la secció de
BTT Barcelona per sortides com aques·
ta, que els nostres joves esperaven amb
moltes ganes”.

de l’any 1994, al barri del Casc Antic
de Barcelona, perquè els infants,
adolescents i joves en situació de risc
social tinguin oportunitats de futur.
Convençuda que fer xarxa és im·
prescindible per unificar esforços,
aconseguir objectius i obtenir resul·
tats més satisfactoris, la Fundació
Comtal es coordina amb altres enti·
tats del tercer sector, escoles, insti·
tuts, centres derivadors i serveis
socials.
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DAtA: 11, 18, � 30 de gener; 15 � 29 de feBrer; 14 de març;
4 d’a Bril; 14, 20 � 21 de maig de 2016. LLoc: girona

Secció: fotografia girona
ActivitAt: recaptatòria

anuari paS 2016
activitatS

Els fotògrafs gironins en una de les sortides organitzades per la secció en clau solidària.

La fotogra�a i una bona causa
La secció Fotografa Girona aprofta els cursos i les sortides
temàtiques per recaptar a benefci de Càritas Girona
a secció Fotografa Girona or·
ganitza cursets tècnics de te·
màtica diversa i sortides en
grup per practicar la �otografa i tro·
bades per comentar els treballs de ca·
dascú i intercanviar impressions i co·
neixements.
“Els nostres cursos responen a la
demanda dels nostres inscrits, a més
de sortides �otogràfques i de troba·
des per comentar les �otos que �em”,
explicav a el delegat, Manel Pérez
Cherto. Es tracta d’un programa real·
ment intens.“La secció �unciona i res·
pon a les expectatives dels companys
que en �ormem part”, va a�egir el de·
legat.
Els cursets, d’iniciació i altres es·
pecialitats, es �an al local social de Gi·
rona i són impartits pels companys
Josep Maria Recio iJosep MariaTurón
i pel pro�essor de �otogra�ia Carles
Zerbst.Tots tres de manera completa·
ment desinteressada.
“Quan es va posar en marxa el Pla
d’Acció Social de l’Associació, i es va
sol�licitar la col�laboració de les sec·
cions en la mesura de les particulari·
tats de les activitats, a nosaltres se’ns
va ocórrer que una manera directa de

L

col�laborar amb una causa social era
a través de la recaptació directa”, pre·
cisava el delegat gironí.

R��ap�ar p�r a càr��as
Fotografa Girona es va inscriure al
PAS i es va decidir que per participar
en cadascuna de les activitats que or·
ganitza la secció, els seus membres
�an el donatiu de 20 euros, que es des·
tina a l’entitat Càritas Girona.
Concretament, les activitats du·
tes a terme el 2016 per la secció giro·
nina dedicades al PAS van ser les se·
güents: curs de �otografa panoràmi·
ca (11 de gener), curs d’HDR (18 de
gener), sortida de pràctiques (30 de
gener), curs de Photoshop CS6 (15i 29
de �ebrer), sortida de pràctiques (12
de març), curs de restauració de �oto·
gra�ia antiga (4 d’abril), sortida de
pràctiques (14 de maig) i una altra sor·
tida de pràctiques (20 i 21 de maig).
Des de Càritas Girona, esvalorava
“de manera molt agraïda la col·
laboració de la secció de la Soci que,
amb el seu generós donatiu, demos·
tra una sensibilitat envers la nostra
causa”, segons van indicar responsa·
bles de l’entitat social.

càr��as D����sana d� G�r�na
–

C. PUjada dE La MERCè, 8
17004 GiRona

caritas@caritasgirona.cat
–

El1955 s’���c�e� les �ct�v�t�ts �e Cà·
r�t�s � G�r���, �mpuls��es per u�
c��� u�t �e pers��es �ec����es �
����r resp�st� � u�es �ecess�t�ts
peremptòr�es. Esv� �ctu�rperp�l·
l��r les �ecess�t�ts bàs�ques �e
me�� �r,s�lut, h�b�t�tge,vest�t...a�xí
���cs,Càr�t�streb�ll�e�elssect�rs
s�c��ls més �esf�v�r�ts busc��t
ge�er�rpr�cess�s que c��tr�bue�·
x���l�ese�v�lup�me�t � pr�m�c�ó
�e l� pers��� �t�mbé �lf�me�t �e
l�� ustíc�� s�c��l.
Càr�t�s està f�rm��� per per·
s��esque u�e�xe�elsseusesf�rç�s
pertreb�ll�r per u� mó� m�ll�r:v�·
lu�t�r�s que �mbelseuc�mpr�mís
s�l���r� � gr�tuït só� el ver�t�ble
m�t�r�e l’e�t�t�t, però t�mbé t�c·
��cs que ���e�sup�rt �ls ��fere�ts
pr�� ectes.

anuari paS 2016
activitatS

DAtA: 20, 22 � 23 de gener de 2016
LLoc: local social (Barcelona)

Secció: teatre Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

Una funció amb dedicatòria
L� secció te��re b�rcel��� represe��� l� c�mè�i�
‘La doble vida d’en John’ a benefci d’Asdent
a seccióTeatre Bar·
celona (la Teatral)
v a inaugurar la
temporada 2016 amb l’es·
trena de la comèdia La doblevida d’enJ ohn ,del drama·
turg anglès Ray Cooney,
considerat un dels més
gransautorsdel’escenabri·
tànica.
Se’n van fer tres repre·
sentacions, els dies 20, 22
i 23 de gener amb el valor
afegit que el públic assis·
tent a les tres funcions va
poder col�laborar amb l’A s·
sociació per a la Malaltia
de Dent (Asdent). La presi·
denta, Eva Giménez,va as·
sistir a unavetllada,junta·
ment amb el secretari, Da·
v id Muñoz . Es dóna la
circumstància que tots dos
són fundadors d’Asdent i
pares d’en Nacho, un nen
de 5anys afectat per la ma·
laltia de Dent.Van assistir·
hi acompanyats per altres El repartiment de l’obra que la Teatralva fer a bene�ci d’Asdent.
membres de l’entitat, que
van posar un estand amb productes laborat.Va ser un èxit ivàreu estar tots tan joves, va ser especialment valora·
solidaris a l’entrada de la sala audito· increïbles!”.
da per un públic que, quan va acabar
ri,juntament amb les urnes recapta·
la funció, va sortir de la sala amb un
I un somriure...
tòries.En les tres funcions,la recapta·
somriure, molt complagut de l’obra
ció va ascendir a la quantitat de 880 Des del punt de vista estrictament te· teatral i molt satisfet també per haver
atral, cal dir que l’esforç i la bona fei· col�laborat juntament amb la Teatral
euros.
La presidenta i el secretari d’A sdent na dels nostres actors, elsjoves i els no amb una bona causa.
van ferun parlament molt eloqüent en
el qualvanexplicarelsobjectiusdel’en·
titat que es van veure en la necessitat
c�s mè�ic, i pr�m�ure’� l� i�ves�ig�·
de crear i per agrair “molt sincerament
Ass���a��� p�r a la Malal��a
ció. E� �ques� se��i�, els ��j ec�ius
el magnífic gest de l’Associació del
d� D�n�
imme�i��s só� es�imul�r el �i�g�òs·
–
Personal de ”la Caixa”amb la seva asso·
C. PERú, 57·61, LoCaL 1
�ic prec�ç e� l� i�fà�ci�, c�m���re el
ciació”.
08921 Santa CoLoMa dE GRaMEnEt
c�mp�r��me�� �e l� m�l�l�i� perevi·
Així mateix,una altrarepresentant
asdent@asdent.es
tar la insufciència renal i aconseguir
d’A sdent, Núria Sánchez, es va posar
–
u� me�ic�me�� que fre�i l� pèr�u�
en contacte a través de correu electrò·
L’ass�ci�ció per � l� M�l�l�i� �e de��
�e i��s per l’�ri�� i evi��r l� i�sufi·
nic per enviar una nota d’agraïment,
v� ser cre��� pels p�res �’e� n�ch�,
ciè�ci� re��l.
un extracte dela qual reproduïm acon·
u� �e� �e 5 ��ys, � qui se li v� �i�g·
L� m�l�l�i� �e de�� és m�l� r�r� i
tinuació: “Gràcies,mil gràcies a tots:a
��s�ic�r�ques�� p���l�gi� r�r�. L’��·
�fec�� exclusiv�me�� el r��yó. V�
l’A ssociació del Personal de ”la Caixa”,
j ec�iu és �if���re el c��eixeme�� �e
ser �escri�� l’��y 1964 pel ��c��r C. E.
a laTeatral,a la seva delegada,al direc·
la malaltia, desconeguda fns i tot pel
Frie�m�� de��.
tor de l’obra i a tots els actors, tècnics
i resta de persones que hi han col·

L
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DAtA: 28 de feBrer de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: caminants Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

anuari paS 2016
activitatS

Quan cada passa és un regal
L� secc�ó C�m�����s b�rcel��� p�r��c�p� e� l� b�rcel���
M�g�c L��e � f�v�r �e l’H�sp���l S��� j��� �e d�u
er segon any consecutiu, la altruista i molt bonica. Els equips te· gent disposada a passar·s’ho bé cami·
secció Caminants Barcelona nen el repte, doncs, de la solidaritat nant i gaudint d’unajornada per com·
va prendre part en la Barcelo· i de recaptar �ons.
partir i recordar”, comentava una de
na Magic Line, la caminada solidària
L’ambient que es respirava era de les caminants que hi va ser.
que organitza l’Hospital de SantJ oan moltes ganes, d’il�lusió i de voluntat
Al �ossat del Castell de Montj uïc
de Déu de Barcelona, per sensibilit· de caminar per una bona causa. “Es hi havia habilitada laVila BML, un es·
zar i recollir �ons per als programes respirava un aire �estiu i de compro· pai de descans per dinar en equip amb
d’atenció a les persones mésvulnera· mís social alhora, amb molta, molta música en viu, activitats in�antils i
bles.
serveis. En aquell punt, el
“Després de l’experièn·
grupva aproftar per reagru·
cia de l’any passat, teníem
par·se i �er un breu descans,
Hospital Infantil de Sant Joan de Déu
molt clar que enguany tam·
prendre uns aliments i gau·
–
b é col� l ab orar í em amb
dir de l’ambient.
PaSSEiG dE Sant joan dE déU, 2
aquesta institució tan im·
Després, la ruta baixava
08950 ESPLUGUES dE LLobREGat
portant per a la salut dels
cap al Mirador de l’A lcalde,
info@hsj dbcn.org
nens”, explicava el delegat
el Poble Sec, Sant Pau del
–
de la secció, Eduard Riu Vi·
Camp, el Raval, les Rambles
L’H�sp���lS��� j��� �e d�u �e b�rcel��� �s u� h�sp���l
dal.
i la plaça de SantJ aume per,
u��vers���r� espec��l��z�� e� els c�mps �e l� pe����r��,
La Magic Line és una ac·
fnalment, enflar l’arriba·
g��ec�l�g�� ���s�e�ríc��. Fu���� perl’or�e H�sp���l�r��e
ció solidària que organitza
da a la plaça de la Catedral.
S��� j��� �e d�u l’��y 1867, �� m�s �e 130 ��ys �’expe·
Sant J oan de Déu a �avor de
Les xifres de la BML
r�è�c��.
les persones més vulnera·
S���j����e d�u�s u� h�sp���l�’�l�� espec��l��z�c�ó
bles. Els diners recaptats es
A la BML 2016 esvan inscriu·
��ec��l�g�� e�elqu�ll� ����,el�e� � l’���lesce�� só�el
destinen a ajuts socials, pi·
re 731 equips. Es va aconse·
ce��re �’���erès. L� sev� m�ss�ó �s ����r u�� ��e�c�ó ��·
sos d’inclusió,teràpies com·
g u ir l a qu ant it at d e
�egr�l �ls p�c�e��s ��� c�mp�g����� l� vess��� m�s hu·
plementàries, cooperació
232.454 euros de recapta·
m��� �e l’�ss�s�è�c���m�el�ese�v�lup�me�� �els ��us
internacional i recerca.Més
ció solidària, xi�ra que su·
avenços científcs.
concretament es tracta
pera el repte econòmic mar·
S��� j��� �e d�u es�à c��s��er�� u� �els ce��res
d’una caminada que s’ha de
cat inicialment pels matei·
h�sp���l�r�s m�s �mp�r����s �’Eur�p� e� l� sev� espe·
�er per equips l’esperit dels
xo s equ ip s . Cam in ant s
cialitat.
quals no és competir sinó
Barcelona hi va contribuir
compartir una experiència
amb 855 euros.

p

Els caminants barcelonins, després d’haver completat la BML.

anuari paS 2016
activitatS

DAtA: 8 de març de 2016
LLoc: múrcia

Secció: Baloncesto murcia
ActivitAt: compartida

Un triple que val
més que 3 punts
L� secc�ó b�l��cest� Murc�� �rg���tz� u�� � �r����
esp�rt�v� �m� �e�s e� r�sc �’exclus�ó s�c��l
i ha partits que no
s ’ob liden , perqu è
han valgut campio·
nats per al nostre equip o han
suposat la seva salvació en
l’últim instant; o perquè va
ser el primer que vam jugar,
o potser l’últim... Però hi ha
partits especials que prenen
un sentit molt més enllà de
l’esport.Un d’aquests partits
el va disputar la secció Balon·
cesto Murcia.
La secció de bàsquet mur·
ciana, amb J osé Francisco
Campuzano al capdavant de
l’operatiu,va organitzar una
j ornada dedicada al bàsquet
amb nens de �amílies en risc
d’exclusió social, de l’A socia·
ción Columbares. S’hivan po·
sar a les cinc de la tarda, a les
instal�lacions cedides per l’es·
cola Nuestra Señora de la
Fuensanta, de la localitat Els nostres basquetbolistes i els nois de l’Asociación Columbares.
murciana de Beniaj án, al peu
de l’extensa serra que tanca lavall del tots els encontres; ara bé, les ganes de moment de comentar les anècdotes
Segura. Es van �ormar quatre equips j ugar i de guanyar no van estalviar de la j ornada i d’explicar·se coses.
amb membres de la secció i els nens “escenes de competitivitat ben ente· Abans del comiat,els companys de Ba·
als quals es dedicava l’activitat amb sa i algunes cistelles de mèrit”, indi· loncesto Murciavan repartir unes sa·
els coordinadors.
cava un dels participats.
marretes de record, en un ambient
Amb els conj unts equilibrats, el
El colo�ó a una tarda divertida i en què la sensació general era, preci·
company Félix Mondej ar va ser l’en· enriquidora elva posar el berenar que sament, que l’experiència s’havia de
carregat de preparar diversos j ocs van �er tots els participants.Va ser el repetir.
que combinaven habilitats diverses.
“Va ser un èxit, els nens i els adults,
tots, s’ho van passar molt bé”, expli·
cava el delegat.
col·lectius socialment mésvulnerables.
As���a���n c�lumbar�s

H

Esport i alegria
Posteriorment, es van organitzar di·
versos partits curts de bàsquet entre
els mateixos equips, amb la posa·
da en escena pròpia d’un partit of·
cial, és a dir, amb àrbitres i actes �ede·
ratives.
“La canalla agraeix molt i es mo·
tiva encara més si veu que els presen·
tes el partit amb l’embolcall dels de
veritat”. El bon ambient va presidir

–

C. adRiánViUdES, 9
30570 bEniaján (MURCia)

asociacion@columbares.org
–

L’as�c��c�ó� C�lum��res tre��ll� per
�� u��r les pers��es � m�ll�r�r l� sev�
qu�l�t�t �e v���, f�c�l�t��t·l�s l’�ccés �
l’e�uc�c�ó,s�lut,cultur�,f�rm�c�ó,tre·
��ll,h���t�tge � p�rt�c�p�c�ós�c��l. L’e�·
t�t�t es pre�cup� espec��lme�t �els

am� més �e 25��ys �’h�stòr��, l’e�·
t�t�t h� pr�m�gut � �ese�v�lup�t pr�·
� ectes �’��terèss�c��l,l���r�l,e�uc�t�u,
cultur�l � �m��e�t�l.
H� est�t �ecl�r��� E�t�t�t �’Ut�l�t�t
Pú�l�c� (1998) � h� re�ut l� Creu�e Pl�·
t� �e l’or�e C�v�l�e l� S�l���r�t�t S�c��l
(1999),elPrem� Reg����lj�ve�tut (2002)
�elPrem�C�ut����s �e C�mpr�mís S�·
c��l(2014),e�tre �ltres rec��e�xeme�ts
� l� sev� t�sc�.
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DAtA: 12 de març de 2016
LLoc: saragossa

Secció: montaÑa ZaragoZa
ActivitAt: compartida

Acompanyar amb un
som����e � mol�� �e�
L� secc�ó M����ñ� Z�r�g�z� repe�e�x
u�� excurs�ó �m� r�que�es �e �eu �m�
els �m�cs �e l� Fu���c�ó onCE

n any més, la secció Mon·
taña Zaragozava complir
amb lavoluntat de quedar
amb els seus amics de la Funda·
ción ONCE per dur a terme l’excur·
sió amb raquetes de neu.
L’activitat, emmarcada en el
PAS, va comptar també en aques·
ta ocasió amb el concurs de com·
panys de Madrid i de la Rioj a. La
mobilització va ser tan gran que,
entre tots,van �ormar un grup de
gairebé 150 persones. “Va ser una
passada”, explicava el delegat de
la secció aragonesa,Ricardo López
Pascual.Des de l’ONCE,el testimo·
ni també era molt explícit: “Els
nostres nois van rebre la notícia
de l’excursió amb mostres d’entu·
siasme,a l’espera que el temps ens
portésunabona neu”,deiaun dels
monitors de la institució.
Montaña Zaragoza, inscrita al
Pla d’A cció Social, va �er una acti·

u

Els muntanyencs
aragonesos van ser
uns guies excel·lents.

Funda���n oNce
–

C. SEbaStián HERRERa, 15
28012 MadRid

fundaciononce@fundaciononce.es
–

L� Fu���c�ó� onCE es cre� el fe�rer �e
1988,c�m u� ��s�rume�� �e c��per�c�ó �
s�l���r���� �e les pers��es �m�cegues�
�e ��c����l���� esp��y�l� c�p� �l�res c�l·
lec��us �e pers��es �m� ��sc�p�c����s
per� l� m�ll�r� �e les c����c���s �ev���.
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vitat l’obj ectiu de la qual era po·
sar l’experiència dels munta·
nyencs al servei d’unsnois que,per
poder caminar per la neu a mun·
tanya oberta,han d’anar·hi acom·
panyats de guies. “Cada any ens re·
corden el mateix:si no �os pel vos·
tre gest, nosaltres no tindríem
l’oportunitat de �er una excursió
a la neu de veritat”, refexionava
el delegat.

M�l�a S��� � m�l� PAS
Val a dir que els itineraris que pre·
paren a Montaña Zaragoza no són
sempre els mateixos. El 2015, per
exemple, es va anar a la zona de
Candanchú·Somport,mentre que
per al 2016 es va decidir �er la ru·
ta del Portalet d’A neu. Es van dis·
senyar diversos traj ectes en �un·
ció de les aptituds i possibilitats
de cadascú.
La imatge del grup, presa en
ple ascens, sobre les muntanyes
cobertes de neu era realment es·
pectacular. “T’adones que la Soci,
és molta Soci”, comentava una de
les companyes que també va par·
ticipar en l’ascens guiant un noi
invident.Després de l’excursió, el
grupva recuperar �orces al re�ugi
de l’estació.En aquest moment de
descans els caminants apro�ten
per deixar·se anar i parlar de coses
quevan més enllà d’una excursió
de muntanya.
“És molt agraït veure les cares
de satis�acció dels nois després
d’unajornada d’es�orç”, indicava
el delegat.
“Aquests tipus d’activitats els
va molt bé als nois, els motiva i so·
bretot els estimula”, recordaven
els monitors, “j a que els obliga a
l’es�orç i la concentració”.

L’��j ec��u pr��c�p�l �e l� Fu���c�ó�
onCEc��s�s�e�x � �ese�v�lup�ru�s pr�·
gr�mes �’���egr�c�ó l���r�l��e f�rm�c�ó
� �re��ll per � pers��es ��sc�p�c����es �
pr�gr�mes �’�ccess���l���� gl���l,sempre
pr�m�ve�� l� cre�c�ó �’e���r�s, pr��uc·
�es �serve�s ques�gu��gl���lme�� �cces·
s��les.
a més� més,��r�vés �elseu P��r����,
l� Fu���c�ó� onCE e�gl��� �lgu�es �e
les pr��c�p�ls �rg����z�c���s �e ��sc�·
p�c����s �’Esp��y�.
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DAtA: 13 de març de 2016
LLoc: Barcelona

ActivitAt: cessiÓ

L’oportunitat de compartir
una immersió especial
L’ass�c��c�ó �el Pers���l �e ”l� C��x�” ce�e�x
les ��s��l�l�c���s esp�r��ves � l’�ss�c��c�ó C�mke�em
n dels obj ectius del Pla
d’Acció Social és posar
les instal�lacions de l’A s·
sociació al servei de les entitats
del tercer sector perquè hi pu·
guin organitzar les seves activi·
tats.
És amb aquestavoluntat que
la Soci ha continuat aquestatem·
porada amb l ’acord de col·
laboració que es va iniciar en la
campanya passada, 2013·2014,
amb la Federació Catalana d’Es·
ports de Persones amb Discapa·
citat Física,gràcies al qual,entre
altres, la Soci cedeix les instal·
lacions del pavelló esportiu per
fer els entrenaments del Club Es·
portiu Quadrigas Quad Rugbi en
cadira de rodes. Aquest acord
s’emmarcadinselprojecte “Com·
partim l’esport” del nostre Pla
d’A cció Social, a través del qual
volem fer un pas més en el nos·
tre camí cap a la integra·
ció social,cedint les nos·
tres instal�lacions de Bar·
celona atotesles entitats
del tercer sector que ho
necessitin.

u

Bateig aquàtic
Així,el 13de març esvan
cedir les instal�lacions a
la Fundació Comkedem
perquè, en col�laboració
amb el Club SantAndreu
d’Activitats Subaquàti·
ques (Acusub), un club
de submarinisme amb
personal especialitzat
per fer activitats amb
personesdiscapacitades,
duguésatermeunbateig
de submarinisme de
nens amb discapacitats
a la nostra piscina.
“Els nois s’ho passen
moltbé a l’aigua i aques·
ta activitat, que s’ha de

fer de manera acurada,tenint en
compte el tipus de discapacitat
de cada noi, produeix uns estí·
muls positius per a ells”,explica·
va l’Èric,un dels monitors d’A cu·
sub.
L’activitat esva desenvolupar
sense cap contratemps i amb els
nens de Comkedem expressant
la seva alegria per haver estatba·
tej ats com a submarinistes. Cal
destacar la nodrida presència de
pares,germans i altres familiars
que no esvanvoler perdre lajor·
nadai algunsesvan apuntartam·
bé al bateig aquàtic.
“Estem molt satisfets de com
ha sortit aquesta activitat ivolem
agrair molt especialment a l’A s·
sociacióqueenshagi ceditla seva
piscinaper poder·la celebrar”,in·
dicava un dels responsables de
Comkedem queva participar en
aquest bateig tan especial.

c�mkedem
–

CaSaL dE baRRi CantRaVi
aV. CaRdEnaLVidaL i baRRaqUER,45
08035 baRCELona

ckm@comkedem.org
–

és u�� �ss�c��c�ó se�se �f��y �e lucre, �e pr�·
m�c�ó cul�ur�l � e�uc���v� �e b�rcel���. org�·
���zem ���� me�� �’�c��v����s �e lleure � esp�r�
per� ��f���s �j �ves �e ��� C���lu�y� �m� ��sc�·
pacitat o sense (amics i germans) des dels 7 fns
�ls 25 ��ys. El pr��c�p�l��j ec��u �e l’e������ �s l�
sev� p�r��c�p�c�ó e� �gu�l���, c�m ���h�m.
L� m�ss�ó �e C�mke�em �s pr�m�ure l�
p�r��c�p�c�ó e� �gu�l��� �’��f���s �j �ves �m� �
se�se ��sc�p�c���� fís�c� e��c��v����s �’e�uc�c�ó
e� el lleure � l’esp�r� ���p���. af�v�r�r el �ese�·
v�lup�me�� �e les pers��es ������·les �’e��es
� exper�è�c�es �ue f�me���� l� sev� �u����m��
pers���le� l’�cc�s �l mó� ��ul�.

Un moment de laj ornada de bateig d’immersió que va tenir lloc a la Soci.
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DAtA: 9 d’a Bril, 5 de juny, 3 de juliol
� 10 de desemBre de 2016. LLoc: mallorca

Secció: golf mallorca
ActivitAt: recaptatòria
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Amb cada partit, un bon gest
L� secc�� G�lf M�ll�rc� rec�p�� �ur��� ��� l’��y
� e��reg� l� �u������� rec�ll��� � u�� e������ s�c��l
ls companys de
la secció Gol�
M allorca j u·
guen per passar·ho bé
i perquè el gol� és l’es·
port que els enganxa.
Fins aquí, res que no si·
gui del tot lògic i nor·
mal. Però és que, a més
a més, els golfstes ma·
llorquins, amb el dele·
gat Enric Ferrer al cap·
davant, tenen el bon
costum de donar als
seus torneigs esportius
un v alor a�egit , que
sona en clau de PAS.
La �órmula és ben
senzilla: cada vegada
que Gol� Mallorca or·
ganitza un torneig, els
jugadors que hi parti·
cipen, a més de la ins·
cripció,�an un donatiu
de 5 euros. “Vam pen·
sar que aquesta erauna
manera senzilla i direc·
ta de col�laborar amb
el Pla d’A cció Social de
la Soci i destinar uns
diners a una bona cau·
sa”, explicav a Enric Companys de Golf Mallorca en un dels seus torneigs solidaris.
Ferrer,l’impulsor de la
idea. D’aquesta manera, el pot de la
porada, i arribar a la quantitat acu·
secció “va acumulant les quantitats
mulada dels 1.000 euros.
recaptades entre tots els participants
Aquesta modalitat recaptatòria,
i, al fnal de cada temporada, es �a el
segons la qual els associats i benef·
lliurament de la recaptació total a
ciaris inscrits a la secció �an el dona·
una entitat social i benèfca de Ma·
tiu cadavegada que participen en una
llorca”, a�egia el delegat.
activitat, és una manera de col�labo·
De mitjana,els campionats delTor·
rar e�ectiva des del pla estrictament
neig Social de Gol� Mallorca els dis·
recaptatori i que serveix també per·
puten una quinzena dejugadors. En
què seccions que �an activitats que es
alguns d’aquests campionats socials
�a di�ícil de compartir amb altres col·
es dóna la circumstància que el nom·
lectius puguin també participar amb
bre d’inscrits és superior a l’habi·
el PAS d’una manera ben e�ectiva i re·
tual, la qual cosa repercuteix a �avor
gular.
de la recaptació per al PAS.
“Nosaltres ho hem entès així, i es·
La SECCió ELEGiRà EL
tem molt satis�ets d’haver recaptat
FEbRER
dE
2017
L’Entitat
c�mpr�mís
una quantitat que esperem que ser·
a La qUaL donaRà ELS veixi per ajudar persones que ho ne·
L’obj ectiu que es van marcar els com·
MéS dE 1.000 EURoS cessiten”, era la conclusió del delegat
panys de la secció mallorquina era po·
der passar balanç, al fnal de la tem·
RECaPtatS mallorquí.

E
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DAtA: 16 d’a Bril de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: triatlÓ i fondistes Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

Els 100 quilòmetres més solidaris
L� secc�ó tr���ló � F����s�es b�rcel��� �����er�
l� p�r��c�p�c�ó � l’oxf�m i��ermó� tr��lw�lker
s tracta de caminar 100
es tracta de ser fort mentalment,
km en menys de 32 hores
per la qual cosa és tan important
amb un obj ectiu que so·
oxfam in��rm�n
fer la cursa en equip i,a més a més,
–
brevola per damunt del repte pu·
amb persones que siguin ami·
C. GRan dE GRàCia, 156
rament esportiu, que també hi és
gues”.
08012 baRCELona
i que és molt exigent: recaptar el
Un any més, hi vam ser
info@OxfamIntermon.org
màxim de fons possibles per a In·
–
termón, l’entitat que es dedica a
Raimon Pons és el delegat de la sec·
oxf�m i��ermó� és u�� �rg����z�c�ó �� g�·
combatre la fam al món.
ció Triatló i Fondistes Barcelona:
ver��me���l�e c��per�c�ó per�l�ese�v�·
Per segon any consecutiu,l’A s·
“Un any més,l’esforç,el treball
lup�me�� que ce��r� les �c��v����s e� �fer�r
sociació del Personal esva abocar
en equip i sobretot la solidaritat
u�� resp�s�� ���egr�l�l rep�e �e l� p��res�
en aquesta prestigiosa prova inter·
van ser els protagonistes de lajor·
� l� ��j us�íc�� perquè ���s els éssers hum��s
nacional,l’Oxfam IntermónTrail·
nada”.
pugu�� exerc�r ple��me�� els seus �re�s.
walker 2016, i gràcies a l’impuls,
L’alta temperaturava provocar
El pr��c�p�l ��j ec��u �’oxf�m i��ermó�
entre altres, de la secció Triatló i
algunes baixes pels efectes de la
és llu���r pel�re� �e les pers��es � re�v����·
Fondistes Barcelona es van poder
deshidratació i, com és habitual,
c�r el �re� � u�� v��� ��g��.
mobilitzar 103 companys i com·
els problemes als peus tambévan
Les pers��es que v�ue� e� s��u�c�ó �e
panyes associats,quevan prendre
acabar truncant les il�lusions acu·
p��res� � exclus�ó p��e� c���r�l�r m�ll�r
part en aquesta competició de re·
mulades durant mesos d’entrena·
les sevesv��es s�exerce�xe� el�re� � l� p�r·
sistència per equips disputada el
ment a alguns dels participants.
��c�p�c�ó p�lí��c�, � l� ll��er��� �’express�ó �
mes d’abril.
La majoria dels nostres equipsvan
�ss�c��c�ó, �� l’�ccés � l� ��f�rm�c�ó � l�j us·
Elsnostres corredors esvan ins·
acabarladuraprova,“cansatsperò
�íc��.
criure en equips de quatre cami·
satisfets, perquè tots hi vam gua·
nants més dos assistents els quals,
nyar”, deia el delegat.
durant tota la prova,
van procurar els avi·
tuallaments impres·
cindibles perquè els
seus company s po·
guessin resistiruntra·
çat tan llarg.
“L’objectiu princi·
pal era recaptar fons
per a Intermón, però
això no amaga que el
repte de la prova per
si mateixja és molt es·
timulant”,reconeixia
un dels fondistes bar·
celonins de la Soci,
dels queva començar
i va acabar la prova.
“Les característiques
d’una cursa tan exi·
gent i tan llarga obli·
guen a treballar en
equipdemaneramolt
coordinada”.
Aquest mateix tes·
timoni posava èmfa·
si en el fet que “l’es·
forç físic ésmoltgran,
però també i sobretot Una espectacular imatge de l’Oxfam Intermón Trailwalker 2016.

