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EDITORIAL
Coincidint amb l’inici del curs, us presentem la nostra revista
renovada, amb la intenció de fer-la més actual i amb un contingut i disseny més amè, encara que amb el mateix esperit que l’ha
caracteritzada fins ara.
El primer que hem fet es batejar-la amb un nou nom, passant
a anomenar-se L’ACADÈMIA, nom que hem adequat perquè vol
continuar essent el portaveu de totes les activitats que es fan dins
a casa nostra. Progressivament hi anirem incorporant noves millores en les properes edicions.
També hem renovat l’equip de redacció, que provisionalment
tutelarem des de la Junta Directiva. En propers números, i una
vegada el tinguem definitivament nomenat, us n’anunciarem la
seva composició.
Tenim diferents suggeriments per aquest canvi, com entrevistes personals a diferents persones dels nostres col·lectius i entitats, així com diverses col·laboracions externes sobre temes d’actualitat, que ens faran escriptors i periodistes locals.
De moment, però, en aquest primer butlletí a més a més dels
diferents articles, hi trobareu una àmplia informació d’una part
de les nostres entitats. No hi són totes. En les properes revistes
publicarem la resta.
No cal dir que continuem oberts a tots els suggeriments que
ens vulgueu fer per millorar cada dia aquest mitjà de comunicació.
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No volem deixar aquest editorial sense tenir un especial record pel nostre company i amic en Lluís Marqués i Villacampa,
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RODA EL MÓN I TORNA AL BORN

Aquest escrit és un dels darrers abans de marxar de Sabadell. El Sr. Bisbe, després de tenir-me
servint les parròquies de Sant Feliu, Santíssima Trinitat i Mare de Déu de Gràcia, ha disposat que canviï una vegada més a servir-ne una altra.
He servit durant la meva vida diferents comunitats parroquials. Sant Josep Obrer, al barri de Cinco
Rosas de Sant Boi de Llobregat, un barri nou que
va acollir els barraquistes de Montjuïc. Va ser allà
on vaig ser ordenat de prevere tot i que al cap de
menys d’un any em van fer vicari de Santa
Coloma, a la ciutat de Gramenet. Hi vaig
passar força anys i en conservo com de totes les parròquies que he servit un record
inesborrable. Vaig ser anys després nomenat vicari de Sant Esteve de Granollers.
Després rector de Cardedeu, com tots els
llocs que he servit ideal. Sense deixar de
ser rector de Cardedeu, rector també de
Sant Muç de Cànoves. Finalment vaig venir aquí a Sabadell, ja fa quinze anys! Ara
el Sr. Bisbe vol que serveixi una parròquia
propera acompanyant Mn. Josep Maria,
Sant Esteve de Castellar del Vallès.
La nostra vida és un servei, no mirar
enrere sinó créixer constantment, ja que

Déu és amb nosaltres i només cal seguir els seu suggeriments. He estat molts anys en diferents parròquies (nou per ser exactes). Ara em toca recomençar de nou en un lloc desconegut. Ja sóc gran però
acompanyaré Mn. Josep Maria que serà el rector,
un privilegi!
No es tracta de planificar, simplement es tracta
de deixar-nos portar per l’alè de l’Esperit i disponibles a continuar anunciant la Bona Nova de l’Evangeli. Quin goig viure així, disponibles, servicials,
compromesos i humils.
La meva pregària avui és agrair tot el que he
viscut servint l’Evangeli, demanar perdó pels meus
mancaments tan evidents i créixer en l’esperança
d’un camí que espero em porti a trobar el Senyor
que des de petit m’ha cridat i acompanyat. Gràcies a tots per la vostra acollida, perdoneu les
mancances que heu trobat i pregueu perquè no
defalleixi amb vosaltres en l’esperança de trobar
Crist. No seré a Sabadell
però sempre estareu en
mi.
Gràcies i pregueu per
mi.
Mn. Francesc

L’Associació Diàleg Interreligiós Sabadell (ADIS)
us convida a assistir a la

XVIII TTrrobada Interr
eligiosa de Sabadell
Interreligiosa
que tindrà lloc a la sala d’actes de l’Acadèmia Catòlica, el dia 17 de novembre, a les 18,30 hores.
El tema de fons, l’espiritualitat, serà presentat pel Dr. Jaume Triginé i Prats.
Tothom hi és invitat.

