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Les gelades de gener fan florir l’ametller

C

alendari cremat, noves expectatives,
canvi d’any; bons records i tot un futur per
endavant; aprenguem a conviure amb les
novetats que l’any nou ens depara.
Nous governs a Catalunya i Espanya configuraran
un espectre polític inèdit i amb totes les incògnites
per desvetllar. Ens caldrà una bona dosi de paciència per anar endevinant per on voldran portar-nos unes noves formacions polítiques sense
desestabilitzar el nostre dia a dia.
L’activitat del Casal no s’atura; volem oferir-vos
distracció, cultura, música, jocs, excursions, i fomentar la participació per engrandir aquesta família que representa la nostra ASSOCIACIÓ VIURE
I CONVIURE.
Gràcies per la vostra col·laboració i que l’estrella
il·lumini el nostre camí.

. . . QUE LES FIGUES SÓN VERDES
Aquests dies, com molta gent, he cantat un munt
de nadales. Totes són molt boniques. N’hi ha de
divertides. M’ha cridat especialment l’atenció per
les seves connotacions en l’actualitat catalana,
una estrofa de la del Noi de la Mare que diu així:
Tam, pa-tam-tam, que les figues són verdes,
Tam, pa-tam-tam, que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua
Maduraran en el dia del Ram.
Diu la dita que “Cada cosa al seu temps i les figues a l’agost”. Quant nosaltres ho vàrem mirar al
mes de setembre gairebé la meitat de les figues
encara eren verdes.
En el segon vers de l’estrofa, es posa de manifest
l’esperança de què ja maduraran, però a desembre d’enguany, malgrat tot, encara són verdes. Em
temo, que ja tan enllà de l’any, de les figues que
havien madurat a l’agost, ara ja n’hi haurà que
s’hauran fet malbé.
En els següents dos versos, ja es trasllada l’esperança de la maduració de les figues al mes de
març. Per Pasqua !. Una esperança insòlita. Ben
bé fora de temporada.
Si analitzem a fons aquests dos últims versos, veiem que hi ha seriosos dubtes de si maduraran per
Pasqua o pel Ram.
Ep!, no serà que els catalans haurem fet Pasqua
abans del Ram ?
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DIMECRES CULTURALS
Encetem de nou el cicle dels Dimecres culturals i en
commemoració del vuitantè aniversari de la batalla
de l’Ebre, la historiadora Assumpta Montellà pronunciarà, el proper dimecres 13 de gener, la conferència
115 dies a l’Ebre: els soldats de la lleva del biberó.
115 són els dies que va durar la batalla més aferrissada, dolorosa, irracional i decisiva de la guerra civil
a la ribera de l’Ebre, amb més de 30.000 víctimes
entre els dos bàndols. Molts d’aquests herois van
formar part de l’anomenada lleva del biberó, i alguns
encara poden donar testimoni d’allò que van viure.
L’Assumpta Montellà ha volgut recollir les seves paraules. 115 dies a l’Ebre és un homenatge merescut
a tots aquells homes que van viure la guerra a la
primera línia del front, a les trinxeres de l’Ebre, quan
eren pràcticament uns nens.
Més endavant es programarà una sortida cultural
visitant els indrets i poblacions de la Ribera d’Ebre
més afectats per la batalla.
La segona conferència programada pel dia 20 de
gener, versarà sobre “La situació sanitària d’ara en
endavant” que pronunciarà Carme Bertral, doctora
en medicina de família.
El dimecres 27 de gener, el Sr. Josep Maria Massegú, llicenciat en Belles Arts, ens oferirà la segona
sessió del cicle de conferències Clars i foscos de la
Modernitat, aquesta vegada amb el títol “Joan Miró.
El retrobament amb els valors de la infància”.

NOVES TECNOLOGIES
A mitjans de gener s’iniciaran els cursos d’informàtica organitzats per l’ Associació Viure i Conviure.
Es durà a terme un curs d’informàtica d’inici i també
un curs d’informàtica avançada
L’eina més utilitzada avui en dia és l’Internet. S’oferirà un taller per endinsar-se en aquest món, correus
electrònics i xarxes socials.
Qui vulgui aprendre a crear presentacions amb fotografies, àlbums digitals i edició de vídeo podrà fer-ho
en el curs de multimèdia.
També s’impartirà un curs de Photoshop per a aquelles persones amants de la fotografia, a qui agradi
retocar i fer muntatges amb les seves fotos.
La durada de cadascun dels cursos serà de 30 hores, excepte el de tauletes i mòbils que consistirà en
4 sessions de 2 hores. Comptarem amb l’informàtic
Martí Sellarés per impartir les classes de tots els cursos exposats.

l’agenda
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Dissabte 2, a les 5 de la tarda

BALL DE TARDA a càrrec de l’Elisabeth Majoral
Del 4 al 8

INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS TRIMESTRALS I SEMESTRALS DE 2016
IOGA, GIMNÀSTICA, MODISTERIA, CATALÀ, ARTS APLICADES, CANT CORAL, APRÈN A
LLEGIR LA MÚSICA I INFORMÀTICA.
Del 4 al 8