E
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DAtA: 16 d’a Bril de 2016 LLoc: Barcelona
Secció: teatre Barcelona, pintura
Barcelona, fotografia Barcelona,

20

jocs de taula, música moderna
Barcelona, petanca Barcelona
ActivitAt: compartida/recaptatòria
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VI Jornada Cultural a la Soci
Més �e 200 pers��es v�s��e� el l�c�l s�c��l per
p�r��c�p�r e� l� m�s�r� �e les secc���s cul�ur�ls
a cultura i l’asso·
ciacionisme en la
s ev a d i m e n si ó
més �amiliar es van com·
binar de manera molt na·
tural i divertida en el marc
de la VI J ornada Cultural
a la Soci, que va tenir lloc
el 16 d’abril al local social
de Barcelona.
Les seccions culturals
de teatre,pintura,�otogra·
fa, lectura,j ocs de taula i
música moderna, a més
de la de petanca, que van
participar en aquesta ce·
lebració, que j a s’ha con·
solidat com un re�erent
del nostre moviment cul·
tural,van �er un es�orç no·
table per compartir amb
tothom qui vavoler els ta·
llers organitzats i que, en
tots els casos, van gaudir
d’una bona participació.
En clau de PA S, igual
que en l’edició de l’any
Els tallers infantils van ser un dels plats forts de laj ornada.
passat , es v a apro�itar
l’oportunitat d’un esdeveni·
“Allà on anaves, hi havia algun
ment com és la J ornada Cultu· taller muntat d’alguna cosa i
ral per recaptar �ons per a una persones que intercanviaven im·
Asd�n�
–
causa solidària amb lavenda de pressions i coneixements; a mi
C. PERú, 57·61,
productes d’aquestes dues enti· m’ha transmès això aquestajor·
LoCaL 1
tats.
nada:ganes de compartir coses
08921 Santa CoLoMa
En aquesta ocasió, les enti· i passar una estona agradable
dE GRaMEnEt
tats destinatàriesvan serAsdent entre gent coneguda i amics”,
asdent@asdent.es
i la Fundació Ared. Represen· comentava un associat barcelo·
–
tants de totes dues entitats van ní queva participar acompanyat
L’a ss�c��c�ó per � l�
ser presents al local social per de la seva parella.
M�l�l��� �e de�� h�
agrair el gest de la Soci i desta·
es��� cre��� � p�r·
car·ne el compromís en causes Entitats col·laboradores
� � r � e l � �� g �òs � �c
socials. En aquest sentit, es va D ’altra b anda, entitats col·
�’�ques�� m�l�l��� �l
proj ectar el documental El reto laboradores de la Socivan instal·
n�ch�, u� �e� �e 5
de Eva , que explica la història lar estands per mostrar els seus
��ys f�r�,quej �v� c�·
del Nacho, a�ectat per la malal· productes i serveis: Orpea, ISH,
me�ç�r � prese���r
tia de Dent, i la lluita de la seva Viaj es el Corte Inglés, ServiTra·
c�mpl�c�c���s �ur���
mare per aconseguir �ons per vel , Halcón V iaj es, Hotelius
l’em��ràs,elp�r� �p�s·
investigar la malaltia.
Club, Mas Pineda Oix, Kuoni,
�er��r �ese�v�lup�·
Des de les onze del matí i fns Skin Genomic, Editorial El Pira·
me��,�m�pr��lemes
a quarts de set de la tarda, el lo· ta i Abacus. I en el dinar de Na·
�e�����pus rel�c�����s
cal social va ser una mostra di· dal,Jamones Cerezo i Roger Gou·
�m��ques�� m�l�l���.
nàmica i sostinguda de retalls lart van regalar pernil i cava,
de cultura per tots els racons. respectivament.

L

Funda��� Ar�d
–

C. ZaMoRa, 103·105,
baixoS
08018 baRCELona

ared@fundacioared.
org
–

L� Fu���c�óare� �re·
��ll� per�c��segu�rl�
���egr�c�ó s�c��l � l�·
��r�l �e pers��es e�
s��u�c�ó �’e�clus�ó s�·
c�� l, pr��c�p� lme��
���es pr�ce�e��s �e
ce��res pe���e�c��r�s �
�e serve�s s�c��ls.
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DAtA: 20 d’a Bril de 2016
LLoc: pamplona

Secció: fútBol sala navarra
ActivitAt: compartida

Els equips de Fútbol Sala Navarra i el de la Fundació Aspace.

Els gols de l’�m�s���
L� secc�ó Fú�b�l S�l� n�v�rr� f� u�� �c��v����
compartida a bene�ci d’Aspace Navarra
s una secció nova,j ove i amb tratègiques ben elaborades i, en re· ta,peròval a dir que les ganes que tant
empenta que, com tantes al· sum,tot allò que converteix eljoc amb els components d’un equip com de
tres, va decidir apro�tar que una pilotaxutada amb els peus en una l’altre hi van posar eren les d’uns ju·
estan en actiu i que practiquen esport cosa divertida i �ns i tot excitant. En gadors que tenien el seu punt d’orgull
“per �er alguna cosa per col�laborar partits d’aquesta índole, és evident per acabar decantant la balança a �a·
amb el Pla d’A cció Social de la Soci”, que el resultat és el que menys comp· vor del seu equip. Al �nal, entre les
explicava Isidoro Iriarte La·
abraçades i les salutacions
quidain, el delegat de Fútbol
d’a�ecte de tots els jugadors
Sala Navarra.
al mig de la pista, el marca·
Aspa�� Na�arra
Amb aquestavoluntat,els
dor refectia un ajustat 5 a 4,
–
�utbolistes navarresosvan te·
“a �avor nostre, tot i que els
C. PintoRaSaRta, 1
nir l’oportunitat d’estrenar·
gransguanyadors de lajorna·
31007 PaMPLona
se com a secció del PAS el 20
davan ser, sense cap mena de
info@aspacenavarra.orgt
d’abril.L’objectiu? Fer una ac·
dub te , el s n o st re s n ou s
–
tivitat compartida.Amb qui?
amics”, indicava el delegat.
asp�ce n�v�rr� és u�� e������ se�se à��m �e lucre,
Amb els nois de l’A sociación
Per celebrar una j ornada
��scu�� �e l� ��qu�e�u� �’�lgu�s p�res � m�res quev��
de Personas con Parálisis Ce·
tan especial, els components
volerbuscaroportunitats peralsseus�lls i�lles afectats
rebral de Navarra (Aspace).De
d’ambdós equips i els moni·
�e p�ràl�s� cerebr�l �/� �’�l�er�c���s s�m�l�rs.
què anava l’activitat? De j u·
tors d’A space van compartir
des �e 1971,asp�ce n�v�rr� h� �ese�v�lup�� u�
gar un partit de �utbol sala.
plegats re�rescos i aperitius
programa d’acció amb la �nalitat d’assolir la màxima
El lloc? Pamplona.
en un bar proper a la pista.
���egr�c�ó s�c��lp�ss�ble �e les pers��es �mb p�ràl�·
“Una activitat d’aquest ti·
“Poder �er activ itats com
s� cerebr�l �/� �l�er�c���s s�m�l�rs, �ue�� � �erme ��·
pus és una experiència molt
aquesta d’avui amb els com·
vers�s pr�gr�mes �serve�s pers���l��z��s,��equ��s �
recomanable”, reconeixia el
ponents de la Soci és molt gra·
���es les pers��es �� les seves e���s � �ecess����s ��s·
delegat navarrès. Els compo·
ti�cant per a aquests nois,j a
����es.
nents de Fútbol Sala Navarra
que els estimula molt jugar
El 2003 es v�� cre�r les �ues fu���c���s � l’�ss�·
i els nois d’A space van jugar
contra altres persones que no
c��c�ó v� �e�x�r�e ges�����r��rec��me�� els ce��res �
un partit molt entretingut,
són discapacitades i que els
serve�s perce��r�r l’�cc�ó e��res lí��es �’�c�u�c�ó: p�·
amb moltes anècdotes tant
exigeixen un es�orç extra”,in·
ràl�s� cerebr�l, les f�míl�es � l� s�c�e���.
pel que �a al j oc com a situa·
dicava un dels monitors de
cions divertides,jugades es·
l’entitat.

é
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DAtA: 27, 29 � 30 d’a Bril de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: teatre Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

anuari paS 2016
activitatS

Al �nal de l’obra, els aplaudiments van premiar i reconèixer una feina ben feta.

Una estrena i un pas de gegant
L� secc�ó te��re b�rcel�n� �ncl�u en el rep�r��men�
�e ‘L’�n��qu�r�’ ��s �c��rs �m� l� sín�r�me �’asperger
aseccióTeatreBarcelonavaes·
trenar en exclusival’obra L’antiquari (premiBambolina,con·
cedit a Torredembarra, 2012), l’autor
de la qual és el company associat Xavi·
er González·Costa.
Mercè Lara, la directora de l’obra,
�eia temps que pensava la manera de
muntar aquesta obra,que dibuixauns
personatges reals i actuals, que posen
el públic “davant de situacions dramà·
tiques que, per la seva quotidianitat,
molt sovint les deixem passar de llarg,
tot i la seva duresa”, explicava la ma·
teixa directora del muntatge. Unes si·
tuacions,però,quel’autorvesteix amb
tocs d’humor, que contrasten amb la
cruesa de les circumstàncies explica·
des.
Inscrita al PAS, en aquesta ocasió,
lacompanyiadeteatredela Socivacon·
vidar dos nois amb síndrome d’A sper·
ger a col�laborar en la representació de
l’obra.“Combédieu,estractad’unnou
pasque�em amb moltail�lusió elscom·
ponents de la Teatral per col�laborar
amb el PAS de la Soci”,explicava la de·
legada de la secció Teatre Barcelona,
M.Victòria de Lucas.

L

En aquest cas concret, en mans de
la Teatral, el teatre “ens serveix com a
vehicle d’integració social amb e�ectes
molt positius per al noi que participa
en la �unció”, a�egia la delegada.

Uns actors especials
A més a més, es va aproftar la repre·
sentacióper presentarl’A ssociació Sín·
dromed’A spergerde Catalunyaiesvan
recollirdinersamb lavendadeproduc·
tes�etspelsnensi altresdonatius;però
el més important és que per primera
vegada es van integrar dos nois amb
aquesta patologia dins de l’obra: l’A l·
bert Mateu i l’A rnau Muntades. Així
doncs L’antiquari va ser laprimera obra
inclusiva que ha �et la teatral.
Gairebé 700 persones van omplir
la sala auditori del local social en les
tres representacions que es van dur a
terme i en les quals esvan recaptar un
total de 1.457,66 euros.
Laquantitatva ser entregada alsre·
presentants de l’A ssociació Síndrome
d’A sperger de Catalunya, els quals es
van mostrar “molt agraïts per la sensi·
bilitat de la companyia de teatre de la
Soci cap a la nostra associació”.

Ass���a��� Síndr�m�
d’Asp�rg�r d�l Mar�sm�
–

C. dR. CoRbERa, 22·24, baixoS
08328 aLELLa

sac.maresme@gmail.com
–

L’ass�c��c�ó Sín�r�me �’asperger
�el M�resme ne�� el2008 per l� un�ó
de sis famílies amb �lls afectats per
l�sín�r�me�’asperger�tEa(�r�s��rn
�e l’espec�re �u��s��).
aques�� �ss�c��c�ó f�men�� l�
�efens� � l� pr��ecc�ó �’�ques�s �n·
f�n�s,���lescen�s ���ul�s que�enen
necess����s �’�j u� � �n�ervenc�ó ��fe·
renc���� respec�e �ls pr�gr�mes
gener�ls �’��enc�ó � e�uc�c�ó.
L’�ss�c��c�ó ��m�é pr�m�u el
sup�r� � f�míl�es �m� un mem�re
que��ngu� l� sín�r�me �’asperger���
�fer�n� un �c�mp�ny�men� per p�r�
�e pr�fess��n�ls � �l�res f�míl�es en
l� m��e��� s��u�c�ó ���íc�m�rg�n��z�
�c��v����s lú��ques � e�uc���ves per
�ls �fec���s.
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DAtA: 6 de maig de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: golf Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

Els golfstes competeixen
per una bona causa
L� secc�ó Golf b�rcelo�� o��é el pr�mer lloc e� els jocs i��erempreses 2016
ompanys de la sec·
ció Gol� Barcelona
van prendrepart en
l’edició de 2016 delsJocs In·
terempreses que es van dis·
putar a Barcelona durant el
mes de maig, i la de gol� va
ser una de les primeres pro·
ves que es van disputar.
Cada any, els nostres es·
portistes de disciplines dis·
tintes de�ensen els colors de
l’A ssociació del Personal en
aquesta competició d’àmbit
corporatiu,la fnalitat de la
qual és solidària.La inscrip·
ció està oberta a totes aque·
lles entitatsi organitzacions
que vegin en l’esport una
�orma més de �er·se presents
en la societat, com a entitat
amb compromís social.
La competició de gol�va
comptar amb una nodrida
participació i amb alguns
jugadors d’un nivell respec· Joan Martí va guanyar la medalla d’or en la prova de golf.
table. Tot i que, en aquest
context, el lema olímpic que em�atit·
El nostregolfsta esva penjar la me· sar que la secció Gol� Barcelona també
za el �et de participar per damunt del dalla d’or de la prova, amb 36 punts obtingués el primer lloc del grupA.
resultat prenia tot el sentit,els nostres acumulats, superant el representant
La recaptació delsJocs Interempre·
jugadorsvan mantenir en tot moment de la frma Roche,queva quedar segon ses 2016 que esvan disputar a Barcelo·
el bon to competitiu.
amb 32, i de l’empresa Ampli�on, que na es van destinar a les �undacions
va ser el tercer amb 31.A més a més, la AVANAmics de la Neurologia i Stepby
Medalla d’or en pitch-and-putt
victòria de Martí Illas també va supo·
Step.
I entre tots cal destacar la gran victò·
ria del company J oan Martí Illas en la
prova de pitch·and·putt. El nostre ju·
���l��� u� comprom�s �’��e�c�ó, pro·
gador va presentar la millor targeta
Funda��� AvANAm��s
x�m���� � co����uï���.
d’entre els 36 golfstes que van parti·
d� la N�ur�l�g�a
am�seus�S����ell,terr�ss�,Ru��,
–
cipar en la prova, queva tenir lloc el 6
C. CaStELLVí, 8
C�s�ell�r�elV�ll�s �S��� Cug��, l’aVan
demaig al camp del Pitch andPutt Sant
08190 Sant CUGat dELVaLLèS
promou l’�ve�ç �el co�e�xeme�� e�
Cebrià, en el �ormat individual stablesantcugat@avan.cat
l’àm��� �e l� �eurolog�� per��l�e �o��r
f ord . El recorregut pels 18 �orats del
–
respos�� � les �ecess����s ex�s�e��s �
camp es va dur a terme per grups de
L� Fu���c�ó aVan am�cs �e l� neu·
fome���r l’�ssoc��c�o��sme, elvolu�·
jugadors amb handicaps similars.
rolog�� ve�ll� per m�llor�r l� qu�l����
��r��� � el�re��lle�x�rx�.
Joan Martí Illas,unjugador expert
�e v��� �e les perso�es �fec���es �e
Volser u�� e������ �e refer��c�� e�
i molt bon competidor, es va saber
m�l�l��es �eurològ�ques, l� �els seus
elmo�el�’��e�c�ó ���egr�l� les perso·
adaptar molt bé a les condicions dels
f�m�l��rs � l� �e l’e��or�, �o� ofer��� su·
�es �fec���es perm�l�l��es �eurològ�·
�orats del Sant Cebrià i, des dels pri·
por� soc��l, �er�p�u��c � �e lleure � es·
ques � les seves f�m�l�es.
mers �orats,va mostrar unjoc decidit
i precís.
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DAtA: 7 de maig de 2016
LLoc: jaén

Secció: fútBol sala jaén sur
ActivitAt: compartida
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Moltes emocions
a l’entorn d’una pilota
L� secc�ó Fu�b�l S�l� j��� Sur �rg����z� u� ��r�e�g
�mb Sí��r�me �e d�w� j��� � el C�leg�� Cr�s�� Re�
er segon any consecutiu,la secció Fútbol SalaJ aén
Surva organitzar un torneig de la modalitat de �ut·
bol 5 per a nens que no estan acostumats que se’ls
organitzin activitats com aquesta.
Emmarcat en el PAS, en el torneig hi van prendre part
nens del Colegio Cristo Rey deJ aén, alguns dels quals �lls
dels components de la secció andalusa, “uns adolescents
disposats a col�laborar en una d’aquestes activitats que de·
mostren de quina �usta estan �etes les persones”, refexio·
nava el delegat de la secció, Ra�ael Redecillas. “En aquest
sentit, s’ha de dir que els nois del Cristo Rey van tenir un
comportament exemplar”.
Juntament amb ells, hi van participar també els nois
de l’A sociación Síndrome de Down deJ aén, els grans con·
vidats i protagonistes principals d’aquesta activitat com·
partida. Va completar el cartell l’equip de veterans de la
mateixa secció Fútbol SalaJ aén Sur.

p

As���a���n Síndr�m� d� D�wn Jaén
–

C. FEdERiCo MayoR ZaRaGoZa, S/n
23009 jaén

asociacion@downj aen.e.telefonica.net
–

Sí��r�me �e d�w� j��� es v� fu���r el 1991, f�rm��� �
��r�g��� per p�res �mb f�lls �mb sí��r�me �e d�w�
� �l�res ��pus �e ��sc�p�c����s ���el�lec�u�ls. L’e������ ��s·
p�s� �’u� equ�p plur���sc�pl���r� � ���er��sc�pl���r� f�rm��
per psicòlegs, psicopedagogs, logopedes,fsioterapeu·
�es, mes�res �’e�uc�c�ó espec��l, �reb�ll���rs s�c��ls �
u� grup �e c�l�l�b�r���rs � v�lu���r�s. t��s ells f�� u�
esf�rç c��� u�� per c�br�r les �ecess����s �els ���s.
des �e 2002, Sí��r�me �e d�w�j��� ��mb� pres��
��e�c�ó � pers��es �mb�l�res ��sc�p�c����s ���el�lec�u�ls
�, e� �ques� m��e�x ���, es v� cre�r l’a ul� �’Ex�e�s�ó �
úbe��, per �c�s��r·se � f�míl�es �e l� c�m�rc�.

Compartir amb ells
El torneig de �utbol 5va tenir lloc a les instal�lacions de Five
Football Academy. El �utbol 5 és una modalitat �utbolísti·
ca que esjuga amb equips de quatre
j ugadors i el porter, en un trinquet
una mica més petit que la pista de �ut·
bol sala i en què la pilota pot rebotar
contra la tanca metàl�lica que l’envol·
ta.
Val a dir que els responsables de
l’A sociación Síndrome de DownJ aén
presents a lajornadavan voler desta·
car “els e�ectes positius que suposa,
per a aquests nois, el �et de poder par·
ticipar en activitats com aquesta per·
què, a banda de passar·s’ho bé, s’hi
senten còmodes”.
En total, el torneig de �utbol 5 va
comptar amb la participació de més
de 30 nois,als quals cal a�egir els com·
ponents de l’equipveterà de la secció
i, a més a més, cal sumar·hi també la
xi�ra d’uns 40 acompanyants, entre
amics i pares dels nois.
Lajornada va acabar amb tots els
participants �ent allò que es diu,el tercer temps , és a dir, l’exercici saludable
de compartir les anècdotes i lesvivèn·
cies dels partits, mentre es prenien
uns aperitius servits a la ca�eteria de
les mateixes instal�lacions. Són gols
marcats a �avor del PAS.
La de Fútbol Sala Jaén va ser tot un exemple d’activitat compartida.
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DAtA: 12 de maig de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: golf Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

Un bon pols per
�j �d�� els �l��es
L� secc�ó G�lf b�rcel��� p�r��c�p� e�
un torneig a bene�ci de Càritas Barcelona
n total de 84jugadors,
dels quals 28 eren de la
secció Gol� Barcelona,
van participar en elTorneig Cà·
ritas 2016, la disputa del qual
va tenir lloc al camp del Club
de Gol� Sant Cugat, amb el su·
port de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès i de la Diputa·
ció de Barcelona. L’objectiu be·
nèfc de la trobada era recaptar
�ons per al projecte de L’Hort de
Valldoreix, de Càritas Diocesa·
na de Barcelona.
Lamodalitat en què esvadis·
putar eljocva ser per parelles i
el nivell mostrat, en un camp
tècnic i �orça exigent,va ser con·
siderat bo per part dels jutges
quevan controlar el desenvolu·
pament del torneig.
I entre totes les parelles, la �orma·
da pels companys Antoni Solans i J o·
sep MartínezVilaclara,de la seccióbar·
celonina,va ser la queva presentar les
millors targetes una vegada comple·
tats els 18 �orats del camp de Sant Cu·
gat. Solans i Martínezvan guanyar en
la categoria de sènior.
Com és habitual en aquest tipus de
torneigs, també esva donar un premi
especial a labola més propera en el �o·
rat 14.El guanyadorva serAntoni Bon·
vehí, també de Gol� Barcelona.
Un cop fnalitzat el Torneig de Cà·
ritas, elsjugadors i els acompanyants
es van reunir al local del club per �er
un aperitiu queva precedir al reparti·
ment dels tro�eus i al sorteig d’objec·
tes de gol� per a tots els participants.

u

Agraïments
Lajornadava ser productiva,j a que el
més important eren les inscripcions i
les donacions a la Fila 0 que esva obrir.
La quantitat total recaptada esva des·
tinar a Càritas Diocesana Barcelona.
Josep Civit Balcells, el secretari ge·
neral de Càritas, va expressar el seu
agraïment a l’A ssociació del Personal

Els companys de la secció
barcelonina en l’acte
de lliurament de premis
i de la donació.

càr��as D����sana
d� Bar��l�na
–

Via LaiEtana, 5, EntL.
08003 baRCELona

infocaritas@caritasbcn.org
–

Càr���s és l’�rg����z�c�ó de l’Esglés��
c��òl�c� d’àm��� ���er��c����lded�c�d�
a activitats benè�ques percombatre la
p��res� de les pers��es.
L� se�s���l��z�c�ó � l� de�ú�c�� só�
les e��es per �rr���r � l� s�c�e���. Se�·
sibilitzaréssentir,veure,sentir,deixar-se

per la tasca duta a terme amb el PAS i,
concretament, a la secció Gol� Barce·
lona. Per la seva banda, els gol�istes
barcelonins van mostrar satis�acció
per poder contribuir a bones causes
a través del PA S. Així ho mani�esta·
va el seu delegat,Joan Plandolit: “Ens
ha agradat molt haver pogut �er aques·
ta activitat solidària, gràcies a l’adhe·
sió de la nostra secció al Pla d’Acció
Social”.

�fec��r per l� re�l����, el d�l�r � el p���·
me�� de l’�l�re.
L� se�s���l��z�c�ó c��v�d� � l� pl�·
ni�cació, a la presa de consciència, al
p�s�c����me��, �l c�mpr�mís � � l�
�r��sf�rm�c�ó pers���l.
La denúncia és posar de manifest
�quelles s��u�c���s ��d�v�du�ls, c�l·
lec��ves �/� es�ruc�ur�ls d’��j us�íc��,
p��res�, m�rg���c�ó, vul�er�c�ó de
dre�s � exclus�ó. L� de�ú�c�� de Càr���s
�� és �eu�r�l, s��ó que �p�s�� pels
des�f�v�r��s � recl�m� c�mpr�mís �
resp��s���l����s.
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DAtA: 14 de maig de 2016
LLoc: BilBao

Secció: pádel país vasco
ActivitAt: compartida

Joc, set,
partit i PAS
L� secc�ó Pá�el P��s V�sc� ��spu�� u� ��r�e�g
�m�j ug���rs ��sc�s �e p��el e� c���r� �e r��es

ompartir un esport i una
experiència.Ja �eia temps
queelscompanysdela sec·
ció Pádel País Vasco tenien ganes
d’estrenar·se �ent una activitat en
el marc del PAS, al qual la secció
està inscrita.
Així doncs, el dissabte 14 de
maig, al club Pádel&Gol, de la lo·
calitatbiscaïna de Santurtzi,unes
instal�lacions habilitades per a es·
portistes amb limitació de mobi·
litat i on j uguen regularment
aquests cinc nois que practiquen
el pàdel en cadira de rodes, s’hi
van aplegar els companys de la sec·
ció basca de pàdel per jugar amb
ells un torneig amistós en què les
parelles jugaven alternades. “Va
ser molt maco i hi va haver una
moltbona química entre tots”,ex·

c

Va ser una activitat compartida
entre dues maneres de
practicar el mateix esport.

F�d�ra���nvas�a
d� D�p�r�� Adap�ad�
–

C. MaRtín baRUa PiCaZa, 27 – 4a
48003 biLbao

info@deporteadaptadoeuskadi.org
–

L� Fe�er�c�ó�V�sc� �e dep�r�e a��p·
���� (FVda) és u�� �e les m�l�es fe�e·
r�c���s esp�r��ves que h� h� �l P��s b�sc.
Però �� és u�� més,s��ó l� més ���p�c� �e
���es,�m� u�� es�ruc�ur� més c�mplex�
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plicava la delegada, Beverly Mar·
tínez García.
De la mateixa manera, alguns
dels nostres j ugadors van tenir
l’oportunitat de saber quines eren
les sensacions dejugar en una ca·
dira de rodes, específca per dur a
terme activitats esportives. “És
complicat de j ugar a pàdel en
aquestes condicions i t’adones de
quina habilitat han de tenir ells,
que ho �an regularment”, �eia no·
tar un palista de la Soci després
d’haver·ho provat.
“Aquests nois juguen bé a pà·
del i tenen unabona tècnica,lave·
ritat és que ha estat una experièn·
cia molt proftosa”, va a�egir un
dels seus contrincants ocasionals,
també de la Soci. Per compensar
les limitacions de mobilitat,el pà·
del en cadira de rodes permet que
labolaboti duesvegades seguides
en el camp propi.

Exemple de superació
Després de tot el matíjugant par·
tits, el grup va dinar plegat a les
mateixes instal�lacions. Els juga·
dors bascos de pàdel en cadira de
rodes no �ormen part de cap enti·
tat,ni de cap club,sinó quejuguen
a títol personal.
“Ens van explicar que al País
Basc de moment només són ells
cinc els qui juguen a pàdel en ca·
dira de rodes i que,de tant en tant,
es troben amb altresjugadors d’al·
tres llocs de l’Estat per �er tor·
neigs”, va aclarir un dels compo·
nents de la secció basca.
Jugar a pàdel en cadira de ro·
des és un exemple de superació i
el gest de Pádel País Vasco és un
gest de solidaritat.Joc, set, partit
i PAS.

