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“LA NOSTRA PRIORITAT
  ÉS DESPERTAR L’ÀNIMA
  DE L’ENTITAT”

V I S I O N S ALUMNES

Sílvia Gracia

“Amb la dansa et 
 deixes anar i vius”

 

SOCIS i SÒCIES DEL MÓN

Valentina Perunkova  

“Admiro la facilitat  
 dels catalans per 
 relacionar-se i 
 conversar” 

MESTRES

Marta Palacín  

“Ensenyar filosofia 
 vol dir investigar i 
 també vol dir 
 compartir” 
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UNA MIRADA
AL PASSAT

L’abril de fa 50 anys, el butlletí del 
Casal centrava la seva atenció en 
l’actuació que duria a terme 
l’Escolania de Montserrat el 30 d’abril 
al nostre teatre i en els lligams de la 
ciutat amb l’Orfeó Català, tot 
recordant que de les tres vegades 
que havia actuat a la ciutat, en dues 
d’elles ho havia fet al Casal.

1970

UNES PINZELLADES
D’ART

Gloria Bricollé 

ORGÀNIC
2020

Tècnica acrílic pour 
painting (30x30 cm)

GARAGE CENTRAL 
anunciava a la nostra 
revista el SEAT 850 

El seu preu era de   

75.900 pessetes

CINEMA-CLUB LA PRINCIPAL projectava Desserto Rosso i degut a 
l’èxit assolit, el 21d’abril a les 10 de la nit tornava a programar   

Helga



RACONS
DEL CASAL

Mare 
de Déu 

de la 
Mercè 

Josefina Ventura 

EUFÒRIA
2020

Tècnica acrílic pour 
painting (30x25 cm)

A l’antiga sala de juntes de l’entitat, 
que està situada al primer pis de 
l’edifici de la rambla de Nostra 
Senyora, s’hi troba aquesta Mare 
de Déu de la Mercè, patrona de 
l’entitat. 

La nostra entitat mai ha estat de 
caràcter confessional, però amb 115 
anys d’història segur que han estat 
moltes les juntes que en moments de 
dificultat, han decidit encomanar-se 
a la Patrona per tal de superar les 
penúries i dificultats.

TREBALLS D’ALUMNES DE LA
SECCIÓ DE BELLES ARTS DEL CASAL

A la contraportada de la revista hi trobàvem 
un anunci de la “Caja de Ahorros del Panadés” 
on ens anunciaven els nous tipus d’interès i ens 
recordaven que l’estalvi familiar aporta felicitat!

FAMILIA QUE AHORRA
FAMILIA FELIZ



REVISTA CASAL  |  MARÇ 2020

ENTREVISTA

Miquel Àngel
Garcia

President del Casal
Societat La Principal
des de l’any 2008, 
ens parla dels reptes
de l’entitat 

“La reforma del teatre és el gran 
repte de la nostra generació”
Miquel Àngel, portes a la presidència de 
l’entitat des de l’any 2008, quins aspectes 
destacaries d’aquests dotze anys al capdavant 
del Casal? Quins creus que han estat els 
principals canvis?

En aquests anys hem viscut molts canvis. El 2008 
encara teníem una estructura en gran part 
hereva del cinema i això condicionava tota 
l’activitat del Casal i alhora era insostenible. 
En aquests dotze anys s’ha anat configurant 
un equip humà eficaç i òptim orientat a tot 
el ventall d’activitats, iniciatives i projectes a 
disposició dels socis i sòcies i que ara mateix 
són el principal tret identificador i diferenciador 
de l’entitat.

Aquesta reestructuració, en un principi era 
urgent, va estar la tasca més  ingrata,  dura 
i dolorosa  emocionalment que es va haver  
d’encarar,  però que en aquells moments era 
una de les accions inevitables per tal de  poder 
continuar lluitant per la viabilitat futura  de 
l’entitat. 

També hem de tenir en compte tots els 
canvis viscuts en l’apartat patrimonial. Es va 
dur a terme la venda de la muntanya de 
Sant Jaume, que tot i ser també dolorós era 
imprescindible per la viabilitat financera del 
Casal i per la mateixa regeneració de l’espai i 
alhora vam  assegurar que la Vila no el  perdia i 
en podia continuar gaudint. 

