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EDITORIAL
Estem molt contents de la gran acceptació que ha tingut i està
tenint entre tots els nostres lectors, el nou format de la Revista L’Acadèmia.
Tal com vàrem comentar en l’anterior editorial, continuarem treballant per millorar-ne el seu contingut i fer-la més amena i participativa.
Fins la data ja ens han confirmat la seva col·laboració tres periodistes locals i dos historiadors, que ens faran col·laboracions esporàdiques i entrevistes amb personatges rellevants de les nostres entitats i col·lectius.
També a partir d’aquesta edició obrim un apartat de cartes dels
lectors, on podeu participar-hi tots vosaltres
Estem oberts als vostres suggeriments i aportacions al nostre correu
electrònic info@academiacatolica.net
Aprofitem també aquest editorial per donar la benvinguda a una
nova entitat que es va incorporar el passat mes de setembre. Es tracta
de la Coral La Industrial de Sabadell, vells amics nostres que ja han
participat en diverses ocasions en els actes de la Romeria de Sabadell
a Montserrat i en diferents actes de l’Agrupació de Pessebristes.
Com podeu veure en la seva ressenya, es tracta de la Coral més
antiga de Sabadell, ja que va ser fundada l’any 1887, només 17 anys
desprès de la fundació de l’Acadèmia Catòlica.
Anem ampliant la Nostra gran família.
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La Junta Directiva

CONDEMNA
El passat dia 1 d’octubre, uns homes vestits de madelman, pagats amb els nostres impostos, van assaltar a la força escoles i instituts de Catalunya, carregant a base de cops de porra, patades,
empentes i cops de puny contra la gent que s’hi trobava concentrada pacíficament..
Des de l’Acadèmia Catòlica, condemnem enèrgicament tot tipus
de violència vingui d’on vingui, i defensem la pau i la concòrdia que
sempre ens ha caracteritzat. Desitgem que no es tornin a repetir mai
més aquests tipus d’accions i demanem a qui els ho va manar, una
mica de seny per evitar-ho.
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NOTICIES DE L’AGRUPACIÓ PESSEBRISTES DE SABADELL
- El curs de tallers de pessebre organitzat per la
nostra entitat conjuntament amb el col·legi de les “ESCOLÀPIES” ha sigut tota una experiència tant per als
nens i nenes de 2on de primària (7 anys), amb un total
de 25 alumnes, com per als monitors que han treballat intensament durant el mes d’octubre.
Tots ells han
compartit durant
aquest temps totes
les experiències i tècniques per l’ensenyament d’aquest art
tan arrelat al nostre
país com a cultura
popular i tradicional.
Han construït
cinc diorames que
seran exposats en la
propera exposició de
pessebres d’aquest
Nadal. A tots ells, les
mares que han
acompanyat, els
nens, nenes, i monitors, moltes felicitats i que durant molts anys puguin
gaudir d’aquest art.
- El passat dia 8 d’octubre va tenir lloc a la ciutat
de Rubí la 47ena trobada de Pessebristes de Catalunya i Balears, organitzada per l’Associació de Pessebristes, amb motiu dels 100 anys del primer concurs
de pessebres i amb la col·laboració de la Federació
Catalana de Pessebristes de Catalunya.
Cal dir que de la nostra entitat hi van assistir una
representació de 5 pessebristes. La sorpresa va ser el
muntatge d’un pessebre popular entre tots els assistents, (unes 170 persones) de 9 metres de llarg X 2