� que �em���� més pressup�s�, pelseu
f�rm�� mul��esp�r��u � perquè e�gl��� els
esp�r�s pr�c��c��s perpers��es ��sc�p�·
c����es.
L� cre�c�ó �e l’FVda ���� �e 2004,
prece���� �e les cre�c���s �e les fe�er�·
c���s�’esp�r�s���p���s�e les�res pr�v��·
c�es ��sques:àl���, b�sc��� �Gu�púsc��.
Perl�sev� �����,les ��s��l�l�c���s �el
Pá�el&G�l v�� �c�ll�r el c�mp����� �e
p��el�’Eusk��� quev� �e��r ll�c �el22 �l
24 �e ��r�l�e 2016.

anuari paS 2016
activitatS

DAtA: 15 de maig de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: Btt Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

Pedalar a favor
d’una causa social
L� secc�ó btt b�rcel�n� p�r��c�p� en l� pr�v� �e
c�cl�sme �e mun��ny� �els j�cs in�erempreses
na bicicleta de muntanya ser·
veix per practicar un esport
agradable, que �acilita el con·
tacte amb la natura, que es �a a l’aire
lliure i que a�avoreix l’autosuperació,
j a que cadascú es marca el nivell d’es·
�orç que vol assumir.
Però una bicicleta de muntanya
també pot ser un instrument per apos·
tar a �avor de la solidaritat, per �er que
cada pedalada estigui dedicada a una
bona causa.Aquestva ser l’esperit que
va moure els components de la secció
BTT Barcelona que,en el marc del PAS,
van participar en la prova de ciclisme
de muntanya delsJ ocs Interempreses
2016.
L’Olimpíada Empresarial Solidà·
ria, que és l’altre nom amb què es co·
neix la competició,és de caràcter ama·
teur i entre esportistes empleats d’en·
titats, empreses i institucions amb el
propòsit de consolidar una plata�or·
ma de trobada de gent de di�erents
sectors i punts de la geografa, amb la
voluntat d’emprar l’es·
port com a eina de rela·
ció, de comunicació i
de cohesió.

u

Btt Bar��l�na
Els bikers barcelonins
van participar en la cur·
sa queva tenir lloc el 15
de maig en un circuit
ubicat a Dosrius, la lo·
calitat de la comarca
barcelonina del Mares·
me.La provavan dispu·
tar·la equips �ormats
per corredors d’edats
molts diverses, des de
j oves fns a veterans.
Pel que �a al circuit,
aquest s’endinsava per
una pista en �orça bon
estat i que presentava
algun tram de certa di·
fcultat, però que es po·
dia completar a un bon

ritme. La participació va ser nombro·
sa, i el gran grup inicial es va anar es·
tirant a mesura que la prova anava
consumint quilòmetres i les �orces
posaven a cadascú en el seu lloc a la
prova.
Cal dir que el recorregut �ormava
un cercle, amb sortida i arribada al
centre escolar El Castell. Entre el bon

Funda���n S��p by S��p
–

C. doLoRSaLEU, 19·21,3R3a
08908 L’HoSPitaLEt dE LLobREGat

info@fundacionstepbystep.com
–

L� Fun��c�ón S�ep �y S�ep �fere�x �ls
les��n��s me�ul�l�rs,��xí c�m�ls �fec·
���s �’�l�res p���l�g�es neur�lòg�ques,
un �r�c��men� pers�n�l��z�� �e neu·
ro�sioteràpia que permet dissenyarun
procés de rehabilitació eficient que

paper general, els nostresAndreu So·
riano i Pere Reverte són els quivan ob·
tenir una millor classifcació.
ElsJocs Interempreses es disputen
a Barcelona, Madrid i València. La re·
captació obtinguda en les competi·
cions disputades a Barcelona es van
destinar a les �undacionsAVANAmics
de la Neurologia i Step by Step.

repercuteixi e�caçment en una millo·
r� �e l� sev� qu�l���� �e v���.
Step by Stepcreu en la �sioteràpia
� en l’�c��v���� fís�c� c�m � �ns�rumen�s
�e recuper�c�ó � �e m�n�en�men� �e
l� s�lu� en gener�l. a l’esper� �’�v�n·
çaments cientí�cs que puguin acon·
segu�r l� recuper�c�ó �ef�n���v� �el
p�c�en�, és �n��spens��le c�rreg�r �
p��enc��r �l màx�m l� sev� c�p�c����
res��u�l �esprés �e l� les�ó me�ul�l�r
� cere�r�l.

La cursa de BTT va comptar amb una nombrosa participació de bikers .
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DAtA: 15 de maig de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: triatlÓ i fondistes Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

anuari paS 2016
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El valor afegit de l’esport
L� secc�ó tr���ló � F�nd�s�es b�rcel�n�
p�r��c�p� en els j�cs in�erempreses 2016
nscrita al PAS,la
secció Triatló i
Fondistes Barce·
lonava presentar una de·
legació per prendre part
en la prova d’atletisme
que, enguany, �ormava
part de la relació d’es·
p o r t s e n g l ob a t s e n
l’Olímpiada Empresari·
al Solidària 2016.
En total, elsJocs Inte·
rempreses van agrupar
35 competicions de dis·
ciplines di�erents,comp·
tant·hi les tres seus on es
van celebrar:Barcelona,
MadridiValència.Estrac·
ta d’una competició em·
presarial amb fnalitats
socials, oberta a les enti·
tats que vulguin donar·
li un valor a�egit més al
�et que els seus empleats
practiquin esport en el
seu nom.
Aquestamani�estació
solidària està concebuda
com una competició
Els corredors abans de començar la prova de cros dels Jocs Interempreses.
amateur entre els espor·
tistes de les entitats per
consolidar una plata�orma de tro·
una nombrosa participació d’at·
bada de gent de di�erents sectors
letes quevan córrer representant
els ��l�rs � �ls �al�rs
i punts de la geografa, amb la vo·
empreses i entitats de tot Barce·
lona.
luntat d’utilitzar l’esport com a
Els esp�r��s�es ��rcel�n�ns quev�nd�spu��r
eina de relació, comunicació i co·
Estractava d’una cursa de cros,
els j�cs in�erempreses 2016 v�n ���en�r un
hesió.
és a dir,va ser una prova per un cir·
mer���r� s�sè ll�c perequ�ps.
L’esperit solidari és un delsva·
cuit de 13,6 quilòmetres de camp
En les pr�ves dels j�cs in�erempreses
lors identifcatius d’aquest esde·
atravésquevatranscórrerpel mag·
2016 cele�r��s � b�rcel�n�, es v�n �nscr�ure
veniment. Així, en cada edició es
nífc escenari del parc natural de
39 empreses �en�����s perc�mpe��ren�lgu·
�a una valoració de projectes soli·
Collserola, amb la sortida i l’arri·
n� de les 19 m�d�l����s esp�r��ves de què es
daris que ens han estat proposats
bada a la localitat de Cerdanyola
c�mp�n�� elqu�dre d’esp�r�s.
o que hem identifcat. De tots ells
del Vallès, a la comarca del Vallès
L’ass�c��c�ó delPers�n�lv� p�r��c�p�ren
espreseleccionenelsprojectesque,
Occidental.
després, se sotmetran a l’opinió
Cal destacar la participació del
l’ol�mpí�d� S�l�dàr�� �m� 13 esp�r��s�es de
s�s secc��ns, rep�r���s en s�s esp�r�s.
de les empreses participants, que
nostre corredorJoanJordi Blanc,
C�mp���s���s els resul���s,els c�rred�rs,
tenen un paper actiu en la distri·
queva completar laprova aunbon
c�cl�s�es, �enn�s�es, p�delers � p�l�s�es que
bució de l’aportació econòmica
ritme.La recaptació obtinguda en
v�n� ug�r�m�els c�l�rs de l� S�c�v�n�c�n·
que en resulta.
les competicionsdelsJocsInterem·
segu�r un� m�l� mer��òr�� s�sen� p�s�c�ó en
preses disputades a Barcelona
Cros solidari
la classifcació fnalacumulada perequips. I
s’han destinat a les �undacions
��� l’esf�rç,� f�v�rdelPaS,� f�v�rdels �l�res.
La prova de cursa de resistènciava
AVANAmicsdelaNeurologiai Step
tenir lloc el 15 de maig, va tenir
by Step.

i
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DAtA: 19 de maig de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: cant coral
ActivitAt: recaptatòria

Un cant contra l’exclusió
L� secc�ó C��t C�r�l preestre�� el c��cert del
seu XV aniversari a benefci de la Fundació Ared
a secció Cant Coral Barcelona
va celebrar el 15è aniversari del
sevatrajectòria.Un llarg trajec·
te, exemplar, queva merèixer una cele·
bració espectacular, en sentit literal,
amb un concert queva tenir lloc al Cai·
xaForum Barcelona.
Però uns dies abans, la Coral Cae·
lum,el nostre grup de cant coral,vavo·
ler oferir el mateix concert a casa seva,
a la sala auditori del local social de la
Soci. La vetllada va tenir lloc el 19 de
maig iva comptar amb una nombrosa
presència d’un públic entregat que va
omplir l’auditori.
“Ens feia molta il�lusió fer la prees·
trena a la Soci, amb la nostra gent que
enshafet sentir el seu suport desdel pri·
mer dia”, explicava el delegat i cantai·
reJosep Mitjans.
Així,laCaelum,sotaladirecciód’Òs·
car Peñarroya, va oferir el millor de si
mateixa, amb un espectacle musical
amb suites de Gilbert & Sullivan i amb
les operetes ElMikado i Pirates ,en lesver·
sions traduïdes per a la companyia Da·
goll Dagom. Es tractava d’un repertori
exigent,ja que el musical obliga no so·
lament a cantar, “sinó també a haver

L

d’interpretar”,observavaunadelespri·
meresveus de la coral de la Soci.

Convidades pel PAS
Més enllà de l’aspecte musical i de la ce·
lebració en si mateixa, la vetllada
va tenir unes connotacions molt espe·
cials. Així, en el marc del PAS, al qual
està inscrita la secció de Cant Coral, la
recaptació obtinguda pel concert esva
cedir a la FundacióAred.
D’altra banda, cal destacar que en·
tre el públic assistent hi havia un grup
de recluses del Centre Penitenciari de
Wad Ras, sota la tutela de la mateixa
FundacióAred.
En aquest context,vapresentar l’ac·
te la modelJudit Mascó,que és patrona
d’Ared.LadirectoradelaFundacióAred
va agrair el gest de l’A ssociació i va fer
notar que les dones “que avui tenen
l’oportunitat de ser aquí,valoren molt
la possibilitat de gaudir d’una estona
de normalitat, assistint a aquest con·
cert tan maco delavostra secció de cant
coral”.
Aquesta és també una manera de
ser solidaris a través del Pla d’A cció So·
cial.

La nostra Coral Caelum en un moment del concert a favor de la Fundació Ared.

Funda��� Ar�d
–

C. ZaMoRa, 103·105, baixoS
08018 baRCELona

ared@fundacioared.org
–

L� Fu�d�c�ó ared és u�� e�t�t�t,
se�se�f��y de lucre,quev� �é��er
l’��y 1994 e� el Ce�tre Pe��te�·
c��r�deW�d R�s,� b�rcel���,mer·
cès � l� te��c�t�t � �l�lus�ó de c��c
recluses, u�� v�lu�tàr�� � u�� m�·
��t�r� de c��fecc�ó, que �vu� pre·
sideix l’entitat.
La fnalitat de la FundacióAred
és f�me�t�r l� ��tegr�c�ó s�c��l� l�
��c�rp�r�c�ó l���r�l de pers��es
e�s�tu�c�ó de r�scd’e�clus�ós�c��l.
E� �quest m�rc d’�cc�ó, u��
de les fu�c���s de l� Fu�d�c�ó
ared és pr�cur�rque � les d��es
que c�mple��e� reclus�ó pe��te�·
c�àr�� �� se’ls �egu� l� p�ss���l�t�t
de re��serc�ó s�c��l qu�� surt��
de l� presó m�tj ��ç��t pr�cess�s
d’�c�mp��y�me�t pers���l�tz�ts.
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DAtA: 22 de maig de 2016
LLoc: jaén

Secció: actividades suBacuáticas jaén
ActivitAt: compartida
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Un bateig que no s’oblida
L� secc�ó ac��v����es Sub�cuá��c�s j��� f� u� b��e�g
�e subm�r���sme �mb u� grup �e l’�rg����z�c�ó FEGRadi
noies de diverses associa·
cions granadines per a
discapacitats i la secció
tambéva comptar amb el
suport del Centro de Bu·
ceo Calahonda,queva en·
viar els seus monitors de
busseig adaptat. De �et,
un dels monitors titulats
era el mateix delegat.
Per tant, hi havia per·
sonal experimentat per
en�rontar·se a una activi·
tat d’aquesta índole,amb
persones amb discapaci·
t at s � í si qu e s i i n tel·
lectuals de grau divers.
“Aquesta diversitat ensva
obligar a �er di�erents ti·
pus d’immersió, adapta·
des a cada cas, però que
en tots els casosvan tenir
en comú la satis�acció
plena tant per als nois
com per al monitors”, in·
dicava el delegat.
Una salutació conj unta abans de rebre el bateig per part de la secció de Jaén.

a ser un 22 de maig as·
solellat,esplèndid,i que
els components de la
seccióActividades Subacuáticas
J aén Sur trigaran molt de temps
a oblidar.
Es tractava de �er unaj orna·
da debateig enbusseig per a per·
sones amb discapacitat intel·
lectual. L’activitat va tenir lloc
a les instal�lacions d’INACUA, a
la localitat de Huétor Vega, per
gentilesa dels seus responsables,
i es va �er en col�laboració amb
la Federación Granadina de Dis·
capacitados (FREGADI).
Aquest era el segon any que
la secció organitzava aquesta ac·
tivitat “que agrada i estimula
molt els nois, i pensem tornar·
la a �er l’any que ve”, reconeixia
el delegat,J osé Vicente Girona
García. Hi van participar nois i

v

FeGRADi
–

C. jUan PEdRo GUtiéRREZ HiGUERaS, 3
23005 jaén

info@fej idif.org
–

Cre���el1987,l� Fe�er�c�ó�Gr��������e Pers�·
��s c�� d�sc�p�c���� Fís�c� y orgá��c� �s u��
�rg����z�c�óse�seà��m�e lucre,�ecl�r����’u��·
l���� públ�c�, que represe��� ���es les pers��es
�mb��sc�p�c����fís�c� ��rgà��c��eGr����� �pr�·
ví�c��,��r�v�s�e lesseves�ss�c��c���s membres.
La fnalitat essencial de FEGRADI és la nor·
m�l��z�c�ó �e l� ��sc�p�c���� e� ���s els àmb��s
�e l�v���, l� �efe�s� �els �re�s �elc�l�lec��u�els
��sc�p�c����s � �r�v�s �e ��vers�s pr�gr�mes
�’�ccess�b�l����, �e f�rm�c�ó, �e �reb�ll, �’e�u·
c�c�ó, �’�c�, �e v�lu���r��� �, ��mb�, ��f���re l�
pr�blemà��c� ge�er�l�e les pers��es �fec���es
per��sc�p�c����s fís�ques � �rgà��ques.

Emotivitat
Van ser gairebé 30 els
nois que van participar
en el bateig de busseig organit·
zat per Actividades Subacuáti·
casJ aén. La sensació d’ingravi·
desa “va �er que alguns d’ells
tinguessin una sensació d’au·
tonomia sota l’aigua”, explica·
va un dels monitors que va con·
trolar els exercicis.
En aquest sentit,van ser sig·
nifcatius el casos de dos nois
que a causa de sengles accidents
havien perdut la mobilitat a
les cames, i que es van adaptar
sense cap difcultat aparent a
l’aigua i van poder bussej ar, so·
ta control , de manera autò·
noma: “Quan van sortir de l’ai·
gua, tots dos estaven realment
emocionats i amb ells ens vam
emocionar tots”, reconeixia
el delegat.Moments com aquest
donen sentit a una activitat i
al PAS.

anuari paS 2016
activitatS

DAtA: 23 de maig de 2016
LLoc: Barcelona

ActivitAt: compartida

Un moment de la proj ecció delvídeo de Proactiva Open Arms.

Un acte amb estil i amb contingut
L� present�ció de l’’a nu�ri del PaS’ 2015 v� ser
un� procl�m� � f�vor de l’�ctivisme soci�l
a sala auditori del local social
de l’Associació es va omplir
per la �esta de presentació de
l’Anuari delPAS2015. Un any d’activitats
solidàries demostra la bonavoluntat i
elcompromísd’uncol�lectiu comelnos·
tre. El més important és �er les coses,
però també s’ha de saber recollir·les i
explicar·les.
El president Anton Gasol va obrir
l’acte recordant la importància que,
per al present i el �utur de la Soci, com
a entitat viva i connectada amb la so·
cietat, té el PAS. Tot seguit va ser el di·
rector general,Albert Trallero, qui, en
la mateixa línia, esva mostrar molt sa·
tis�et de com s’estava desenvolupant el
PASi esva mostrar molt confat del seu
creixement.
Trallerova presentar el primer con·
vidat de la nit, el socorrista Òscar
Camps, director de l’organització Pro·
activa Open Arms. L’activista social va
connectar de seguida amb l’auditori.I
de nou esva �er evident que,per molta
in�ormació que un hagi rebut a través

L

dels mitjans sobre el drama dels re�u·
giats, quan t’ho explica directament
algú que estàvivint la situació sobre el
terreny, el missatge arriba directe i pe·
netra.

Actius i solidaris
La projecció d’unvídeo que recollia al·
gunes de les activitats dutes a terme
pels nostres associats i les nostres sec·
cions en el marc del PASdurant el 2015
va servir de recuperació del to i de pre·
àmbul a la taula rodona posterior,
moderada perJosep Mitjans i en la
qualvan participar el mateix Òs·
car Camps, acompanyat de les
�irmes que col�laboren en
l’Anuari; la monj a i Creu de
SantJordi,Victòria Molins;
el pro�essor del’IESE,Al�red
Pastor; el director general
de la Fundació Exit,Nacho
Sequeira, així com el coor·
dinador del PASa la comar·
ca del Berguedà, Francesc
Xavier Francàs.

Amb la seva música, interpreta·
da amb bona traça i a�ecte,el tercet �or·
mat pels nostres companysJosepAlon·
so (piano),Beno Macias (guitarra) i Dol·
ça López (vocalista)van aportar la nota
dedistincióartísticaaunavetlladaamb
estil ivoluntat de certifcar un compro·
mís �erm amb la solidaritat.
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DAtA: 25 de maig de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: Btt Barcelona
ActivitAt: compartida
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El valor de
la continuitat

amb els bikers de la Soci a les 10
del matí al local social.
La secció els va deixar les bici·
cletes i el grup va completar un
circuit per la carretera de les Ai·
gües, a Collserola.

L� secc�ó btt b�rcel��� repe�e�� l� s�r����
c�cl�s�� �m� ���s �e l� Fu���c�ó C�m��l

Repetir
Després de l’activitat, totsvan di·
nar plegats al restaurant de la
Soci. La comunicació entre elsj o·
ves i els nostres asso·
ciats va ser en tot mo·
ment �luïda i �ranca,
amb temes de conver·
sa diversos i compar·
tits.
“Hem parlat una
mica de tot , però el
que més ens ha interes·
sat són les explicaci·
ons sobre com s’estan
preparant per poder
trob ar �eina en un
món tan complicat
com l’actual.Nosaltres
els hem escoltat i els
hem animat a continu·
ar preparant·se”,va co·
mentar un dels com·
ponents de la secció
barcelonina que havia
participat activament
en la sortida.
La monitora de la Fundació
Comtal, Diana Fernández, va vo·
ler expressar també, en nom de
l’organització, el seu “agraïment
a la Soci pel bon menj ar, pel pas·
seig en bici, per la bona compa·
nyia i per la paciència amb els que
estem menys en �orma!”.
Per part de BTT Barcelona, el
delegat va confrmar la voluntat
de poder continuar col�laborant
amb la Fundació Comtal.

a secció BTT Barcelonava
�er una sortida amb nois
de la Fundació Comtal,
l’entitat que des de �a més de 25
anys actua socialment al CascAn·
tic de Barcelona.
L’activitatva tenir lloc el 25de
maig.J a �a tres anys que, a través
del Pla d’Acció Social, la secció i
la Fundació Comtal col�laboren
plegades. “En aquella ocasió vam
�er una sortida amb bicicleta amb
nois del CRAE de la mateixa Fun·
dació Comtal, i la veritat és que
ambdues parts vam quedar molt
satis�etes i ha estat un plaer per a
nosaltres poder tornar a organit·
zar una activitat amb ells”, expli·
cava el delegat de BTT Barcelona,
Lluís Lumbreras.
En aquesta ocasió, la sortida
amb bicicletes es va �er amb nois
que estan integrats en el proj ec·
te Construeix·te, també de la Fun·
dació Comtal. Es tracta del seu
programa d’aprenentatge per aju·
dar j oves sense �ormació a incor·
porar·se al mercat laboral.Els nois
i els seus monitors van quedar

L

Els nois de la Fundació
Comtalvan agrair la invitació
de BTT Barcelona.

Funda��� c�m�al
–

C. FoRn dE La Fonda, 5, baixoS
08003 baRCELona

comtal@comtal.org
–

Puc �pre��re �ser ��� es�u�����. Puc ser
c�mpe�e�� � �r���rfe���. Puc ser es��m��
� fel�ç. te��r u�� �p�r�u����� � c��v��r l�
mev� v���. S� �uv�ls,j � puc!
L� Fu���c�ó C�m��l és u�� �rg����·
z�c�ó �� lucr���v� que �re��ll�, �es �e

l’��y 1994, �l ��rr� �elC�sc a���c �e b�r·
cel��� perquè els ��f���s, ���lesce��s �
j �ves e� s��u�c�ó �e r�sc s�c��l ���gu��
�p�r�u�����s �e fu�ur. L� Fu���c�ó C�m·
��lf� 20 ��ys que e�uc� per�r��sf�rm�r
v��es.
L� m���v�c�ó, l� qu�l���� hum��� � el
compromís de tot l’equip de la Fundació
Comtal són claus per ser part del canvi,
llu���rc���r� l’e�clus�ó s�c��l��fer�r�p�r·
�u�����s �e fu�ur �ls que v�ue� s��u�c���s
��verses.
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DAtA: 27 de maig de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: pàdel Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

En el nom de la Soci
L� secc�ó Pàdel b�rcel��� t�m�é p�rt�c�p�
e� els j�cs i�terempreses 2016
ins a deu seccions,totes inscri·
tes al PAS,van representar l’A s·
sociació del Personal en els
JocsInterempreses 2016 que,com cada
any, es van disputar a les seus de Bar·
celona, Madrid i València.
Es tracta d’una gran mani�estació
esportiva per a esportistes amateurs
que hi participen inscrits sota el nom
de la seva empresa o entitat.Més enllà
de l’essència competitiva, la �nalitat
delsJocs Interempreses és social.L’ob·
jectiu és potenciar la cohesió, la con·
vivència i la motivació dels esportis·
tes,que desenvolupen el sentiment de
pertinença a un grup, a un equip, a
una entitat i,sobretot,estimulen la so·
lidaritat a través del contacte amb els
esportistes d’altres entitats.
Entre les particularitats d’aquests
Jocs Interempreses destaca, per exem·
ple, que en la maj oria d’activitats i,
concretament en la del pàdel de ma·
nera molt signi�cativa,homes i dones
participen en la mateixa categoria,de
manera que “�omenten els equips mix·
tos com a refex del que succeeix tam·
bé en les empreses”, esva explicar des
de �onts de l’organització.

f

Pàdel Barcelona
Un dels esports amb més
tirada entre els esportis·
tes que practiquen esport
amb equips de les empre·
ses on treballen és el pà·
del. És per aquest motiu
que el torneig d’aquest
esportva ser un dels més
concorreguts i amb una
participació mésvariada
dels J ocs Interempreses
2016.
La secció de Pàdel Bar·
celona va �er un bon pas
endavant amb una parti·
cipació activa, amb unes
parelles que s’ho v an
prendre seriosament i
que van j ugar a un bon
nivell, tot i que en els
punts decisius la sort no
els va somriure gaire.

Entitats benefciàries
a Bar��l�na
–

L� rec�pt�c�ó ��t��gud� e� les pr�ves
dels diferents esports quevancon�gu·
r�rels c�mp����ts de l’ed�c�ó delsj�cs
i�terempreses · ol�mpí�d� S�l�dàr��
2016 d�sput�ts � b�rcel���v��sere�·
treg�des � dues e�t�t�ts s�c��ls:
L� Fu�d�c�óaVanam�csde l� neu·
r�l�g��,quevetll� perm�ll�r�rl� qu�l�t�t

Una imatge del torneig
de pàdel dels Jocs
Interempreses 2016.

de v�d� de les pers��es �fect�des de
m�l�lt�es �eur�lòg�ques, l� dels seus
f�m�l��rs � l� de l’e�t�r�,t�t �fer��t sup�rt
s�c��l,ter�pèut�c �de lleure.
L� Fu�d�c�ó Step �y Step,que �fe·
re�x �ls les����ts medul�l�rs, ��xí c�m
� �fect�ts d’�ltres p�t�l�g�es �eur�lò·
g�ques, u� tr�ct�me�t pers���l�tz�t
de neuro�sioteràpia que permet dis ·
senyar un procés de rehabilitació e�·
c�e�t.

El torneig es va disputar del 20 al
28de maig amb les parelles repartides
en grups de quatre,que s’en�rontaven
en �ormat de lligueta i les dues prime·
res de cada grup passaven a una sego·
na �ase d’eliminatòries.
Les parelles �ormades per Gorria i
Granda,i García i Pueyovanjugar uns
bons partits,però la queva arribar més
lluny va ser la de Mateo i Faulo.
Força inspirats,els components de
Pàdel Barcelona van obtenir una me·
ritòria cinquena posició.
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DAtA: 28 de maig de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: tennis Barcelona
ActivitAt: recaptatòria
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Els �e���s�es ��mbé
competeixen pel PAS
L� secc�ó te���s b�rcelo�� ��spu�� els jocs
i��erempreses 2016 � gu��y� l� me��ll� �e pl���
a secció Tennis Barcelona és
una de les històriques de l’A s·
sociació del Personal. Es trac·
ta d’una secció amb solera,per la qual
han passat centenars de companys i
que cadatemporada organitzaelscam·
pionats socials que omplen les pistes
del local social de bon tennis i caliu
associatiu . A més a més, la secció
compta amb un equip�ederat que com·
peteix en campionats exteriors.
Aquesta temporada, els tennistes
barceloninsvan decidir �er un pas més
endavant i van �ormar un equip per
arribar a ser una de les deu seccions
quevan representar la Soci en elsJocs
Interempreses 2016 que es van dispu·
tar aBarcelona,amb la inscripció ober·
ta a entitats i organitzacions que a tra·
vés de l’esport van voler �ormar part
d’un projecte amb objectius solidaris.

L

Medalla de plata
El torneig de tennis delsJocs Interem·
preses 2016va tenir lloc el 28 de maig
a les pistes de les instal�lacions espor·
tives de la Universitat de Barcelona.
Va ser una competició que es va dis·
putar en la modalitat de dobles, amb

les parelles repartides en quatre
grups, de les quals les quatre prime·
res classi�cades de cada grup es van
disputar les semi�nals.
En alguns grups, els partits van
ser de resultat molt incert, mentre
que en altres es va veure ràpidament
quines eren les parelles més competi·
tives.I entre totes elles,una de les més
potentsva resultar ser la �ormada per
Joan Campaña Carme i Pau Campaña
Castelló.
Pare i �ll van demostrar que són
dues raquetes molt ben compenetra·
des i �ruit d’aquesta sintonia i del bon
j oc la parella de Tennis Barcelona es
va classi�car primera del seu grup.
En les semi�nals, la parella va do·
nar el millor de si mateixa i es va im·
posar amb autoritat a la seva rival.
Possiblement el desgast acumulat tam·
béva infuir en el rendiment dels nos·
tres en el partit més decisiu,en el qual
els Campaña novan poder superar els
seus oponents. En qualsevol cas, la
medalla de plata obtinguda cal valo·
rar·la d’èxit rotund. Una victòria es·
portiva i una victòria per a la solida·
ritat.

Funda��� AvANAm��s
d� la N�ur�l�g�a
–

PLaça dE La CULtURa, 5
08225 tERRaSSa

terrassa@avan.cat
–

L’aVa n v� �é�xer l’��y 1993 � l�
c�u��� �e terr�ss� fru�� �e l� u��ó
�e 27 f�míl�es que es v�� �ssoc��r
per��lque els seus f�m�l��rs �m�
u�� m�l�l��� �eurològ�c� pogues·
s�� �co�segu�r �quells serve�s �
supor�s que �ecess���ve� � que l�
s������ pú�l�c� �el mome�� �o
co�r��.
H� h� mol�es perso�es que h��
col�l��or�� �m� l’aVan �l ll�rg �e
l� sev� h�s�òr��:volu���r�s, m�l�l�s,
profess�o��ls,�o����s ��m�cs que
h�� ���� �e�x��� l� sev� pe���� o
gr���por��c�ó �e mol�es m��eres:
l� �l�lus�ó, els ���ers, les ��ees, els
co�sells, l� profess�o��l���� � mol·
�es hores �e preocup�c�ó � ��m�é
�’�legr�� per l� fe��� fe��.

La parella que va guanyar la medalla de plata en plena competició i amb els seus trofeus.
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DAtA: 28 de maig de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: tennis de taula Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

Una victòria esportiva i social
L� secc�ó tenn�s de t�ul� b�rcelon� gu�ny� l� med�ll� d’or
�nd�v�du�l � per equ�ps �ls jocs in�erempreses 2016
a secció Tennis de Taula
Barcelona ha estat des de
la seva creació,j a �a una
pila d’anys, una secció molt com·
petitiva, només cal recordar que
en els anys setanta l’equip de la
secció disputava la competició
de Divisió d’Honor del tennis de
taula espanyol i que fns i tot va
arribar a competir a Europa.
Cada temporada, els nostres
palistes participen ens els cam·
pionats provincials, de Catalu·
nya i d’Espanya, en la categoria
de veterans i, per tant, era de pre·
veure que la seva participació en
el torneig de tennis de taula dels
J ocs Interempreses 2016 no seria
per cobrir un tràmit.
El 28 de maig, els palistes ins·
crits al torneig es van presentar
a les instal�lacions esportives de
la Universitat de Barcelona, on
es va disputar, disposats a �er va·
ler la seva categoria.
Es va �ormar un quadre amb
els participants dividits en grups
de quatrej ugadors i els primers
classifcats de cada grup passa·
ven a la �ase fnal per eliminatò·
ries.
Els nostresjugadors van com·
petir a un bon nivell en general,
però el més inspirat de tots va ser
J esús Cubells Rocamora, que es
va convertir en el guanyador i
medalla d’or del torneig. Pel que
�a a la classifcació per equips, la
Soci també es va proclamar cam·
piona.