S’han fet intervencions importants com la 
reforma del pavelló de bàsquet, que ara ho 
veiem molt llunyà, però fins al 2008 només 
hi podies entrar per unes escales sense cap 
rampa i tenia tota la tanca de patinatge al 
voltant, i vam poder reformar l’edifici del carrer 
Migdia per dotar-lo de mitjans d’extinció i una 
escala d’emergències.

Un altre  aspecte que no voldria oblidar, crec 
que un dels principals canvis és l’obertura de 
l’entitat cap a la Vila, la comarca i la societat. 
En aquests anys hem passat d’un nombre molt 
reduït d’activitats orientades majoritàriament al 
consum dels mateixos socis, a ser un motor de 



propostes per la vila - com els Premis Vilafranca 
Cultura – de generació d’aliances amb altres 
entitats, que han permès generar projectes 
comarcals com el Festival de teatre amateur 
“Escena Penedès”, o projectes solidaris i socials 
com el “Ritmes solidaris”  reforçant  un dels 
nostres valors fundacionals.

Per visualitzar-ho, sovint emprem l’expressió 
“Durant un temps havíem estat un cinema i ara 
tornem a ser l’ateneu que ja havíem estat”.

Personalment, aquests dotze anys m’han 
aportat moltes experiències, lliçons de 
vida que segurament altrament no hauria 
pogut experimentar, i que segur que m’han 
influenciat i han modulat la meva personalitat. 
No puc oblidar l’amistat, solidaritat i confiança 
assolides a les diferents juntes directives i 
molts col·laboradors del Casal  i tampoc 
del patiment en la  resolució de  situacions 
delicades que en una entitat tan gran i tan 
viva com la nostra es donen. La felicitat en els 
bons moments i el patiment en d’altres.

Què representa estar al capdavant d’una 
entitat com el Casal?

Una gran responsabilitat. No des del punt 
de vista legal, que també, sinó des de la 
perspectiva del llegat de milers de famílies 
que durant més d’un segle han fet del Casal 
el seu punt de trobada, de formació, de lleure 
i esbarjo o d’enamorament, perquè amb 
tants anys d’història, el nostre llegat recull una 
immensitat d’emocions.

En tot cas, la nostra feina, la de tota la junta, 
la de l’equip directiu i la de tots els voluntaris i 
voluntàries que formen part de les juntes de les 
seccions, és vetllar per no perdre aquest pòsit 
de confiança en la institució i el seu tarannà.

En quin moment creus que es troba ara 
l’entitat? Quins són els principals reptes actuals?  

Crec que estem en un moment de plena 
maduració del projecte. Al llarg d’aquests 
anys hem fet molta feina per anar treballant 
amb els responsables de cada una de les 
activitats per dotar-les d’un full de ruta, i els 
resultats són bons. En gairebé totes les activitats 
hem consolidat o augmentat el nombre de 
participants. 
Cada any hem generat nous projectes i hem 
anat aprenent dels errors per aconseguir que 
tot allò que se’ns torçava o no dominàvem, 
acabéssim trobant la fórmula per garantir-ne 

la  viabilitat, i en aquest sentit, potser la 
programació d’espectacles és la mostra més 
evident, ja que gràcies a molt esforç hem 
acabat trobant una fórmula estable.

Però ara els principals reptes de l’actual 
junta són dos i molt diferents. D’una banda 
hem de despertar l’ànima de l’entitat. Hem 
d’aconseguir recuperar aquell sentiment de 
pertinença al Casal, que creiem que en les 
darreres dècades s’ha anat perdent. Nosaltres 
no som un centre cívic ni una empresa de 
serveis, som el Casal de Vilafranca i som l’entitat 
de tots i totes, i hem de trobar els camins 
per poder connectar amb totes aquelles 
famílies que fan activitats a casa nostra i no 
hem aconseguit  fer-los partícips d’aquest 
sentiment. Som conscients que la tasca és 
complicada i a vegades ens pot semblar que 
anem a contracorrent. Assumim que hi ha un 
canvi de paradigma social, el sentimentalisme 
està deixant pas al servei mercantilista, i el 
compromís del soci a la  perspectiva d’usuari, 
però això fa encara més estimulant la fita.  

El segon repte és la reforma del teatre. Un 
somni que volem esdevingui realitat. La 
nostra generació té el repte de posar al dia 
aquest preciós llegat patrimonial i garantir-
ne  la  continuïtat, i no ens hauríem de poder 
permetre que no fos així.