Vida Creixent
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TEMARI DE VIDA CREIXENT – CURS 2017-2018
PRIMAVERA EN LA TARDOR DE LA VIDA
PRESENTACIÓ
En el temari d’enguany veurem una relació de
contes que ens fan repensar els valors de la nostra
vida des de la talaia de la tardor. Benestar, fortalesa, pau, creixement, felicitat, compartir, generositat, servei,, creure i serenor.
El gran poder de transformació personal que
posseeixen els contes no ha perdut vigència. Quan
llegim un conte som transformats interiorment de
diverses maneres. Ens fa sortir de la nostra visió
present amb les seves preocupacions i ansietats. Ens endinsa en elements
universals que estan presents
en totes les cultures. Els
contes estan carregats de
coneixements ancestrals que ens ajuden a
reflexionar a l’hora de
prendre decisions sobre
la nostra vida. Ens ajuda a ser imaginatius
obrint nous horitzons, que ens aporten solucions
insospitades a algun problema que ens neguiteja.
Aquest temari contindrà cada mes un conte que
ens aportarà una nova visió dels valors de sempre,
des d’un llenguatge planer, senzill i vital com l’aire
de la primavera, que alhora serveixin per a purificar el cos i l’ànima de persones cristianes en la tardor de la vida.
TEMA I - EL BENESTAR DE LES COSES PETITES
Conte: Temps per a pescar.
Un ric industrial estranyat en trobar-se a un
pescador recolzat sobre la seva barca tranquil·lament jugant amb uns nens li preguntà:
—Per què no estàs pescant?

—Perquè ja en tinc suficient amb els que he pescat avui, —va dir el pescador.
—Per què no en pesques alguns més?
—I què en faria?
—Podries guanyar més diners, —fou la resposta
de l’industrial.
—Amb això podries posar un motor a la teva
barca i podries anar a aigües més profundes i pescar més peixos. Llavors tindries diners per adquirir dues barques... I fins i tot una flota de barques. Així series un home
ric com jo.
—I què faria? —preguntà el
pescador.
—Llavors podries gaudir
realment de la vida.
—I què creus que
estic fent en aquest moment, —respongué el
pescador.
Ningú no sap donar
una resposta totalment convincent i clara quan se’ns
pregunta pel benestar o per l’alegria: Què és? Com
aconseguir-la? Certament no és fàcil encertar ser
feliç. No s’aconsegueix de qualsevol manera ni preu.
Per aquesta raó hi ha tantes persones tristes i infelices, malgrat que com ens recorda el conte, cada
cop augmenten més les ofertes i els camins per a
ser feliç.
Resum del text de Mn. Joan Manel Bajo,
consiliari de Vida Creixent a Tortosa

El grup de Vida Creixent es reuneix a la nostra entitat el tercer dimecres de mes, a les 6 de la
tarda. Hi son convidades totes les persones en
edat de jubilació.

Sabadell, més música
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EL JAZZ I ALTRES MÚSIQUES
Concert 5 de novembre 18 h. Teatre Principal
Mai s’havia arribat tant lluny en l’agosarament
d’una programació de música per a cobla. Enguany
es presenta un concert amb nous atractius, la segona part és dedicada exclusivament al jazz, amb
adaptacions de la música americana que ha fet
moure tot el món, ara arriben a Sabadell, cinc obres
seleccionades que ens faran moure, On Broadway,
Cheek to cheeka, etc. amb la Cobla Simfònica Catalana, amb el prestigiós solista de saxòfon Jordi
Paulí i amb la
direcció de
Bernat Castillejo, indiscutible autoritat
musical del
país. Ens faran
sentir prop de
l’Orleans americà.
Com ja es va
publicar en el
seu moment,
Sabadell, més
Música
ha
atorgat el Premi Nacional
Agustí Borgunyó 2017 al mestre Bernat Castillejo i
Garnés, per tota la seva dedicació a la música catalana, els seus arranjaments per a cobla, composicions i mestre de flauta travessera i de flabiol, el fan
mereixedor d’aquesta prestigiosa distinció. L’acte
de lliurament del premi tindrà lloc en el decurs del
concert que presentem, ben segur en el Teatre Principal hi serà un públic que haurà aplaudit moltes
vegades al mestre i amic Bernat Castillejo.
També s’ha tingut cura de commemorar el 50è

aniversari de la mort de l’insigne compositor sabadellenc Agustí Borgunyó, que si bé la major part de
la seva vida la passà als Estats Units, mai s’oblidà
de compondre música per la seva terra que el va
veure nàixer, de lluny anaven arribant les seves extraordinàries composicions que es programaven
d’immediat, la seva música ens feia sentir el mestre
molt a prop nostre. La primera part del concert serà
dedicada exclusivament a música d’Agustí Borgunyó.
A l’anterior
concert de primavera, per una
indisposició del
solista de saxòfon
Jordi
Paulí, no fou
possible la seva
actuació, superat el trencacolls, es comprometé
a
escriure dues
noves obres per
estrenar
en
aquest concert
de Sabadell, la segona part, com ja s’ha dit, serà
exclusivament dedicada al jazz amb el solista Jordi
Paulí.
Finalment cal comentar la sort de Sabadell, de
poder disposar de la Cobla Simfònica Catalana, capdavantera en el país amb programes de concert. En
aquesta ocasió, també de casa nostra, amb la batuta de Bernat Castillejo.
Gaudiu d’un bon concert.
Sabadell, més Música

