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Activitats ’20 – ‘21
Malgrat les dificultats enguany vam celebrar cada festivitat, i tan bé que ens fa !!!
Sempre amb mesures de seguretat, però la diversió va estar assegurada. A les properes
pàgines hi ha un petit resum de les activitats d’aquesta temporada.
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A pesar de la Covid, pudimos celebrar la Navidad con los
compañeros del piso y estrenamos la manualidad que
hicimos en el taller para tomar las uvas . Fátima Martínez.
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Halloweeeeeen...!
El Halloween 2020, com totes les activitats, va ser especial. A falta de Túnel del Terror
vam tenir uns decorats adients amb la terrorífica situació, contes de por i manualitats
que feien tremolaaaaaaar.....!

Castanyada i panellets no van faltar. No va poder ser amb trobada multitudinària al pati,
però si a cada taller, en grup bombolla.
Res va impedir la celebració d’una festa tan esperada.
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Nadal

Amb un dinar molt especial cada grup al seu taller va celebrar el Nadal.

Dintre de les activitats nadalenques hi havia un concurs molt divertit, on havíem de
transformar un cacauet en el Reno Rudolf.
A més tothom es va emportar a casa seva un souvenir de Nadal fet per si mateix.
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Una setmana sencera de probes del Pitus i per al divendres tothom vam fabricar les nostres
pròpies màscares venecianes, i vam sortir al pati a fer un ball del Just Dance on els
competidors van demostrar les seves habilitats.
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Sant Jordi

Un altre cop el nostre drac va dominar l’escala ....

Enguany no vam poder posar la nostra paradeta al
centre del poble, però a canvi ens hem divertit molt
amb les activitats preparades. Hem fet
representacions tradicionals i alternatives de la
llegenda, concurs de mandales de Sant Jordi, tot amb
una magnífica paradeta de souvenirs fets al taller.
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FEM L’hort
Enguany el manteniment de l’hort va ser a càrrec de l’Iván i la Sofía, dos treballadors
d’ACOSU amb molt de pagesia a sobre!
L’hort normalment va ple d’aromàtiques com el
romaní, alfàbrega, farigola i orenga. A més dels
tomàquets, carbassó, pebrots i les boníssimes
faves!!!
Tot plegat una feinada que ens apropa a les
activitats de la terra.

Una part important de l’hort és la compostadora.
Aquesta menja fulles seques, mala herba i pells de
fruita. Però, ens entrega el compost per al nostre
petit conreu.
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Més enllà d’ACOSU
Tothom tenim la nostre vida fora del taller i a les següents pàgines trobareu alguns de
nostres usuaris i treballadors explicant de les seves aficions i del seu dia a dia.
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Entre penalti i penalti…
Entrevista a Francesc García, monitor del nostre Centre i entrenador de futbol.

5- Quin és el millor gol que vas
marcar?
Uff hi ha tants…. És broma. Per
trascendència potser va ser un gol
que vaig marcar en un torneig amb
el Cornella i que ens classificava a
la final per jugar contra el FC
Barcelona.

1- Quin és el teu equip de futbol
preferit?
El FC Barcelona, òbviament.
2- De nen, ja t’insinuaves com una
promesa del futbol? O eres d’un
perfil més bé…. Insistidor?
Doncs crec que era més promesa…
però com s’ha demostrat, una
promesa no complerta.
3- Trajectòria en clubs
Hi ha uns quants:
Incresa (Molins de Rei)  Cornellà
 Hospitalet  Incresa 
Marianao Poblet (St. Boi)  Santa
Coloma de Cervelló  Incresa 
Eusebi Güell (St. Coloma Cervelló).
4- Quina era la teva posició en el
camp quan jugaves?
Al llarg de la meva trajectòria he
arribat a jugar en totes les posicions,
menys de porter.
Però en la posició on vaig acabar
jugant va ser la de central (defensa).
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6- Recordes alguna jugada que et va
fer reflexionar i pensar que mai
no arribaries al primer equip del
FC Barcelona?
Una jugada no, va ser quan jugava a
l’Hospitalet i vaig tornar a l’Incresa
(per diferents motius). Vaig passar
de jugar a la categoria més alta a la
més baixa.
7- Com entrenador, quin equip
portes?
Actualment estic a la Penya
Barcelonista de Sant Vicenç dels
Horts.