metres d’ample, d’unes 170 peces, com si fos un trencaclosques, molt enganyós i divertit. Des de aquí, els
desitgem molts anys de vida i moltes felicitats.
-Pel proper dia 3 de novembre a les 8 del vespre,
està previst la presentació del cartell i dels actes oficials d’aquest Nadal.
Cal dir que el cartell
està dissenyat per en
Joan Serra, vitraller,
reconegut en tot el
país i Europa. També
donem les gràcies a en
Tomás Casanyes i família (propietaris del
vitrall), per la gentilesa que han tingut en
deixar-nos-el per fer
la reproducció del cartell.
- La inauguració
de la 41ena Exposició
de Pessebres, tindrà
lloc el proper dia 25
de novembre a dos quarts de 8 del vespre a la nostra
seu. Està previst que hi assisteixin l’Alcalde, la Regidora de Cultura i representants del departament de
Cultura de l’Ajuntament i estem a l’espera de la contestació de la Presidenta del Parlament de Catalunya,
Sra. Carme Forcadell.
També esta previst que uns membres de la Cobla
Contemporània interpretin algunes cançons populars
tradicionals de Nadal i algunes sorpreses més.
De moment això és tot i fins la propera... A reveure.
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TEMARI DE VIDA CREIXENT – CURS 2017– 2018
PRIMAVERA EN LA TARDOR DE LA VIDA
TEMA II - LES NOSTRES PRÒPIES FORCES
Conte: El llenyater treballador.
Hi havia una vegada un llenyater que es va presentar a treballar en una empresa de tallar arbres. El sou
era bo, i les condicions de treball encara millor, així
que el llenyater es proposà de fer un bon paper.
El primer dia es va presentar a l’encarregat, que
li donà una destral i li assignà una zona de bosc.
L’home entusiasmat, se n’anà al bosc i va començar a tallar arbres. En un sol dia en va tallar
divuit. “Et felicito” li digué l’encarregat, “segueix
així”.
El dia següent es llevà abans que
ningú i se’n tornà al bosc. A pesar de
tot el seu esforç, sols aconseguí tallar
quinze arbres. “Dec estar cansat” pensà,
i decidí anar a dormir amb la posta del sol.
A l’endemà, es tornà a llevar amb la intenció
de superar la seva pròpia marca de divuit arbres. Però aquell dia no aconseguí tallar-ne ni
la meitat d’aquella xifra.
Al dia següent foren set, després cinc, i
el darrer dia va estar tota la tarda intentant
tallar un segon arbre.
Inquiet pel que podria dir-li l’encarregat, el llenyater anà a contar-li el que estava passant i a jurarli i rejurar-li que s’estava esforçant fins a l’extenuació.
L’encarregat li preguntà: “¿quan ha estat l’últim
cop que has afilat la destral?”
“¿Afilar? No he tingut temps per afilar-la; he estat
massa ocupat tallant arbres”.
FORTALESA
Encara ens queden anys per aconseguir millorar el
nostre futur, i el nostre entorn. Es tracta de repensar si
hem estat capaços de tenir temps d’afilar la nostra

destral per donar a la nostra vida una tonalitat, una
forma última, potser feta de paciència, de valentia, de
tolerància, de generositat, de reconciliació, d’alegria.
No podem oblidar que mentre vivim conscients, la nostra historiografia no és pas tancada, encara està tot
obert, però des de la mesura de les nostres forces.
Acceptar les limitacions té aspectes positius.
En lloc d’entristir-nos, podem viure amb alegria aquesta pobresa. Sentint-nos petits
com Maria que acceptà la seva petitesa
amb gran goig, perquè Déu s’ha fixat precisament en la seva petitesa.
Ara les persones grans gaudim de més
temps perquè no hem de tallar un nombre concret d’arbres, i ens podem dedicar a esmolar la nostra destral per als
altres, a través de la pregària, deixant
la nostra experiència perquè Déu la vagi
transformant en alegria, lloança i acció de
gràcies.
Nosaltres podem estar abatuts per les
nostres limitacions i febleses, però al reconèixer el Senyor, com els deixebles
d’Emmaús, abatut pel dolor i el sofriment, i després enaltit en la resurrecció, som capaços
de convertir-nos en portadors d’esperança, amb capacitat de transformar les ferides de la vida en compassió i saviesa al servei dels altres.
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.
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INTENSA ACTIVITAT DE SABADELL, MÉS MÚSICA
El jazz i altres músiques.
En la propera revista informarem del concert que
Sabadell, més Música haurà celebrat en el Teatre
Principal de Sabadell el dia 5 de novembre, que ben
segur haurà cobert el seu aforament. El concert es
titulava El jazz i altres músiques, amb la Cobla Simfònica Catalana.
Conferència sobre el teatre líric català.
El proper dia 23 de novembre a les 18,30 hores
a l’auditori
de l’Acadèmia
de
Belles
Artes, tindrà
lloc una conferència musical que oferirà Albert
Ferrer Flamerich, sobre
temes musicals d’Enric
Morera i Enric Granados,
història i revisió de la A la foto, el grup de Sardenya
sarsuela catalana des del segle XVIII a l’actualitat.
Per primera vegada s’han unit voluntats d’organització de les entitats sabadellenques Sabadell, més
Música i Sabadell Sardanista, dues entitats que treballen intensament per a la cultura de Sabadell i del
País.
Albert Ferrer és musicòleg, musicògraf i historiador de l’art. És llicenciat en Història de l’Art per
la Universitat de Barcelona. Ha ampliat coneixements
sobre història de la música, el classicisme, la crítica
musical, actualment completa un màster sobre la
música com a art inter-disciplinar, amb una tesina
sobre els elements musicals fora d’escena en la història de la música.
Excursió a Cagliari a la illa de Sardenya.
Fa pocs dies han tornat d’aquesta interessant illa,
els socis i amics de les entitats Sabadell, més Música i Amics de l’Òpera de Sabadell, per turisme i