Associació Amics de Sant Cristòfol
FESTA DE SANT CRISTÒFOL
El dilluns 10 de juliol vàrem celebrar la festa de
Sant Cristòfol, patró dels conductors, amb la benedicció dels cotxes a la Parròquia de Sant Salvador i amb una cercavila pels carrers del centre de
Sabadell, seguit d’una missa en record dels mutualistes difunts durant l’any, amb la col·laboració de
l’Agrupació Coral Amics de l’Acordió, per acabar
amb una cantada d’havaneres a l’esplanada de Sant
Salvador, amb el punt final de coca i cremat.
I el divendres 14 de juliol, com a cloenda de la
festa, vàrem fer el sopar de germanor conjuntament amb el Gremi de Tallers.

La nostra entitat ens dóna a conèixer com a
continuitat de la festa de Sant Cristòfol.
Entitat formada el 15 de juny de 1022, estàvem
juntament amb la comissió del Montepio de conductors (secció). A l’any 2000 ens vàrem separar de
la comissió, sent a partir d’aquest moment independents i estem acollirs per l’Acadèmia Catòlica,
als quals estem molt agraïts.
No tenim socis, només ens mantenim gràcies als
nostres col·laboradors anunciants del butlletí anu-

al i de la loteria de Nadal. Cap entitat
oficial ens ajuda, no tenim subvencions ni de la Generalitat ni de l’Ajuntament.
Procurem amb la junta, estar molt
units, que la festa del cotxe de cany no
decaigui.
Amics, a la vostra atenció,
Carles Peig i Segu, president
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Editorial
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CONDEMNA

En relació amb la situació política que viu Catalunya, l’Acadèmia fidel al seu compromís històric en la defensa del país, la democràcia i la llibertat d’expressió, comunica que
dona suport a les institucions catalanes i a les reivindicacions cíviques que estiguin a favor
dels drets civils dels ciutadans i ciutadanes i condemna qualsevol acció que pugui impedir
l’exercici d’aquests drets.
Aquest comunicat ha estat escrit just abans del dia 1 d’octubre de 2017, que confiem
si tot va bé, haver pogut exercir el nostre dret democràtic al vot.

Joan Tarruell
REDACCIÓ DE LA REVISTA
Hem rebut un comunicat de l’habitual col·laborador Joan Tarruell, que ha publicat a la revista durant cada mes des del llunyà any 2000.
S’acomiada de la col·laboració mensual, encara
que no es nega a fer-ho puntualment, doncs considera que els temes més essencials del seu pensament ja han estat exposats.
Per acabar es publicarà el mes vinent de novembre, coincidint amb la Festivitat de
Tots Sants i dels Fidels Difunts, un
annex de 15 pàgines sobre el qual
diversos escriptors i filòsofs i ell
mateix, reflexionen sobre “el més
enllà” i sobre “si hi haurà Judici”.
Ell considera que és un tema del
qual s’ha parlat poquíssim i que és
més important que fer-ho sobre la
vida present, ja que el que ve després té una durada eterna (si s’hi

creu, naturalment), quan el que tindrem ara té una
durada insignificant.
Ell ha publicat dos llibres anomenats “Compartir reflexions I i II”, on hi ha tots els articles seus
durant aquests anys esmentats i que va distribuir
gratuïtament a qui els va demanar.
L’annex serà adjuntat per tant, al número de la
revista de novembre.

Banc de Sang i teixits

A l’Acadèmia Catòlica hi ha hagut les següents donacions:
El dia 12 de juny hi va haver:
Oferiments: 36 Extraccions: 32
El dia 18 de setembre hi va haver 21 extraccions.
A tots, moltes gràcies!

Mans Unides
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TÓMBOLA SOLIDÀRIA MANS UNIDES DE SABADELL
Amb motiu de la fira “Sabadell Festa i Tradició”,
celebrada el proppassat 11 de juny al passeig de la
plaça Major, Mans Unides va organitzar una tómbola solidària amb total èxit de participació ciutadana. Es van exhaurir els premis. Donem les gràcies
als nombrosos col·laboradors que amb la seva aportació de productes van fer possible aquest acte i a tots
els participants que una vegada més han fet palesa
la seva bona voluntat envers les nostres campanyes.

diferents activitats que
s’han dut a
terme al llarg
del curs, de la
Campanya de
Mans Unides i
en les quals hi
ha participat
tota la comunitat educativa, des de P.3 fins a 4t. d’ESO i les famílies. De nou,
els nostres agraïments.