L

Uns j ocs solidaris
En l’edició de 2016, la Soci ha tin·
gut una representació variada
en elsJ ocs Interempreses, en què
els nostres esportistes han de�en·
sat els colors de l’entitat compe·
tint amb els representants d’al·
tres entitats i empreses, amb l’ob·
j ectiu de disputar competicions
de les disciplines que dominen
però, sobretot, de �ormar part
d’una iniciativa que per damunt

Un punt de la fnal, que va tenir
en el nostre company el guanyador.

B�n pap�r p�r �qu�ps: la S���
�b�é un m�r���r� s�sè ll�� �n
�l m�dall�r d�ls J��s 2016
–

En les proves dels jocs in�erempreses
2016 que es v�n cele�r�r � l� c�u��� de
b�rcelon�, es v�n �nscr�ure un �o��l de
39 empreses � en�����s � compe��r en
�lgun� de les 19 mod�l����s espor��ves

de tot és solidària. En l’Olimpía·
da Solidària, l’esport és un vehi·
cle per conduir els bons propò·
sits d’un grapat de persones que,
�ent els que els agrada, contribu·
eixen a través de la quota d’ins·
cripció a recaptar �ons per a en·
titats socials.
Els J ocs Interempreses són
una plata�orma de l’esport cor·
poratiu, amateur, per consolidar
un punt d’encontre amb l’esport
com a vincle de relació, comuni·
cació i cohesió.

de què es compon�� elqu�dre d’espor�s.
L’assoc��c�ó del Person�l de ”l� C��x�”
v� presen��r13 espor��s�es quev�n pren·
dre p�r� en les compe��c�ons de s�s es·
por�s d�feren�s.
Comp���s �o�s els resul���s, l’asso·
c��c�ó v� �consegu�r un� mer��òr�� s�se·
na posició en la classifcació fnal acu·
mul�d�.
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DAtA: 8, 10 � 11 de juny de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: teatre Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

Un escenari i molta
complicitat
L� secc�ó te��re b�rcel��� represe���
l’obra ‘Boulevard’ a benefci de la
Fu���c�ó P�squ�l M�r�g�ll

an ser tres �uncions de te·
atre, de bon teatre, i van
ser també tres vetllades
amb molta comunió entre actors
i públic, amb la voluntat unàni·
me de col�laborar amb la Funda·
ció Pasqual Maragall, a la qual es
va destinar la recaptació obtingu·
da en les tres �uncions que la sec·
ció la Teatral va �er de la comèdia
Boulevard , de la dramaturga cata·
lana Carol López.
Es tractava d’una obra que la
secció de teatre de la Soci havia es·
trenat uns mesos abans i que ha·
via tingut una molt bona acollida
per part del públic.Amb un guió
dinàmic, el muntatgeva requerir
d’un es�orç d’escenografa, llums
i so realment notable, sense tre·

v

Un moment de la
representació a benefci de la
Fundació Pasqual Maragall.

Funda��� Pasqual Maragall
–

C. WELLinGton, 30
08005 baRCELona

info@fpmaragall.org
–

La Fundació Pasqual Maragall per a la
recerc� e�alzhe�merv� �é�xer l’��r�l �e
2008,fru�� �elc�mpr�mís pú�l�c �e P�s·
qu�l M�r�g�ll, ex�lc�l�e �e b�rcel��� �
expres��e�� �e l� Ge�er�l���� �e C���lu·
�y�,�esprés que l�h�guess�����g��s��c��
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va. Així, Boulevard arranca amb
una música suau, amb un deco·
rat ordenat i amb uns personat·
ges que no transmeten res d’espe·
cial. Però de sobte, inesperada·
ment, la història �a una gir brusc
i trencador, amb una successió
d’escenes d’un ritme trepidant
que culminen en el punt clau de
l’obra com és la preestrena d’un
muntatge en el qual el públicveu
què passa rere l’escenari, mentre
els actors estan actuant: teatre
dins el teatre.

Teatre contra l’Alzheimer
Amb un repartiment que va de·
mostrar trobar·se molt còmode
amb l’obra,que tenia apamada de
principi a f, el resultatva ser el de
tres �uncions lluïdes, quevan me·
rèixer els elogis del públic.
Entre els assistents, cal desta·
car la presència de la responsable
del programa de grups terapèu·
tics de la Fundació Pasqual Mara·
gall, la neuropsicòloga Sandra
Poudevida, i també la de Laura
Hernández, del departament de
captació de �ons i atenció al soci
de la mateixa entitat.
Les representants de la Funda·
ció Pasqual Maragall van agrair
“molt sincerament les �uncions
de tanbon teatre que enshan o�ert
els components de la Teatral i la
contribució, que tant l’A ssociació
del Personal com tot el públic ge·
nerós, han �et per ajudar la inves·
tigació científca en la lluita con·
tra l’A lzheimer”.
La recaptació obtinguda en les
tres �uncions del Boulevard de la
Teatral va ascendir a la quantitat
de 814,20 euros. Teatre i compli·
citat!

alzhe�mer. L� Fu���c�ó P�squ�lM�r�g�ll
s�m�� �m� u� fu�ur se�se alzhe�mer e�
què fer·��s gr��s s�gu� u�� e��p� més �e
l� v���, �m� ple���u� per g�u��r·l�. Els
seusc�mp��e��ses���c��ve�çu�s,però,
que és ��més � �r�vés �e l� c�è�c�� � l�
����v�c�ó que s’h� �e c�m���re �vè�cer
l’a lzhe�mer.
des �e l� Fu���c�ó P�squ�l M�r�g�ll
s’�p�s�� per l� preve�c�ó �e l� m�l�l��� �
perl� m�ll�r� �e l� qu�l���� �ev��� �e m�·
l�l�s � cu�����rs.
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DAtA: 9 de juny de 2016
LLoc: madrid

Secció: Karting madrid
ActivitAt: recaptatòria

La velocitat i el compromís
L� secc�ó K�rt��g M�dr�d gu���� l� med�ll� d’�r
e� el gr�� prem� dels j�cs i�terempreses 2016
lsJocsInterempreses es
va disputar la primera
vegada el 2005,a Barce·
lona, amb la idea d’esdevenir
una competició esportiva ama·
teur entre esportistes d’empre·
ses i entitats amb independèn·
cia de la seva dimensió, sector
o objecte social.
Des de 2010, l’Olimpíada
Empresarial Solidària es v a
disputar a València i, des de
2011,també es �a a Madrid.Pre·
cisament,a la capital de l’Estat,
els companys de la secció Kar·
ting Madrid van repetir la par·
ticipació en la prova de karts.
Es dóna la circumstància
que l’any passat la secciój a ha·
via completat una participació
molt lluïda. Els nostres repre·
sentantsvan guanyar la plata i
es van quedar únicament a 15
segons dels primers.
Així, tot i que el primer ob·
jectiu dels participants en aquestsjocs
és passar·s’ho bé i contribuir a una
bona causa, és evident que quan com·
peteixen els esportistes volen obtenir
unsbons resultats i,si és possible,gua·
nyar.En aquesta línia,l’escuderia ma·
drilenya de la Soci té una mentalitat
competitiva i és per això que s’espera·
va amb expectació el que pogués �er
en la prova de 2016.
El gran premi de karting delsJocs
Interempreses es va disputar el 9 de
juny al circuit deJarama de San Sebas·
tián de los Reyes (un traçat que des de
1968 i fns a 1981 va ser la seu de cur·
ses de GP d’Espanya de F1), amb la par·
ticipació d’escuderies de mol·tes em·
preses de la Comunitat de Madrid, en·
tre les quals la de Karting Madrid de la
Soci.

E

Els més ràpids
La prova va consistir en una cursa de
resistència en la modalitat per equips
pel circuit delJ arama, amb l’obligato·
rietat d’haver de �er tres parades com
a mínim.Inscrita al PAS,la secció Kar·
ting Madrid va presentar un estol �or·

Els pilots madrilenys
que van puj ar dalt de tot del
podi de la prova de karts.

Funda���n i��r
–

aV. REy jUan CaRLoS i, 84, 1º
28915 LEGanéS

fundacion.iter@fundacioniter.org
–

La Fundación Iteres de�neix a si matei·
x� c�m u�� e�t�t�t f�rm�d� per pers�·
�es que �� ud� �ltres pers��es.
F�rm�d� per v�lu�t�r�s, des de
2006, iteres ded�c� � l� ��tegr�c�ó sò·
c��l�b�r�lde� �ves de l� C�mu��t�t de
M�dr�d e� s�tu�c�ó d’exclus�ó m�t�v�·

mat pels pilots Daniel Mur,J ordi Ga·
llarte, Alberto Pasamontes i J ulián
Mora.
La seva cursa va ser senzillament
lamillor,van marcar elsmillorstemps,
van creuar els primers la línia d’arri·
bada i van puj ar a dalt de tot del podi.
E�ectivament, la nostra escuderia va
guanyar la medalla d’or.A Madrid, els
J ocs Interempreses esvan �er a benef·
ci de la Fundación Iter.

d�, pr��c�p�lme�t, pelfr�càs esc�l�r �
amb di�cultats peraccedira la prime·
r� fe���.
L� Fu�d�c�ó� iter re�l�tz� �cc���s
formatives que milloren el per�l dels
���s perte��r�pc���s re�ls d’�cced�r�l
merc�t l�b�r�l.
E��quest se�t�t, iter�p�st� per les
��ves tec��l�g�es per � l� f�rm�c�ó �
identi�ca plataformes i continguts di·
g�t�ls que s’�� ust�� �ls �lum�es que
f�rm� per �f�v�r�r u� �pre�e�t�tge
més e�caç.
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DAtA: 11 � 12 de juny de 2016
LLoc: madrid

Secció: triatlÓn y carreras populares madrid
ActivitAt: recaptatòria
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Participants en l’Oxfam Intermón Trailwalker en plena cursa per completar els 100 quilòmetres.

Els 100 quilòmetres
contra la fam
L� secc�ó tr���ló� y C�rrer�s P�pul�res M��r�� c�mple�� �m�
més �e ce�� c�mp��ys l’oxf�m i��ermó� tr��lw�lker 2016
l repte de caminar 100 km en
menysde 32horesa�avor d’una
causa solidària també es va
a�rontar a Madrid.Va ser els dies 11 i 12
dejuny i, igual com va passar a Girona
un parell de mesos abans, la Soci va ser
present,per segon any consecutiu,en la
prestigiosa prova internacional Ox�am
Intermón Trailwalker 2016.
En aquesta ocasió, la coordinació i
l’impuls de la nostra participacióva re·
caure sobretot en la secció Triatlón y
Carreras Populares Madrid. Els �ondis·
tes s’hi van inscriure en equips de qua·
tre caminants, més dos assistents que,
amb cotxe o �urgoneta com a mitj à de
transport,durant tota la provavan pro·
curant els avituallaments imprescindi·
bles.
LaparticipacióenlaTrailwalkerposa
a prova la resistència �ísica, la �ortalesa
mentalilacapacitat deltreball enequip,
explicava el delegat de la secció madri·
lenya,Mario Ruiz: “Es tracta d’un repte
exigent,ja que has de completar un tra·
çat de 100 quilòmetres en dos dies, que
no és poca cosa,i a més cal unabona co·
ordinació amb la resta de l’equip”.Una
provamolt estimulant i amb elvalor a�e·

E

git –de �et, la causa principal– de “con·
tribuir amb una donació per ajudar a
combatre la �am al món”,va declarar el
delegat.
Cada equip va haver de pagar una
inscripció de 200 euros i �er una dona·
ció mínima a Intermón de 1.500 euros.
L’objectiu, indicava Ruiz, era posar “el
teu gra de sorra en la lluita contra la po·
bresa i la injustícia”.

Caminar contra la fam
La III Trailwalker 2016 de Madrid va co·
mençar el dissabte 11dejuny alavall de
Lozoya. El recorregut va buscar la loca·
litat de Buitrago per, després, anar em·
palmant successivament els passos per
leslocalitatsdeMangirón,Berrueco,Ca·
brera, Bustarviejo i Garganta, per aca·
bartornant al punt inicial deLozoya.Un
recorregut preciós per la serra de Gua·
darrama.
La prova concloïa el diumenge 12de
juny,ilescaresdelsatletesrefectienl’es·
�orç en la majoria de casos,ja que “tot i
que el trajecte no és especialment dur,
ésmolt llarg”,segonsreconeixiaun dels
nostres després d’haver creuat la línia
d’arribada.

oxfam in��rm�n
–

C. GRan dE GRàCia, 156
08012 baRCELona

info@OxfamIntermon.org
–

L’�rg����z�c�ó �� g�ver��me���l
oxf�m i��ermó�es m���l��z� per
c�m���re els pr��lemes que �m·
pe�e�xe� les pers��es s�r��r�e l�
p��res�. P�r�l�lel�me��, ��m�é
�j u�� les pers��es �fec���es per
�es�s�res ���ur�ls � que v�ue�
atrapadesencon�ictes,facilitantl�s ��gu� p����le,�l�me��s,s��e·
j �me�� � pr��ecc�ó.
d’�ques�� m��er�, oxf�m i�·
�ermó��c�u� s��re més �e 30 s�·
�u�c���s�’emergè�c��,��� pr�p�r·
c������u�s�j u�sv���ls�lsc�l�lec��us
�ecess����s. igu�lme��, oxf�m i�·
�ermó� ��m�é �re��ll� per�c��·
segu�rqueelsresp��s��lesp�lí��cs
pr�m�gu�� els c��v�s �ecess�r�s
perm�ll�r�rles c����c���s �ev���
de les persones damni�cades.
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DAtA: 12 de juny de 2016
LLoc: madrid

Secció: triatlÓn y carreras populares madrid
ActivitAt: recaptatòria

L� sol�d������ ��mbé és
una prova de resistència
tr���lón y C�rrer�s Popul�res M��r�� p�r��c�p� � f� po��
en l� prov� �’��le��sme �els jocs in�erempreses Sol���r�s
n el marc multiesportiu
i solidari dels J ocs Inte·
rempreses 2016 que es
van disputar a Madrid, el diven·
dres 10 de j uny va tenir lloc la
d’atletisme consistent en una
cursa de 10 km en un traj ecte
urbà, que va transcórrer per La
Moralej a, l’Avenida Olímpica i
Alcobendas. En aquesta discipli·
na, els organitzadors havien pro·
gramat la celebració d’una cur·
sa cronometrada, amb un xip per
a cada corredor, en les modali·
tats masculina i �emenina.
La cursa es va disputar en ho·
rari de nit, per evitar la �orta in·
solació de l’estiu. En qualsevol
cas, la nit va ser molt calorosa.
La sortida es va donar a les 22.30
h i la secció Triatlón y Carreras
Populares Madrid hi va ser pre·
sent. Per segon any consecutiu,
els corredors madrilenys de la
Soci van prendre part en aques·
ta cursa, j untament
amb altres corredors
d’empreses i entitats
de Madrid.

E

Segon i quart
I aten ci ó p er qu è
l’equip de Triatlón y
Carreras Populares
Madrid va obtenir la
seg ona posició per
e qu i p s , g r à ci e s a
l’excel�lent cursa duta
a terme pels companys
Ra�ael Guerrero Moli·
na (medalla de plata)
i Enrique LópezAtien·
za (quart lloc).
“Vaig quedar real·
ment molt content,j a
que el primer obj ectiu
era córrer per una cau·
sa solidària, però, un
cop a l’as�alt, la veri·
tat és que em vaig tro·

Bronze per equips.
A Madrid, la Soci obté el tercer lloc
–

En les proves delsJocs Interempreses 2016
celebr��es � M��r��, es v�n �nscr�ure �eu
empreses � en�����s per compe��r en �lgun�
�e les s�s mo��l����s espor��ves �e què es
compon�� elqu��re �’espor�s.
L’assoc��c�ó �elPerson�l�e ”l� C��x�”v�
presen��r les secc�ons, �nscr��es �l PaS, �e
K�r��ng M��r�� �tr���lóny C�rrer�s Popul�res
M��r��.
doncs bé, �esprés que l’org�n��z�c�ó
�pl�qués els f�c�ors �e correcc�ó per��nen�s,
la classifcació general per equips situa la
Soc� en un� mol� mer��òr�� �ercer� pos�c�ó.

Els atletes madrilenys satisfets
després de la seva brillant
participació en els Jocs
Interempreses 2016.

bar còmode”, comentava en Ra·
�ael després de la cursa. Per la
seva banda, l’Enrique explicava
que la prova s’havia corregut “a
un ritme �orça ràpid, al qual ens
hem adaptat bé”. Els atletes ma·
drilenys, però, prioritzaven la sa·
tis�acció per haver participat de
l’esperit autèntic de la prova, que
era sobretot “el de col�laborar
amb una entitat que treballa per
a persones que ho necessiten”.
Es donava la circumstància
que la de 2016va ser la sisena edi·
ció de l’Olimpíada Empresarial
Solidària que es disputa a Madrid.
Segons l’organització, el proj ec·
te està plenament consolidat, en·
tès com una iniciativ a que vol
conscienciar el món empresari·
al per �er que, a través de l’esport,
les persones competeixin, es re·
lacionin i es puguin recaptar uns
�ons destinats a entitats socials
i benèfques.
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DAtA: 12 de juny de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: golf Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

Q��� el golf
va més enllà
L� secc�ó Golf b�rcelon� p�r��c�p� en
el iii torne�g Soc��l �e Càr���s S�n� Cug��
amb �nali�a�s recap�a�òries

a �er un dia preciós i el
camp presentav a unes
condicions idònies, men·
tre que l’ambient era excel�lent.
Aquestva ser el quadre escènic que
va presidir el III Torneig Social de
Càritas, que un any més va orga·
nitzar la �ilial de Sant Cugat
d’aquesta l’entitatbenèfca,junta·
ment amb el Club de Gol� Sant Cu·
gat, que el va acollir, i amb el su·
port de l’Ajuntament de Sant Cu·
gat del Vallès i la Diputació de
Barcelona.
El torneig es va disputar el 12
dejuny ales instal�lacions del Club
Sant Cugat, un camp amb uns �o·
rats exigents i alhora entretinguts
per a la pràctica del gol�. Integra·
da en el Pla d’A cció Social, la sec·
ció Gol� Barcelona hi va prendre
part amb una nombrosa represen·
tació dejugadors ijugadores.
Cal dir que esva acordar que la
prova computés per a la classifca·

v

El golf es converteix a través
del PAS en un vehicle per dur
a terme una acció solidària.

càr��as D����sana
San� cuga�
–

PLAçA DE L’OM, 2
08172 SANt CuGAt DELVALLèS

santcugat@caritasbcn.org
–

Elproj ec�e �e L’Hor� �eV�ll�ore�x �e Cà·
r���s d�oces�n� �e S�n� Cug�� �elV�llès
és un� nove��� que pre�én promoure l�
recuper�c�ó �e persones que s’h�nque·
da� sensefeina iq�e�enen mol�es di�c�l·

anuari paS 2016
activitatS

ció general del Torneig Social per
parelles de Gol� Barcelona,corres·
ponent a la temporada 2015·16,en
la modalitatf ourball stablef ord amb
handicap.
Deixant a banda l’aspecte es·
portiu, l’obj ectiu principal de la
presència dels nostres golfstes en
aquest torneig era contribuir a la
recaptació de �ons a benefci del
proj ecte de L’Hort de Valldoreix,
de Càritas Sant Cugat, entès com
una novetat d’acció que
pretén promoure la recu·
peració de persones que
s’han quedat sense �eina
iquetenenmoltesdifcul·
tats per tornar al món la·
boral.

Fila zero
“Una cosa és �er una do·
nació puntual el dia del
càncer,perexemple,iuna
altra és donar una quan·
titat cada vegada que
t’apuntes a un torneig de
gol�”,explicava el delegat
de Gol� Barcelona,J oan
Plandolit. Perquè aquest
és el sentit d’una activitat
recaptatòria del PAS i els
companys de Gol� Barce·
lona són un s col·
laboradors regulars en
aquest tipus d’activitat
solidària del nostre Pla
d’A cció Social.
Cal indicar també que per �aci·
litar les donacions a tots aquells
companys i companyes que novan
tenir l’oportunitat de participar
en el torneig, però que van voler
contribuir a la causa, esva activar
una fla zero amb la quantitat mí·
nima de 45 euros.

���s per �orn�r �l món l��or�l. aques��
s��u�c�ó els f� c�ure sov�n� en l� sol��u� �
en l� pèr�u� �e l’�u�oes��m� person�l.
Gràc�es � �ques� proj ec�e � �l supor�
�e volun��r�s � profess�on�ls �e Càr���s
S�n� Cug��,�ques�es personesv�n recu·
per�n�, �e m�c� en m�c�, l� �l�lus�ó per�u·
�� �, �l m��e�x �emps, �consegue�xen
pro�uc�es �e l’hor� per� l’�u�oconsum�e
les seves f�míl�es.
Unequ�p�evolun��r�ssónels respon·
s��les �e ges��on�r·ne l� pro�ucc�ó.

anuari paS 2016
activitatS

DAtA: 18 de juny de 2016
LLoc: valència

Secció: pádel valencia
ActivitAt: recaptatòria

Entrar a la pista per
voluntat de compromís
L� secc�ó P�del V�le�c�� p�r��c�p� e� els
j�cs i��erempreses � ���é l� med�ll� de pl���
ls equips esportius de la específcs.Esvan �ormar grups de
Soci van debutar en els quatre parelles,que esvan en�ron·
Jocs Interempreses �a tres tar entre elles en partits d’un set
Funda��� N��a��rra
–
anys. Així, el 2014 van ser les sec· a noujocs, ambjoc decisiu en cas
C. aLáCER, 21, baixoS
cions de Barcelona les que hi van d’empat ajocs.
46980 PatERna (VaLènCia)
participar per primera vegada.
novaterra@novaterra.org.es
L’any passat,esvan estrenar les Medalla de plata
–
seccions de Madrid i les de Valèn· La parella de Pádel Valencia, que
L� Fu�d�c�ó n�v��err� és u�� ���c����v� c�v�l
cia, en les competicions de les se· estava �ormada per J osé Manuel
de pers��es �e������s que llu��� c���r� l� p�·
ves comunitats respectives. I en· González Rodríguez i J osé Lean·
�res� � l’e�clus�ó s�c��l � l� ��s�r� s�c�e��� �
tre ellesva destacar la secció Pàdel dro López Espinosa, va obtenir la
dó��sup�r�� les pers��es mésdesf�v�r�des,
València, que va obtenir un meri· medalla de plata,després dejugar
� �r�vés de l� sev� f�rm�c�ó � ��serc�ó l���r�l,
tori quart lloc.
un torneig excel�lent.
e� l� sev� pr�m�c�ó � ���egr�c�ó ple�� e� l�
Estava cantat doncs que, en
“En aquesta ocasióvam poder
s�c�e���.
l’edició de 2016, els padelers va· donar el plus necessari per com·
Els pr�gr�mes d’�c�u�c�ó du�s � �erme
lencians repetirien. “L’any passat pletar la nostra participació en un
per l� Fu�d�c�ó n�v��err� se ce��re� e�
ensva �er molta il�lusió participar torneig l’obj ectiu del qual és aju·
pers��es que �lll�rg de l� sev�v�d� h�� h�·
per primeravegada en uns campi· dar a recaptar �ons per a unabona
gu� de sup�r��r m�l�es �dvers����s, f�mí·
onats solidaris com aquests i lave· causa, amb un èxit esportiu com
l�es deses�ruc�ur�des,v��l��c�� de g��ere,
ritat és quevamjugar a un bon ni· és aquest segon lloc”, mani�esta·
m�l�r�c��me��s,�dd�cc���s super�des,��ur
vell”, explicava el delegat valen· va amb satis�acció el delegat va·
crò��c... Só� m�l�es c�uses � de c�us�l����
cià, Pedro de la Fuente. Doncs bé, lencià.
d�vers� que der�ve� e� l� m��c� de �re��ll �
en aquesta ocasió, els represen·
A València, l’entitat benefcià·
e� l� m�rg���c�ó � l’e�clus�ó s�c��l.
tants del pàdel valencià no sola· ria dels J ocs Interempreses 2016
ment van mantenir el nivell de la va ser la Fundació Novaterra.
participació anterior
sinó que elvan millorar
ostensiblement.
L’edició de València
era la setena de l’Olim·
píada Empresarial Soli·
dària i tenia l’obj ectiu
“de �er créixer encara
més aquesta iniciativa
per convertir·la en tot
un re�erent anual per a
les empreses, l’esport i
la solidaritat”, segons
v an explicar �onts de
l’organització.
El torneig de pàdel
es va disputar el 18 de
j uny en el complex es·
portiu de la Universitat
Politècnica deValència.
El campionat esva regir
pel Reglament de la Fe·
deració de Pàdel de la
ComunitatValenciana,
excepte en alguns punts La parella valenciana que va obtenir la medalla de plata en els Jocs de València.

E
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DAtA: 18 de juny de 2016
LLoc: Barcelona

ActivitAt: cessiÓ
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Un moment del partit de demostració d’esgrima en cadira de rodes al local social.

Casa nostra és casa vostra
El l�c�l s�ci�l �cull l� cl�e��� �e l� �emp�r��� �e
l� Fe�er�ció C���l��� �’Esp�r�s �m� disc�p�ci��� Físic�
n dels obj ectius del PAS és po· dira de rodes, i a voleibol terra (és a seva capacitat de superació personal
sar les instal�lacions esporti· dir, asseguts); també vam practicar és de �erro”, explicava un dels nostres
ves de la Soci al servei de les l’eslàlom, una modalitat específca i associats. El seu fll va al�lucinar amb
entitats del tercer sector, perquè molt divertida d’esport adaptat que els eslàloms amb cadira de rodes:
hi puguin organitzar activitats. És consisteix a superar un circuit d’obs·
“Quin domini!”.
amb aquesta voluntat que l’Associa· tacles amb la cadira de rodes. “Veient
cióva renovar l’acord de col�laboració aquests esportistes, t’adones que la Agraï ments
amb la Federació Catalana
El president de l’Associació
d’Esports de Persones amb
Anton Gasol va agrair als res·
Discapacitat Física (FCEDF).
ponsables de l’FCEDF que ha·
F�d�ra��ó ca�alana d’esp�r�s
En aquest marc, el nostre
guessin acceptat la nostra in·
d� P�rs�n�s amb D�s�apa���a� Fís��a
local social va acollir la j or·
vitació. El president va desta·
–
nada de cloenda de les esco·
car la importància d’actes
C. FRanCESC tàRREGa, 48
les esportives de l’FCEDF.Va
dels quals no s’espera res a
08027 baRCELona
ser una experiència enriqui·
canvi, llevat de la satis�acció
info@esportadaptat.cat
dora que va comptar, d’una
de poder col�laborar amb en·
–
banda, amb la participació
titats que es preocupen per
La Federació Catalana d’Esports de Persones amb
dels associats i els seus flls,
aj udar les persones que ho
Discapacitat Física (FCEDF) és una entitat d’interès
que van conèixer de primera
necessiten: “Casa nostra és
cívic i s�ci�l que v� ser cre��� l’��y 1969, c�m � res·
mà com es practica l’esport
casa vostra, també”.
p�s�� � l� �ecessi��� �’u� grup �e pers��es per��l�e
adaptat, i de l’altra, elsj oves
Per part de l’FCEDF, el seu
p��er pr�c�ic�r l’esp�r� ���p��� � llurs c�p�ci���s.
discapacitats de les escoles
president,Josep Giménez,va
L’��j ec�iu pri�ri��ri �e l’FCEdF és �ese�v�lup�r
de l’FCEDF, amb els seus en·
correspondre el gest, agraint
pr�j ec�es i es�r��ègies per �re��ll�r per � l� ��rm�li�·
trenadors.
“molt sincerament a l’Asso·
z�ció �e les pers��es �m� �isc�p�ci���s físiques �
Es va �er una mena de clíciació del Personal de ”la Cai·
�r�vés �e l’esp�r�.
nic general, en què els tècnics
xa” el seu compromís amb
L’FCEdF�rg��i�z� les c�mpe�ici��s �e les 15 m�·
van anar explicant les pecu·
l’esport adaptat, amb el qual
��li���s���p���es,c�msó�:l’��le�isme,l’esquí,l’h�quei,
liaritats de cada esport i, des·
mani�esta el tarannà solida·
l� ����ció, l� pe���c�, l’h�l�er�fíli�, el �e��is ��ul�, el
prés, els assistentsvan poder
ri de lavostra entitat”.Durant
�e��is,el�ir�m��rc,el�ir�límpic, l�vel�,el��sque�,el
�er un tast de pràctica. És a
tot el matí, el so particular
boccia , elciclisme i l’esgrim�.
dir, vam j ugar a bàsquet, a
dels esports adaptats va om·
hoquei i a rugbi, tots amb ca·
plir el nostre local social.

u
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DAtA: 18 de juny de 2016
LLoc: Barcelona

ActivitAt: compartida

a�le��sme � paS
correnj unts
L� secc�ó tr���ló� y C�rrer�s P�pul�res
M��r�� m���l��z� 200 pers��es e� l�
j �r���� �m� �e�s ��sc�p�c����s

a secció Triatlón y Carre·
ras Populares Madrid va
mobilitzar unes 200 per·
sones per �er realitat una inicia·
tiva que pretenia, sobretot, que
nens amb discapacitats experi·
mentessin noves sensacions amb
l’esport, que “s’estimulessin en
la superació personal, �ent coses
que mai no havien �et abans”, re·
fexionava un dels seus monitors.
Poc abans de repetir una ex·
periència especial, al delegat
madrileny, Mario Ruiz, se’l veia
il�lusionat: “Tant nosaltres com
els responsables del centre i, so·
bretot, la canalla v am quedar
molt complaguts de l’experièn·
cia de �a dos anys.Per tant, es trac·
tava de tornar·hi!”.

