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ACTUALITAT

LA PINEDA
CEDIDES

Després de participar en un taller al Centre Cívic, totes les sòcies es van trobar en un dinar en un restaurant de la Pineda.

Les Dones de la Pineda celebren Santa
Àgueda homenatjant la seva presidenta
La festa en honor de la patrona de les dones va consistir en un taller de teràpia del riure i un dinar amb les sòcies de l’entitat i l’alcalde Josep Poblet
Redacció

El passat 2 de febrer les sòcies
de l’Associació Cultural de Dones de la Pineda van celebrar la
tradicional efemèride de Santa
Àgueda, una cita fixa en el calendari de festes de l’entitat.
Segons la tradició cristiana,
Santa Àgueda va ser una verge i
màrtir del segle III considerada
protectora de les dones, qui recorrien a ella en casos de parts
difícils i problemes amb la lactància. Santa Àgueda és també
una celebració molt estesa al
territori català, especialment en
petites poblacions, on hi ha la
tradició de fer que, durant la festivitat, les dones prenguin el comandament, de manera que les
dones manen i els homes obeeixen, fins i tot en àmbits com els

Ajuntaments. Durant la festa hi
ha balls, actes solemnes en honor a la santa i àpats col·lectius.
A l’Associació de Dones de la
Pineda tenen la tradició de celebrar-la en germanor, dedicant
una estona a una activitat cultural o lúdica i culminant la diada
amb un dinar de grup i un homenatge.
Un matí per riure
Aquest any, la jornada va començar amb una sessió de teràpia del
riure, una tècnica terapèutica
que consisteix en extreure els
beneficis emocionals del riure
en sessions que es realitzen en
grup, aprofitant el contagi de
persona a persona. Les sòcies de
l’entitat hi van prendre part en
la sessió que es va realitzar a les

dotze del migdia al mateix Centre Cívic de la Pineda, i que va estar dirigida per Gabriella Baldini.
Al voltant d’una taula
A continuació les Dones de la
Pineda es van aplegar en un
restaurant per dinar plegades.
L’àpat, de caire festiu, va comptar amb la presència de l’alcalde
de Vila-seca, Josep Poblet; la regidora d’Assumptes del nucli de
la Pineda, Esmeralda Núñez; la
regidora de Benestar social i Polítiques d’Igualtat, Lucía Teruel;
i la Presidenta de la Federació
de Dones del Tarragonès, Carme
Cárdenas.
Ja fa uns anys que a l’entitat
és tradició fer un petit homenatge a una de les sòcies i fins
al dia de Santa Àgueda es manté

el secret de qui serà la dona que
rebrà l’escalf de les seves companyes. Enguany l’escollida va
ser la presidenta de l’associació,
Dolors Soronellas, que va rebre

Dolors Soronellas va
rebre l’homenatge amb
gran emoció, i també
amb sorpresa
La jornada va començar
al Centre Cívic amb una
sessió de teràpia del
riure per a les sòcies
la notícia amb gran emoció. I
també amb sorpresa, perquè les
sòcies de l’entitat van aconseguir

mantenir el misteri fins a l’últim
moment. La tria de la sòcia homenatjada sempre es fa en junta,
i enguany es va aconseguir fer-la
sense la presència de la seva presidenta, a qui van aconseguir fer
sortir de la sessió sense que sospités res.
Una persona molt estimada
Va ser l’alcalde de Vila-seca,
Josep Poblet, qui va entregar el
record que les dones van voler
oferir a qui ha estat la seva presidenta aquests últims anys, i que
és una persona molt estimada
per totes. Durant la celebració,
la vicepresidenta de l’associació,
Felicidad Naranjo, va llegir en
veu alta unes poesies del llibre de
Maria Isabel Sánchez, escriptora
i amiga de la Plana.

L’Associació Cultural de Dones de la Pineda aplega una
vuitantena de sòcies, i durant tot
l’any s’hi organitzen tota mena
d’activitats adreçades a les dones
que viuen a la Pineda, i que van
des de les sortides culturals fins
als cursos, tallers de tota mena
i diades festives. D’entre totes
aquestes, sobresurten diades
com la de Santa Àgueda, el Dia
de la Dona o la Diada de Sant
Jordi, així com el Dinar de germanor que se sol fer a finals del
mes de maig, a mode de cloenda
del curs. A més de ser un centre
cultural i d’oci, l’entitat és també una eina de cohesió social al
nucli de la Pineda, i un punt de
trobada per a moltes dones que
han fet de l’associació una segona família.