DONATIU DEL COL·LEGI ESCOLÀPIES DE SABADELL
El dia 8 de juny, en presència dels alumnes i
famílies de l’escola, es va fer el lliurament als delegats de Mans Unides de Sabadell, de l’aportació
econòmica per col·laborar en el finançament dels
projectes programats pel 2017. Aquesta aportació
ha estat obtinguda a l’escola com a resultat de les

PROPERES ACTIVITATS
Diumenge 5 de novembre 2017. Hi ha programada l’habitual Marxa de la Solidaritat, pels
rodals de Sabadell. S’anunciarà el recorregut amb
suficient antelació.
Dissabte 18 de novembre 2017. Concert de
Tardor, a l’Església de la Puríssima de Sabadell, a
les 18,30h. Participants: Cor Vallès de Sabadell, Cor
Emprius de Sant Llorenç Savall, Cor La Igualtat de
Gavà, Coral la Vall de Lliçà, amb un variadíssim
repertori que anirà des de la música religiosa fins a
cantautors catalans, passant per música de pel·lícules, etc.

Mans Unides és una ONG de voluntaris que des
de la seva creació el 1960, lluita contra la fam i la
pobresa, per la sostenibilitat del medi ambient i els
drets de la dona, per aconseguir el desenvolupament dels països pobres i millorar les condicions de
vida de les persones més necessitades.
Treballem amb aquests objectius:
-La sensibilització sobre la realitat dels països
del Sud, amb la intenció de promoure un canvi de
valors i d’impulsar el compromís social.
-La posta en marxa de projectes de desenvolupament, amb la intenció que millorant les coses en
el seu país no es vegin obligats a marxar iniciant
un perillós i dramàtic camí cap a Occident.
Els nostres projectes responen a 5 prioritats:
promoció agrícola, educativa, sanitària, social i els
drets de la dona. Aquests projectes són demanats
per col·lectius en el país d’origen i analitzats i aprovats amb tot rigor. Els mitjans utilitzats són locals
i la població es fa partícip de la seva execució. Tot
està perfectament auditat.
A finals de 1972 es va constituir la subdelega-

ció de Sabadell i al
llarg dels anys un
gran nombre de
voluntaris i col·laboradors han fet possible la continuïtat d’aquest projecte de cooperació. La delegada actual és Ma. Teresa Graells, que va ser precedida en primer lloc per Núria Fortaner, seguida
d’Esperança Bracons, Rosa M. Vila i Sofia Taulé.
Fem actes de sensibilització per a tota la ciutadania com són: conferències, exposicions, concerts,
parada de roses per Sant Jordi, Marxa de la Solidaritat, Encesa d’espelmes per Nadal, Tómbola, Aplec
de socis, etc.
Ens podeu trobar, durant el curs escolar, de
dilluns a divendres de 6 a 8 al local que tenim a
l’Acadèmia catòlica. I podeu tenir notícies actualitzades nostres al web: www.mansunidessbd.org
Tenim l’esperança de contribuir, entre tots, a allò
de: Fem del món la terra de tothom, un dels nostres eslògans que renovem, quan obrim la nostra campanya anual. El d’enguany és: El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa.

Esplai La Teranyina
En els últims anys l’esplai la Teranyina ha tingut un gran creixement, fins a dia d’avui que som
gairebé 150 infants i 22 monitors.
Els infants es divideixen en 5 colles segons les
seves edats, els més petits, la colla dels Marrameus,
composta per infants de 5 a 8 anys. Seguidament
vénen els Trencapins d’entre 8 i 10 anys, els
Picasoques que tenen de 10 a 12 anys, els Arquers
de 12 a 14 anys i els més grans els Mofetes, de 14
a 16 anys. Cada colla està guiada per un equip de
monitors de 4 o 5 persones, que cada dissabte a la
tarda els organitzen activitats lúdiques i educatives per tal que visquin tot tipus d’aventures. A més
a més un o dos cops al trimestre fem una excursió
per sortir de Sabadell i visitar altres ambients.
Des de fa dos anys que s’ha creat un grup de
joves, anomenat l’Arrel, que el formen nois i noies
que acaben l’esplai, però tenen ganes de seguir vinculats a l’entitat. Aquest grup fan diverses activitats durant l’any per tal de recaptar diners, com la
venda de berenar els dissabtes a la tarda al bar de
l’Acadèmia, per així poder-se autogestionar.
Enguany l’esplai la Teranyina celebrem 35 anys
d’història, i per aquest motiu a més de les ja tradicionals sortides, com són: la pujada a la Mola, la
Romeria de Montserrat, l’aplec de Togores o la
sortida amb els pares a visitar la casa de colònies
que anirem a l’estiu, també farem moltes activitats
més que us exposarem a continuació:
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-L’última activitat
especial del primer trimestre serà un escapisme de terror que es durà
a terme el dia 3 de novembre a l’Acadèmia.
El segon i tercer trimestre també està previst fer
moltes més activitats pel 35è:
-El dissabte 20 de gener, una festa amb altres
esplais de la ciutat.
-El 17 de març celebrar conjuntament amb l’esplai la Branca de Sabadell, que fa 30 anys, una festa a la plaça creu alta, on comptarem amb la presència dels tabalers i geganters de la ciutat, i amb
diferents concerts, com la coneguda orquestra de
mitja nit.
-El 6 de maig realitzarem una caminada solidària popular, on recaptarem diners per al projecte
que està duent a terme l’Associació Guinea Bissau
i Simpatitzants de Sabadell.
-Finalment el 16 de juny farem una paellada amb
totes les famílies de l’esplai per concloure aquest
35è aniversari.