Ser mare en una pandèmia
Entrevista a Eli Hidalgo, monitora del nostre centre i mare d’un nen de 5 anys.
No li ha costat seguir les activitats.
No eren gaire difícils i com que
sembla que els nens dominen les
tecnologies no sé per què... doncs va
anar força bé.
5- Trobava molt a faltar la
companyia d’altres nens?
Això és el que més li ha costat,
malgrat que feien videotrucades,
però no és el mateix. El Nil no va
poder celebrar el seu aniversari i
això encara ho recorda.
1- Tu que ets mare d’un nen petit,
¿com heu portat el confinament
més dur, aquell sense escola?
No el vam portar malament, el Nil
molt millor per això! Teníem un
horari amb activitats pensades i
d’aquesta manera agafaves una
rutina i no es feia molt pesat
2- El nen es trobava nerviós?
Gens. Poder és petit encara i no
s’adona del que ha sigut el
confinament, per a ell eren com
vacances però sense sortir de casa! I
sense veure els amics, que això ja no
agradava tant.
3- Li feies activitats per mantenir-lo
centrat?
Teníem un horari setmanal, un dia
tocava gimnàstica, ioga, altre dia
fèiem
manualitats,
un
altra
lectoescriptura, altre dia jocs i
també s’havien de fer els deures que
enviaven des de l’escola.
4- Li costava seguir les activitats de
l’escola on line?
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6- Com portaves tu el tema?, estaves
neguitosa?
Jo ho he portat de vàries maneres en
diferents moments, suposo que com
tothom. Al principi amb resignació i
acceptació de què és el que hi ha i
ens hem d’aguantar. Ara ja es fa
llarg i pesat i penso que farà un any
ara al març, on ens hem perdut
moltes coses a fer, i pensant en el
meu fill, ara que està en una etapa
d’experimentació i aprenentatge a
tope em sap greu que hagi estat
quasi un any limitat (sortides amb
l’escola,
colònies,
vacances,
quedades amb amics, excursions,
anar a la neu,...)
7- Penses que la Covid canviarà en
alguna cosa la relació entre els
nens?
No sé si canviarà alguna cosa, el
que veig clar és que ara que tornen a
estar junts amb amics i companys de
classe es nota que valoren tornar a
estar junts i poder jugar i que tenen
molt present que aquest virus és
molt punyetero i han d’aprofitar tot
el
que
puguin.

A prop del Mate
Entrevista Ona Puig, monitora del nostre Centre i jugadora de Bàsquet.
De petita era aler, però vaig acabar
sent pivot per l’alçada.
5- Quina és la millor cistella que vas
marcar?
Un triple tirant de costat, va ser
molta casualitat. Ajjaja..
6- En quin equip jugaves i contra
qui??
Doncs jugava amb el Martorell i va
ser contra el SESE, un equip de
Barcelona, aquell partit vam perdre,
però vaig fer un canaston ajjaja

1- Quin és el teu equip de bàsquet
preferit? i el jugador/a?
El meu equip preferit és el Barça,
però de petita era el DKV.
I com no, el jugador estrella, Joan
Carles Navarro, la bomba.
2- De nena, ja t’insinuaves com una
promesa del bàsquet? O ets d’un
perfil més bé…. Insistidor?
Jo vaig començar a jugar als 6 anys
a bàsquet I vaig insistir molt a jugar,
em passava moltes hores entrenant.
3- Trajectòria en clubs. Menciona
quin va ser el millor equip que vas
integrar.
Vaig començar a jugar Abrera,
després Esparreguera, Martorell, Jet
Terrassa i vaig tornar a Martorell.
De gran vaig jugar a Gelida i
Esparreguera.
La millor època va ser a Martorell,
allà vam jugar a nivells alts i vam
fer un equip molt competitiu.
4- Quina era la teva posició a la pista
quan jugaves?

11

7- Recordes alguna jugada que et va
fer reflexionar i pensar que mai
no arribaries a la selecció
catalana?
De petita vaig arribar a una tria de
jugadores per la selecció catalana,
però eren moltes hores entrenant i jo
no volia tant, una mica vaga era....
8- Per què ja no jugues?
Per què treballo alguns caps de
setmana i combinar tot això és un
caos i ara, després de tants anys
necessito descansar una mica.
9- T’ha deixat amics el bàsquet?
Molts, amb el bàsquet he viscut els
millors anys i moments, i aquest
sempre els comparteixes amb gent
que forma part de la meva vida
quotidiana.
10- En el futur, t’agradaria ser
entrenadora?
Doncs tinc la titulació, però no l’he
fet servir i no tinc pensat ser
entrenadora, ja que tornaria a tenir
els caps de setmana ocupats i per
feina no podria.

Amb tot el padel
Entrevista a Gustavo Mata, monitor del nostre centre, manetes i jugador de pàdel.

5- Menciona quina va ser la millor
dupla que vas integrar.
Mi mejor amigo.
6- Quina és la teva posició a la
pista?
Con mi pareja juego en el Drive,
pero me siento más cómodo en el
revés (soy polivalente en pista).