L

Per segon any, la secció madrilenya
va organitzar unaj ornada
esportiva amb valors afegits.

c�l�g�� d� edu�a��ón esp���al
María isab�l Zulu��a
–

C. ManUELaZaña, 14
28521 RiVaS·VaCiaMadRid

cc.isabelzulueta.rivas@educa.madrid.
org
–

El M�rí� is��el Zulue�� és u� ce��re pú·
�l�c �’e�uc�c�ó espec��l ges������ per
l� Fu���c�ó�Sí��r�me �e d�w��e M�·
�r��,�m� l’��j ec��u �e ����r u�� e�uc�·

Així que, per segona vegada i
en el marc del PAS, es va celebrar
laj ornada esportiva per als nens
amb discapacitats intel�lectuals,
de di�erent grau, del Colegio de
Educación Especial María Isabel
Zulueta de Rivas·Vaciamadrid.
En aquesta ocasió, laj ornada va
tenir lloc a les instal�lacions es·
portives municipals de la locali·
tat de Morata de Taj uña.
Per tirar endavant l’activitat,
s’hi va implicar tota la secció dels
triatletes i �ondistes madrilenys
en ple. Un centenar de membres
de la Soci, entre associats, �ami·
liars i amics, a més dels 25 nens
del María Zulueta, acompanyats
per 15 monitors del centre i dels
seus �amiliars, �ns a prop d’un
altre centenar de persones, esvan
donar cita en aquesta mani�esta·
ció d’esport i de solidaritat.

Compartir
Es van �er proves de curses d’obs·
tacles i de relleus, salts de longi·
tud i de llançament de pes, i tam·
bé partidets de mini�utbol. Per
rematar el programa, no hi van
�altar els banys a la piscina del
complex. També es va habilitar
una zona per als més menuts i a
l’hora de l’esmorzar es va �er un
pícnic multitudinari amb tortitas i empanades per a tothom.
En moltes proves, també hi
van participar �ills d’associats
barrej ats amb els altres nois.Una
delícia. Els monitors del centre
María Isabel Zulueta insistien en
què, per a aquests nens, “la pos·
sibilitat dej ugar i de relacionar·
se amb altres nens que no tenen
les seves discapacitats és molt po·
sitiu i recomanable”.

c�ó ����v��u�l��z��� �e���� e� c�mp�e
l’ev�luc�ó � les �ecess����s �e sup�r� �els
�lum�es � �m� l� c��v�cc�ó que els �e�s
�m� sí��r�me �e d�w� � ��sc�p�c����
���el�lec�u�l p��e� m�ll�r�r su�s���c��l·
me�� l� sev� qu�l���� �e v���.
El ce��re ��sp�s� �’��s��l�l�c���s per
� u�� c�p�c���� �e 108 �lum�es,e��re els
3 � els 21 ��ys, que e�gl��� les e��pes
següe��s: E�uc�c�ó i�f����lEspec��l, E�u·
c�c�ó bàs�c� o�l�g��òr�� � pr�gr�mes �e
�r��s�c�ó � l� v��� ��ul�� (�e 16 � 21 ��ys).
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DAtA: 25 de juny de 2016
LLoc: cadis

Secció: vela cádiZ
ActivitAt: compartida
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Palades amb bocins d’il·lusió
L� secc�ó Vel� y M����áu��c� Cá��z c��v��� els ���s �e
l’as�c��c�ó� Pequeñ� tes�r� � u�� s�r���� �mb c���cs
ldiaeradepostal,elsànimsben
predisposats i l’ocasió molt es·
pecial.ElscompanysdeVelaCá·
diz ho tenien tot a punt per passar una
jornada en la qual havien preparat una
sortidaamb caiacsamb elsnensdel’A so·
ciación Pequeño Tesoro, acompanyats
per dosmonitors d’aquest centre d’aco·
lliment de menors de Chiclana de la
Frontera.
L’activitat, que també va comptar
amb la participació de flls d’associats,
va tenir lloc el 25 dejuny. El grup es va
trobar al port esportiu de Sancti Petri,
el punt de sortida de l’estol de caiacs
amb elsquals s’haviad’arribar aun illot
proper on hi ha el castell de Sancti Pe·
tri, l’antic temple d’Hèrcules·Melkart,
i al qual només s’hi pot accedir per mar,
“la qual cosa dóna al’excursióun atrac·
tiu a�egit”, segons explicava el delegat
de la secció,Juan ManuelJiménez Ber·
múdez.
Un total de 18caiacs,cadascun pilo·
tat per un adult i un menor,van sortir
delaplatja amb cares d’estarvivint una
experiència molt divertida per part so·
bretot dels nois. “Vam gaudir molt del
trajecte i, quan vam arribar al castell,

E

vam �er unavisitaguiada per un arque·
òleg que ensva sintetitzar tres mil anys
d’història en una explicació realment
amena i interessant”,comentava el de·
legat.
A la tornada a port, el grup va anar
adinar al restaurant del club nàutic,on
van poder comentar les incidències de
la j ornada. “Vam menj ar i vam riure
molt, amb uns nois que no paraven
d’agrair·nos el gest i de demanar·nos
que els muntéssim una altra activitat
tan aviat com �os possible”, explicava
enJuan Manuel.

La millor recompensa
La cara dels nois era de total �elicitat i
esvan succeir les paraules d’agraïment
perhaver·los�etpassarundiapled’unes
sensacions a les quals no estan acostu·
mats.
Unagraïmentespontanii sincerque
vaarribarmoltendinsdelscomponents
de Vela Cádiz. “És molt recon�ortant i
la millor recompensa per a nosaltres,
jaquet’adones queun simplegest és su·
fcientperdonar alegriaaaquestsnois”,
re�lexionava un dels participants en
aquesta activitat compartida del PAS.

Els nois de Pequeño Tesoro i els companys de la secció gaditana amb els caiacs.

As���a���n P�qu�ñ� t�s�r�
–

EdiFiCio REtoRtiLLo, 1
11130 CHiCLana dE La
FRontERa

p.tesorochiclana@hotmail.com
–

L’as�c��c�ó� Pequeñ� tes�r� �e
Ch�cl��� �e l� Fr���er� és u�ce�·
�re �’�c�ll�me�� �e me��rs que
fu�c���� e� règ�m ���er� � �cull
�e�s �� �ves e� e���s c�mpreses
e��re els 12 � els 17 ��ys.
aques�ce��re rep�ques�s ���s
�eleg��s per l�ju��� �’a ���lus��.
Els ���s v�ue� e� el ce��re �e
l’as�c��c�ó� Pequeñ� tes�r� �u·
r��� ��� l’��y � l’�b� ec��u �el pers�·
��lque pres�� els seus serve�s e�
el ce��re s’�r�e��� bàs�c�me�� �
pr�cur�ru�c���ex� �e ��rm�l����,
e� el qu�l els ���s pugu�� �ese�·
v�lup�r l� sev� pers���l���� � rel�·
c���s pers���ls,elmés sembl���
�lque es pugu��c�s��r� l’�mb�e��
�’u�� ll�rf�m�l��r.

anuari paS 2016
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DAtA: 30 de juny de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: cant coral
ActivitAt: recaptatòria

Havaneres per un proj ecte
que val la pena
El grup �’h�v��eres Ll���rr�s Pl��e� ��s c�l�l���r�
�m� l’�l�erg i��u� b�rcel��� �fer��� u� rec���l

l grup d’havaneres Llobarros
Platejats de la secció Cant Co·
ralBarcelonavao�erirunacan·
tada d’havaneres solidària a l’Inout
Hostel Barcelona.A causa de la crisi,la
supervivència d’aquesta entitat va pe·
rillar. És per això que alguns compo·
nents de la secció Cant Coralvanvoler
col�laborar amb la causa �ent el que mi·
llor �an:cantar.I així és comvan recap·
tar els �ons quevan donar a aquesta en·
titat.
Va ser el 30 dejuny quan els nostres
cantaires,elsqui tenen �ormat ungrup
d’havaneres dins la secció de cant,van
o�erir un recital amb aquestes fnali·
tats de col�laboració desinteressadaper
ajudaratirarendavantunprojecteamb
fnalitats socials. Per crear el caliu ne·
cessari, i com j a és habitual en la �or·
ma de procedir del grup, prèviament
esvan repartir leslletres deles cançons
incloses en el repertori entre tots els
assistents, de manera que tots els qui
ho van voler poguessin acompanyar
els nostres cantaires,cantant amb ells
les havaneres.Per acabar d’ambientar
el marc i animar una mica més la po·

E

Un moment del recital ofert
pels Llobarros platej ats a benefci
de l’Inout Hostel.

in�u� H�s��l Bar��l�na
–

C. MajoR dEL RECtoREt, 2
08017 baRCELona

info@inouthostel.com
–

Fu���� l’��y 2005 per l’e������ icàr��
i��c����ves S�c��ls, l’i��u� H�s�el ��s·
p�s� �’u�es ��s��l�l�c���s que �fere�·
xe� g��re�é 200 ll��s e� règ�m �’h�·
����c���s c�mp�r���es,�m� l’��� ec��u
�’�fer�rel m�ll�rserve� �lcl�e�� � ge�e·

sada en escena, el local
va tenir la gentilesa de
servir unbon cremat en·
tre els comensals.
“La vetllada va ser
molt animada i tant la
concurrènciacom nosal·
tres ens ho vam passar
moltbé.A les noies i nois
d’Inout els encanta can·
tar amb nosaltres”,expli·
cava el delegat de Cant
Coral i un dels cantaires
quevan participar del re·
cital, J osep Mitj ans. A
més,elgrupvadesplaçar
l’equip de so adquirit per
la Soci,amb l’objectiu de
millorar la in�raestruc·
turatècnicadelsconcerts
de totes les nostres sec·
cions musicals.
Al sopar i a la cantada d’havaneres
hi van assistir 85 persones i es van re·
captar 2.000 euros. No era aquesta la
primeravegada que la secció Cant Co·
ral, inscrita al Pla d’A cció Social, pres·
tav a aquest tipus de col�laboració
amb l’Inout Hostel Barcelona.
“Col�laborem amb ells, perquè la
seva empresa té uns propòsits nobles i
solidaris i, de �et,ja estem coordinant
les agendes per tornar·hi”,va a�egir el
delegat de Cant Coral.

rar un nivell de recursos sufcient per
obtenir benefcis, amb puntuacions
�e s���sf�cc�ó �elcl�e�� pers��re �el
80%.
Es �ó�� l� c�rcums�à�c�� que i��u�
H�s�el és el pr�mer serve� �’h��eler��
�’Eur�p� �m�el90% �e l� pl����ll� f�r·
m�� per�re��ll���rs �m���sc�p�c����,
m�� �r��àr��me�� ���el�lec�u�l.
i��u� H�s�el és u�� e������ se�se
�f��y �e lucre que es�à s��u��� �l p�rc
���ur�l �e C�llser�l� �e b�rcel���.
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DAtA: 1 de juliol de 2016
LLoc: Barcelona

ActivitAt: recaptatòria
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activitatS

Si no les fem servir, les donem
Es c�mple�� l� c�mp��y� �e rec�ll��� �e ��c�cle�es,j �gu��es
� r��� us��es e� c�l�l���r�c�ó �m� F�rm�c�ó � tre��ll
mmarcada en el Pla d’Acció
Social,va tenir lloc al local so·
cial de l’A ssociació del Perso·
nal a Barcelona la campanya de reco·
llida debicicletes ijoguines usades.La
campanya, que es porta a terme du·
rant l’estiu, va començar l’1 de juliol
i va durar fns al 10 d’agost. I cal dir
que, amb l’aportació de tots els asso·
ciats i benefciaris que hi van partici·
par amb les donacions, vam aconse·
guir ajuntar més de 150 kg de bicis i
dejoguines, a més de roba.
Cal dir que tot el material recollit
estava en per�ecte estat de conserva·
ció, des de bicicletes de muntanya
a d’altres de passeig, aj ocs didàctics,
cotxes dej oguina, pilotes, dis�resses,
teatrets, samarretes, camises, panta·
lons, sabates, etcètera.
El material es va recollir en un es·
pai habilitat a la planta 2 del local so·
cial de Barcelona i es va �er arribar a
�amílies que realment
ho necessiten.
“T’estimo molt i hem
j ugat j untes �ins avui;
peròj a sóc gran i araju·
garé amb altresjocs. Es·
pero que a partir d’ara la
nena quejugarà amb tu
t’estimi tan com j o, se·
gur que ho �arà, perquè
potser tu seràs la prime·
ra nina que tindrà”.
Aquestes paraules,
senzilles i tendres, eren
les que una mare ens
va comentar que havia
sentit dir a la seva flla
abans de donar·li la nina
perquè la portés al nos·
tre local social per posar·
la amb les altres j ogui·
nes de la campanya de
recollida. No cal a�egir·
hi res més.

E

Donar feina
L’actual conjuntura so·
cioeconòmica ha creat
una borsa molt àmplia
de persones que s’han

Funda��ó F�rma��ó � treball
–

C. CRiStòbaL dE MoURa, 126·128
08019 baRCELona

�t@formacioitreball.org
–

L� m�ss�ó �’�ques�� e������ �m� més
�e 20 ��ys �e �r�j ec��r�� és,c�m��u el
seu ��m, l� f�rm�c�ó � ��serc�ó l���r�l
de persones amb difcultats especials
�e��pus pers���l�s�c��lper��c�rp�r�r·
se �l merc�� �e �re��ll.

quedat sense �eina i que no tenen pos·
sibilitats de trobar·ne cap més.
La campanya de recollida de bici·
cletes ijoguines a l’A ssociació esva dur
a terme en estreta col�laboració amb
la Fundació Formació i Treball (FiT),
una entitat social que es va crear pre·

F�rm�c�ó �tre��llre�l��z� elPr�gr�·
m� �’E��reg� S�c��l(PES), que ges���·
�� el rep�r��me�� �e r���, m��les �
equ�p�me��s per� l� ll�r�f�míl�es �m�
p�cs recurs�s �er�v��es per ��fere��s
serve�s s�c��ls (Càr���s, �j u���me��s �
�l�res e������s � �rg���smes).
després �e 20 ��ys �’�c�u�c�ó, els
v�l�rs que gu�e� l� sev� �c�u�c�ó c��·
���ue� se�� l� �r��sp�rè�c��, elv�lu�·
��r��� �els seus mem�res, el�re��lle�
xarxa i un alt grau d’autofnançament.

cisament per donar �eina a persones
que es troben en risc d’exclusió social.
Cal anotar que, en el moment de
tancar l’edició d’aquest anuari,la tas·
ca d’ajuda de la FiT j a havia arribat a
més de 200 persones, segons dades �a·
cilitades per la mateixa entitat.

Algunes de lesj oguines que es van recollir al local social amb motiu de la campanya.

anuari paS 2016
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DAtA: 12 de juny de 2016
LLoc: Barcelona

ActivitAt: recaptatòria

Cap nen
se�se b�go��!
al l�c�l s�ci�l ��m�é s’h�� rec�lli� li�res
de lle� � f�v�r de l� c�mp��y� del
b��c dels alime��s i l’o�r� S�ci�l

a llet és un dels aliments
més sol�licitats per part
de les entitats socials que
atenen col�lectius en risc d’exclu·
sió,però encara no se’n recull una
quantitat sufcient per garantir·
ne el consum mínim en �amí·
lies en situació de vulnerabilitat.
Per la seva banda, l’Organitza·
ció de les Nacions Unides per a
l ’A limentació i l ’A gricultura
(FAO) assenyala que un got de llet
aporta el 21% de les proteïnes i el
8% de calories i nutrients que ne·
cessita diàriament un menor de
5 anys.
Doncs bé, amb l’obj ectiu de
procurar disminuir en la mesura
en què �os possible aquest dèfcit

L

Els litres de llet recollits al
local social per la campanya
Cap nen sense bigoti!

Ban� dels Al�men�s
–

C. MotoRS, 122
08040 baRCELona

info@bancdelsaliments.org
–

El BancdelsAliments de Barcelonaés una
e��i��� s�ci�lse�se à�im de lucre ges�i�·
nada per una fundació privada benè�ca
i�depe�de��, �p�lí�ic�, �c��fessi���l i el
pri�cip�l��j ec�iu de l� qu�lés recuper�r

al nostre país, el Banc dels Ali·
ments i l’Obra Social ”la Caixa”
van unir es�orços per activar la
campanya Cap nen sense bigoti!,
queva signifcar un repte organit·
zatiu important i que va ser un
èxit rotund.
El propòsit quemoviaunacam·
panya d’aquesta índole era preci·
sament aconseguir que, a través
de les donacions voluntàries de
brics o d’ampolles de llet que �es·
sin les persones sensibilitzades
per aquesta necessitat, el màxim
nombre de nens de �amílies neces·
sitades pugui disposar d’aquest
aliment tan bàsic per al seu crei·
xement. Segons els responsables
del Banc d’A liments, els objectius
de la campanya eren recollir més
d’un milió de litres de llet.Un rep·
te enorme, que es va assolir.
I, com no podia ser de cap al·
tra manera,des de l’A ssociació del
Personal de ”la Caixa” també ens
vam voler a�egir a aquesta inicia·
tiva solidària i vam col�laborar·hi
tot adequant un espai de recolli·
da, que es va habilitar a la planta
2 del local social.
La campanya de recollida de
llet esva dur a terme a l’estiu.Con·
cretament, durant el mes de j u·
liol, tots els associats i benefcia·
ris van tenir coneixement que la
Soci també participava en aques·
ta iniciativa i hi van voler partici·
par. En el punt de recollida indi·
cat esvan anar acumulant elsbrics
i les ampolles de llet que es van
lliurar al Banc dels Aliments per·
què els distribuís entre els nens
de �amílies sense recursos.
Al local social dela Soci,la cam·
panya Cap nen sense bigoti!, amb
l’aportació d’Eurest, va recollir
més de 250 litres de llet.

els excede��s �lime���ris i dis�ri�uir·l�s
e��re les e��i���s l�c�ls perquè els f�ci�
�rri��r� les pers��es �ecessi��des.
Els �lime��s que dis�ri�ueix el b��c
dels alime��s pr�cedeixe� �àsic�me��
de l� s��repr�ducció i de les d���ci��s,
es re�e� i es dis�ri�ueixe� gr��uï��me��,
a través d’entitats benè�ques que, per la
sev� rel�ció direc�� �m� les pers��es
�ecessi��des, p�de�g�r���irque els �li·
me��s �rri�i� � qui els h� de re�re.
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DAtA: 10 de juliol de 2016
LLoc: Barcelona

ActivitAt: recaptatòria
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activitatS

Nedar contra l’esclerosi
L’ass�c��c�ó del Pers���l se sum� � l� c�mp��y� Mull�’�
�rg����z�d� per l� Fu�d�c�ó Escler�s� Múl��ple
esclerosi múltiple és una ma·
laltia neurològica crònica que
a�ecta el sistema nerviós cen·
tral.Les fbres nervioses estan envolta·
des i protegides per la mielina, una
substància �eta de proteïnes i greixos,
que �acilita la transmissió dels impul·
sos nerviosos.
L’esclerosi múltiple és una malal·
tia autoimmunitària. El sistema im·
munitari, que normalment ens prote·
geix de les malalties,reacciona contra
la mielina del sistema nerviós central.
Si la mielina és destruïda o malme·
sa, la comunicació neuronal es retar·
da o s’interromp i apareixen els símp·
tomes , que són amplis i v ariats
i que a�ecten de manera di�erent cada
persona. Entre els més comuns hi ha
la �atiga, la debilitat, trastorns visu·
als i problemes d’equilibri, entre d’al·
tres.
L’esclerosi múltiple és la segona
causa de discapacitat neurològica en
persones d’entre 20 i 40 anys i a�ecta
més les dones que els homes. Un 70%
de les persones amb aquesta malaltia
són dones i el 30% són homes. Es cal·
cula que a l’Estat espanyol hi ha 46.000
persones que pateixen esclerosi múl·
tiple, 7.000 a Catalunya.
En el marc de les activi·
tats de cessió de les instal·
lacions del Pla d’Acció So·
cial , l ’A ssociació es v a
sumar a la campanya Mu·
lla’t,organitzadaperlaFun·
dació Esclerosi Múltiple,
per donar suport a les més
de 7.000 persones a�ectades
per aquesta malaltia, no·
més a Catalunya.
Així, el 10 dejuliol, a la
piscina del local social de
la Soci es van dur a terme
diverses activitats relacio·
nades amb aquesta campa·
nya.Els associats i benefci·
aris que hi van participar
van nedar i van sumar els
metres solidaris a �avor de
la Fundació Esclerosi Múl·
tiple.

L’

Donacions
Per confrmar la distància acumula·
da,un col·laborador de la Fundació Esclerosi Múltiple es va encarregar de
comptabilitzar ivalidar els metres nedats entre tots.
LaFundacióEsclerosiMúltipletam·
béva disposar d’un estand per a laven·
da de productes de marxandatge i es
van recaptar donatius per a l’entitat
entre els usuaris del local social. Un
bon PAS... nedant a l’aigua.

Els participants
en la campanya
Mulla’t a punt
per llançar-se
a la piscina del
local social.

Funda��ó
es�l�r�s� Múl��pl�
–

C.taMaRit, 104
08015 baRCELona

info@fem.es
–

La Fundació Esclerosi Múltiple és
u�� e������ pr�v�d� se�se �f��y de
lucre ��scud� � b�rcel��� l’��y
1989 �m� l’��j ec��u de m�ll�r�r l�
qu�l���� de v�d� de les pers��es
�m�escler�s�múl��ple.aC���lu�y�,
h� h� 7.000 pers��es que p��e�xe�
�ques�� m�l�l���.
El seu ��j ec��u és m�ll�r�r l�
qu�l���� de v�d� de les pers��es
afectades per la malaltia i destinar
recurs�s e� l� recerc�. L’�c�u�c�ó
se ce��r� e�d�vers�s àm���s: ��f�r·
m�c�ó, ��e�c�ó �l p�c�e��, serve�s
de �eur�reh���l���c�ó � f�rm�c�ó �
��serc�ó l���r�l.
Perd���r� c��è�xerl� m�l�l���,
per c�p��rf��s � perse�s���l��z�r l�
s�c�e���, l� Fu�d�c�ó duu � �erme
c�mp��yes �l ll�rg de l’��y, c�m
el Mulla’t.

anuari paS 2016
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DAtA: 23 de juliol de 2016
LLoc: teverga (astúries)
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Secció: senderismo asturias
ActivitAt: compartida

El PAS com a eina
d’acolliment

Un moment
de l’excursió
organitzada per
Senderismo
Asturias per als
nens sahrauís.

L� secc�� Se��er�sm� as�ur��s �rg����z�
u�� excurs�� �mb �e�s s�hr�uís
a utilitat del PAS com a vehi·
cle per canalitzar unabona ac·
ció només depèn de cadascú.
Així, el delegat de Senderismo Astu·
rias,Javier FernándezVázquez,va con·
tactar amb una associació encarrega·
da de coordinar l’acolliment de nens
sahrauís entre �amílies asturianes,per
o�erir·se a organitzar·los unajornada
en la qual “els ensenyaríem dos dels
meravellosos paratges de les munta·
nyes de la nostra terra”, explicava.
L’associació d’acolliment de nens
sahrauís esva mostrar encantada i, el
23 dejuliol, els senderistes asturians
van convidar un grup de nen sahrauís
a visitar la Senda del Oso de Proaza i
el Parque de la Prehistoria de Teverga.
Com que també hi van participar les
seves �amílies d’acolliment, es va do·
nar la circumstància que el grup esva
ampliar també amb els “germans es·
panyols” respectius, i és que “l’associ·
ació d’acolliment recomana que les
activitats es �acin sempre en �amília”,
indicava el delegat.
La primeravisita esva �er al Cerca·
do Osero de Proaza, on el grup de la
Soci va estar acompanyat per un guia
de l’A sociación Oso que elsva explicar
com vivia l’ós bru i els va posar al cor·
rent de quina era la seva situació en
la serralada Cantàbrica.Tot seguit, el

L

grup va anar al Parque de la Prehisto·
ria de Teverga, queva incloure unavi·
sita també guiada a la Galería i a la Cu·
eva de Cuevas. L’itinerari es va com·
pletar amb la visita als tancats de
bisons europeus i de cavalls de Prze·
walski.

Efectes molt positius
El grup va dinar en un restaurant de
la zona.Lajornada havia obert lagana.
Va ser el moment de compartir les
anècdotes i de conèixer·se tots plegats
una mica més.
Una de les responsables de l’asso·
ciació d’acolliment va �er la refexió

As���a���nAs�ur�ana d� S�l�dar�dad ��n �l Pu�bl� Saharau�
–

C. PUERto dE CERREdo, 6
33207 Gijón

asturhamada@gmail.com
–

L’e������ �e�x el 1988 c�m u�� onG
se�se à��m �e lucre � �mb ����l ���e·
pe��è�c�� p�lí��c�, rel�g��s� � s����c�l.
Elseu àmb�� �’�c�u�c�� és el Pr��c�p��
�’as�úr�es, però ��mbé és membre �e
l� C��r������r� Es����l�’ass�c��c���s

següent: “Aquests nens presenten un
dè�cit a�ectiu important,per a ells un
simple somriure j a té un valor molt
més important que per a nosaltres;
per tant, el �et de veure que hi ha per·
sones, que no els coneixen de res, que
s’han preocupat per muntar·los un
dia en què tot és bonic, té uns e�ectes
molt positius per a ells”.
Abans del comiat, la secció Sende·
rismo Asturias va obsequiar els nens
sahrauís amb una motxilla, amb una
samarreta, material escolar i unes lla·
minadures. “Les cares de satis�acció
dels nens s’havien de veure”, indica·
va el delegat.

�’a m�s��� � S�l���r���� �mb el P�ble
S�hr�uí.
L� sev� ��sc� se ce��r� � ����r
sup�r� �lp�ble s�hr�uí e� l� sev� c�u·
s�. E� c��cre�, l’e������ ges����� pr�·
� ec�es �’�� u� hum�����r� �c��per�c�� �l
�ese�v�lup�me�� e� els c�mps �e
refug���s �e t����uf (algèr��), el pr�·
� ec�e “V��c��ces e� p�u” � l� se�s�b�·
l��z�c�� �e l’�p���� públ�c� s�bre el
conficte sahrauí,així com la denúncia
�e l� v��l�c�� �els dre�s Hum��s e�
els �err���r�s �cup��s pel M�rr�c.
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DAtA: 15 d’agost de 2016
LLoc: Barcelona

ActivitAt: cessiÓ
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Una remullada a la Soci
Els �e�s �e l� Fu���c�ó C�m��l g�u�e��e�
�e l� p�sc��� �el l�c�l s�c��l �e l� S�c�
na de les opcions del Pla d’A c·
ció Social és posar les in�ra·
estructures de les instal·
lacions socials de l’A ssociació del Per·
sonal a disposició de les entitats del
tercer sector social que sol�licitin �er·
ne ús per dur a terme les seves acti·
vitats.
En aquest marc de col�laboració,
la Soci va renovar amb la Fundació
Comtal la cessió de l’ús de la piscina
del local social, que l’estiu passat es
va �er per primera vegada, perquè
aquesta entitat pogués completar·hi
el programa d’activitats d’estiu adre·
çat als nois amb risc d’exclusió soci·
al en els quals centra la seva atenció.
Així, durant la segona quinzena
del mes d’agost, els nois i noies van
venir regularment a la piscina de la
Soci, acompanyats dels seus moni·
tors. S’hi van banyar i hi van �er acti·
vitats diverses, relacionades amb el
medi aquàtic.
“La vostra piscina ens va molt bé
per �er els nostresj ocs i, d’altra ban·
da, per a aquests nois, acostumats a
viure en entorns complicats, tenir la
possibilitat de venir aquí i poder gau·
dir d’unesj ornades d’estiu en un en·
torn com aquest els aixeca l’ànim i
els va molt bé”, refexionava un dels
monitors de la Fundació Comtal.
Les visites a la nostra piscina eren
el complement idoni a les activitats
d’estiu que la Fundació Comtal ha·
via programat per als nois.

u

És un ���
El �et de posar a disposició de col·
lectius d’entitats del tercer sector les
nostres instal�lacions i el �et de com·
provar que les associacions, �unda·
cions o centres educatius d’alumnes
amb discapacitats que ho han sol·
licitat i que en �an ús se senten còmo·
des a casa nostra, és un motiu de sa·
tis�acció.
Però, a més a més, és una acció
que rea�rma l’essència polièdrica
del Pla d’Acció Social de la Soci, en·
tès com un proj ecte que té si més no
la voluntat d’abraçar totes les possi·

Dos dels infants de la Fundació
Comtal que es van banyar
a la piscina del local social.

Funda��ó c�m�al
–

C. FoRn dE La Fonda, 5, baixoS
08003 baRCELona

comtal@comtal.org
–

Puc �pre��re � ser ��� es�u�����. Puc
ser c�mpe�e�� � �r���r fe���. Puc ser
es��m�� � fel�ç. te��r u�� �p�r�u����� �
c��v��r l� mev� v���. S� �uv�ls,j � puc!
L� Fu���c�ó C�m��l és u�� �rg�·
���z�c�ó �� lucr���v� que �re��ll�, �es

bilitats de col�laboració i d’aj uda so·
cial que des de l’Associació es pugui
prestar, tant des del vessant perso·
nal, amb el concurs de les seccions i
de les persones, com material, com
va ser el cas amb la Fundació Social,
cedint la piscina per a les seves acti·
vitats socials.