-Per inaugurar el 35è curs de l’esplai, s’obrirà el
dia 30 de setembre el Museu de la Teranyina que es
podrà visitar fins al 7 d’octubre a les sales de l’esplai. En el museu s’exposaran fotos, samarretes,
trofeus i objectes mítics de l’esplai.

Així que els Marrameus, la colla més petita, tenim moltes ganes de començar per aquest any viure una experiència inoblidable. Ja tenim ganes de
saber quina serà la seva pròxima aventura, on segurament haurem d’ajudar diferents personatges.
Sobretot, animem tots els infants de totes les famílies, que vinguin a l’esplai on podran jugar, ballar,
pintar i fer molts amics.

-El dia 7 d’octubre es farà un sopar amb tots
els exmonitors de la història de l’esplai, on està
previst que vinguin més d’un centenar de monitores i exmonitores.

Esperem la màxima participació de tots/es vosaltres per fer d’aquest any un bon aniversari de La
Teranyina.

Agrupació Pessebristes de Sabadell
-HOLA !...
-QUI ETS ?...
-Sóc la nova revista de l’Acadèmia,
-Com et dius ?...
-Hem dic L’Acadèmia i m’han dit que hem donaran cada mes noticies per publicar.
-I que publicaràs ?...
-Les notícies de totes les activitats que faran les
entitats acollides a l’Acadèmia, que són moltes, i
vosaltres, QUI SOU ?...
-APUNTA, som l’Agrupació Pessebristes de Sabadell, entitat amb quasi cent anys d’història.
-I que feu ?...
-APUNTA:
• Aquest curs 2017/
18 hem començat amb
tres sessions pràctiques
d’electricitat, dedicat a
soldar amb estany tires
de LEDS, amb fil de
coure farem baranes i
finestres imitant al ferro forjat i altres. Aquests
es faran els dies 13, 20,
i 27 de setembre de tres
quarts de 9 a 10 del vespre.
• Aquest passat mes
de setembre hem portat al museu de
Montblanc dos diorames (CALVARIS) construïts per els pessebristes Joan González i
Sandra Castro, per poder inaugurar el dia 13
de desembre l‘únic mu-

10

seu de pessebres de
Catalunya.
• Per aquest mes
d’octubre, els alumnes de 3er de primària del col·legi de les ESCOLÀPIES, els dilluns dies 9, 16, 23 i 30 d’octubre amb
horari escolar de 15 a 17 h., construiran cinc pessebres petits que seran exposats a la 41ena exposició d’aquest Nadal.
• Una representació de pessebristes de l’entitat
assistirà a la 47ena Trobada de Pessebristes de Catalunya i Balears, que tindrà lloc el dia 8 d’octubre
a Rubí.
• Pel mes d’octubre
tenim prevista la presentació del Cartell de la
41ena Exposició de Pessebres per aquest Nadal
2017, oportunament
anunciarem el dia que es
presentarà.
• Com a noticia final
del mes et fem saber que
tenim un gegant que porta
per nom LLUCIÁ i que
volem que el coneix is amb
una fotografia, juntament
amb els seus portants,
aquests son els nostres representants propagandístic en les festes majors de
la ciutat i els seus barris.
De moment això es tot,
et donarem més notícies....
al proper mes. Moltes felicitats, et desitgem-hem,
molts anys de vida, ha rebeure i fins aviat.

Laprofundiment de la fe i Club de lectura
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PROMOTORS CULTURALS
Des de fa anys que hem volgut fer honor a les
finalitats pròpies de l’Acadèmia, des de les arrels
gregues, que suposa la seva matriu: les d’obrir-nos
a un desig compartit de fer i compartir cultura.
Cultura, en un sentit molt ample, precisant que la
denominació de Catòlica, a més, ens demanava una
visió de la vida i de la seva creixença, des d’una
òptica cristiana.
No som dels que creiem que malgrat els anys
llargs de la seva història –la de l’Acadèmia volem
dir- i de les vicissituds de cada època viscudes i que
han deixat impregnacions vàries, no creiem que sigui
baldera i menys sobrera la seva presència i acció –
culturals- en aquest moment. Bona prova de la seva
capacitat d’obrir-se constantment a noves perspectives que avui fan teixit cultural, la trobem en la
seva generositat en acollir al seu si associatiu una
variadíssima plètora de grups i activitats de tot
gènere que li donen la mobilitat i l’empenta d’estar
al dia.
Els nostres grups concrets hi volen fer un modest, però alhora significatiu, acte de presència. Dues
són les aportacions que, any rere any, les anem
desenvolupant. Dir que la continuïtat de fa tretze
anys ja és una mostra de ser tingudes com a bon
servei. Les reformulem ara en encetar el nou curs,
per “badar”-ne l’oportunitat de poder-s’hi afegir a
qualsevol d’elles.
Una primera, és la de reunir-nos mensualment
cada primer divendres hàbil de mes, des de dos

