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L´actualitat del Club Aidar  

Iniciem un nou trimestre, després d´unes vacances curtes de 

Setmana Santa  i encentem nova programació amb un ventall 

d´activitats  com a punt de connexió  i oci.   

Activitats com el reciclatge de materials  i la dansa del ventre, 

son noves inquietuds proposades pels propis nois. Hem dedi-

cat hores des de l´activitat de Tacheles a confeccionar entre 

tots , aquests  punts de llibre  que avui, per Sant Jordi oferim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mona i Bunyols  
Com es tradició al nostre Club, dies abans de les vacances de  

setmana Santa, fem el típic berenar preparat  pels nois a 

l´activitat de Cuina, un mona de xocolata amb melmelada i  

bunyols de vent. 

Tot boníssim!! Felicitem als participants culinaris dels     

 dimarts a la tarda!!! 
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Per l´abril, llibres i roses mil  



LLLLAAAA S S S SECCIÓECCIÓECCIÓECCIÓ    ECOLÒGICAECOLÒGICAECOLÒGICAECOLÒGICA    

Este trimestre he asistido a siete sesiones del huerto del club, hemos echo desde plantar 
lechugas de varias clases, habas, fresas, guisantes, espinacas, etc. Hemos preparado 
las parcelas para las patatas y los tomates con sus respectivos planteles y nos falta 
hacer los caballones para las patatas y poner las cañas para los tomates, también 
hemos echo plantel de rábanos, y tomates de muchas variedades. Hemos abonado la 
tierra con compuesto orgánico y pusimos serrín encima para que no se secase tanto la 
tierra. Cada vez que vamos al huerto regamos, limpiamos las malas hierbas, arreglamos 
el gota a gota (modo de regado), y repasamos que este todo correcto. Ahora ya se em-
pieza a notar el buen tiempo y se nota que las hierbas crecen más rápido!  

 
 

Fases de la lluna 

 

La Lluna brilla perquè reflecteix la llum del Sol. Com que la Lluna gira al voltant de la Terra, això fa que el tros 

il·luminat vagi canviant contínuament, segons quina sigui la seva posició respecte de la Terra i del Sol: 

 Lluna nova: no veiem la Lluna perquè el cantó que mira cap a nosaltres no està il·luminat.  

 

 En els dies següents, anirà apareixent una petita franja il·luminada a la dreta, que dia a dia                    

 s’anirà fent més gran.  

 

 Quart creixent: només té il·luminada la meitat dreta (té forma de D).  

 

 Cada dia que passa el tros il·luminat és més gran.  

 

 Lluna plena: tot el disc lunar està il·luminat.  

 

 Després d’això, començaran a aparèixer ombres pel cantó de la dreta, i cada dia el tros il·luminat 

 anirà decreixent.  

  

 Quart minvant: tan sols està il·luminada la meitat esquerra (té forma de C).  
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Des de l’any 1998 l’Associació per a la Rehabilitació del Malat Psíquic de l’Anoia treballa per 

a la integració de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. El Club 

Social Aidar, nascut l’any 2002 és un recurs d’oci inclusiu que pretén establir xarxes de su-

port que ajudin a la rehabilitació i augment de la inserció comunitària d’aquest col·lectiu.  

Amb aquesta idea l’ARMPA, el Club Social Aidar i l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps han 

col·laborat per a fer visible el treball artístic dels participants al club, amb l’exposició de qua-

dres “Happening al Club Social”.  

La mostra de pintura és el resultat de l’activitat de Happening, una activitat pensada per a 

aprendre a expressar-se a través de la pintura. El pintor Vilanoví Juli Salazar, ex-alumne de 

l’Escola d’Art Gaspar Camps, és el monitor d’aquesta activitat que a través dels seus conei-

xements i ensenyant diferents tècniques, ajuda als participants en la realització de la seva 

obra. Durant l’activitat es dona especial rellevància a la música, a experimentar, parlar i plas-

mar en el quadre les emocions i sensacions que aquesta crea a les persones. 