com a tema principal assistir a l’òpera La Fanciulla
del West, una obra de Giacomo Puccini, poc representada i d’un valor musical molt interessant, una
òpera que l’autor intentà sortir-se de les melodies
tan romàntiques d’altres òperes famoses i endinsarse en temes més prosaics, l’encert fou d’un resultat
que el públic agraí extensament. El primer acte resultà una mica fluixet per donar-li tota la força en
el segon i tercer acte, especialment per l’actuació
dels dos primers papers, el del tenor Jack Rance i la
soprano Minnie Tiziana
Caruso. Pel
que fa a visites turístiques
es visità la important necròpoli FenicioPúnica
de
Tuvixeddu, la
interessant localitat de San
Sperate, on les
parets de les
cases formen
un gran museu
mural, també
la basílica de Bonària del Monte Urpinu, santuari
marí de gran importància a Sardenya i de gran devoció a Cagliari.
Excursió a la primavera.
En aquests moments s’està estudiant la possibilitat de fer una excursió a Moscou i Sant Petersburg,
el projecte està encara en estudi, si bé hi ha possibilitats.

Banc de Sang i teixits
Propera donació de sang
el dilluns dia 11 de desembre de 2017
de 5 a dos quarts de 9 del vespre
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CARTA AL MEU AVI CISCO
Estimat avi (que en pau descanses ja fa molts i
molts anys, des de 1974),
Em cauen les llàgrimes, avi, quan intento d’escriure aquesta carta. Saps per què ? Em ve a la memòria la teva trista experiència d’aquells anys de postguerra en què tots dos junts a la vora del foc o asseguts
a taula m’explicaves el que havia estat una guerra entre
germans... afirmaves que ho havies passat molt malament, sobretot a la plaça de braus ( toros, em deies)
de San Sebastián, ja que només et donaven una sardina de lata diària per menjar. Pels meus pocs anys,
poca cosa entenia.
Només recordo que un dia vaig preguntar-te per
què el senyor mestre ens parla en castellà i, tot seriós,
vares contestar-me que algú de fora, de Madrid, ho
manava i que això
eren coses de la política. Però avi què és
això de la política?
Vaig replicar. Només
vas contestar-me,
novament tot seriós:
procura no posar-te
mai en política,
quan siguis més
gran ja ho entendràs...
Doncs avi, avui 1
d’ octubre de 2017,
després de molts
anys m’ha tocat viure una nova experiència que mai més
pensava que em
passaria, i mira que n’ he viscut alguna de nefasta, els
anys 70 del segle passat quan estudiava a la Universitat vaig haver de sortir de classe saltant per la finestra , sort que només era d’ un primer pis, ja que darrere ens empaitaven uns policies anomenats “grisos”.
Això que ara t’he explicat ja no té gaire importància, només era per posar-te en situació, el més
rellevant és el que ara està passant a casa nostra. Et
puc dir que ja fa alguns anys el nostre poble vol decidir el seu futur votant, però una altra vagada Madrid,
sí Madrid, ens diu que no, que no.... que és il·legal
votar per aquest motiu, que va contra de la Constitució Espanyola que gairebé ningú de la població actual ha votat etc., etc. Hem intentar solucionar-ho amb
manifestacions massives any darrera any, sempre de