GRUP D’APROFUNDIMENT
DE LA FE
Aquest grup que seguirà dirigint el Pare
Josep M. Balcells, escolapi, es reunirà en aquest
inici de curs, el primer divendres de mes, dia 6
d’octubre, a dos quarts de vuit del vespre, a la
sala gran de la Junta.
Tothom hi és convidat.

quarts de set fins a dos de vuit per L’aprofundiment de la fe. Mantenim un diàleg terra-terra, seguint la petja dels textos de les litúrgies dominicals
per tal de treure’n un profit espiritual.
Una segona, és un Club de lectura seguint un
llibre d’interès humanístic, cada reunió diferent, i
després de la seva lectura personalitzada, posar en
comú les troballes i els dubtes suscitats, en un diàleg d’idees i parers. No cal dir que la lectura la
considerem un punt bàsic de formació permanent.
L’elecció dels llibres la fem des d’una perspectiva
d’enriquiment i de gust literari, no de “per passar el
temps” solament, per més que no sigui menyspreable la lectura d’ambicions més limitades. Tot és
cultura, sens dubte. Pretenem, no obstant, aixecar
el nivell de proposta cultural.
Ens reunim des de les set fins a dos quarts de
nou. Ho fem mensualment cada quart dimecres.
Tenim el bon costum de començar i acabar puntualment. Ja hem fet la decantació de passar d’un
club de lectura a una club de cultura, sense pretensions, però sí amb la convicció de promoure el gust
i el plaer de fer moltes més lectures per compte
propi... Fent-los modestament lletraferits, que és
una bona definició d’home de lletres i de pensament propi.
Quedeu invitats a participar-hi ja a partir
d’aquest octubre. Sigueu molt benvinguts.
Josep M. Balcells, dirigeix.

GRUP DE LECTURA
Aquesta reunió que dirigeix el Pare Josep M.
Balcells, escolapi, serà el quart dimecres 25 d’oc13
tubre, per fer el comentari de dos
llibres:
«Siddharta» de Hermann Hesse i l’altre ja llegit
que serà comentat de nou, «Los ojos del eterno»
de Stefan Zweig.
La sessió tindrà lloc a la Sala de Juntes, de
les 7 de la tarda a dos quarts de nou del vespre.
Queda oberta a noves incorporacions.

SID Moskitia
SID Moskitia és una ONG sabadellenca de cooperació al desenvolupament, formada per persones voluntàries que treballem per garantir els drets
de les comunitats indígenes de La Moskitia hondurenya i sensibilitzar la població de Catalunya sobre
les desigualtats.
El missioner sabadellenc Josep Aguilà va arribar al municipi de Wampusirpi l’any 1986 i des de
llavors treballa amb la població local, principalment
indígenes miskitos, en el desenvolupament social i
econòmic de La Moskitia d’Hondures.
A la sala que ocupem al primer pis de
l’Acadèmia Catòlica (c/
Sant Joan, 20, Sabadell) ens trobem per
organitzar tallers i
campanyes de sensibilització i fem manualitats per a autofinançar els nostres
projectes.
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• Educació: Hem fet una biblioteca perquè els
infants i joves miskitos puguin estudiar i tinguin
accés als recursos educatius
• Sanitat: Ajudem a les persones malaltes sense
recursos perquè puguin comprar els medicaments
i/o viatjar a l’hospital per ser visitats.
• Economia i
treball: Donem suport a la creació
d’empreses locals i
estem construint un
centre de capacitació
en oficis per a que els
joves i adults miskitos puguin estudiar una professió amb
futur a la regió.

Del 7 d’octubre al
22 de novembre esA Sabadell fem
tarà a Sabadell el
sensibilització: a través
missioner Josep
de jocs i activitats de
El Josep Aguilà amb una família miskitia
Aguilà i, amb motiu
lleure reflexionem amb
els infants sobre les desigualtats al món i els valors de la seva visita, l’ONG Fundació SID Moskitia
que aporta el voluntariat per fer un món més just. estem organitzant diferents actes a Sabadell i
altres poblacions.
A Wampusirpi fem cooperació: treballem amb
les comunitats indígenes del municipi de WampuSi vols rebre més informació o fer un voluntariat
sirpi (La Moskitia d’Hondures) perquè tinguin una amb nosaltres, contacta’ns al 665 49 98 23 o per
vida digna i garantits els seus drets.
e-mail a sidmoskitia@gmail.com