El passat dimecres 4 de març es va celebrar l’acte d’inauguració de  l’exposició a l´Escola 

Municipal d’Art Gaspar Camps d’Igualada (Av.Barcelona 105-1er pis). L’acte es va iniciar amb 

l’explicació dels quadres dels autors i membres del club, que van respondre amb espontaneï-

tat, sobre la inspiració, el mètode de treball, l’expressió i el resultat del seu quadre. En la cele-

bració es van reunir prop d´una trentena de persones, destacant la presència de la Regidora 

de Salut i Acció Social d´Igualada, Pilar Salat, així com de la directora de l’Escola Josefa Mo-

rón, la presidenta d’ARMPA Dolors Valiente, i famílies, membres i professionals de l’ARMPA i 

el Club Aidar, així com alumnes de l’escola. Des d’aquí volem expressar el nostre agraïment 

a tots vosaltres. 

Convidem a visitar l’exposició a l’Escola d’Art fins el proper 26 de març, de dilluns a divendres 

de 10 a 2 del migdia i de dilluns a dijous de 3 a 9 de la tarda.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Exposició  de Happening  
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Les sortides del Club  

VISITA a l´EQUINATURA EL PLA,  Rubió, 28 de febrer‘09VISITA a l´EQUINATURA EL PLA,  Rubió, 28 de febrer‘09VISITA a l´EQUINATURA EL PLA,  Rubió, 28 de febrer‘09VISITA a l´EQUINATURA EL PLA,  Rubió, 28 de febrer‘09    

El último sábado, por la mañana, del mes de   febre-

ro fuimos con la furgoneta hacia Rubió, a visitar 

una hípica de caballos, hacia buen día y  disfruta-

mos del espacio natural donde está situado. 

Habían alrededor de 10 caballos, tuvimos la ocasión 

de visitar las cuadras, dar de comer cereales y man-

zanas y peinar alguna yegua muy bonita. 

Nos acompañaron dos chicos muy atentos, que nos 

enseñaron todo ese espacio y nos comentaron cosas 

muy interesantes acerca de los caballos. 

Es para repetir!!  

CALÇOTADA  a CAN MAGINET, Tous,  21 de Març‘09CALÇOTADA  a CAN MAGINET, Tous,  21 de Març‘09CALÇOTADA  a CAN MAGINET, Tous,  21 de Març‘09CALÇOTADA  a CAN MAGINET, Tous,  21 de Març‘09    

 

Can Maginet, es un restaurante que esta cerca de Tous  y de su pantano; esta muy bien 

situado en un espacio de naturaleza bien conservada. Existe una ermita “la roqueta”, 

situada a lo alto de una montaña, que fuimos a ver y hay unas vistas espectaculares de 

toda la comarca. Comimos ensalada , embutidos , calçots y carne a la brasa. Había mu-

chos postres para escoger y café. 
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Cap de  setmana a Cap de  setmana a Cap de  setmana a Cap de  setmana a 

TrempTrempTrempTremp    

 

 

 

El día 14 y 15 fuimos de excursión un fin de semana a dormir 

a fuera. Me levante a las 6,45 y salimos de Igualada por allí a las 8,30. Nos paramos 

en Tàrrega a desayunar y cerca de las 12 llegamos a Tremp. Fuimos a dejar las male-

tas en el albergue y nos fuimos a pasear. Comimos el bocadillo y la bebida y después 

fuimos en tren hacia la Pobla de Segur a tomar algo. Regresamos al albergue y nos 

duchamos. Cenamos espaguetis y pollo y un yogurt. Después de cenar fuimos a dar 

una vuelta y a tomar algo en un bar de Tremp, llegamos a las 11 de la noche y nos 

fuimos a dormir. Estábamos todo el grupo del club distribuidos en tres habitaciones: 

cada habitación de 6 personas: 3 a bajo otros 3 arriba . 

El día 15, domingo, nos levantamos a las 8 y bajamos a desayunar a las 9  en el co-

medor del albergue, desayunamos leche con cola cao, café con leche y zumo; yo me 

comí tres madalenas que estaban muy ricas. 

Fuimos a ver la colección de mariposas en el museo del Ayuntamiento de Tremp  y 

después fuimos a comer. Comimos en un  restaurante, yo comí sopa de pescado, pin-

chos de cerdo y brazo de gitano de chocolate y un café. 