�e l’��y 1994, �l ��rr� �el C�sc a���c
�e b�rcel��� perquè els ��f���s, ���·
lesce��s �j �ves e� s��u�c�ó �e r�sc
s�c��l ���gu�� �p�r�u�����s �e fu�ur.
C��ve�çu�� que fer��r�� és �m·
presc�����le per u��f�c�r esf�rç�s,
�c��segu�r ��j ec��us � ���e��r resul·
���s més s���sf�c��r�s, l� Fu���c�ó
C�m��l es c��r���� �m� �l�res e���·
���s �el �ercer sec��r, esc�les, ��s��·
� u�s , ce�� res �er�v��� rs � serve�s
s�c��ls.

anuari paS 2016
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DAtA: 27 d’agost de 2016
LLoc: don orione (astúries)

Secció: senderismo asturias
ActivitAt: compartida

Amics per sempre
L� secció Se��erism� as�uri�s c��vi�� els ��is
�el Ce��r� d�� ori��e � l’�qu�ri �e Gij ó�
ls nois amb discapacitat �ísi·
ca i psíquica del Centro Don
Orione de Posada de Llanes
d’Astúries van compartir unaj orna·
da d’activitat lúdica que, per tercer
any consecutiu, els van organitzar
els companys de la secció Senderis·
mo Asturias.
Va ser el 27 d’agost i, en aquesta
ocasió, no es va tractar de �er una ex·
cursió a la muntanya, sinó de visitar
un dels llocs emblemàtics de Gij ón,
“que estàvem segurs que els agrada·
ria molt als nostres amics de Don Orio·
ne de veure,j a que sabíem que no hi
havien anat mai”, explicava el dele·
gat de la secció dels senderistes astu·
rians,J avier Fernández Vázquez.
Concretament, els companys de
la Soci van portar els seus convidats
a conèixer les criatures que habiten
les aigües de l’aquari de Gij ón, on
van completar un recorregut per 60
aquaris en què van veure mostres de
fora i �auna dels rius asturians i de
la costa cantàbrica, però també del
mar Carib , dels oceans Pací�ic, Ín·
dic i Atlàntic, i també del mar Roig,
juntament amb més de 5.000 espèci·
es distintes, com ara salmons, angui·
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les, pingüins, taurons toro, tortu·
gues...
Els companys senderistes, els nois,
els monitors i els �amiliars van tenir
l’oportunitat de conversar sobre la
visita en el dinar que van �er plegats.
També van recordar les sortides dels
anys anteriors i van passar una esto·
na molt agradable. Per acabar d’en·
dolcir la j ornada, el grup va �er un
volt pel poble i alguns van comprar
dolços nadalencs en una con�teria.

Amics per sempre
Sobre l’experiència agradable d’ha·
ver repetit per tercer any consecutiu
una activitat compartida amb els nois
del mateix centre Don Orione, el de·
legat de la secció dels senderistes as·
turians reconeixia: “Amb els nois de
Don Orione és la tercera vegada que
ens trobem per passar una j ornada
j unts i a cada nova trobada més in·
tensa es �a la relació amb ells. J a es
pot dir que som vells coneguts i tant
els nois com els responsables del cen·
tre ens han transmès el seu agraï·
ment per la nostra col�laboració, j a
que ells necessiten �er activ itats
d’aquest tipus”.

c�n�r� D�n or��n�
–

CaRREtERa dE La RobELLada,
S/n
33594 PoSada dE LLanES

www.orioneasturias.org
–

ElCe��r� d��ori��e és u�� e��i���
se�se à�im �e lucre que ges�i���
u�� resi�è�ci� que �ó�� sup�r� �
pers��es que ��es p��e�v�lerper
elles m��eixes, �m� l’��j ec�iu que
es pugui� i��egr�re� l� mesur� �e
les p�ssi�ili���s � l� s�cie��� i pr�·
p�rci���r·l�s u�� ���� qu�li��� �e
vi��.
am� els v�l�rs cris�i��s gui���
l� sev� �c�u�ció, u� �l�re ��j ec�iu
�elCe��r� d��ori��e és �r��sme·
�re � l� s�cie��� elv�l�r que per si
m��eix� �é l� pers��� �isc�p�ci��·
��, �efe�s�r·�e els i��eress�s i
implic�rl� s�cie��� e� l� ��sc� �e l�
sev� i��egr�ció s�ci�l.
El Ce��r� d�� ori��e pres��
servei � 170 pers��es �m� �lgu��
�isc�p�ci��� i��el�lec�u�l.

Ja és el tercer any que Senderismo Asturias organitza activitats per als amics del Centro Don Orione.
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DAtA: 24 de setemBre de 2016
LLoc: cadis

Secció: vela cádiZ
ActivitAt: compartida
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activitatS

Els dofns i el bon gest
L� secc�ó Vel� Cá��z creu� l’es�re� �e
G�br�l��r �mb els ���s �e Pequeñ� tes�r�
n el moment del comiat un
noi d’origen magrebí liva dir
al delegat de Vela Cádiz :
“Quan quedem per a la pròxima?”...
“J a ho veurem”, li va respondreJuan
Ramón Rodríguez. “La propera vega·
da us convidem a berenar al nostre
centre, oi que sí?”,va dir un altre noi,
mirant de reüll un dels monitors que
assentia somrient.Aquest és l’esperit
del PAS.
La sortida amb vaixell per albirar
dofns i cetacis que va preparar Vela
Cádiz amb els nois del centre d’aco·
lliment Pequeño Tesoro de Chiclana
estava prevista per al matí, però des
del Servei Marítim de l’estret de Gi·
braltar es va in�ormar que els vents
de llevant bu�aven �ort i que es desa·
consellava sortir de port.
En aquest punt esva imposar la ca·
pacitat d’improvisar per resoldre si·
tuacions dels nostres companys.Així,
la primera activitat va consistir en
una visita a una exposició de cotxes
antics que �eien a Tari�a. Tot seguit, i
abans de dinar, el grup va visitar el
Centre de Busseig de Tari�a i el Cen·
tro Interpretativo Observatorio, que
estudia la migració de les aus a través

E

de l’estret de Gibraltar. Finalment, a
l’hora indicada el grupva pujar abord
d’un vaixell de 24 metres d’eslora.
Els nois del centre i els flls dels as·
sociats van congeniar de seguida els
uns amb els altres, “la qual cosa la ve·
ritat és que va ser un detall que vam
valorar molt”, explicava un dels mo·
nitors del centre.
La mirada de tots denotava expec·
tació. De mica en mica, però, les ca·
res no transmetien impaciència sinó
desànim. I és que, després d’una hora
i mitj a de travessia, no hi havia rastre

As���a���n P�qu�ñ� t�s�r�
–

EdiFiCio REtoRtiLLo, 1
11130 CHiCLana dE La FRontERa

p.tesorochiclana@hotmail.com
–

L’as�c��c�ó� Pequeñ� tes�r� �e Ch�·
cl��� �e l� Fr���er� és u� ce�� re
�’�c�ll�me�� �e me��rs, que fu�c��·
�� e� règ�m ���er� � �cull �e�s �� �ves
e� e���s c�mpreses e��re els 12 � els
17 ��ys.

dels dofns i cetacis... I quan el desà·
nim semblavavèncer defnitivament,
molt a prop de la costa de Tànger,una
veu a bord va cridar: “Dofns a estri·
bord!”.Des d’aquell moment,un banc
de dofns va envoltar la nau.
El vaixell va tornar a port a quarts
de nou delvespre.Va ser en el moment
del comiat en què, igual que a l’estiu
en la sortida dels caiacs amb alguns
d’aquests nois, “tots ensvolien expres·
sar el seu agraïment i ens demanaven
que ens tornéssim a veure aviat”,
apuntavaJuan Ramón.

aques� ce��re rep �ques�s ���s
�eleg��s per l� ju��� �’a ���lus��.
Els ���s v �ue� e� el ce�� re �e
l’as�c��c�ó� Pequeñ� tes�r� �ur���
��� l’��y � l’�b� ec��u �el pers���l que
pres�� els seus serve�s e� el ce��re
s’�r�e��� bàs�c�me�� � pr�cur�r u�
c���ex� �e ��rm�l����, e� el qu�l els
���s pugu�� �ese�v�lup�r l� sev�
pers���l���� � rel�c���s pers���ls, el
més sembl��� �l que es pugu� �c�s·
��r � l’�mb�e�� �’u�� ll�r f�m�l��r.

Les cares dels nois de Pequeño Tesoro quan van veure els dofns són la millor recompensa.
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DAtA: 29 d’octuBre de 2016
LLoc: múrcia

Secció: fútBol sala murcia
ActivitAt: compartida

G���y��
�b��s dej �g��
L� secc�ó F�t��l S�l� Murc�� j ug� un p�rt�t m�lt
espec��l �m� nens �m� sín�r�me �e d�wn

er segon any consecutiu,
la secció Fútbol Sala Mur·
cia v a col�laborar amb
l’Asociación para Personas con
Síndrome de Down (ASSIDO) en
una activitat emmarcada en el
PAS, a la qual van assistir els com·
panys de la secció amb els flls i
altres �amiliars, i els nois d’A SSI·
DO, també acompanyats de �ami·
liars i dels monitors.
Es tractava de �er un partit de
�utbol unifcat que, òbviament,
estava guanyat abans dejugar·lo.
“L’estat d’ànim dels j ugadors
transmetia una sensació d’entu·
siasme”, explicava el delegat de
la secció murciana, PedroJ osé Sa·
las Hoyos. Els equips van quedar
ben equilibrats i eljocva ser molt

p

A través del PAS, la secció Fútbol
Sala Murcia sap treure el millor
partit a la seva activitat.

ASSiDo
–

PLaZa boHEMia, 4
30009 MúRCia

info@assido.org
–

L’as�c��c�ónp�r� Pers�n�s c�nSín�r�me
�e d�wn (aSSido) és un� ent�t�t �’àm��t
est�t�l, �m� represent�c�ó en ��verses
�em�rc�c��ns.
L� �eleg�c�ó �e M�rc�� es �e��c� �l
tr�ct�ment, sup�rt, �tenc�ó, f�rm�c�ó �

renyit, amb una dinàmica ràpi·
da, unes banquetes que no para·
ven de veure com es produïen els
canvis i com els gols d’uns i altres
anaven puj ant al marcador.
“El gran regust que havia que·
dat de l’experiènciaviscuda l’any
passat es va repetir enguany, és
un partit molt especial”, explica·
va el delegat de la secció murcia·
na, PedroJ osé.
Les mostres d’a�ecte,amb abra·
çades i somriures d’orella a ore·
ll a , amb l e s qu al s el s j ov e s
d’A SSIDO van saludar els com·
panys murcians i la imatge de tots
elsjugadors abraçats al mig de la
pista quedarà gravada en la me·
mòria dels assistents”.
La j ornada es va completar,
comj a estava previst, amb un di·
nar conj unt en el qual “vam po·
der comprov ar la sensibilitat
d’aquests nois i la vàlua dels seus
monitors”, indicava un compo·
nent de la secció murciana.

Tercer partit
Entre els companys de la secció i
els monitors i nois d’A SSIDO es
van comentar moltes coses du·
rant l’àpat, tal com comentava el
delegat: “Ens van explicar el seu
proj ecte d’integració d’aquest
nois en el mercat laboral, dels ha·
bitatges preparats perquè puguin
gaudir d’unavida autònoma, així
com també d’altres activitats que
�an al centre amb una dinàmica
companyia de dansa”.
Però, també l’Associació del
Personal va ser motiu de conver·
sa: “Estaven molt agraïts del nos·
tre gest i volien conèixer moltes
coses de la Soci”. E�ectivament,
hi haurà tercer partit!

�nclus�ós�c��l�e pers�nes�m�sín�r�me
�e d�wn � ��sc�p�c�t�t �ntel�lectu�l, �es
�elseu n��xement ��lll�rg �e t�t� l� sev�
v���. M�ll�r�rl� qu�l�t�t �ev��� �e les per·
s�nes � les f�míl�es, l� �ntegr�c�ó �ej �ves
enelmerc�t l���r�l� l’���pt�c�ó �els h�·
��t�tges, en un pr�gr�m� per f�c�l�t�r l�
vida autònoma dels nois,fgurenentre els
��j ect�us �’aSSido.
a més,aSSido t�m�é ��sp�s� �’un�
c�mp�ny�� �e ��ns�,�’equ�ps esp�rt�us
� �’un t�ller�e lleure.
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DAtA: 11 de novemBre de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: música moderna Barcelona
ActivitAt: recaptatòria
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El local social es va omplir de bona música, de molta passió i de bones intencions.

Això és música i és passió
L� secc�ó M�s�c� M��er�� b�rcel��� �rg���tz�
un gran recital a benefci de la Fundació Lluís Lach
l recital Llach, de Verges a Ítaca , en una sala auditori ple·
na a vessar, va ser un èxit ro·
tund. Durant més de dues hores, els
components de la secció Música Mo·
derna Barcelona, més companys de
Cant Coral i també de la Teatral,van
interpretar més d’unavintena de can·
çons destacades de la discografa d’un
cantautor la música del qual ultra·
passa els límits purament musicals,
com Laura ; El bandoler ; Venim del nord,
venim del sud ; T’estimo ; País petit … així
com les imprescindibles La gallineta,
L’estaca, Cal que neixinf ors a cada instant , etcètera. Un repàs en què es va
poder apreciar també el canvi de re·
gistre que experimenta la música de
Llach.
Però hi havia moltes més coses.
Així, es va proj ectar un audiovisual
que, amb la música de Viatge a Ítaca
de �ons, repassava la vida de Lluís
Llach, amb algunes �otografes cap·
tades pocs dies abans del recital de
la Soci. El moment realment de pell
de gallina es va produir amb la pro·
j ecció (gentilesa de Mediapro) dels 8
minuts de la cançó Camp anades a
mort , enregistrats en un concert aVi·
tòria (País Basc) el 2006, de la pel·
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lícula de Lluís Danés, La revolta p ermanent . Espectacular!

Especialment satis�ets es van mos·
trar tant Fermí Puig, productor i guio·
nista,com Beno Macias,director musi·
cal i també guionista. Inclòs dins del
PAS, els assistentsvan pagar 10 euros i
larecaptació obtingudaesdestinaràín·
tegrament ala�undació queLluísLlach
ha impulsat al Senegal.

Magnífic!
La vetllada també va comptar amb els
músics pro�essionals Amadeu Cases i
Eduard Iniesta.Així, l’A madeu va o�e·
rir unes versions amb tocs de blues de
Despertar i de Per un
tros del teu cos ,mentre
quel’Eduardvao�erir
Fundació Lluís Llach
unameravellosaisen·
–
tida La madame . Tots
C. SEPúLVEda, 147, PRaL. 1a
dos van posar el bri·
08011 baRCELona
llant punt fnal amb
fundacio@fundaciolluisllach.cat
Vaixell de Grècia (amb
–
unbusuqui grec a les
La Fundació Lluís Llach té com a fnalitat el desenvo·
mans de l’Eduard).
lup�me�t s�c��l,ec��òm�c,cultur�l�e�uc�t�u�’�que·
Apoteòsic!
lles s�c�et�ts que per l� sev� lle�gu�,cultur� �s�tu�c�ó
També hivan ser,
s�c��l p��e� ésser qu�l�f�c��es �e m���r�tàr�es �/�
com a convidats, les
mere�xe��res �’u�� espec��l pr�tecc�ó.
persones que han es·
L� Fu���c�ó té ��s pr�j ectes e� curs � l� c�mu��·
tat clau en la carrera
t�t rur�l�e P�lm�r��, reg�ó �e S��e S�l�um, �e cultur�
pro�essionaldeLlach:
serer, m���r�tàr�� �lSe�eg�l. El pr�mer pr�gr�m� és el
Joan Molas,NúriaBa·
“y���m�·M�rem�r” � té c�m � ��j ect�u pr�m�ure l�
talla,LauraAlmerich
pesc� s�ste���le. El seg�� és l’“a�em més llu��” � se
i Andreas Claus, als
ce�tr� e� l’e�uc�c�ó � l� f�rm�c�ó ��f�rmàt�c� � l� reg�ó,
qui els costava donar
��xí c�m f�c�l�t�r les p�ss���l�t�ts �e c�mu��c�c�ó �
crèdit al que veien,
tr�vés �’i�ter�et.
“sobretot tractant·se
demúsicsamateurs”.
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DAtA: 25 de novemBre de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: música moderna Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

Cantar amb el cor
i contra el càncer
L� secc�ó Mús�c� M�der�� b�rcel���
fa un concert a bene�ci de l’Associació
Esp��y�l� C��tr� el Cà�cer

a secció Música Barcelona
té diverses bandes que to·
quenversionsdelsclàssics
del pop i del rock estatal i interna·
cional.Assagen amb regularitat i,
sobretot, el seus objectius són as·
solir prou nivell per poder �er con·
certs amb públic.I ho aconseguei·
xen.
És el cas de La Banda, amb el
company Del�í Urgelés al capda·
vant. Inclòs en el Pla d’Acció So·
cial de l’A ssociació, el grup de Mú·
sica Moderna Barcelona va �er so·
nar la seva música,durant gairebé
dueshores,davant d’unpúblicpar·
ticipatiu i entregat, queva cantar
i ballar al so dels clàssics que van

L

La Banda de la secció Música Moderna
Barcelona va tocar contra el càncer.

Ass���a��� espany�la
c�n�ra �l càn��r
–

C. MaRC aURELi, 14, baixoS
08006 baRCELona

barcelona@aecc.es
–

L’A ECC de Barcelona està formada per
v�lu�t�r�s,s�c�s � pers���lc��tr�ct�t �m�
u���j ect�uc�mú… llu�t�rc��tr� elcà�cer
t�t l�der��t l’esf�rç de l� s�c�et�t esp�·
�y�l� perd�sm��u�rl’�mp�cte pr�v�c�t per

anar sonant de les guitarres, el
baix i la bateria del nostre grup.
El repertori de La Banda conté
una relació de peces que arran·
quen en alguns dels clàssics dels
anys seixanta i va englobant can·
çons de diverses etapes fns a com·
posicions actuals. Així doncs, en
el concert contra el càncer es van
sentir cançons com els Twist And
Shout, LetItBe , TimeIs Tight, Unchain
My Heart , Wonderf ul Tonight ,Acabo
de llegar ... Unes peces interpreta·
des amb passió, que van �er resso·
nar les parets de la sala auditori i
que van satis�er les expectatives
de les més de 200 persones que es
van aplegar a la sala BeCool de Bar·
celona.
“Ens ho vam passar molt bé
dalt l’escenari i els qui hanvingut
a sentir·nos i a participar del con·
cert amb nosaltres ens han dit que
s’ho han passat molt bé”, ens ex·
plicava Del�í Urgelés després de la
vetllada.

c�n�ra �l �àn��r
La recaptació que esva obtenir per
la venda de les entrades, j unta·
ment amb les aportacions que es
van �er a través de la fla zero que
esva habilitar,va superar la quan·
titat de 1.660 euros, queva ser en·
tregada a l’A ssociació Espanyola
Contra el Càncer.
Com a representant d’aques·
ta emblemàtica entitat social que
�a tants anys que lluita contra
aquesta malaltia, va assistir a la
vetllada el membre del seu con·
sell executiu, Fèlix Capella, que
va agrair el gest de La Banda en la
lluita per combatre la malaltia
del càncer i la presència del pú·
blic al concert.

�quest� m�l�lt��, m�ll�r�r l� qu�l�t�t de
v�d� de les pers��es que l� p�te��e� ��j u·
d�rels seus f�m�l��rs. L’a ECC ��tegr� p�·
c�e�ts, f�m�l��rs, pers��es v�lu�tàr�es �
pr�fess����ls quetre��lle�j u�ts perpre·
ve��r, se�s���l�tz�r, �c�mp��y�r les per·
sones i �nançar proj ectes d’investigació
��c�lòg�c� que permet�� u� m�ll�rd��g·
�òst�c � tr�ct�me�t.
L’a ECC és prese�t � t�t Esp��y�,�m�
u�� ��r�� de 52j u�tes pr�v��c��ls. L� seu
ce�tr�lés � M�dr�d.
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DAtA: 17 de desemBre de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: pintura Barcelona, teatre Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

anuari paS 2016
activitatS

Una festa maca i amb caliu
El n���l � l� S�c� reu�e�x f�míl�es �’�ss�c���s �l l�c�l s�c��l,
�� f�� �c��v����s � c�l�l�b�re� �mb ‘L� M�r��ó’ �e tV3
a ser unaj ornada maca.Amb
més o menys grau, però se·
gur que ens passa a tots, a me·
sura que s’acosta el Nadal, el seu es·
perit se’ns posa a dins, ens asserena
els ànims i ens aj uda a mirar·nos les
coses amb més serenor. Doncs bé, la
Festa de Nadal a la Soci també va beu·
re d’aquest sentiment nadalenc.
Així, les gairebé 200 persones, en·
tre adults i nens, que van puj ar fns
al local social per participar d’aques·
ta j ornada de relació i convivència
entre amics s’ho van passar molt bé
tot gaudint d’un dia a la Soci, en bona
companyia i en un ambient ben agra·
dable i distès.
Hi havia preparades activitats cul·
turals, divulgatives i de lleure que
van començar a les dotze del migdia
i es van allargar fns a la tarda.
Van tenir molta tirada els tallers
de decoració nadalenca i de cartes als
Reis Mags, organitzats per la secció
Pintura Barcelona i que van agradar
molt als nens que hi van participar.
“Els nens han demostrat tenir molta
gràcia en les manualitats”, ens expli·
cava un dels organitzadors del taller.
Les �amílies que es van quedar a
dinar al restaurant del local social
van menj ar la sopa de galets amb pi·
lota i a les postres van rebre la visita
en exclusiva de tot un Rei Mag que,
acompanyat del seu patge, va reco·
llir les cartes, un per un , de tots
els nens que, amb unes cares que ho
deien tot, aproftaven també per �er·
se una �otografa amb tan il�lustre i
màgica persona.
A la tarda, els més menutsvan tor·
nar a ser els protagonistes d’un altre
moment que mai no �alta en les ce·
lebracions nadalenques a la Soci, com
és el tradicional �er cagar el tió, amb
molts obsequis gentilesa de Cosmo·
Caixa i d’entitats col�laboradores de
l’Associació. Tot seguit va tenir lloc
un dels altres plats �orts de laj orna·
da, amb l’espectacle de màgia per a
grans i petits a càrrec de Tumago. La
cirereta a una j ornada rodona la va
posar la Teatral amb Els pastorets , un

v

La Festa de Nadal a la Soci combina
tradició, cultura, alegria i solidaritat.

La Marató d� tv3
–

donatiUS

Per i��er�e�, � �r�vés �el p�r��l �e ��·
����us �e ”l� C��x�”.
Prese�c��lme��, � �r�vés �els c��xers
�u��mà��cs �e ”l� C��x�”,�lc�mp�e �ú·
mer� ES42 2100 0555 31 0201001500
–

La Marató �e tV3 és u� pr�j ec�e s�l�·
��r� �mpuls�� pertelev�s�ó �e C���lu·
�y� � l� Fu���c�ó L� M�r��ó �e tV3,

muntatge amb una cinquantena d’as·
sociats i benefciaris implicats. En el
marc del PAS, com cada any la Festa
de Nadal a la Sociva recaptar 1.825,09
euros per a La Marató de TV 3.

p���er� l’Es��� esp��y�l, que rec�p��
diners per a la investigació científca
�e m�l�l��es ��gu�r�bles � se�s�b�l��z�r
l� p�bl�c�ó. El pr�gr�m� �é u�� �ur�·
�� �e 15 h�res � c��� ��y rec�p�� u��
m��j ��� �e 7 m�l���s �’eur�s, � més �e
ge�er�r u�� gr�� m�b�l��z�c�ó c�u��·
���� �rreu �el p�ís per �rg����z�r
�c�es p�r�l�lels per rec�p��r f��s.
E�gu��y, La Marató �e tV3 es�à
ce��r��� e� l’�c�us � les les���s me�ul·
l�rs � cerebr�ls �r�umà��ques.

anuari paS 2016
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DAtA: 17 � 18 de desemBre de 2016
LLoc: Barcelona

Secció: teatre Barcelona
ActivitAt: recaptatòria

‘Els p�s�o�e�s’ de l� te����l
L� secc�ó te��re b�rcel��� represe��� el clàss�c
����le�c � c�l·l���r� �m� ‘L� M�r��ó’ �e tV3
mb un text que era unabarre·
j a dels textos clàssics de Pitar·
ra i de Folch i Torres, amb al·
guns �ragments de collita pròpia i la
supressió dels passatges que es van
considerar més pesats, la companyia
de la secció Teatre Barcelona, la Tea·
tral,va tenir l’encert i el talent de cla·
var·la amb Els pastorets .
La Teatral va �er dues representa·
cions a la sala auditori del local social,
que es va omplir de públic tant en la
primera sessió, que va tenir lloc en el
marc de laFesta de Nadal ala Soci,com
també en la que es va �er l’endemà.
La particularitat d’aquest proj ec·
te és que la secció Teatre Barcelonava
voler·lo obrir a tots els companys. “Vo·
líem que aquests Pastorets �ossin un es·
deveniment molt participatiu en què
intervinguessin tots els membres
d’aquesta gran �amília que és la Soci
que volguessin i que poguessin”, ex·
plicava la delegada de la secció M.Vic·
tòria de Lucas.
La respostava superar les expecta·
tives i més d’una cinquantena d’asso·
ciats i benefciaris, entre components
de la Teatral i col�laboradors ocasio·

a

nals, adults i nens, van completar el
repartiment d’una obra coral com és
aquest clàssic de l’escena nadalenca.
Cal destacar que, en el marc del
PAS,un delspapersprincipalsdel’obra
el va representar un noi amb síndro·
me d’A sperger. No és la primera vega·
da que aquesta entitat i la secció de te·
atre col�laboren en la incorporació de
nois en les produccions de la compa·
nyia.

Pares i flls
Així, amb diables i pastorets que no
solament actuaven i ballaven, l’obra
va esdevenir un passatge molt diver·
tit, molt entretingut i, també, molt
“teatrer”, amb avis, pares i flls com·
partint l’escenari,tots sota la direcció
de Xavier Doz. “Hem participat en la
�unció el meu fll i j o, cosa que ha es·
tat una experiència molt maca”, ex·
plicava un associat vestit de pastor a
la sortida de la �unció. “M’ho he pas·
sat moltbé”,assentia el petit,amb bar·
retina i samarra. Els pastorets de la Te·
atral van portar la màgia del Nadal a
la Soci i van col�laborar amb La Marató de TV3.

Els de la Teatralvan ser uns Pastorets divertits i, sobretot, participatius.

Un dELS PaPERS
PRinCiPaLS dE L’obRa
Va SER intERPREtat
PER Un joVE aMb
SíndRoME d’aSPERGER
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DAtA: 27 de desemBre de 2016
LLoc: huelva

Secció: gastronomía huelva “el choco”
ActivitAt: compartida

anuari paS 2016
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Cuina, cultura i acció social
L� secc�ó G�str���mí� Huelv� “El Ch�c�” �rg���tz�
u� t�ller �e cu��� �mb l� Fu���c�ó� V�l��cc�
El Dia de Cuina
n el marc del PAS,la secció Gas·
aplicacions culinàries que té”, expli·
tronomía Huelva “El Choco” EnelDiadeCuinadelasecciódela Soci, cava la delegada, Elisa Coder.Als nois
va celebraruna activitat al Dis· es tractava de donar unes pautes als se’lsva passar el matívolant,aprenent
tricte V de Huelva, una zona peri�èri· nens perquè aprenguessin coses bàsi· a cuinar i assaborint el que prepara·
ca on la FundaciónValdocco hi realit· quesdelacuina,aconèixerelsaliments, ven.
za un ambiciós projecte social.Es trac· a provar sabors nous i a descobrir tex·
L’objectiu és que, “amb tallers com
ta d’una àrea amb més de 20.000 turestocant elsaliments amb lesmans. aquest, els nens aprenguin a cuinar i
habitants,distribuïts en setbarris que,
Concretament, “vam tocar la pas· a �er·se un menú”.El proper dia, “i per
a començaments de la dècada passa· ta de �ull i les múltiples possibilitats i aclamació”, tocarà paella i pizza.
da, es trobaven en una
situació greu d’exclu·
sió social i sense cap
perspectivadetrans�or·
mació.
En el Districte V hi
havia col�lectius molt
vulnerables i amb pro·
blemes multidimen·
sionals: delinqüència
i drogues, aturats de
llarga durada, perso·
nes d’ètnia gitana no
integrades, gent gran
sola i sense recursos,
dones sense �ormació
ni �eina, j oves sense
perspectives... Però la
situació està canviant
progressivament.
En aquest sentit, i
pel que �a als nens, els
tècnics socials desta·
quen la importància
de conscienciar·los des
de molt petits que l’ali·
mentació sana i equi·
Els companys de Huelva ensenyen a cuinar els nois d’un barri en risc d’exclusió social.
librada és un �actor vi·
tal per al seu creixement i la bona sa·
lut.
�e v��� �els c�l�lect�us més �esf�v�·
A més a més, se’ls proposa �er ac·
Funda���nvald����
r�ts.
–
tivitats de treballs manuals, que si·
C. GLadioLo S/n
E� l� sev� tr�j ectòr��, l� Fu���·
guin divertides per a ells, amb la qual
21005 HUELVa
ción Valdocco ha aportat benefcis a
cosa s’a�avoreix i s’estimula el seu
valdocco@valdocco.org
l� pr�ví�c�� �e Huelv� e� l’àmb�t �e
aprenentatge i, en el cas que ens ocu·
–
l� f�rm�c�ó � l� ��serc�ó l�b�r�l �e
pa, tenen una fnalitat saludable i �o·
L� Fu���c�ó�V�l��cc� es cre� l’��y
l�j �ve�tut, p�s��t sempre l� pers�·
menten la companyonia, el treball en
1985, gràc�es � l’�mpuls � m�t�v�c�ó
�� e� el ce�tre �e l’�cc�ó e�uc�t�v�,
equip i altres valors.
�’u� grup �e pers��es que s’��e�t�·
�fer��t·l� t�t el sup�rt per p�rt �els
Al taller de cuina de la secció Gas·
fcaven amb la flosofa i la pedagogia
v�lu�t�r�s.
tronomía Huelva “El Choco” van as·
s�les���es, �mb l� v�lu�t�t �e ����·
L� Fu���c�ó�V�l��cc� és e�t�t�t
sistir 15 nens de diverses edats, a par·
m�tz�r el c�l�lect�uj uve��l, �mb l’�b·
resp��s�ble �el Pl� i�tegr�l per �l
tir dels 10 anys, i va comptar també
j ect�u últ�m �e m�ll�r�r les c����c���s
d�str�cte V �e Huelv�.
amb la col�laboració de personal de la
Fundación Valdocco.