L’Acadèmia
Acadèmia Catòlica

ogor
es
Els Amics de TTogor
ogores

i les seves seccions us posen
a disposició participacions
de 2 euros (preu de venda
amb col·laboració 2,50
euros) del número

us posen a disposició
participacions de 2 euros
(preu de venda amb
col·laboració 2,50 euros)
del número

86992

57003

de la Rifa de Nadal,
del sorteig que es celebrarà a Madrid
el dia 22 de desembre de 2017

de la Rifa de Nadal,
del sorteig que es celebrarà a Madrid
el dia 22 de desembre de 2017

Fundació Vicente Ferrer
La Fundació Vicente Ferrer és una ONG compromesa amb el procés de transformació d’ una
de les zones més pobres i necessitades de la
Índia, Anantapur. Aquestes comunitats estan
excloses dins del sistema de Castes Hindú, els
dàlits i tribals.
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Una acció
amb resultats:
Actualment l’organització s’ha anat estenent a varis
poblats que beneficien uns 3 milions de persones.
Pioners amb el desenvolupament:

Al 1969, Vicenç Ferrer i Ann, la seva esposa, van
crear la Fundació a la Índia, amb l’objectiu de buscar solucions a les múltiples problemàtiques de la
comunitat rural del districte, que eren desoladores.
Sempre respectant la cultura i les costums del lloc
on s’ha anat treballant i transformant el districte,
gestionant el programa de desenvolupament més
innovador i revolucionari de la història de la Índia.
Al 1996 es crea a Espanya la Fundació Vicente
Ferrer, per donar suport específic i constant a la
organització de la Índia, per donar autonomia i
continuïtat als projectes i sensibilització. La Fundació es caracteritza d’una forma de treball pròpia,
a través d’una amplia xarxa de representants i delegacions de les diferents comunitats autònomes.

EDUCACIÓ: ahir els nens sense accés a la educació. Avui professors de la seva comunitat.
VIVENDA: una llar digna per a totes les famílies.
SANITAT: una xarxa sanitària per tothom.
ECOLOGIA: treballar la terra per salvar l’home.
PERSONES AMB DISCAPACITAT: treballant per
la seva integració social.
DONA: protagonistes d’ un canvi. Col·laboració
Activa. La Fundació ha activat uns tallers Artesanals per dones amb discapacitat per oferir-les
l’oportunitat de treball i poder enfortir i contribuir
l’ autoestima i consideració social.
FORMES DE COL·LABORAR:
· Apadrinaments
· Soci Col·laborador
· Projecte de Mujer a Mujer
· Financiació de Projectes
Nosaltres som un grup de voluntaris de Sabadell que treballem per la causa, ens reunim l’ últim
dijous de cada mes a l’Acadèmia Catòlica. La nostra tasca és fer actes solidaris i de sensibilització
per fer realitat els projectes.
Les pròximes activitats són Fira Mescla’t de
Cooperació Ciutadana el dissabte 7 d’octubre.
L’escola de Música de la Creu Alta, ens oferirà
un concert al Teatre Municipal La Faràndula el diumenge 3 de desembre.
Al gener hi haurà una cursa popular que organitza JAS.
Estem compromesos a treballar per un món més
humà.

Col·laboració
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L’APLEC DE TOGORES 2017

Any rere any, a la crida de la primavera al petit
Santuari, envoltat d’una natura que desperta plena
de vida, de flors, silvestres, tan senzilles, de tant
colorit i d’una ginesta que llueix olorosa les seves
tiges grogues. En el temps de l’Aplec.
La meva assistència en té més de tradicional que
fins i tot religiós. Assegut sota l’alzina, la nova, -la
gran alzina després de ser presa d’un llamp va anar
morint a poc a poc,- recordo els anys de joventut.
De pujar a peu
amb el Pare
Nolla a principis dels cinquanta, tot un
grup de nois,
separació de
sexe d’aquell
temps, dels
concursos de
rams de flors
del bosc, de les
sardanes amb
cobla, dels entrepans asseguts a l’herba.
Van passar
anys i vaig
continuar anant-hi. La majoria ja casats, gent gran,
dinar alguns, amistat que es consolidava, dia de
convivència.
Togores tenia un significat especial, amb la meva
esposa, amb fills. Una de les meves filles es diu
Togores. Aquest any, com cada any, seguint la tradició i el record dels anys passats he tornat a oir
missa davant l’ermita, amb la imatge de Maria, molt
senzilla, amb l’altar enmig dels dos xiprers que escorten l’edifici del santuari.
Però l’Aplec de Togores de 2017 ja no és aquella trobada de coneguts, de gent gran que com jo