Com creus que serà el Casal dels pròxims 20 
anys. Patirà molts canvis? 

Estic segur que sí. La societat on vivim està en 
una etapa de canvis constants i les entitats 
no n’estem al marge. De fet el secret de la 
vigència,  i de la llarga història del  Casal ha 
estat la seva capacitat d’anar adaptant-se als 
canvis socials, polítics o econòmics que s’han 
anat succeint i la valentia i destresa d’encarar-
los en cada època.

Ara és difícil imaginar el Casal del 2040, però la 
clau serà intentar, que com fins ara, el fonament 
de connexió social es mantingui i aconseguim 
ser útils per la societat donant-ne sempre 
respostes i propostes vàlides i sent fidels als valors 
que ens han portat fins avui  a ser el que som.

Amb aquesta agenda comença una nova 
forma de comunicar amb els socis i sòcies, 
recuperant en part els antics butlletins. En el 
fons s’avança mantenint el llegat? 

I això és molt important. Mai podem perdre de 
vista el llegat que ens ha estat transmès, de 



Parlem
de salut

L’arribada de la primavera és el preludi del 
bon temps. Però no tothom s’alegra de 
passar per aquesta estació de l’any que es 
caracteritza per les al·lèrgies provocades 
pel pol·len de les plantes.  
Si teniu al·lèrgia primaveral, us aconsellem 
identificar el tipus de pol·len que us la 
provoca per conèixer millor les plantes que 
el produeixen, a més d’evitar l’exposició 
a l’aire lliure on s’hi trobin plantes com 
aquestes durant les hores de màxima 
concentració de pol·len. Tant de nit com 
de dia, tanqueu les finestres per evitar 
que entri i, si heu d’estendre roba, eviteu 
fer-ho a fora per impedir que el pol·len 
s’hi acumuli. També podeu consultar amb 
un especialista perquè us recomani com 
apaivagar la vostra al·lèrgia de la millor 
manera possible.

Arriba la primavera i augmenten les 
ganes de fer activitat física a l’aire 
lliure, com sortir a caminar. Us donarem 
alguns consells d’un fisioterapeuta i una 
podòloga que us ajudaran a començar.

Cuida els
peus a la
primavera
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fet tenim un enorme valor intangible que no 
totes les organitzacions atresoren, quan mirem 
enrere hi ha una història de més d’un segle de 
socis, sòcies i famílies que ens han ensenyat 
com fer les coses.

Segurament és fàcil caure en la temptació de 
crear-ho tot de nou, però precisament aquest 
recorregut i la nostra història ens ensenya que 
gairebé tot ja ho va inventar algú a l’entitat 
fa molt de temps, i per això no podem deixar 
d’observar aquests referents i   alhora ser 
capaços de dur a terme  innovacions i captar 
noves tendències.

Quin missatge voldríeu traslladar des de la 
junta als socis i sòcies 

Que es facin seu el Casal, que participin en 
tot el que puguin que també en siguin crítics, 
que és la forma de créixer i millorar. La nostra 
ànima són els nostres socis i sòcies de totes 
les generacions i per tenir futur necessitem 
que tots busquem quin és el nostre encaix 
en aquest projecte que il·lusiona des de fa 
115 anys. Com diem en el nostre eslògan 
des de fa uns anys “Tots i totes som Casal”. 
Per a la Junta, la il·lusió que ens empeny a 
continuar capitanejant aquest gran vaixell és 
ser capaços de donar la millor de les respostes 
a les peticions o inquietuds dels nostres socis i 
sòcies  i a l’hora fer les millors propostes perquè 
tothom s’hi  trobi a casa seva, al seu Casal.

Els presidents Jaume Massanell, Miquel Àngel Garcia i 
Joan Güell a l’acte de concessió de la Creu de Sant 
Jordi al Casal, l’any 2018. Un dels dies més importants i 
emotius del mandat de l’actual president.

CONSELLS
PER ALS SOCIS



Menys sucre
i més salut
dental

Existeix una íntima relació entre el consum de 
sucre i la salut dental. I no només afecta la 
boca, l’OMS recomana reduir la ingesta de 
sucre per a evitar malalties com l’obesitat, la 
diabetis o cardiopaties. A Salut Dental Penedès 
us recomanem:

• Raspallar les dents, utilitzar el fil dental, 
raspalls interdentals o irrigador interdental.