1- Vas jugar Pàdel des de petit?
No, comencé más o menos con 33
años

7- Quin és el millor partit que vas
guanyar?
En un torneo en el club Pádel
Molins, después de 4 años sin
jugar ganamos un final de
consolación lesionado de la
espalda.

2- En
quins
torneigs
vas
participar?
Padelcat un año quedé en el
ranquin de tercera categoría
primero, es un torneo que se
jugaba durante un año por todo el
Baix Llobregat. También algún
torneo del Barcelona Pádel tour,
que en una ocasión gane 1 torneo,
y el interclubs, se juega entre clubs
de Pádel.

8- Recordes alguna jugada que et
va fer reflexionar i pensar que
mai no arribaries al World
Padel Tour?
No, tengo claro que para llegar al
World Padel Tour es mucha
dedicación y sobre todo empezar
joven, yo lo hago por ocio y estar
en forma, es un deporte que
engancha
mucho.

3- Quin és el teu jugador/a
preferit.?
Las gemelas Alayeto Mapi y Majo,
y masculino Lamperti.

9- En
el
futur,
t’agradar
ia
ser
entrenad
or de pàdel?
En su día me lo planteé, pero
pensé que si me hacia profesor ya
mezclaría mi ocio con el trabajo.

4- Et consideres nascut amb
talent?, o més bé... Insistidor?
En el Pádel un poco de las dos
cosas jejeje, pero sobre todo jugar
mucho y aprender de los demás.
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L’Orient molinenc
Carme Martinez, treballadora d’ACOSU i practicant de Txi Kung.
També és molt gratificant practicar-ho a
l’aire lliure.
5- ¿Vas aprendre en una
escola especialitzada?
Ho vaig aprendre amb un
professor que en sabia molt.
6- ¿El professor, era oriental?
Ell no, però el seu mestre
aprendre a la Xina.

va

7- ¿La gent s’adorm mentre es
concentra?
Molta gent quan comença si es relaxa
molt s’adorm.
1- ¿Es podria dir que el Txi Kung és un
8- ¿Quins beneficis vas trobar en
esport?
aquesta pràctica?
En certa manera si, és una gimnàsia
terapèutica. No es treballa només a
nivell físic, el cos mitjançant Molts, sobretot si practiques molt
estiraments i exercicis sinó que també sovint. Estàs més relaxat, tens més
treballem a nivell intern (concentració, concentració i el teu cos està més fort.
meditació…) Tot
això es fa per
mantenir la salut i està molt relacionat 9- ¿Pots levitar amb una catifa?
amb la medicina xinesa.
Ja m’agradaria, però encara no ho he
aconseguit hahahaha…
2- ¿Que et va portar a practicar-ho?
Fa 15 anys, jo n’havia sentit a parlar i
ho vaig provar, i vaig comprovar que 10- ¿T’agradaria dedicar-te a això i
ser profe?
anava molt bé.
No m’ho he plantejat mai, però perquè
3- ¿Ajuda més al cos? o el cap?
A les dues coses. Al cos perquè fas uns no? Mai se sap.
moviments que beneficien al cos, i
també amb la meditació relaxes la ment
i la mantens amb calma.
4- ¿Quin és el millor moment del dia per
fer la pràctica?
Qualsevol moment és bo. Al matí
perquè t’activa i al vespre et relaxa.
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Una campiona de Natació a ACOSU

Anabelia Ronchini, usuària del taller i nedadora.

Nascuda a Rosario, Argentina, ara
fa 43 anys, i després traslladada amb
la seva família a Itàlia va començar
a competir als 17 anys a les piscines
de Tolentino, representant a
Associazione
Futura
Sport.
L’Anabelia
va
destacar
a
l’important torneig de San Marino
1997, a l’especialitat d’esquena,
obtenint títol a nivell individual i en
relleus.
Ara per ara, i quan no hi ha COVID,
l’Anabelia deixa veure la seva
potència a la piscina municipal de
Molins de Rei, en companyia del
seu grup de SOIs de Tallers Alba.
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Els ocells i Camarón
Micky Pedrosa, usuari del nostre Centre, ocellaire que amant de les caderneres
(jilgueros) i la música de Camarón.

Miguel, pels amics del Taller Alba
“Micky”, és un oceller de molts anys. A
casa seva sempre van haver-hi ocells i
des de petit va conviure amb ells. El seu
pare li va ensenyar a cuidar-los,
estimar-los i fer-los competir!!!
Micky porta els seus ocells a
competicions que organitza la Societat
Ocellaire de la Coope, el seu barri de
Sant Boi. Dos cops va guanyar premis:
xoriç, oli i vi; que va portar a casa seva
per compartir amb la família.

acostumbran a la gente y no tienen
miedo de cantar en el torneo”
Micky explica que a les competicions
primer van els pardillos, després els
verderones i al final els jilgueros. La
part dolenta és que hi ha gent que per
guanyar com sigui droga als ocells amb
unte. Micky mai ho faria perquè ell els
estima de debò.