E
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“Compartir el talent”
Dins el marc del Pla d’Acció Social, però amb unes característiques més o menys comunes que
fan referència a la concepció, posada en
marxa, durada en el temps de l’activitat,
nombre de participants, etc., aquestes activitats estan englobades en la categoria
de “Compartir el talent”.
Es tracta de posar en marxa projectes
en col·laboració amb altres entitats que es
dediquen a la funció i assistència social,
amb la voluntat de posar els coneixements
dels nostres associats i beneficiaris a disposició de programes d’educació, formació, assistència, promoció i divulgació
d’una activitat cultural o esportiva amb
finalitats sempre altruistes.
En qualsevol cas, són projectes transversals, ja que els posen en pràctica els nos-

tres associats, ja sigui a títol individual o
a través de les seccions, i repercuteixen directament sobre col·lectius concrets.
El període que abraça aquesta publicació inclou quatre projectes “Compartir
el talent” d’aquestes característiques,
en els quals l’Associació del Personal de
”la Caixa”, a través del Pla d’Acció Social,
ha pres part d’una manera molt activa i
protagonista.
Es tracta del projecte d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya, del programa “Internet per a gent gran”, del Projecte Coach per ajudar les persones a trobar
feina i de la convocatòria del certamen literari i edició del llibre Mira’m als ulls.
A continuació presentem la cronologia dels quatre projectes “Compartir el talent” del PAS que inclou l’Anuari 2016.

Posem en marxa
projectes en
col·laboració amb
altres entitats
que es dediquen
a l’assistència
social
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Data: 14 � 15 de gener de 2016
LLoc: Madrid/barcelona

activitat: coMpartir el talent
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A��� d�l p��� ���� c�a�h
a Mad��d � Ba���l��a
l’asso�i��ió ��� P�rson�� v��or� positiv�m�nt
�� �o�·��bor��ió �mb �� Fun���ió exit
l Proj ecte Coach de la
Fundació Exit , amb el
qual l’Associació del Personal de ”la Caixa” ha col·laborat
activament amb la participació
dels seus associats �ent les tasques de �ormadors, va celebrar
els actes de clausura de l’exercici 2015.
El 14 de gener v a tenir lloc
l’acte a Madrid i l’endemà es va
�er a Barcelona. El Proj ecte Coach és una iniciativa de �ormadors corporatius amb l’obj ectiu
d’ajudar elsj oves en risc d’exclusió social a trobar �eina a través
dels mètodes de coaching i mentoring . Està dirigit a empreses i entitats que mostrin una sensibilitat social i vulguin involucrar el
personal en una acció solidària
concreta durant un temps limitat.La Fundació Exit �orma el perEl 96% dels formadors valora
sonal voluntari d’aquestes entinostres pro�essionals de posar
positivament haver participat
tats, entre les quals la Soci, perels seus coneixements al servei
qu è p u g u i n s e r e l s c o a c h s en el Proj ecte Coach.
de col·lectius com elsjoves en risc
d’aquests j oves.
d’exclusió que necessiten suport
Des que es va iniciar,
per poder, en aquest cas
s’han dut a terme 39 editrobar �eina”, explica el
cions del Proj ecte Coach,
director general de l’Assoa les ciutats de Madrid,
ciació, Albert Trallero.
Fund���ó Ex��
–
Barcelona, Mallorca, SaraLa participació de la
C. Eraso, 31
gossa i Sevilla. En total, hi
Soci , “s’emmarca en el
28028 Madrid
han participat 1.068j oves
conjunt de projectes de cainfo@fundacionexit.org
i 1.190 �ormadors, de 59
ràcter global que a través
–
empreses i de 51 entitats
del PAS estem promovent
l’obj ��tiu �� �� Fun���ió exit és �� ins�r�ió ��j ov�s �n ris�
socials i educatives, entre
perquè,j a sigui de mane�’�x��usió so�i��� tr�vés �� proj ��t�s form�tius innov��ors
les quals l’Associació del
ra indiv idu al o com a
qu� �port�nv��or�f�git � ��s �mpr�s�s i pot�n�i�n��tr�b���
Personal.
membres de seccions, els
�nx�rx�.
Cal dir que el 96% dels
nostres associats i benefe�s propòsits �� �� Fun���ió exit són��ons�guir, mitj �n�ormadors ha valorat pociaris puguin compartir
ç�t �� rèp�i�� i �’�ugm�nt �� �’imp��t� ���s proj ��t�s ��s�nsitivament l’experiència,
el talent amb altres persovo�up�ts, qu� ��s �mpr�s�s in��oguin �n �� s�v� �str�tègi�
segons dades �acilitades
nes que ho necessitin”, a�eempresarial la formació i inserció laboral dej oves en risc
per la Fundació Exit.
geix Trallero.
�’�x��usió so�i��.
En la campanya 2015 a
Balanç positiu
ar� més qu� m�i, són n���ssàri�s ini�i�tiv�s i ���ions
Barcelona i Madrid, 16 as�ir��t�s i és �mb �qu�st obj ��tiu qu� �� Fun���ió exit �stà
“El Proj ecte Coach encaisociats de l’Associació del
�u�nt � t�rm� tr�s proj ��t�s �’���ió p�r �j u��r ��sj ov�s �
xa per�ectament en la floPersonal van participar en
trob�rf�in�: co��h, �duo iYob.
sofa del nostre PAS,j a que
el Proj ecte Coach com a
o�ereix la possibilitat als
�ormadors.

e
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Data: 1 de febrer de 2016
LLoc: barcelona

SEcció: teatre barcelona
activitat: coMpartir el talent

e� ba��� a� ���v��
d��� a�����
la s���ió t�a�r� bar���ona �o�·�a�ora
am� �� proj ���� F�ina am� �or �� càri�as
a secció de Teatre Barcelonava col·laborar per segon any amb Càritas i alguns membres de la companyia
van participar en el programa
Feina amb cor de l’entitat social.
El proj ecte es va poder dur a la
pràctica gràcies a la col·laboració
que, en el marc del PA S, manté
l’Associació amb Càritas.
El proj ecte Feina amb cor és
un programa pro�essional, personalitzat i gratuït, per acompany ar persones sense �eina que
han exhaurit la prestació d’atur.
Durant sis mesos, se’ls assigna
un assessor que les acompanyarà amb l’obj ectiu d’aj udar-les a
trobar �eina.
El projecte esva posar en marxa el 2014 i es va tancar amb més
de 1.500 persones que hav ien
aconseguit una �eina.
La persona accedeix als tallers
sobre tècniques de recerca de �eina, com �er entrevistes i millorar
les competències personals. Concretament, Teatre Barcelona va
dur a terme uns tallers de teatre
que van consistir en diverses activitats i programes d’ensenyament relacionats amb el món de
les arts escèniques que es puguin
aplicar al comportament personal. Les darreres sessions es van
�er el mes de �ebrer. Els tallers de
teatre esvan concretar en un curs

l

Anna M. Abarca va participar
en els tallers de teatre Feina
amb cor de Càritas.

càr���s D���es�n� de B�r�el�n�
–

Via LaiEtana, 5, EntL.
08003 BarCELona

infocaritas@caritasbcn.org
–

càri�as és �’organi�za�ió �� �’esg�ésia �a�ò�i�a �’àm�i� in��rnacional dedicada a activitats benèfques per combatre la pobresa de les persones. L’acolliment és la raó de ser de Càritas

que es va dividir en
dues parts di�erenciades: la primera
va estar dedicada a
treballar l’aspecte
de l’autoestima personal, mentre que
la segona part v a
posar èm�asi en les
habilitats comunicatives.
Els associats de
Teatre Barcelona a
càrrec del proj ecte
en destaquen, sobretot , “que hagi
tingut molt bona
acollida i el notable
grau de satis�acció mani�estat
pels participants”, segons va explicar la delegada M.Victòria de
Lucas.
Els responsables de Càritas
van mani�estar la seva satis�acció tant per l’orientació del taller com per la manera com els
companys de la Teatral van saber
treballar-lo.
Anna M.Abarca és una de les
companyes que va participar en
els tallers de teatre: “Poder utilitzar tota la motxilla de coneixements i experiències que he anat
acumulant al llarg dels anys per
poder aj udar a la reinserció al
món laboral de col·lectius des�avorits és molt gratifcant”.

i �’�ix ��n�ra� �� �a s�va a��ua�ió. la �r�a�ió �� càri�as dio��sana �� bar���ona va s�r impu�sa�a p�� �is�a� �� �a �iò��si i
�é p�rsona�i�a�j urí�i�a ����siàs�i�a i �ivi�.
la xarxa �� càri�as a espanya �s�à �ons�i�uï�a p�r més ��
5.000 càri�as parroquia�s, 68 �io��san�s i ��s �orr�spon�n�s
càri�as au�onòmiqu�s.
càri�as op�ra �n 200 països, on �a�a any pr�s�a aj u�a. e�s
s�us r��ursos prov�n�n�� ��s �ona�ions priva��s i���s aj u�s
ins�i�u�iona�s.
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Data: 14 de juny de 2016
LLoc: barcelona

activitat: coMpartir el talent
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c�é�x�� ����alm���
� ��l�dà��am���
l’a��������ó de� Pe������ p������p� e�
e� V c��g�é� de� te��e� se���� s�����
na delegació de l’Associació
del Personal de ”la Caixa” va
ser present en elV Congrés del
Tercer Sector Social quevatenirlloc del
14al 17dejuny aBarcelona,sotaellema
“Créixer socialment”.
Aquesta reunió va servir perquè la
Taulad’EntitatsdelTercer Sector de Catalunya presentés les seves prioritats i
reptes principals per als propers dos
anys.
ElV Congrés del Tercer Sector Social va comptar amb la participació de
prop de 1.800 persones, de 40 ponents
nacionals i internacionals, i s’hi va celebrar una con�erència inaugural i dos
grans col·loquis en els quals esvan tractarelstemesquevanmarcarel congrés,
com són l’habitatge,la inserció laboral
i l’en�ortiment de la capacitat econòmicadelesentitatsdel tercer sector,entre els reptes principals.
Paral·lelament, també es van dur a
terme vuit debats, una àgora d’experiències on s’hi van presentar 154 experiènciesinnovadores quelesentitats
socials estan portant a terme a Catalunya, a més de 14 visites pel territori català per conèixer projectes i serveis de

u

t�ul� d’En�����s delter�er
Se���r S����l de c���luny�
–

c. rocaFort, 242 bis, 2n
08029 BarCeLona

taula@tercersector.cat
–

l�t�u�� de�te��e�se����v� �é�xe��’��y
2003 pe���������v� de �e� �eve� ��g����z������ mem��e�,que�ó��e� p�����p���
fede������� d’e������� de� �e���� que
��e�e� e�� ���·�e���u� mé� d�ve����: ��-

A Catalunya, les entitats socials
atenen més d’1.550.000 de
persones que ho necessiten.

fà���� � f�mí���,j �ve�, pe����e� �mm�g��de�, ge�� g���, d����p�������, e��.
l’��j e���u é� d����v���������� � �e�
���u������de����j u��de�quee����e�x
��me��e��e��e����������e� �� defe��� de �e� pe����e� mé� vu��e����e� �
e� �� defe��� d’u� m�de� de ����e���
�m� mé� �gu����� � mé�j u��í��� ������.
a mé�, ��t�u�� �ep�e�e��� e��e��e��e���� d�v��� �e� �dm������������ pú���que�, e�� m��j ��� de ��mu������ó � ��
�e��� d’������u����� � d’�ge��� �������.

les entitats socials catalanes. En la cloenda del V Congrés es va �er públic el
mani�est fnal que ressalta “el compromíscol·lectiu delesentitatssocialsamb
el creixement social de Catalunya”.
El mani�est del V Congrés reclama
que “les polítiques socials se situïn al
centre de tots els programes i els proj ectes polítics i que la reducció de les
desigualtats esdevingui l’objectiu primordial dels pressupostos públics i de
les polítiques redistributives de la riquesa”.

Tercer sector
Comja esva �er en l’edició anterior,l’A ssociació del Personal de
”la Caixa”va assistir a la primeraj ornada del congrés, que va
tenir lloc al Teatre Nacional de
Catalunya, on va tenir lloc la
mostra deles 35entitatsque�ormen part de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector de Catalunya.
Els nostres representants esvan
relacionar amb les entitats i associacions presents ivan donar
a conèixer el contingut del PAS.
Precisament, segons dades
�acilitades per la mateixaTaula
d’EntitatsdelTercer Sector,aCatalunya les entitats socials atenen més d’1.550.000 de persones necessitades.
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Data: 9 de noveMbre de 2016
LLoc: Kithunthi (Kenya)

u�a �x����è���a
h�ma�a

activitat: coMpartir el talent

sava d’aigua potable:els habitants
volien construir un pou i ella volia buscar el �nançament necessari”.
Sobre el que més l’havia omplert de l’experiència,J osep Conangla �eia la refexió següent:“El
pou és sinònim de vida sana, sau� �ss����t ���·������ �� �� ���st�����ó
lut, alegria i j oia per a la gent de
�’�� p�� �’��g�� p�t���� �� �� p����t �� K��y�
Kithunthi. Ostres, quan veus que
comença abrollar l’aigua,plores…
de �elicitat, és clar! I
després observes la satis�acció refectida ales
cares de la gent i et
transmet alegria i benestar. I tu saps, el que
comentava abans, que
un munt de dones i
nens no carregaran
amb elsbidons i això es
traduirà en temps per
a elles, per anar a escola els nens o pel que els
calgui.Això no es paga
amb diners, us ho ben
asseguro.
”I,alhora,la sevagenerositat posant a l’espai de l’entorn del pou
d’aigua el nom de la
questa és la història d’una
meva esposa, Carme,
experiència humana.Per
que ara aviat �arà quamotius personals, J osep
tre anys que ensva deiConanglava sentir la necessitatvixar a causa d’un matal d’emprendre una experiència
leït càncer. El nom
per ajudar algú. I l’objectiu va ser
Carme en hebreu vol
apadrinar un proj ecte de la Fundir ‘j ardí de Déu’ i en
dació Aj udant Aj udar, per conssuahili es tradueix per
truir un pou d’aigua potable en
Bustani ya Mungu . Bé,
un poblat de Kenya, d’uns 3.200
doncs, així s’anomehabitants. D’això �a dos anys i es
narà aquell indret de
necessitaven 21.000 euros. Avui,
Kithunthi. Creieu que
el pou és una realitat, es va inauaixò es paga amb digurar el 9 de novembre de 2016.
El dia de la inauguració del pou d’aigua potable
ners?”. És la �orça del
I la Soci, a través del PAS, hi va l’alegria va envair el poblat de Kithunthi.
PAS.
contribuir ajudant el nostre company a divulgar el proj ecte entre
tots els associats i elsbene�ciaris,
p��j ��t�s �� ����s��v���p�m��t ��
amb la intenció que es posessin en
Fund���ó aj ud�n� aj ud�r
p�ïs�s �� �’Àf����, �’a mè���� l��t��� �Às��,
–
contacte amb ell per col·laborarc. l’aVenir, 40
��xí ��m � e���p� (esp��y�).
hi de la manera que volguessin i
08021 barcelona
aj ����t aj ���� p��st� ��� �t����ó
poguessin.
mail@helpingtohelp.org
�sp����� � �� p������ó ��f��t�� � ��s s�v�s
Segons va explicar el Josep en
–
f�mí���s p��m�v��t ��� ���m��t���ó �àuna entrevista publicada a la reaj ud�ntaj ud�r neix �mb l�volunt�t deser
s���, s���t, h���t�tg� � �������ó. e�s ��vista La Soci (número 541): “El prounpontentre persones i/oempreses�mb j ��t��s só� ��pt�� �����s�s ����òm��s �
jecte em va arribar a través de Re��s�g � ��p���t�t �’�j ���� � ���·���t��s ��h�m��s ��f����-��s � ����v���s � ���·���t��s
gina Mbithi,una amiga de la Fun��ss�t�ts �’�j ���. d�s �� �’��y 2001, t������ss�t�ts, ��xí ��m � ��st�t�����s q��
dació Ajudant Ajudar, nascuda a
b�ll� en f�vor de persones vulner�bles i
p��m���� �� ��s��v���p�m��t h�mà,
Kithunthi i que�agairebé deu anys
�� ��s� �’�x���s�ó s�����, �����t s�p��t �
����òm��, ���t���� � s�����.
que viu a Catalunya. El seu poble
era l’únic de la zona que no dispo-

A
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Data: 1 d’octubre de 2016
LLoc: barcelona

activitat: coMpartir el talent
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el q�� m�� la �����a v��a
es ���v��� �� s����� �����ó ��� m���’� ��s ���s,
�� p���� �������� �� �’ass������ó
esprés de l’èxit de la primera edició, tant pel que �a a la participaciócomaladivulgaciódelmissatgedelPASatravésdelacultura,apartirde
l’1 d’octubre de 2016 esva obrir la convocatòriadelasegonaediciódelpremiderelatscurtsMira’malsulls,convocatperl’A ssociació del Personal de ”la Caixa”.
En aquesta segonaentrega,el temaescollit per marcar el guió argumental dels
relatsvatenirmésaveureamb tot allòque
dóna sentit a la nostravida,que ens mou
a comportar-nos d’una manera determinada. Es tractava d’expressar a través del
relatexperiènciesquehan�etqueunapersona hagi decidit donar un gir a la seva
vida o plantejar-se-la d’una altra manera,
o que els ha mogut a viure-la més plenament...
En de�nitiva, es tractava de convertir en relat alguna experiència que haguésmarcatlatrajectòriavital del’autor (un
projecte nou, una persona que s’ha creuat alanostravida,unaONG...),tant si era
una acció que hagués propiciat o que hagués infuït en la seva manera deveure la
vida.
Esvan escriure relats sobre reptes, sobre �ortalesa i debilitat de caràcter, sobre
somnisirealitats...Laveritatésqueaquest
temaproposatvasermotiudemoltes�onts
d’inspiració.

d

Certamen obert
El Mira’m als ulls és un certamen obert
en què hi pot participar tothom, sigui o
nomembre dela Soci.Esvan establir quatre categories. In�antil: �ns als 12 anys
(�ns a 6è de primària).Juvenil:de 13 a 18
anys (ESO i batxillerat).Adult: de 19 a 64
anys. Sènior: a partir de 65 anys.
Els deu relats �nalistes de cada categoria es publiquen en l’edició del llibre
Mira’m als ulls , il·lustrats pels artistes de
la secció Pintura Barcelona.
Larecaptació per lavenda del llibre es
destina a una entitat benè�ca, que es decideix a partir d’una consulta entre tots
els associats, que poden votar per aquella associació, �undació o iniciativa social que consideren mereixedora de rebre
l’ajut.

Els relats del
Mira’m als ulls
havien de partir
d’un fet que hagi
donat sentit a la
nostra vida.

conVertir en
relat alguna
exPeriència que
hagi marcat la
Vida de l’a utor
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Data: 21 de noveMbre de 2016
LLoc: barcelona

activitat: coMpartir el talent

V�l�m a� �da�
la �����a g���
l� s��� ��g�� �� ����d ��� �’���������ó
V����t���� �� a��������� e�p��������

l’Associació, a més dels
associats en actiu i passius de CaixaBank, comptem amb un gruix de benefciaris, alguns dels quals han pogut
emprendre el seu propi proj ecte
empresarial o estan pensant a �erho.Amb aquesta idea neix el proj ecte “Et �em costat”, una iniciativa quevol mirar d’ajudar-los.Un
servei d’acompanyament personalitzat que vol posar en contacte associats i benefciaris amb experteses pro�essionals determinades que poden ser d’utilitat per
a benefciaris emprenedors.
Per �er-ho, necessitem deixarnos aj udar per persones que saben com s’ha d’actuar perquè l’acció sigui e�ectiva. Així, l’Associa-

A

VAE forma els nostres associats
perquè puguin aj udar altres
companys a emprendre un proj ecte.

vaE
–

c. marie curie, 8-14
08042 barcelona

info@vaecat.org
–

V����t���� �� a��������� e�p��������
(Vae) é� ��� ��t�t�t ������ f����d� p��
p������� ��� ��� d���t�d� �xp���è����
com a directius o empresaris; professio ���� �� ��t�� � ��t���t�, �xp��t� �� d�f����t� d����p����� � p��v����t� d� d�v�����

ció ha signat un conv eni de
col·laboració amb l’associacióVoluntaris en Assessoria Empresarial (VAE), entitat que s’encarregarà de �ormar els nostres mentors en tècniques d’emprenedoria
i estratègies empresarials perquè,
al seu torn, aquests puguin assessorar els benefciaris que ho necessitin.
Una iniciativa solidària i cent
per cent associativa:la Soci necessita companys i companyes que
vulguin �er de mentors per aj udar altres companys i companyes
que tenen la intenció d’emprendre un proj ecte empresarial, i
aquestsvoluntaris seran �ormats
perVAE, queja �a més de deu anys
que es dedica a aquest tipus d’assessorament.
I, com a primer pas, j a hem
creat una bossa de mentors per
�er aquest servei. Es tracta de llicenciats en gestió, management,
psicologia, economia i empresa,
dret, enginyeria, coaching… amb
una dilatada experiència pro�essional (15 anys o més) i capacitat
d’empatia i relacions personals.

Entesa profitosa
Es dóna el cas que l’associat Manel Sarasa Rodríguez és també el
tresorer de VAE. Sobre els avantatges que la Soci obté de la collaboració, Manel Sarasa posava
èm�asi en l’inici “d’una entesa
proftosa per a ambdues parts,j a
que els membres de la Soci que
vulguin atendre la nostra proposta trobaran un espai de realització important, en veure que els
seus coneixements de gestió bancària tenen una acceptació en el
món diari d’altíssim nivell”.

���t���, �� ���v�� d’��� �����t�t �� �v�����ó, q�� �f����x�� ��� ���� ���v��� �
��p����d���,��p����� ���g���tz������
q�� �������t�� �j �d� p�� �������, �������d�� � �������� �� ��v� ��t�v�t�t � �� d��p���� d��� �������� ���������� p������
� ��� ������t����� h���t����.
e��v����t���� d�Vaet���� ��v����t�t
d� t����f����� �� ��v� �xp���è���� �� ��
��t�� ������ � d’����q���-�� ��tj ��ç��t ��
���·��������ó d’��t��� ��t���,��xí������
��d�à��g ��t��g������������ ��t�����t����.
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Amb �l ������ �ab�� ���f������al
l’a����i��ió p���i�ip� p�� q���� ��y ��
�� P��� ���� eFec i hi �p���� 120 f��m�����
l projecte Educació Financera
a les Escoles de Cataluny a
(EFEC) a f de dotar de coneixements fnancersbàsics els alumnes de
quart de secundària (ESO),en sessions
impartides per pro�essionals de l’economia fnancera, va celebrar la quarta edició i l’A ssociació del Personal, a
través del PAS,ha tornat a ser el motor
de captació de personal en l’àmbit de
”la Caixa”.
Precisament,lapeculiaritat del programarau en el �et què elstallersd’educació fnancera són impartits per persones vinculades a bancs i entitats fnanceres (pro�essionals en exercici
o jubilats), que ho �an de manera altruista. I els pro�essionals de la Soci
han respost a la convocatòria.
En un món en què la vida econòmica és cada vegada més complexa i
les fnances poden atrapar moltíssima gent, és cada vegada més adient
o�erir aquests coneixements als usuaris que, tot sigui dit, sovint disposen
d’una in�ormació esbiaixada d’aquesta realitat.
Desdel’A ssociació del Personal s’ha
participat per quart any consecutiu
en el projecte i cal destacar que les xi�res de participació han estat superiors a les del curs anterior, en què j a
esva donar una participació molt signifcativa.Així, dels 217 companys de
CaixaBank, 120 són membres de l’A ssociació. Ells han impartit els tallers

e

P��j e��e EFEc
–

aV. josePtarradellas, 123
08029 barcelona

efec@iefweb.org
–

e� p��� ���� eFec é� �����qüè��i� ���
p��� ���� eFeP�� �� c�mi��ió e���p��,
q�� �� ����v� �� ��� p�à��i�� ���� �
���m� � e��ò�i�, �� p��f���i����� ���
sectorfn�ncerimp�rtient�llers��lum��� �����������.

El Proj ecte EFEC
ha esdevingut tota
una eina formativa.

aquest progr�m� d’educ�ciófn�n���� �’�mm���� �� ��� ����m����i���
�’�����i�m�� i�������i����� ��m
�’o����i�z��ió p�� � �� c��p����ió i ��
d����v���p�m��� e���òmi� (ocde) i
�� u�ió e���p�� (ue), i ���à ��p��vi���
p�� d�p����m��� �’e����y�m��� �� ��
g������i��� ��c������y�,�m��’��� ���i�
��������� �i������i� ����mp��è��i��
p������� ����i������� ���� i�������� i
���p����, �vi���� �’�q����� m�����
episodis d’exclusió fn�ncer�.

de gestió dels pressupostos personals
o de productes de crèdit, han explicat com cal evitar els casos de sobreendeutament, les inversions, les situacions fnanceres quotidianes i la planifcació fnancera personal, etc.
Aquest tipus de programes escolars d’educació �inancera serveixen
per apropar la cultura fnancera alsjoves,j a siguin clients o �uturs clients,
perquè la transacció de productes o de
serveis es �aci amb més efcàcia i amb
menys incidències.
D’una manera senzilla, però duta
a terme perbons pro�essionals del sector fnancer (que hi participen de �orma altruista),el Projecte EFEC s’ha erigit com una eina �ormativa perquè els
alumnes aprenguin els conceptes bàsics de la cultura fnancera.
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La veu dels altres
El Pla d’Acció Social ens ha permès, a l’Associació del Personal de
”la Caixa”, col·laborar amb moltes entitats socials que formen part
d’aquest ampli, sòlid i robust bosc de la solidaritat que en diem tercer sector social.
La força de totes les entitats amb les quals
ens relacionem, la seva capacitat d’acció
directa per ajudar persones i col·lectius
necessitats d’empara, de suport, d’ajut i
de justícia social, són una font d’inspiració i un exemple per a nosaltres.
Col·laborar amb totes elles, facilitar-los
la tasca i compartir amb les persones a les
quals ajuden o tutelen les nostres activitats i coneixements està en l’essència del
nostre PAS. Fins aquí, en aquest Anuari 2016
hem pogut repassar quina ha estat l’acció

del nostre col·lectiu, tant pel que fa a les activitats de les seccions com les que s’integren en el projecte “Compartir el talent”.
En les pàgines que segueixen, i com en
els anuaris anteriors, volem cedir la paraula. En aquesta ocasió, hem convidat
tres personalitats, les reflexions de les
quals ens serveixen per aprendre i, també
i sobretot, per entendre una mica més quin
és el sentit, la necessitat i la urgència de
les accions socials i solidàries.
Es tracta d’Òscar Camps (de Proactiva
Open Arms), un activista social incansable; de Nuria Chinchilla (professora de
l’IESE) i Santiago García Echevarría (professor de la Universidad de Alcalá), dues
veus acadèmiques amb un ampli bagatge
en l’estudi de l’economia social.

la força de
totes les entitats
amb les quals
ens relacionem
és una font
d’inspiració i un
exemple per
a nosaltres
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Rescatar-los
de la mort
Volem ser l’altaveu dels més desfavorits
Aylan Kurdi, el nen ofegat a la platja
turca d’Ali Hoca Burnu, convertit en
símbol del drama dels refugiats que
va commocionar el món, també va ser el punt
d’inflexió perquè, com a director de l’empresa catalana de socorristes Pro-activa Serveis
Aquàtics, decidís agafar els estalvis i viatjar a
Lesbos per ajudar els refugiats que fugien de
la cruenta guerra a Síria.
Una setmana després d’arribar allà, conscient de la magnitud del drama que es vivia a
la costa i gràcies al consell de Peter Bouckaert,
director d’emergències de Human Rights
Watch, vam decidir constituir Proactiva Open
Arms com a organització no governamental
sense ànim de lucre amb una missió: rescatar
del mar els refugiats que arribaven a Europa
fugint de conflictes bèl·lics, de la persecució o

Òscar
Camps
fundador
i director
de proactiva
open arms

© Reuters

Camps, en algunes
de les operacions
de rescat
impulsades per
Open Arms.

de la pobresa. Va néixer llavors com la responsabilitat social corporativa (RSC) de la nostra
empresa dedicada a la gestió de la seguretat a
platges i costes espanyoles. Molt poc ens va costar posar-nos a treballar en la vigilància i el salvament al mar Egeu i al Mediterrani central,
així com en la denúncia de les injustícies que
allà succeïen i que ningú explicava.