forma pacífica, però no hi ha res a fer amb governs de
mentalitat centralista i totalitària; mai s’avenen a dialogar ni ha parlar del tema. Te’n recordes com parlàvem sempre tu i jo de tot tipus de temes? Com et
t’enyoro avi! Quan vas tornar de San Sebastián, a casa,
la padrina ja et donava per desaparegut, per mort ....
en una de les converses molts anys després em vares
dir: mai més treballaré mentre hi hagi aquesta dictadura. I ho vares complir. En una altra carta explicaré
als lectors com t’ ho vas fer sobreviure, tu, la padrina
i els teus tres fills.
Però el nostre poble és tossut, bé prou que ho saps!
i finalment va decidir que ja no tenia por i que votaria
el dia d’avui, l’1 d octubre.
Ja penso el que em diries: Apa! que deus estar
content de poder
votar? Doncs no avi,
estic trist, la tristesa
m’envaeix una altra
vegada. La barbàrie,
representada per uns
manats sense cap
cultura i sense escrúpols ni mirament,
ha perpetrat una de
les accions més impròpies de qualsevol
democràcia. T’ ho
explicaré més detalladament.
Quan vaig arribar, content, a les
nou del matí volia
votar, al Col·legi
Nostra Llar de Sabadell, davant meu i de molta gent
tota una munió de polis ens barraven el pas a aquells
que només volíem posar una papereta dins d’una urna.
No vaig poder votar, vaig haver de fer-ho més tard
perquè, en aquells moments, la meva salut fràgil no
em permetia aguantar tot aquell espectacle lamentable. Les meves cervicals fa temps que em fan la guitza
saps... ja sóc com eres tu: un avi!
Quan vaig arribar a casa vaig posar la televisió -la
nostra- ja que per la televisió espanyola no passava
res. Vaig presenciar unes imatges que mai hagués volgut veure: la violència policial es va acarnissar contra
la gent que estava aplegada pacíficament davant dels
col·legis electorals. Va ser un espectacle dantesc; sense miraments, com han fet sempre, les porres colpeja-
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ven tant a persones joves com grans. Sentia molta impotència i molta ràbia...
En resum avi, la història ha tornat a fer-nos una
mala passada. L’ 1 d’octubre hi va haver porres contra
paperetes, armes contra urnes, repressió contra il·lusió,
brutalitat contra dignitat, que deia el periodista.
En aquells moments davant la petita pantalla em
venia a la memòria aquella cançó:

De matinada han trucat,
són al replà de l’escala;
la mare quan surt a obrir
porta la bata posada.
Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?
Fa dies que Catalunya està ocupada per les forces
de l’ Estat espanyol. Als ports de Barcelona i a Tarragona hi ha tres creuers plens de policia a punt d’actuar, i no pas per perseguir la corrupció d’un govern

que té tants encausats com ferits provocaren les forces
d’ocupació en entrar als col·legis electorals. Un dels
meus néts em deia l’ endemà: Avi, aquesta nit no he
pogut dormir, tenia por d’aquells dolents que pegaven la gent... I jo no vaig poder consolar-lo. Això sí,
vaig pensar en una cançó que de jove em feia caure
alguna llàgrima també:

Mai no es cansa el meu país
no ha perdut l’esperança.
L’esperança de ser ell,
per això molts cors bateguen,
mai ningú no hi ha pogut
sap ben bé per on navega
Acabo avi. El dia que assolim la llibertat tan anhelada, ja t’ ho faré saber amb una nova carta. Serà
molt aviat, n’estic convençut.
Albert Estrada i Farreras

NOU CURS DE L’ESPLAI
A l’esplai la Teranyina ja hem començat el nou
curs 2017/2018, el 35è curs de la història de la Teranyina!
Durant aquest curs farem diferents activitats especials per celebrar el 35è aniversari.
El passat 30 de setembre vam inaugurar el museu
de l’esplai, que ha estat una setmana exposat al públic, amb samarretes, fotos, documents i records de
tota la història de l’esplai.
Hem realitzat també un sopar a l’acadèmia amb
tots els exmonitors que han passat per l’esplai. El
sopar va ser tot un èxit, vam ser un centenar de monitores i monitors de totes les edats. Des dels més veterans, alguns ja pares de l’esplai, fins els més joves,
encara monitors de l’esplai. Vàrem viure plegats una