assistíem a la tradicional crida. Podria assegurar que
gent d’aquells anys passats no passàvem de quatre. A peu d’altar nens de totes les edats, els seus
monitors i bastants pares omplien el terra i les cadires. Els mira el mossèn que es dirigí al públic assistent, per tant a la canalla. En acabar en cant tradicional dels Goigs a Santa Maria de Togores queda
anul·lat pels pocs cantaires, que ni el coneixen ni,
al meu judici, no els hi diu res aquests himnes que
en la nostra joventut a qualsevol imatge de
devoció particular es cantava.
L’aplec de
Togores no és el
meu Aplec, fet
lògic perquè el
temps passa i els
meus anys són ja
molts. Però contemplant aquells
nens, aquells joves, aquells pares també joves
vaig reconèixer
amb alegria que
l’Aplec de Togores té continuïtat, que aquells assistents de diverses edats són llur garantia, que les
seves expressions de devoció són d’altres, que les
activitats que realitzen són seves, com ho és la seva
convivència, els seus jocs i l’amistat compartida, i
que tot plegat és certificat de continuïtat d’aquesta devoció a Maria amb una garantia, que l’Aplec
de Togores del 2017 és el nou pas perquè aquest
santuari continuï a la presència de molts sabadellencs, com ha estat durant almenys aquests 65 anys
per a mi.
Simón Saura
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ACADÈMIA CATÒLICA DE SABADELL
FUNDADA LANY 1870

ENTITATS, SECCIONS I COL·LECTIUS
 AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES

 CURSOS DE PINTURA

 AMICS DELS GOIGS

 DIETA IDEAL

 AMICS DE SANT CRISTÒFOL
 APLEC DE TOGORES

 FORMACIÓ (CURSETS, CONFERÈNCIES...)

 ASSOCIACIÓN CULTURAL RUMANA
DE SABADELL

 FUNDACIÓ SID MOSKITIA
 FUNDACIÓ VICENTE FERRER

 ASSOCIACIÓ DE TAI CHI TAOISTA

 GRUP DE PREGÀRIA

 ASSOCIACIÓ GUINEA BISSAU DE CATALUNYA

 MANS UNIDES

 ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL

 MOVIMENT ECUMÈNIC I ASSOCIACIÓ
DIÀLEG INTERRELIGIÓS SABADELL

 BANC DE SANG

 REVISTA LACADÈMIA

 BIBLIOTECA SARDÀ I SALVANY
 CÀMERA CLUB SABADELL

 ROMERIA DE SABADELL A MONTSERRAT

 CENTRE DESPLAI LA TERANYINA
 CLUB DE LECTURA
 COBLA CONTEMPORÀNIA
 COBLA SIMFÒNICA CATALANA
 COL·LECTIU DONES EN LESGLÉSIA
 CORAL LA INDUSTRIAL

 SABADELL, MÉS MÚSICA
 TALLER DE PINTURA, DIBUIX I COLOR
 TALLER DE TÈCNIQUES APLICADES
 VIDA CREIXENT
www.academiacatolica.net
info@academiacatolica.net

Dieta Ideal

Aconseguiràs perdre pes amb receptes sanes,
equilibrades, fàcils, flexibles, actuals i divertides i
aprendràs a no recuperar el pes perdut.
El nostre sistema es basa en:
1.- Reunions setmanals:
Tindràs l’ajuda motivadora imprescindible per
animar-te setmana rere setmana. Els Kg es perden
gradualment. La constància és un factor imprescindible, amb el que l’assistència setmanal a les
reunions és la clau del teu èxit. És molt difícil i trist
perdre pes sol.
2.- Canviar els hàbits alimentaris:
DIETA IDEAL t’ensenyarà tècniques per desenvolupar nous hàbits ja que és l’única manera per
perdre pes i mantenir el pes perdut.
Al nostre mètode no es pren cap fàrmac, ni complexos proteics, ni es ven cap complement addicional. Us donem un exemple d’una recepta que expliquem amb detall a les reunions.
ALBERGÍNIES GRATINADES
Ingredients: albergínia gran, ceba, all, pastanaga, tomàquet fregit, carn picada o tonyina segons
es prefereixi, oli, llet, farina de blat, formatge ratllat, sal i pebre.
Tallem l’albergínia a la meitat i fem uns talls a la
part de dins. Es deixa coure al microones durant 5
o 6 minuts. Buidem cada part amb una cullera amb
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cura per reservar bé les parts i guardem la polpa.
Fem un sofregit amb les verdures, i la carn o la
tonyina. Afegim l’interior de l’albergínia al sofregit
i barregem. Acabem de cuinar durant un parell de
minuts més i omplim l’interior de les parts de l’albergínia. Amb la llet, la farina de blat, la sal i pebre
fem a part una beixamel al microones amb la que
cobrim les albergínies. Posem el formatge ratllat.
Gratinem i llest!.
Segur que us agradarà!
Qui diu que fer dieta és avorrit i és menja sempre el mateix? Aprendràs moltes receptes fàcils i
molt saboroses que voldrà tastar tota la família.
Si esperes el moment perfecte... és ara!