El projecte polític, moral i ètic
de la Unió Europea està naufragant,
però les petites iniciatives
són aquí per salvar-lo
Passa el temps i la situació sembla que no tingui fi. El nombre de refugiats que actualment
intenta arribar a Europa és menor que el 2015,
però la xifra de morts s’ha multiplicat. No ens
agrada parlar de xifres perquè són vides, són
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històries i són drames, però contenen els més
de 5.000 o�egats el 2016.
No creiem que l’èxode s’aturi. La desesperació és tan gran en els llocs d’origen que se la
juguen a una carta. Amb les �ronteres tancades per terra,Europa no els deixa altravia possible per buscar re�ugi que llançar-se al mar a
mans d’una màfa que negocia amb les seves
vides.En són conscients i estan disposats a morir. Els nostres governants han de ser valents,
prendre decisions responsables i escoltar també tots els que volen acollir. Si no, quedarem
retratats en la història.
Europa està subjecta a la Convenció de Ginebra i hi ha articles que no es compleixen. Estem obligats a donar asil i protecció als perseguits, a qui ho necessiti. No podem externalitzar �ronteres en tercers països per evitar-ne
l’arribada.Potserhauríem deplantejar-nosquedar �ora de la Convenció de Ginebra i deixar
de ser l’Europa dels drets humans o assumir
lesnostresresponsabilitats.I no només això:els
nostres governs han de complir els compromisos de les quotes d’acollida dels re�ugiats.

La complicitat dels mitj ans de
comunicació “enemics, terroristes”
La indignant passivitat dels governs europeus
davant un drama que succeeix diàriament a

les nostres costes i el �agrant nau�ragi de l’Europa de la llibertat no s’entén sense el paper
còmplice de molts mitj ans de comunicació.
Aquests són poderosos i, quan així ho consideren o els convé, saben desviar l’atenció d’allò
queveritablement passa o poden etiquetar de
�orma tendenciosa persones que simplement
busquen re�ugi.
Així es tenyeix d’amenaça a aquells que �ugen de la persecució, de la misèria i de la guerra. Una situació desesperada que nosaltres, el
nostre consumisme i les polítiques exteriors
dels nostres governs generen als seus països
d’origen.Al capdavall,elsre�ugiats�ugen d’una
guerra als combatents dels quals els nostres
països hanvenut armes.I quan espantats, deixant-ho tot enrere, arriben a les nostres portes
demanant ajuda, els considerem els nostres
enemics. Els anomenem “terroristes”.
Nosaltres portem el �ocus a la zona, intentem moure els mitj ans de comunicació. Ens
hem convertit en generadors d’in�ormació
amb la immediatesa que ens dóna l’ús de les
xarxes socials i molts s’han sumat a la nostra
veu, alguns mitj ans de comunicació també.
Són eines clau per a una sensibilització i conscienciació més grans.No podem permetre que
els nau�ragis i les morts de centenars de persones s’arribin a normalitzar. No passaria si les
víctimes �ossin europees. I per això volem ser
l’altaveu dels més des�avorits, també amb la
nostra participació activa en nombrosos actes
públics.

El poder del mercat i l’RSC
Els bons auguris que es prometien amb la globalització als anys noranta s’han trans�ormat
en enormes desequilibris entre països i �ractures socials insalvables internament.Els països
que eren rics ara ho són més a costa dels més
pobres, de manera que contribueixen a una
�ractura global entre territoris. Sens dubte és
una de les raons de l’èxode.
Tot aquest context a�avoreix la posada en
marxa d’iniciatives en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa amb l’objectiu de disminuir l’impacte negatiu de les empreses en
general i de les multinacionals en particular
sobre els drets socials, mediambientals, laborals i, en defnitiva, sobre els drets humans.
Encara que les petites iniciatives com ara
OpenArms o la de l’A ssociaciódelPersonalde ”laCaixa”
(la Soci) donen resposta a
les necessitats actuals de
la nostra societat, o�erint
la nostra aj uda i coneixeles petites iniciatiVes
ments als col·lectius més comaRa open aRms o la de
des�avorits, tan important
la soci donen Respostes
és �er-ho en l’àmbit local
a les necessitats
com també en l’internacional.
actuals de la societat
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s� �o �’�����o,
�o ��c �����a�
“t���� ���� �����b������� �� �r��x����� q�� ��������x��
� q�� ��� ���r�� ��� �j ���� � ���è�x�r. n� �ó� �� z�r�
� �’��q��rr�, ���ú � q�� �� ��� r������ç�r � r�b��j �r
���������. só� ����r���, ú��� � �rr�����b��. e� q�� ���
� �� q�� �ó� r������� �’����r��”
Zyg���� Ba��a�, sociòleg

n���a
Ch��ch�lla
pRofessoRa de
l’iese Business
school
titulaR de la
càtedRa Rafael
pich i caRmina
Roca “dona
i lideRatge”

Poques coses poden interessar-nos més
que estimar. Com podem estimar els
altres si no ens estimem a nosaltres
mateixos? Som éssers complexos i necessitem
aj uda externa per aconseguir-ho. Iniciem,
doncs, el recorregut de l’amor a nosaltres mateixos. Si ens observem detingudament, ens
adonarem que fns i tot a nosaltres mateixos
ens estimem per motius di�erents.
Podem estimar-nos amb un amor que depengui de �ora, un amor extrínsec. Si la meva
consideració i amor cap a mi mateix depenen
del reconeixement que els altres tinguin cap
als meus diners, el meu poder, el meu càrrec,
posició, presència social i les meves amistats,
allò que m’impulsa és la seva reacció.És impossible ser �eliç sent un titella de l’entorn,
que busca la �ama i que l’aplaudeixin.
Si hi ha qui ens valora així, caldrà
apartar-se’n,j a que ens abandonarà així que perdem alguna
d’aquelles possessions. Si ens estimem perquè som els més guapos, �orts, rics o més ràpids,
l’amor cap a nosaltres mateixos
ésbaix:ens considerem com un
objecte. Ens con�onem amb tot
plegat i pensem que així ensvolen més.Però no ésveritat.Volen
els nostres diners, el nostre poder
o el nostre cos.No a nosaltres.Amb
plantej aments d’aquest estil no som
lliures en absolut, sinó esclaus de l’entorn: deixar que altres ens utilitzin com a
objectes ésvalorar-nos poc.De nou con�onem ser amb tenir, i acabem
tractant-nos com a obj ectes. Hi ha qui diu : “No
m’accepto com sóc �ísicament perquè penso
que no em voldran
amb el co s qu e
tinc”1 . Vols ser
perpètuament

j ove? Només t’estimes si etsj ove, guapo i ric?
Què �aràs quan siguis gran, estiguis malalt i
potser no tinguis diners? Perquè amb molta
probabilitat acabaràs sent gran i estaràs malalt.
Si em vull per motius intrínsecs, em vull i
valoro perquè tinc més estudis o sé idiomes, i
si sóc el més intel·ligent i ràpid mentalment,
això em dóna sensació de poder i de control.
Estic centrat en el que sento i em dono tots els
gustos, perquè és gratifcant. Actuo per emocions i sentiments i penso que visc només si
m’ho passo bé:viatges, tiberis, companys sentimentals... M’estimo com més em demostro
que puc amb els desafaments, quan tinc un
repte al davant o quan aprenc. Però la nostra
milloraunida només al coneixement no és motiu sufcient per ser �eliços,perquè �alta l’amor.
L’orgull intrínsec de creure’s el millor no dóna
tranquil·litat, sinó necessitat de continuar demostrant allò que no som.Per tant,tampoc en
aquest cas serem �eliços ni complets.
El tercer tipus d’amor a si mateix passa per
oblidar-se d’un i obrir-se a les necessitats dels
altres.És llavors quan desenvolupem un amor
que ens transcendeix i que pot tenir com a conseqüència tots els altres aspectes, inclosa la
bona �ama, tan apreciada per tots.Volem servir,volem ser útils als altres.Com diu el re�rany
popular: “Qui noviu per servir, no serveix per
viure”.L’a�ecte es desenvolupa pervia racional
i pot arribar al límit: estimar a qui ens ha �et
mal i perdonar-l’hi2 . No estimem l’acció que
ha �et –podem fns i tot avorrir-la–, però pensem en la persona, l’estimem per millorar-la i
�er que se’n surti.
Estimar les persones té un ordre, no s’estima a tothom per igual:no és el mateix la parella que un alumne, ni que un captaire, perquè
podem acabar en un barri marginal �ent voluntariat i no tenir temps de qualitat a casa
amb els nostres.El quevulguem desenvolupar
hem de prioritzar-ho a l’agenda, si no, s’ho emporta elvent i la memòria ens enganya.La con-
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seqüència d’obrir-nos a les necessitats d’altres
augmenta automàticament el nostre amor per
nosaltres mateixos i,de pas,ens sentim millor.
Qui no s’estima a si mateix de �orma completa és incapaç de reconèixer a qui l’estima
així, perquè no té el registre per entendre-ho.
El desenvolupament de l’amor transcendent
és el que produeix una satis�acció més pro�unda i és important per a tothom, però sobretot
per a directius i persones que tinguin gent al
seu càrrec, perquè els capacita per entendre
qualsevol tipus de persona, j a que hi veuen
amb les ulleres del corben netes.Qui actua per
motius extrínsecs i intrínsecs és incapaç de reconèixer algú que contempla l’amor per motius transcendents, simplement perquè no té
aquesta variable dins seu. Com diu R. M. Carles: “A qui no té oïdes res no li diu el so; a qui
tanca els seus ulls res no li diu la llum; a qui té

el cor ple d’escepticisme res no li diu l’amor
més sacrifcat”.A més,tenim una lupa perveure en els altres exactament els mateixos de�ectes que nosaltres tenim –però ampliats!–, per
aixòreaccionem amb �orçacontraalgunsd’ells.
No obstant això, a mesura que ampliem i desenvolupem els nostres motius,també creix el
nostre amor, humanitat i cor, així com la nostra capacitat de patir, perquè qui més estima,
més pateix. Però posats a patir, millor �er-ho
per coses quevalen la pena.El que està centrat
en si mateix pateix igual, però ho �a per coses
estèrils molt relacionades amb el seu entorn i
el que diran.
L’amor correcte envers un mateix condueix a l’equilibri. Som conscients que tenim
fssures, com tothom, i ens estimem malgrat
això.Donem-nos l’oportunitat. Sempre podem
millorar amb ajuda.

nOtes
1. Qu� �ns dóna una id�a
d�ls motius p�ls quals actua
gran part d� la població.
2. elcas �xtr�m s�ria, p�r
�x�mpl�, p�rdonar�l propi
botxí o uns t�rrorist�s
qu� �ns hagin f�t mal, a
nosaltr�s o a algú prop�r.
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Oc��ac�ój �v���l:
la ��va d������ó h��a�a
� �oc���à��a
c��� ��� �����vo��p�m��t ��o�om��o�o����

sa���ago
Ga�cía
ech�va��ía
uniVeRsidad
de alcalÁ

El desenvolupament integral
de la persona: clau prioritària de
l’economia i de la societat
Sorprèn que a l’Europa actual se segueixi considerant el greu problema de l’ocupaciójuvenil dominantment des d’unavisió insostenible
per al vell continent amb més de cinc milions
de j oves entre 19 i 26 anys en una situació de
perceptors de subsidi d’atur en el millor dels
casos.Fa pocs dies esva presentar l’acció governamental de dotar amb 3.200 milions d’euros
el Pla de GarantiaJuvenil.La Comissió Europea
assigna a Espanya 2.330 milions d’euros per a
la garantiajuvenil1.Estem parlant d’una de les
taxesmésaltesd’Europa,quesesituaenel46,5%
dejoves exclosos del procés d’integració economicosocial i societària. S’assumeix l’existència
d’un greu problema que es plantej a erròniament alvoltant d’un sistema de “dependència”
en el desenvolupament de la persona.No és un
problema de subsidis,ésun problema d’“inclusió” deljove en la societat o no, dels processos
economicosocials que en �acilitin el desenvolupament integral com a persona.La clau de
la prioritat màxima només es pot entendre des de la societat i des de l’articulació
dels processos socioeconòmics “incloents” del desenvolupament integral de
la persona.
L’economia ha de rev isar i entendre quin és el seu “f últim”:el desenvolupament integral de la persona.I consegüentment l’economia ha de confgurar els seus obj ectius instrumentals
orientatsaaquest “fúltim”.Sense aquesta orientació mai no es durà a
terme una assignació dels
recursos escassos que sigui efcient des de la dimensió social i econòmica.La pregunta lul·
l i a n a “qu è é s l a
persona humana?”,
re�ectidaen la seva
obra Llibre delgen·
til i els tres savis,
que sembla
haver desa-

paregut en la re�exió econòmica i societària
actual i plantejadaja segles enrere per aquest
gran humanista Ramon Llull, es re�ecteix en
el �et que “l’ésser humà no és només individu,
sinó personaque estranscendeix”2 ,laqual cosa
constitueix igualment avui el plantej ament
des de la doctrina social de l’Església3 ;aquesta
és la clau d’una nova exigència al tractament
del problema de l’ocupaciójuvenil.
Tota política econòmica, així com la corresponent política social, descansen en la seva
articulació en la fxació de les prioritats que
re�ecteixen els valors d’una societat, la seva
escala de valors. I el drama de l’ocupaciójuvenil va més enllà dels aspectes econòmics i tècnics, de la pròpia subsistència deljove, de subsidis i ajudes: es tracta del problema prioritari d’una societat, de la seva economia i de les
seves empreses. La sostenibilitat descansa en
el desenvolupament de la persona que transcendeix, que creix amb competències tècnicoeconòmiquesi es desenvolupa amb una dimensió social que en �acilita la “inclusió” en els
processos socioeconòmics mitj ançant la “cooperació”, integrant “l’altre” per generar un
espai en què es pugui desenvolupar aquell “bé
comú” en el qual s’implica la persona i se la
responsabilitza. O s’“inclou”permanentment
eljove en els processos socials, educatius, econòmics i empresarials o trenca el �utur per no
estructurar la seva sostenibilitat, la confança
necessària per al desenvolupament economicosocial i “f últim” de l’economia:el desenvolupament integral de la persona com a única
resposta per poder entendre i resoldre el problema de l’ocupaciójuvenil.

La dimensió societària de
l’economia i de l’empresa
El paradigma de l’economia, el seu “f últim”,
és el desenvolupament integral de la persona,
“f” que es troba a la societat;està més enllà de
la pròpia concepció instrumentalista de l’economia, i és la que dóna orientació a com s’han
de defnir els objectius econòmics i socials que
instrumenten l’assignació dels recursos escassos.L’efciència econòmica respecte dels objectius és �unció de la confguració d’aquests ob-
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jectius, �et que no sols plantej a el càlcul “economicosocial ”, sinó que �onamenta la
sostenibilitat econòmica i social.
L’economia és, per essència, societària: es
dissenya, es realitza i contribueix al desenvolupament de la societat a partir del desenvolupament i el creixement de la persona implicant-la en la seva llibertat, l’autoresponsabilitat,lessevescompetènciestecnicoeconòmiques
i les seves competències socials generadores
de la seva capacitat de “cooperació” amb “l’altre”implicant-se en l’espai compartit devalors
d’aquesta societat, el seu ordre economicosocial, d’aquesta empresa o d’aquesta institució
en què confgura el seu desenvolupament com
a persona. La “inclusió” de la persona en tots
els processos educatius, econòmics, socials i
empresarials és la clau del desenvolupament
de la societat.
I només es poden articular de manera correcta i efcient els processos “inclusius” de la
persona quan els seus objectius i cada una de
les institucions, organitzacions i processos
s’orienten al “f últim” del desenvolupament
de la persona. La decadència de la interpretació social i econòmica d’aquestes institucions,
organitzacions i processos, davant la prioritat
absoluta que s’ha concedit a la “fnancerització”, a la interpretació monetària d’aquestes
entitats, porta a una gran inefciència economicosocial com a conseqüència, d’unabanda,
del curtterminisme dominant en tots els processos i els corresponents “càlculs econòmics”
i, de l’altra, de la seva gran incidència a partir
de la dècada dels noranta en la �orma de concebre els processos de gestió d’aquestes institucions, de les retribucions i també de la pròpia confguració dels òrgans de govern.
La realitat economicosocial que s’ha de recuperar prioritàriament en l’articulació i la
gestió de les institucions,organitzacions i processos és, per naturalesa, llargterminista, igual
que el propi desenvolupament de la persona i
la seva necessària “inclusió”.I aquesta dimensió llargterminista, de l’economia i de la persona, és la clau de la sostenibilitat en el propi
desenvolupament de la persona i de les institucions, de l’empresa.Aquesta és la dimensió
societària de l’economia i de l’empresa i en
aquest marc s’ha de situar la resposta a l’ocupaciójuvenil.
A curt termini,els subsidis de qualsevol naturalesa,personals o institucionals, creen “dependència”, en la qual les persones i les institucions es �an �ràgils, “sense �utur”, però, en
particular, perden la confança per crear espais compartits, per “cooperar”, que és la clau
en el marc de les “competències” de les persones i de les institucions per donar resposta al
f de l’economia: cobrir les necessitats per al
desenvolupament de les persones a partir de
la dimensió humanageneradora delbé comú4 .

La resposta societària: la dualitat
com a procés d’integració delj ove
La persona no es desenvolupa per etapes com
a ésser humà;duu a terme un procés continuat de “creixement” en el marc de la dimensió com a ésser social. Com a tal, necessita
compartir constantment per aconseguir el seu
desenvolupament integral en tot el seu procés
de creixement com a persona, “com a persona
que es transcendeix”5. La �orta exigència d’especialització, de singularització de les di�erents activitats en la �ormació i en l’activitat
socioeconòmica, ha reduït en tots els àmbits,
tant del coneixement com de la praxi, la percepció de la “globalitat”, del “tot”, �et que genera un �ort reduccionisme respecte de la realitat on s’ha di�uminat la dimensió de la persona com a “f” de l’economia, així com de tots
els processos i institucions en què es genera el
desenvolupament de la persona. S’ha perdut
aquesta re�erència última de tota realitat econòmica,educativa i empresarial.Ens apropem
�uncionalment,dividits,amb grans difcultats
de “coordinació”. I aquí rau la clau de la ruptura dramàtica que es genera entre l’etapa o
�ase de �ormació i l’etapa de la “inclusió”en els
processos socioeconòmics, entre molts altres.
Aquesta ruptura és dramàtica, no j a sols per
l’e�ecte material o de naturalesa �uncional,
sinó per l’impacte en el propi desenvolupament integral de la persona. L’evidència de la
realitat permet observar la duresa del gran
nombre de ruptures que es produeixen tant
en el procés educatiu com en els processos d’integració del j ove en l’activitat socioeconòmica. La qual cosa a�ecta de manera clau el seu
propi desenvolupament personal, l’impacte
de la seva “exclusió”, així com també el greu
impacte en el creixement de l’economia i en
el desenvolupament de l’empresa, en la sostenibilitat alvoltant delsvalors de llibertat i responsabilitat de la societat.
És d’interès, al mateix temps, observar el
desenvolupament di�erent enlesdiversescultures i països com a conseqüència de la resposta
donada a aquestsprocessosd’“inclusió”deljove
en l’activitat socioeconòmica, però, sobretot,
pel que �a ala dimensió institucional,en la qual
esgenera aquell “bé comú”per part dela contribució delespersonesque construeixen organitzacions estables,estabilitzadores i sostenibles6 .
Estractadela “dualitat”dels
processosd’“inclusió”delapersonaen elsprocessos educatius
aixícom socioeconòmicsiinstiel dRama de
tucionals. Els “sistemes duals”,
l’ocupació juVenil
ladualitat,tenenunpaperdecisiunonoméseneldesenvolupaVa més enllà dels
ment deljove en els processos,
aspectes econòmics
sinóenlapròpiaconstruccióinsi
tècnics,
de la pRòpia
titucional: la sostenibilitat de
suBsistència del joVe
les empreses és resultat,en àm-
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pliamesura,delaintegració delapersona,dela
identifcaciódel’individu amb lainstitució,amb
els “fns últims” que són els que re�ecteixen el
propi sistema devalors.
La “�ormació dual”en l’àmbit pro�essional,
compartir la dimensió de créixer la persona en
les seves competències tècnico-econòmiques i
desenvolupar la dimensió social, dóna valor a
la persona i a les seves competències, que són
compartides en les institucions gràcies a la capacitat de “cooperació” amb “l’altre”, la generació del “bé comú” que �a possible el desenvolupament d’una societat estable i socialment
equilibrada. I aquesta “�ormació dual” requereix de la “cooperació”de totes les institucions,
demaneraquel’empresa,com ainstitució clau,
és la que “inclou” eljove en els processos, tant
pel que �a a les competències tècniques i econòmiques com pel que �a ala confguració de la dimensió social,juntament amb els centres educatius, l’Estat, els sindicats i, en particular, la
mateixa societat com a element decisiu per a la
seva articulació i �uncionament.
En els “processos duals” d’integració del
jove en l’activitat socioeconòmica,totes les institucions i organitzacions han de visionar el
“f últim”: el desenvolupament integral de la
persona.I sobre aquesta orientació cadascuna
d’aquestes institucions ha d’establir els objectius instrumentals i assignar efcientment les
sevescapacitatsper cooperar enl’abast d’aquest
“f últim”. Sense una “cooperació”centrada en
aquest “f últim” no és possible la coordinació
entre les di�erents institucions.No són els subsidis, ni les subvencions, ni qualsevol dels altres instruments de naturalesa similar els que
resolen el problema de la “integració” deljove
en els processos socioeconòmics.Això és més
aviat el curtterminisme que porta a equivocar
totalment aquest procés d’integració, a generar processos i institucions �ràgils i inefcients.
Nomésuna resposta compartida en una orientació al “f últim” del desenvolupament de
la persona resol el problema de la integració
deljove en el desenvolupament de les empreses, del creixement de l’economia i de l’estabilitat i sostenibilitat de la societat.

La prioritat societària
de l’ocupaciój uvenil
Tota societat,tot país,ha d’establir prioritats de
�ormaque,d’acord amb el seu sistemadevalors,
mésenllàdepressupostosi creixementsdel PIB,
aconsegueixi consolidar,estabilitzar i �er sostenible el desenvolupament econòmic i social
equilibrat de les persones i les institucions que
componen aquesta societat. I cal treure del debat tecnicista, normatiu, econòmic i educatiu
el tema de l’ocupaciójuvenil.Aquesta és la prioritat absoluta que cal donar avui a aquesta societat,ja que no hi ha, a llarg termini ni a curt
termini,avui dia,una prioritat més important

que la de l’ocupaciójuvenil.
De la realització d’aquesta
prioritat depèn l’equilibri
social d’aquesta societat,gala Resposta a la
rantia del seu desenvolupapoBResa, a la desigualtat
ment econòmic,del seu creixement i del desenvolupai a la ReceRca d’una
ment deljove.Sense aquesta
societat sosteniBle
prioritat no s’aconseguiràla
s’assoleix soBRe la Base
sostenibilitat econòmica i
del desenVolupament
social, però, en particular,
una societat sostenible estade la peRsona
bilitzada tant en l’àmbit social com polític. I lavia és la
“cooperació” entre les di�erents institucions i organitzacions confguradores de l’ordre economicosocial.
Sensela “cooperació”detoteslesinstitucions
econòmiques, socials i polítiques no es resol el
drama de l’ocupaciójuvenil i la inclusió deljove
en la societat;però és, en particular, l’empresa i
lessevesinstitucions,l’empresariilessevesorganitzacions, l’àmbit sindical i educatiu, els que
s’han d’involucrar enun canvi�onamental enla
�orma d’entendre el seu paper en la societat. És
aquestcontextdel’ocupaciójuvenillaclaud’una
trans�ormaciódelanostrasocietat,jaquemarca
noves �ormes de cooperació institucional al voltantdel “fúltim”del desenvolupamentintegral
delapersona.I això per la sevaimplicació no nomésgeneracional,sinód’unir sabers,competències,en un en�ortiment de la dimensió social de
la persona,aprenent a “cooperar”en el desenvolupamentdecompetènciestècniquesisocialsde
persones i institucions.La “dualitat” implica recuperar la “globalitat”,la persona i el seu desenvolupament com a eix bàsic d’una �orma d’entendre una societat més humana, re�ectida en
un equilibri social que genera persones responsablesiindependents,treuremoltespersonesde
la “dependència” com a persona, amb la seva gran transcendència personal, però també
amblasevagranrellevànciaeconòmica i social per a la societat.
nOtes
Laresposta alapobresa,ala
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AnuAri pAs 2016
dAdes de l’AssOCiACió

A��oc�ac�� ��� p���o�a�
�� ”�a Ca�xa”
Fundació

fu����� �� 1931, �’a��������� ��� p�r����� �� ”�� c��x�” é� u�� ������� ��b ��r���������� urí���� �rò���, �����
à��� �� �u�r�, �� �� qu������ ��� �������� �� ”�� c��x�” � ��� ��u� �������r� ����� ��r��r-�� ��r�.

Finalitat

la peRsona, la nostRa Raó deseR
• f������r �� ������y���� � �� r������ ���r� ��� ���������.
• pr���ur� �� ��r������������ ��r��, �����·����u��, �u��ur��, �í��� � ����r��u ���� ���������.
• m������r v������ �� �����r���� ��b ”�� c��x�” � ��b ���r�� �������� ��� ��u gru�, �� �� ������u���
de les seves �nalitats socials.
aqu���� �b� ����u� �� �u��� ��r�� ���� ��ç��� ����v����� ��v�r��� –�u��u��� � �rg����z���� ����������– ���rv���.

Àmbit

l’a��������� ���u� �� ��v�r � �� ����rè� ���� ��u� ���br�� � ��� e����y�. l�� ��v�� ����v����� �� �u�� � ��r��
�r����������� ��� ����� �� r����è���� ���� ���������.

Cens

d���� � 31/12/2016:
23.921 associats i familiars bene�ciaris.
222 �������� g���������� ���� �����x�� ��������� ����g��� � r���r����� ��r��� ����rr���r�qu� ��u�� u��������
15.175 ��r�����:
• 176 �������� ����r��v��:����v����� �ub�quà��qu��,���������, bà�qu��, b����� �u����y�, Btt, b����r, br��g�,���������,��������,��quí,�x�ur��������,�u�b������,�u�b��7,�u�b��,g���,� ��� �� ��u��, kàr���g, �u����y�, �����ur����, �à���,�ur� �� r��, �����, �������, ru����g,�����r����,����,������ ��u��,�r����� �v���.
• 46 seccions culturals: balls de saló,cant coral,conferències,excursionisme ivisites culturals,�latèlia i numismàtica,fotogra�a,gastronomia, història, informàtica, lectura, música moderna, pintura iteatre.

Serveis i
activitats

El nostre obj ectiu principalés elde contribuira millorar la qualitat devida dels associats i bene�ciaris,amb activ����� ���rv��� qu� �’��r�qu��x���������v��u������ ��r��, �����·����u��,�u��ur��,�í��� �����r��u. iv������r�r��������r� �� v���r� ����������� ��� �� ������y����, �� r������, �� ������r����, �� ��r���������, �� ��������v� � �� r�������.
Peraixò, promovem les activitats culturals i esportives entre els associats i bene�ciaris, i, des de 2013, també �����r��� �qu����� ����v����� � �������� ���� ����r�� ��������� ��b ��� ���·�����u� �é� �����v�r���, � �r�vé�
��� p�� �’a���� s�����.

Organització

l’a��������� ���à ��r�g��� ���·��g������� ��r ��ju��� R����r� � ��ju��� d�r����v�:������ òrg��� �������r�� �� �’a���������.
l� ju��� R����r�, ���g��� ��r���� ��� ���������,�é �� ��v� r��r��������� � é�, ��r����, �’òrg�� �u��r��r�� �’a���������,qu� ����r���� ��� ��r���r�u� ��r� �’����������� ���� ��u� �b� ����u�,���é �ur� �������� �’����v���� ���������v�.
l�ju��� R����r� ���rà �r��ròrg��� ����b�r���� � �� ����r��, ���·��g���� � ��, �u��u������ � �� ��r�� ��r������, ��� �r� u�� c������� �� c���r��, ��b ��� ������è����� � �� ���������� qu� �r�gu� �������.
l�ju��� d�r����v� ��������r� � r��r������ �’a���������,�’���r� ��b �� ����,�qu���� e����u�� ���� ���r�� �� ��
ju��� R����r�.

Publicacions

l’a��������� �ub���� ����u������,����r��� ����r���g����, �� Revista de l’Associació, qu�� � ������� �� 543 �������� (�����br� �� 2016).
t�������x, ��u������ �ub���� �’Anuari del PAS (h����://www.������.�rg/���_��u�r�.�h�), ���qu��� � �������� �� �� ��r��r� ������, � �� ���br� �� r����� �ur�� Mira ’m als ulls, ��� qu�� �’h� ������ �� �r���r� ������
(www.��r�����u���.���).

Contacte

www.������.�rg
����@������.�rg
c�rr�rt����r R�v�r����, 65
08035 B�r������
t��è��� 932 111 544
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