vetllada amb molta germanor, compartint diferents
anècdotes i historietes viscudes durant tots aquests anys.
Va ser una jornada molt emotiva que dóna el tret
de sortida al 35è aniversari de la Teranyina, un curs
amb un calendari atapeït d’activitats i sorpreses que
ens faran vibrar a tots!
Aprofitant que s’acosta la castanyada us informem
també, que els joves de l’esplai, els mofetes, faran una
parada de castanyes a la cantonada del carrer pedregar amb el passeig de la plaça major. Us convidem a
venir i gaudir de les nostres delicioses castanyes, moniatos, pastissos i moltes sorpreses més. Tots els diners aniran destinats a la ruta que farem aquest estiu
vinent pels Picos de Europa.
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Fundada l’any 1949, Càmera Club Sabadell és
una associació fotogràfica on es reuneixen aficionats, majoritàriament de la ciutat de Sabadell, per
parlar i organitzar activitats relacionades amb la
fotografia.
La nostra seu social es troba a: Carrer Sant Joan,
20-22 • 08202 SABADELL (local de l’Acadèmia Catòlica).
La nostra localització a la xarxa és:
• WEB: www.cameraclubsabadell.cat
• CORREUS ELECTRÒNICS:
ccs@cameraclubsabadell.cat
info@cameraclubsabadell.cat
concursos@cameraclubsabadell.cat
HISTÒRIA. [Qui som? On som?]
L’any 1945, un grup d’aficionats a la fotografia,
que es reunien al desaparegut i històric Cafè Español
de l’avinguda 11 de setembre (Avenida del Ejército
Español en altres èpoques), al davant de l’Hotel Urpi,
van decidir fundar un club de fotografia. El que en
principi era un club d’amics i amants de la fotografia es va acabar convertint en associació l’any 1949,
en l’actual Càmera Club Sabadell.
Se’l dotà d’estatuts i d’estructura d’entitat cultural, essent el primer president entre 1949 i 1950
el Sr. Josep Vila, autèntic impulsor de l’entitat, i
que malauradament va haver de deixar les seves
activitats, atès que era una persona non grata per
les autoritats del moment (allò que els del
“movimiento” anomenaven “rojo”). El succeí el Sr.
Miquel Cuadras, en el període de 1951 a 1954, que
encapçalà la llarga llista de presidents d’aquesta
entitat.
El primer estatge social de la nova entitat el trobem a la Rambla, on va haver-hi el “Barcanona”
(botiga de queviures de molt prestigi i preus elevats
de l’època) entre els anys 1950 i 1952. Posteriorment, i degut a l’èxit de convocatòria de l’associació, aquell mateix any es varen traslladar a un nou
local situat també a la Rambla, just on hi havia el
Banc Central fins l’any 1954. Una mostra de l’activitat i de la intensa vida social de l’entitat, la trobem en el fet que dos anys després, el 1956, es
tornaren a traslladar de nou al carrer Fortuny fins
l’any 1961. Posteriorment, el 1961 es varen canviar
a un nou estatge social ubicat a la Via Massagué, 36

(cantonada amb el carrer de les Neus), fins el 1965.
A partir de 1965, l’entitat es trasllada a una nova
seu: a l’Obra Social de La Caixa de Sabadell, al carrer
d’En Font, 1, on hi romandrà 43 anys fins el 2008.
Actualment la seu de Càmera Club Sabadell és a
l’Acadèmia Catòlica, carrer Sant Joan, 20-22.
Entre el palmarès de l’entitat hi destaca la I Biennal Nacional, impulsada durant el mandat d’en
Carles Gumbau, de 1955 a 1961. Durant la presidència de n’Antoni Grau, president entre 1977 i
1990, l’entitat rep un impuls definitiu en fer-se el
1980 la XIII Biennal Nacional i I Biennal Internacional, concurs reconegut i recomanat per la F.I.A.P.,
donant a l’entitat un reconeixement internacional.
També hi destaquem, entre altres concursos, el 1r.
Social de Veterans, dut a terme el 1981, i el Trofeu
Pere Alemany, qui fou president de l’entitat entre
els anys 1961 i 1968, i que actualment és el Trofeu
Social Càmera Club. Una mostra més de la vitalitat
de l’entitat fou el 1995 amb el I Concurs Estatal de
Fotografia Càmera Club, impulsat pel Sr. Florenci
Rial, president de l’entitat des del 1991 fins al 2005.
Durant el mandat del Sr. Josep Sanmiquel (20052010) s’impulsà el concurs anomenat I Gimcana
Fotogràfica de la Festa Major. Del 2010 al 2013, és
el Sr. Enric-Sebastià Invers qui regeix l’entitat i li
dóna una empenta institucionalitzant la Gimcana
Fotogràfica de Festa Major.
Des de l’abril del 2013 és al capdavant de l’entitat el Sr. Andreu Soler i Monells.
També aquest any es crea el Plató de Festa Major
obert a la ciutat.
ESTATGES SOCIALS
• 1r. Rambla de Sabadell (Local de l’antiga botiga de queviures BARCANONA) de 1950 a 1952
• 2n. Rambla de Sabadell (Antiga seu del Banc
Central) de 1952 a 1954
• 3r. Carrer Fortuny de 1956 a 1961
• 4r. Via Massagué, 36, 1er de 1961 a 1965
• 5è. Obra Cultural Caixa de Sabadell, carrer d´en
Font, 1 de 1965 a 2008
• 6è. Acadèmia Catòlica, carrer de Sant Joan,
20 – 22 de 2008 a …
CONCURSOS DESTACATS
• TROFEU SOCIAL PERE ALEMANY