• Moderar la ingesta de sucre substituint  
aquells aliments més ensucrats per uns altres 
més saludables (Podem prendre aigua o te 
en lloc de begudes industrials ensucrades 
com els sucs envasats). 

• Evitar picar entre hores, perquè en la majoria 
dels casos són moments en els quals no 
podem raspallar-nos les dents com cal.

• No oblidar la visita a l’higienista dental, que 
ens ajudarà a suprimir les restes de placa  
que no podem eliminar a casa.

• Conèixer el nostre cos, escoltar-lo i en cas de 
molèstia, dolor o lesió, visitar al fisioterapeuta.

• Tenir una pauta d’estiraments per l’inici i el 
final de la nostra activitat esportiva.

• Fer una bona elecció de la ruta a seguir i el 
terreny que ens trobarem.

• Començar de forma gradual i augmentar els 
temps i la intensitat a poc a poc. 

• Mantenir una bona hidratació.
• Fer una bona elecció del calçat i no estrenar-

lo per una gran caminada.
• Portar les ungles ben tallades.
• En cas de ferida als peus, molèstia o dolor, 

visita a la podòloga.
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Sílvia Gracia 

És interiorista i té una botiga de 
decoració. Gaudeix moltíssim la seva 
feina, assessorant, reciclant mobles 
antics, fent projectes decoratius 
i venent peces que sempre 
intenta que siguin boniques i amb 
personalitat.

V I S I O N S
ALUMNES

Quants anys fa que ets sòcia i que balles? 

Em vaig fer sòcia quan vaig apuntar a les 
meves filles. La Sara en tenia quatre acabats 
de fer i la Foix set i el seu primer festival va 
ser “Galivança”. El meu primer festival va ser 
“Moments”, després d’un any d’entrar a la 
junta, i em va agradar moltíssim.

Al segon any, la Neus em va proposar entrar 
a la junta i ho vaig fer junt amb la Blanca 
Ferrer, l’Anna Vendrell, la Maria Albornà i 
el Rafael Caro i ens hi vam trobar al Fèlix 
Plantalech, la Montse Bolet, la Roser Esteve i 
a l’Amadeu Ferrer. Ho vaig gaudir moltíssim, 
recordo amb molta estima els sopars a 
Chez Neus on cada un portàvem alguna  
cosa cuinada i ho compartíem a la taula 
mentre xerràvem del festival, decorats, 
vestuari, cançons i un munt de coses. 
Donàvem un cop de mà amb idees i amb 
mà d’obra. Col·laboràvem amb el vestuari i 
muntant i desmuntant l’escenari. El millor de 
desmuntar-lo després de cada festival era 
acabar la nit amb un sopar al terrat de la 
Montse Bolet.

Què és per a tu la dansa?

Per mi la dansa és un moment per mi sola, 
on faig coses que el meu dia a dia no em 
permet, on em trobo i on em sento. És un 
repte per fer-ho bé i sentir-ho a flor de pell.

La Neus ja em va dir el primer dia: “deixa 
fora de la classe els maldecaps”, i és així. 
És marxar del teu dia a dia i entrar en un 
altre món. Quan surts de classe ets sents 
bé i amb molt d’ànim. El grup és molt 
bo i el que vius amb ell és diferent de la 
resta. Hi he trobat gent fantàstica i gent 
que forma part del meu fons d’armari 
d’amistat, m’entens?

Tens fills o filles que també vagin a l’escola?

Ara la Sara encara balla i la Foix ja no, però 
la dansa forma part de moltes converses. És 
màgic compartir festival amb les filles. És una 
experiència brutal, amb molt de sentiment i 
a vegades, patiment.

Què destacaries com alumna? 

Com alumna destaco la capacitat que té 
l’equip docent de fer-te viure un aspecte 
personal que no viuria si no hi anés. Et deixes 
anar i vius.



Valentina Perunkova

Va néixer a la ciutat Russa de Rostov da 
Donu i treballa com a coordinadora de 
Duty Free a l’Aeroport de Barcelona.

Viuen a Vilafranca des de l’any 2008 i 
tenen una filla, l’Alba, que fa anglès a 
Helen Doron. 

V I S I O N S
SOCIS I SÒCIES DEL MÓN

Quines diferències culturals més importants 
hi veus entre Catalunya i Rússia, què 
t’agrada més de cada lloc i per què?