“A mis pájaros los pongo a escuchar
todas las canciones de Camarón, sobre
todo “Como el agua” para que se
acostumbren al cante. También los saco
a pasear, y hamaco la jaula para que
piensen que están en una rama que la
mueve el viento, y también se
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Ho millor de YouTube!
Aaron Nuñez, usuari del nostre centre i Youtuber!!!!!
només cal una gravació, sinó que es fan
diversos intents per anar ajustant
cosetes i que surti tot bé. És molt
important aprendre bé la cançó.
A l’hora de pensar quina és la millor
cosa de ser un Youtuber l’Aaron no
s’ho pensa, “tener muchos seguidores”,
és el que més li agrada, i en té bastants,
malgrat que a futur preferiria tenir molts
més.
A més de ser Youtuber també li agrada
seguir a alguns famosos, i els preferits
són l’Adexe i Nau

L’Aarón és company del taller que fa
una activitat que mola moltíssim: és
YouTuberrrrrrr!!!
Va penjar els seus primers vídeos quan
va començar l’escola, i ja porta uns
quants anys.

Diu l’Aaron que pensa seguir penjant
més vídeos i nosaltres els estem
esperant ansiosos!

Parlant de l’inici l’Aaron diu “me
gustaban algunos Youtubers y decidí ser
como ellos”. I no es va tallar ni un pèl i
va generar el seu propi canal que es diu
Aaron Anuel aa.
Quan li preguntem sobre qui el va
ajudar i ensenyar, ens explica que
ningú, només ell va aprendre i cada cop
que ha de fer un vídeo es grava a si
mateix.
Els vídeos tracten d’ell mateix
interpretant bones i famoses cançons,
que no són gaire fàcils d’enllestir. No
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D’entre guitarres i bateries

Carlos Moreno, músic i usuari d’ACOSU

El seu primer instrument va ser
l’harmònica, amb ella va començar als
12 anys. A poc a poc la música
l’atrapava més i més, tant que ara toca
el baix, la guitarra, la bateria i la veu és
clar, que és un instrument més .
Carlos diu que de tots els instruments
que toca el més difícil és la guitarra,
però de tots els instruments pensa que el
violí és el més complicat, llavors no tan
sols intervenen acords.
“Creo que la canción más bonita que
he tocado es... Atado a tu amor, de
Chayanne”, la qual va cantar amb la
seva amiga Laura.

Carlos és un músic molt destacat que
sol aportar llum als nostres Festivals
d’estiu.
De nen era un fan del Xaval de la Peca,
quan adolescent escoltava música tan
diferent com les Spice Girls i el Joaquín
Sabina i ara d’adult no està lligat a res i
escolta música molt variada.

Tothom tenim somnis, i el del Carlos
seria compartir un escenari amb Joaquin
Sabina, Miguel Ballester i el Jose
Antonio Herrera. Malgrat que no li
agrada tocar davant de molta gent.
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Quan el llapis fa màgia
Gaby Castaño, usuari del nostre Centre i
retratista oficial del taller SOI.

Gaby sempre va ser un bon dibuixant,
però un dia es va animar amb un retrat,
era el del Gabriel Milito, jugador del
Real Zaragoza, un dels seus ídols de
petit. Ho va fer amb tant d’èxit que des
d’aquell dia no va parar de dibuixar
rostres de personatges coneguts, però
també d’amics. Els seus retrats preferits
són de jugadors de futbol, bàsquet,
ciclistes i lluitadors de Pressing Catch;
també, però té una llarga llista de
cèlebres pintors retratats.

Amb el retorn del Fernando Alonso a la
Fórmula 1, Gaby va fer un retrat del
corredor, i al seu Instagram va tenir tant
d’èxit que va arribar fins al mateix
Fernando Alonso, qui li va agrair
públicament al seu Twitter.

Mentrestant molta gent ho passava
malament amb el confinament per la
Covid, el Gaby va aprofitar el temps i
va aconseguir fer més de 50 retrats!

Vincent Van Gogh
Francisco de Goya
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A mal temps bona cara !

Desprès d’un 2.020 amb tanta tempesta enguany restem a l’espera de que surti el sol.
Tots plegats, treballadors i usuaris, vam tirar endavant amb totes les dificultats, però
aquí estem, orgullosos de la feina feta.
Pares, tutors, usuaris, equip de treball i col·laboradors externs, gràcies a tots i cadascú
per la paciència i l’esforç. Així dona gust treballar i així tot es possible.

Gràcies !
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