9
•
•

•
•
•

I BIENNAL NACIONAL (Impulsada per el Sr.
Carles Gumbau)
XIII BIENNAL NACIONAL i I BIENNAL INTERNACIONAL (aquesta última impulsada pel
Sr. Antoni Grau, Biennal reconeguda i recomanada per la FIAP )
I SOCIAL DE VETERANS
I CONCURS ESTATAL DE FOTOGRAFIA (impulsat pel Sr. Florenci Rial)
Com a activitat local, el I CONCURS DE LA
FESTA MAJOR (impulsat pel Sr. Josep
Santmiquel)

SERVEIS DE L’ENTITAT
• HORARI d’obertura de l’entitat: Dilluns i Dijous de 7 a 9 del vespre.
• MATERIAL. Servei de material d’ús gratuït pel
soci: Flaixos d’estudi, ordinadors amb programes fotogràfics diversos i escàner.
• INTERNET. Accés gratuït a internet amb la xarxa WiFi de l’Acadèmia.
• PLATÓ. Tots aquells socis que estiguin interessats en fer fotografies d’estudi, que es posin en contacte amb en Daniel Graell, telf.
650900028, per sol·licitar dia i hora d’utilització.
• BIBLIOTECA. Tothom qui vulgui consultar al-

gun llibre ho demaneu al bibliotecari de l’entitat.
• CONCURSOS I EXPOSICIONS. L’entitat porta
a terme un concurs social mensual i com a
mínim fa una exposició col·lectiva al llarg de
l’any.
• SORTIDES LÚDIQUES I FOTOGRÀFIQUES. Es
programen sortides per als socis i familiars. Consultar l’agenda d’activitats.
• BUTLLETÍ. Lentitat edita un butlletí que es fa arri-

•

bar a tots els socis via pdf. Tothom hi pot publicar
el que vulgui relacionat amb la fotografia o amb lentitat. Tots aquells socis que exposin, publiquin o facin algun premi fotogràfic, si ens ho fan arribar ho
publicarem en el butlletí i a la web. Contacte:
ccs@cameraclubsabadell.cat .

AGENDA. Els dilluns i dijous de cada setmana
s’oferiran a la nostra seu social diferents propostes fotogràfiques per al soci. Consulteu
l’Agenda d’activitats per informar-vos-en, així
com per sol·licitar algun tema en concret o
impartir qualsevol experiència fotogràfica vers
el soci.
• CURSOS I CONFERÈNCIES. Durant l’any hi
haurà convocatòries per assistir a cursos relacionats amb la fotografia, tant per als socis com
per als no socis, així com, si s’escau, conferències relacionades amb el món fotogràfic.

CONCURS MENSUAL - TEMA: MODERNISME
En aquesta convocatòria s’han presentat fotografies sobre qualsevol expressió del moviment cultural sorgit a
finals del segle XIX, amb especial incidència en l’arquitectura i les arts decoratives, (l’estètica del qual s’inspira
en la natura i que, alhora, incorpora
novetats industrials de l’època), així
com amb manifestacions que recreïn
aquest període històric en l’actualitat
(tallers i fires modernistes, etc.).
Hi han participat 22 autors amb
un total de 41 obres presentades.
Classificació:
1r. Josep Mateu Morenilla (30
punts)
2n. Antoni López Comas (28 punts)
3r. Luciano Pita (27 punts)
4t. Joan Rosell (27 punts)
5è. Miguel Martínez (25 punts)