No fem mai “siesta”. Els laborables són de 9 
h a 13 h i de 14 h a 20 h, amb una horeta de 
descans per menjar. També els supermercats 
i les botigues no tanquen el diumenge i 
aprofiten les compres que pot fer la gent al 
cap de setmana. No tenim ponts però sí que 
la primera setmana de gener tenim festa. 
També al maig gaudim d’una setmana on 
celebrem el dia del treballador i finalment 
una setmana més, on celebrem la victòria de 
Rússia contra l’Alemanya Nazi. 

En canvi no celebrem el Carnaval, potser 
pel temps més fred, però tenim una festa de 
comiat de l’hivern o “Maslenitsa”, en la que fem 
creps que amb la seva forma rodona i color 
daurat torradet representen una alabança 
al sol. Durant aquesta setmana i abans de la 
quaresma, es fan també espantaocells fets a 
mà i se celebra el “diumenge de perdó”, de 
tradició cristiana, en el que la gent demana 
perdó a les persones que estima.

També hi ha diferències personals, com ara 
la facilitat d’expressar sentiments, parlar amb 
un to de veu més alt i gesticular molt. Admiro 
la facilitat que teniu per relacionar-vos i 
conversar. Els russos generalment som més 
reservats i distants.

A Catalunya, a més, la natura és preciosa: 
les seves platges, la muntanya tan propera, 
les activitats que s’hi poden fer a l’estiu. 
Nosaltres anem molt a la platja i a la 
muntanya i a l’hivern a esquiar. També ens 
agrada molt visitar poblets del país amb tot 
el seu patrimoni cultural.

A Rússia hi tinc la família i els amics, que els 
enyoro molt, però sobretot trobo a faltar 
la pastisseria. És molt diferent de la d’aquí. 
Pastissos diferents, galetes, etc.

De quines activitats gaudiu com a socis i 
sòcies del Casal?

Com a socis gaudim dels concerts i dels 
artistes, especialment m’encanta el ballet 
rus de Nadal. Una altra activitat que ens 
agrada és venir a veure les pel·lícules en 
versió original, sobretot en anglès. A més, la 
meva filla gaudeix molt dels tallers de cuina 
“Masterchef” que fa els divendres Helen 
Doron.

Hi ha entitats semblants al Casal al teu 
país?

Sí, sí que n’hi ha. Es diuen “Palaus Culturals” 
on es fan concerts d’artistes, activitats 
lúdiques per a nens i adults i també 
activitats durant tot l’any escolar, com ara 
dansa, música o activitats esportives.
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V I S I O N S
MESTRES

Marta Palacín

Va estudiar periodisme a la Universitat 
Autònoma i filosofia a la Universitat de 
Barcelona on actualment imparteix 
l’assignatura d’Antropologia Filosòfica i 
coordina el cicle de Cinema i Filosofia

Parla’ns de tu. Ets professora de Filosofia de 
la Universitat i ara del Casal, què t’agrada 
d’ensenyar filosofia?

Doncs que s’aprèn molt ensenyant, també 
filosofia. Aprens preparant les classes i 
dels alumnes. El fet de repensar el que 
fins ara coneixes, sempre és un procés 
d’aprenentatge, de revisió, d’autocrítica i 
d’estar reconciliat amb la pròpia ignorància. 
Et poses al dia i penses com explicar-ho als 
altres, perquè s’entengui i també perquè 
engresqui. És una responsabilitat i alhora un 
privilegi preparar i revisar el contingut per 
transmetre’l. Tanmateix, per moltes raons, 
mai deixes de ser alumne.

També m’agrada molt, que ensenyar filosofia 
vol dir investigar i vol dir compartir. Tant en els 
grups d’investigació, com en els congressos, 
les activitats de divulgació i les classes on fem 
una tasca col·lectiva i plural, molt més del 
que de vegades es creu. Repensem sobre el 
dit per altres o amb ajuda seva i dialoguem 
amb altres, en debats i en textos. 

Què en penses de la idea dels cursos de 
filosofia al Casal? Com els enfoques i què 
treballeu ara?

Trobo que sou valents, la veritat és que 
emociona trobar iniciatives així. 