Hicimos un vuelta por las afueras del pueblo, hasta llegar al albergue donde recogi-

mos las maletas para volver a Igualada. Me  compre un bocadillo para cenar, nos fui-

mos por allí a las  6,30  y paramos en Tàrrega. Yo me comí el bocadillo que era de 

chorizo y que me valió 3 euros,  llegamos a la Residencia a las 9,30 horas. 
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 “ Bunyols de Quaresma”“ Bunyols de Quaresma”“ Bunyols de Quaresma”“ Bunyols de Quaresma”    

Ingredients Ingredients Ingredients Ingredients     
        
125 ml.  De  llet 
75  gs.  Farina 
60 gs.  Mantega 
3  ous   
Sal 
Sucre 
        

PreparacióPreparacióPreparacióPreparació    
Posar  la  llet  i  la  mantega  el  foc  amb  un  pesic  de sal ,  cuan  la  llet  bulli I  la  
mantega  s´hagi  desfet,  afegir  la  farina  tamisada  de  un  sol  cop. Deixa  coura  
sense  parar  de  remenar  fins  que   la  massa  es  separir   de  las  parets  del  caso.  
Fora  del  foc  afegir-hi  els  ous  i  remenar  fins  que Quedi  una  massa  homoge-
nea.  Fregir  amb  petites  porsions  amb  oli  ben Calent .   Quan   estigin  encara  
calents  arrebosarlos  en  sucre. 
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Relats  
Fui de paseo con mi perro se llamaba Rasqui, casi todos los días lo sacaba a pasear. Es 

blanco con cabellos arrizados ,lo llevaba varias veces al veterinario. 

Era muy juguetón y también mordía era un animal que tenia para hacerme compañía. Le 

compraba comida para perros en e. supermercado, lo bañaba con champú de perros ,me 

tenia mucho cariño. Se lo quedo mi amiga Azucena porque me fui a vivir a otra ciudad. 

****************************************************************************************************************************************************************************    



LA   CRÒNICA  ESPORTIVALA   CRÒNICA  ESPORTIVALA   CRÒNICA  ESPORTIVALA   CRÒNICA  ESPORTIVA    

Club social Aidar - Club social Marianao  

Igualada, 14 de Març de 2009 

El passat dissabte es va jugar a Lleida el primer partit  d´anada d´eliminatòries, aquí tenim les opi-

nions dels nostres jugadors: El partit ha sigut molt competitiu  però equilibrat;hem començat per-

dent 2– 1, però després hem guanyat 4 a 2. Donem les gràcies a la participació del Pedro i en Nan-

do que van recolzar l´equip en aquest partit tan important. 

Ha sigut un partit disputat però molt interessant, per què els rivals eren molt bons i donàven 

joc.Finalment , vam poder remuntar i guanyar, superant aquestes primeres semifinals. 

El partit de tornada es disputarà el 9 de maig a les Comes d´Igualada a les 13:00h, si guanyem 

aquest partit passarem a jugar a la final,  és a dir; la Cloenda que es celebrarà el proper  20 juny a  

la ciutat de  Lleida. 

El partido fue muy bien empezamos   

ganando!! Los cambios fueron muy bien 

dominamos todo el partido, con pases 

largos y la defensa muy equilibrada.  

El partido fue  dominado des de el prin-

cipio ya que se marcaron 8-1.                

El partido lo ganamos fácilmente  y bue-

na actuación del equipo todos defendie-

ron y atacaron . 

El otro equipo era inferior en su campo 

les ganamos por 8-1 el equipo estuvo al 

100% con colaboración de todos, hubo 

motivación ganaremos la liga todos de-

fendimos y atacamos. comenzó la  1a 

mitad marcamos más goles teniendo el 

lujo de tocarla al final del partido. 

1a ELIMINATÒRIA  de SEMIFINALS   

Club Social Brúixola— Club Social Aidar ,Lleida  18 d´Abril de 2009 
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BONA    DIADA !! !! !! !!    

ESTAS INTERESSAT A PARTICIPAR EN LES PROXIMES EDICIONS ?  

TRUCA’ NS O ENVIA UN MAIL I L’ EQUIP DE REDACTORS ES POSARAN EN  

CONTACTE  AMB TU 

 

Adreça: C/Trinitat 31, 1er 3era 

08700087000870008700������������������������������������    

Telèfon: 93.801.90.58 

E-mail: clubsocialaidar@igualada.cat 

 