6è. Daniel Graell (24 punts)
7è. Gilbert López (24 punts)
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IGLESIA ORTODOXA RUMANA «SANTA MEGALOMÁRTIR TECLA» DE SABADELL
OBISPADO ORTODOXO RUMANO DE ESPAÑA Y PORTUGAL
PRESENTACIÓN
Somos la Iglesia Ortodoxa Rumana» Santa
Megalomártir Tecla». Tras la necesidad espiritual de
la comunidad rumana de Sabadell y de su núcleo urbano se tomó la decisión de abrir una Parroquia Ortodoxa Rumana en Sabadell, cuya comunidad alcanza más de 4000 rumanos.
La apertura de la Parroquia tuvo lugar en el 22 de
abril de 2016. Desde entonces, gracias a la Asociación
Cultural Rumana de Sabadell (ACROS) y a toda la
comunidad de rumanos de Sabadell y alrededor, llevamos celebrando cada domingo la Santa Liturgia en
la Academia Católica y siempre durante la semana
cuando hay un día festivo.
Somos una comunidad que está en proceso de
desarrollo, cada vez más. Una parroquia viva, llena de
niños y niñas, alrededor de unos 40-55 cada domingo y más de 70-80 adultos.
En este momento estamos diversificando nuestra
actividad implementando con actividades para la joven generación rumana nacida en el territorio de Cataluña. En este sentido estamos buscando otras soluciones para llevar a cabo una escuela asociada en la
actividad parroquial en la lengua rumana.
¿QUÉ HACEMOS?
La actividad principal y sacramental es oficiar cada
domingo la Santa Liturgia siendo el centro de la nuestra
existencia. Además de los servicios de los domingos y
según nuestras posibilidades, seguimos el calendario
oficiando durante la semana la Divina Liturgia en
caso de que haya un día festivo de algún santo/a.
Otros servicios:
-La confesión
- Bautizo, bodas,
servicios funerales
-Visitar las casas de
los fieles
-Atención espiritual( individualizada)
-Catequesis para
los adultos/los niños
-Preparar las fiestas
culturales de Rumanía
-Enseñar la cate-

quesis premarital y antes
del bautismo
-Hacer obrar de caridad con los que se necesidades encuentren en
la dicha situación
-Trabajar la fe con los
niños a través de talleres
non-formales
-Participar en los
campamentos con temas
religiosas y culturales
-Hacer peregrinajes
(cuando ocurre la posibilidad)
-Intercambios con
Padre Virgil Candea
las distintas parroquias
ortodoxas que se encuentran en la zona
-Reuniones del equipo de las mujeres y madres de
la parroquia
NUESTRAS ACTIVIDADES
· Una de la más compleja actividad a la cual participó toda la Parroquia fue la preparación de la Pascua donde participaron más de 6-700 fieles.
· Cada domingo prestamos atención a los menores de la comunidad con la intención de crear una
escuela parroquial durante los oficios.
· Celebramos juntos El Día Nacional del País(1
desembre), El Día de la nuestra Patrona» Santa
Megalomártir Tecla», El Día de la Madre, El Día de la
Lengua Rumana y otras
actividades relacionadas con la cultura
rumana, etc.
· Durante el verano los niños siguieron
haciendo manualidades cada domingo.
· Preparamos los
niños para las fiestas
navideñas para crear su
propio espectáculo de
villancicos.
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LA INDUSTRIAL ENTRA A L’ACADÈMIA
Amb goig i agraïment, a partir d’ara formarem
part de la colla d’entitats que aixopluga l’Acadèmia
Catòlica.
Som La Industrial la coral més antiga de Sabadell,
des de l’any 1887 que
començà, no hem parat de cantar. La nostra agrupació nasqué
al segle XIX, dins el
corrent social i musical empès per Anselm
Clavé, que era l’ideal
cultural i catalanista
per agermanar el poble treballador, fou el
cant del poble per al
poble, l’art musical a
l’abast dels obrers, i era
també una societat d’ajuda mútua. En Carles Farré
Clavé, nét seu, fou un dels primers directors.
Sobrevisqué a la guerra, als canvis de costums i al
pas a coral mixta l’any 1981. Ha actuat en moltíssims
llocs i s’ha creat un prestigi per la qualitat del seu
cant.
Ha rebut la Medalla de Plata de la ciutat el 1946,

la medalla al Mèrit Claverià el 1989 com a entitat
centenària, i el 2012 ha commemorat els seus 125
anys amb la direcció convidada de Maria Calzada, la
col·laboració del trio Scherzo de Portugal i una representació del Ballet Nacional de Lisboa.
Actualment la Coral
és dirigida per Victor
Vilca i el seu bon mestratge és garantia de la
nostra qualitat. Assagem cada dimecres al
vespre, a dos quarts de
deu a l’Acadèmia i us
convidem a venir a cantar amb nosaltres, pel
plaer de cantar, per
aprendre a cantar, per
conèixer bells cants.
Volem oferir a l’Acadèmia Catòlica, als seus socis
i entitats, el nostre art musical, perquè gaudim fent
gaudir.
Rosa Mª Sanromà
Presidenta de l’Agrupació Coral La Industrial

D’una forma progressiva i amena posarem en pràctica diferents tècniques i modalitats de l’art i el disseny, com són:
– Perspectiva
– Teoria del color
– Tractament i visió de la llum
– Tècniques pictòriques/ Aquarel·la/ Oli/ Guaix/
Punta seca
– Dibuix a carbó

Associació Recreativa
AMICS DE SANT CRISTÒFOL
L’entitat us comunica que participa en la
Loteria de Nadal , amb el núm.