De vegades a llocs on es fan moltes 
activitats - encara que se’n facin moltes- no 
necessàriament es reserva un espai per a la 
filosofia. I, fins on arriba la meva experiència, 
he observat que arreu és benvinguda i que 
comunitats com la vostra, representen a 
petita escala el conjunt de la societat. Tenim 
necessitat d’eines per pensar, i gaudim i 
creixem quan ens unim per tal de satisfer 
aquesta necessitat. Sempre hi ha injustícies, 
notícies, conflictes o curiositat com per a 
cercar elements que ens permetin entendre 
i entendre’ns. El fet que la gent aprofiti el 
seu temps lliure per a repensar amb precisió 
i profunditat, o allò que ens interpel·la del 
present, o allò que altres van pensar en altres 
contextos, sembla beneficiós per a un mateix 
i compromès amb el nostre entorn.

La proposta d’aquest curs d’història del 
pensament és resultat d’un treball en equip 
coordinat per Josep Monserrat. Primer 
l’Àngel Pascual va presentar el pensament 
de la Grècia antiga, ara jo m’encarrego 
de l’Antiguitat tardana i l’Edat Mitjana, i 
quan encetem el Renaixement, entra el 
Jordi Casasampere, amb qui treballaran la 
Modernitat.



   

El pensament contemporani no l’hem 
abordat en aquest primer curs, ja que és 
prou ampli el que proposem ara i, a més, 
tenim intenció de fer més cursos. Va ser fàcil, 
divertit i interessant pensar el curs entre tots 
quatre, proposant-nos ser precisos sense 
ser llunyans. Aquest és un curs ampli, de 
presentació, de fer base, però és un curs 
ordenat. De fet, kósmos -ordre- és el terme 
pel qual transita, i cada sessió es treballa des 
de les coordenades d’una època, un autor 
i un concepte important d’aquest autor. 
Sempre repartim un full amb textos del filòsof 
o de fonts properes a ella o ell i, a partir 
d’aquí, ampliem. Acaba sent un viatge en el 
temps lligant els fets amb les idees. 

En el meu bloc hem dedicat les trobades a 
Filó d’Alexandria, Hipàtia, Agustí d’Hipona, 
Tomàs d’Aquino, Averrois, Gemist Pletó, 
Ficino i Giordano Bruno. Cada personatge 
és, a més, representant de contextos i 
actituds que sovint no tenim presents quan 
pensem aquesta època llarga, complexa i 
diversa.

Amb aquests autors mostrem tot un ventall 
de relacions que podien tenir amb el poder 

religiós i polític, des de tradicions diferents 
que viuen moments també diferents. 
Trobem un judaisme de llarg recorregut 
en un moment d’Il·lustració, vora l’Islam 
emergent i la seva Falsafa, o a prop de la 
construcció del paganisme des del discurs 
cristià. Dins d’aquest, distingim també 
entre catolicisme i ortodòxia. D’aquesta 
manera, sortim una mica de la línia habitual 
d’explicar l’Edat Mitjana des de la visió 
del catolicisme de l’occident europeu. 
Finalment, cada professor prepara una 
sortida cultural. Nosaltres aviat farem una 
ruta per espais de coneixement, recorrent 
la història del pensament, considerant 
autores de diferents segles.

Quines sensacions t’arriben des de 
l’alumnat? Per quin motiu recomanaries 
als nostres socis i sòcies apuntar-se als 
cursos?

Els veig igual com em succeeix a mi des 
que vaig començar a acostar-me a la 
filosofia: encuriosits, sorpresos, engrescats, 
qüestionant-se coses, confirmant sospites, 
però en tot cas sentint-se còmodes amb 
el fet de dubtar i de pensar críticament, 
perquè hi ha moltes preguntes i molta 
feina a fer. 

Treballem asseguts en cercle fent honor a 
allò a què remet el terme filosofia, que és un 
acostament, una dedicació, l’amor -philos- 
al coneixement -sophia. 

El que sento quan estem a l’aula és que, 
tot i ser jo la que duc una proposta inicial, 
acabem fent entre tots la classe, perquè 
hi ha molt bon ambient i la participació 
flueix. Les intuïcions, comentaris i preguntes 
que fan, enriqueixen i acaben de donar 
forma a la sessió. L’actitud que tenen 
és molt bona i els diferents bagatges i 
edats sumen. És una activitat saludable 
i necessària. Ho recomanaria a tothom, 
precisament per això.