INSCRIPCIONS ALS TALLERS DE SALUT I BENESTAR
Projectes de La Caixa
ACTIVA’T, DESPERTAR AMB UN SOMRIURE, MENYS DOLOR MÉS VIDA
I ENTRENA
Dissabte 9, a les 5 de la tarda

BALL DE TARDA a càrrec del músic Josep Rodríguez
Diumenge 10, a les 4 de la tarda

GRAN CONCERT D’ANY NOU AL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
Strauss Festival Orchestra amb ballet
Dimecres 13, a les 5 de la tarda

Conferència - Taula de debats
115 DIES A L’EBRE: ELS SOLDATS DE LA LLEVA DEL BIBERÓ
115 dies són els dies que va durar la batalla més aferrissada, dolorosa,
irracional i decisiva de la guerra civil.
A càrrec d’Assumpta Montellà, historiadora i escriptora.
Divendres 15, a les 10 del matí

Inici del taller de TAULETES I MÒBILS
Durada: 4 sessions de 2 hores
Dissabte 16, a les 5 de la tarda

BALL DE TARDA a càrrec del músic David Swing
Diumenge 17, a les 9:30 del matí

Sortida matinal a l’Auditori de Barcelona
Concert: LA NOVENA DE BEETHOVEN
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA
Jan Willem de Vriend, principal director convidat
Amb els cors Madrigal i Lieder Càmera.

Dilluns 18, a les 10 del matí

Inici del curs de MULTIMÈDIA
Durada: 30 hores
Dilluns 18, a les 11,30 del matí

Inici del curs d’INFORMÀTICA AVANÇADA
Durada: 30 hores
Dilluns 18, a les 4 de la tarda

Inici del curs de PHOTOSHOP
Durada: 30 hores
Dimarts 19, a les 4 de la tarda

Inici del curs d’INFORMÀTICA D’INICI
Durada: 30 hores
Dimarts 19, a les 5,30 de la tarda

Inici del curs d’INTERNET
Durada: 30 hores
Dimecres 20, a les 5 de la tarda

Conferència - Medicina i salut
SITUACIÓ SANITÀRIA D’ARA EN ENDAVANT
A càrrec de Carme Bertral. Doctora en medicina de família del CAP de Cardona
Dissabte 23, a les 5 de la tarda

BALL DE TARDA a càrrec del músic Josep Candàliga
Dimecres 27, a les 5 de la tarda

Cicle de conferències “Clars i foscos de la Modernitat”
Aquest cicle constarà de tres sessions sobre els pintors més rellevants de l’època modernista
2ª sessió
JOAN MIRÓ I FARRÀ. El retrobament amb els valors de la infància.
A càrrec de Josep Ma Massegú i Bruguera. Llicenciat en Belles Arts

Hem de veure món. . .
Tulipes d’Holanda Del 29 de març al 2 d’abril
Amsterdam, Rotterdam, La Haia, Volendam,
Leiden, Parc de tulipes Keukenhof, molins de
Zaanse Schans, Marken. . . etc.

Podeu demanar informació a la secció de viatges del Casal

DIT i FET
TROBADA D’AVIS I NÉTS
El dissabte dia 28 de novembre, amb un èxit extraordinari, vàrem gaudir amb els nostres néts d’un
espectacle amb música i contes a càrrec de l’animador Carles Cuberes. La primera part va consistir
en l’actuació d’alguns néts d’usuaris del Casal que
ens van oferir cançons, poemes i balls. Els nens
participants foren: el Roger Llorca, al violí, la Núria
Alonso al piano, la Júlia Pérez amb la veu i la guitarra, la Maria Campabadal i la Megalí Torras cantant,
l’Ariadna Vergés com a rapsoda, la Laura Ramírez
ballant un ritme actual. Va cloure la Berta Vila interpretant una cançó.
Aquella tarda es va decorar el casal amb una gran
quantitat de globus que, distribuïts per tot el local,
donaven un aire molt festiu.
Finalment, les 130 persones assistents es van delectar amb una bona xocolatada amb coca.
A la sortida, es va obsequiar tots el nens amb un
globus.
Esperem poder repetir-ho l’any vinent i agraïm a tots
la vostra participació.

DINAR DE PRENADAL

El passat dia 13 de desembre, un centenar de persones van participar en un bon dinar de Nadal.
A continuació, la coral Harmonia sota la direcció de
Montserrat Perramon i l’acompanyament al piano
de Mercè Font van interpretar cançons de Nadal
d’arreu del món. Els rapsodes del Casal: Francesc
Vergés, Maria Segalés i Josep Maria Sarri varen
completar el concert amb una lectura de les tradicions i costums més populars d’altres indrets.
Es va cloure la festa amb un animat ball.

MARATÓ DE TV3
El passat 9 de desembre es va impartir la conferència de
la Marató de TV3 que va versar sobre les malalties de
l’obesitat i la diabetis.
Per tal de col·laborar amb la Marató, l’Associació Viure i
Conviure va sortejar una panera nadalenca. Amb la venda de butlletes per aquest sorteig, es van recaptar 1.000
euros que han estat ingressats al compte de la Marató
de TV3.
A la fotografia, moment del lliurament de la panera
El número premiat va ser el 3964.
a l’afortunada Antònia Canudas Vilalta