01 2 8 5

Podeu adquirir les butlletes a la secretaria de
l’Acadèmia Catòlica i cada dimecres de 6 a 9
del vespre. El preu és 3 euros la butlleta.

– Dibuix arquitectònic
– Reproducció d’obra (còpia)
– Història de l’art
Si hi esteu interessats us animem a venir cada dimarts a la tarda, de 5 a 7, al local de l’Acadèmia Catòlica.
Miquel Vallhonrat
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CURRÍCULUM «COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGÉSIA» DE SABADELL
Viure en una societat líquida
Diferència entre religió i espiritualitat
Catalunya ha deixat de ser catòlica?
La crisi mundial, econòmica i de valors
Els nostres principis i valors han canviat
Dona i sexualitat en les diferents cultures i religi-

El Col·lectiu de Dones en l’Església vàrem començar a reunir-nos al 1986 formant part del Col·lectiu
de Barcelona amb l’objectiu d’assolir la paritat de
dones i homes dins l’Església Catòlica. Tasca gens fàcil,
però com que no es pot perdre l’esperança hem treballat amb fe i convenciment per aconseguir-ho.
En aquests anys ens hem format estudiant la Teologia Feminista i oferint, als qui ho volien rebre, el
que nosaltres apreníem. Hem fet sentir la nostra veu i
presència en temes socials i d’Església conjuntament
amb altres entitats eclesials i civils, amb manifestos,
cartes, articles i compareixences.
Ara els temps han canviat, els interessos i les ofertes de formació són moltes i variades, ens falta que
algú prengui el relleu, per tant hem acordat donar per
tancada aquesta etapa i no continuar oferint el curset
de cada any que, sota el lema «Pensem i Parlem lliurement dins l’Església», ha tractat temes molt necessaris i ben poc aprofitats per la ciutadania. Perquè us
feu càrrec del que constatem us oferim només unes
poques mostres molt difícils de triar, perquè tots han
estat d’un interès ben profund.

Comentaris i valor del misteri
La violència a la Bíblia
Les dones trenquem el silenci *
Relació amb les dones immigrants
Un rostre plural de Déu
Els drets humans i les dones
Estudi i revisió del Dret Canònic
La Consciència i el dret a dissentir
El problema del mal
La intel·ligència emocional

GRUP D’APROFUNDIMENT
DE LA FE
Aquest grup que dirigeix el Pare Josep M.
Balcells, escolapi, es reunirà el primer divendres
de mes, dia 3 de novembre, a dos quarts de vuit
del vespre, a la sala gran de la Junta.
Tothom hi és convidat.

ons
Creiem realment el que diem que creiem?
Valors femenins emergents en Església i Societat
Els cristians en la Globalització
Com s’ha legitimitat la violència contra les dones
en nom de Déu.
Anàlisi del Papat Joan Pau II
Apropem-nos at concepte de Sagrat
Dones, poder i manipulació eclesiàstica
La unió de les Esglésies a través de les dones
Aportació de les dones a la societat i a l’Església
de Catalunya.
La fita era, com hem dit, aconseguir la justícia
envers les dones dins l’Església Catòlica, a la qual pertanyem i estimem, però ens dol el seu tancat
posicionament davant del món.
Aconseguit aquest objectiu ens dissoldríem. No ho
hem assolit, però ara hem posat l’esperança en el Papa
Francesc i continuarem en la lluita reunint-nos cada
primer dimarts de mes a l’Acadèmia Catòlica per seguir atentes al motiu de l’existència del nostre grup i
actuant quan sigui necessari. I igualment formant part
de la taula de “gènere, feminismes i LGBTI” de l’Ajuntament.
Molts gràcies als qui ens han comprès i ajudat.

GRUP DE LECTURA
Aquesta reunió que dirigeix el Pare Josep
M. Balcells, escolapi, serà el quart dimecres dia
22 de novembre, per fer el comentari del llibre:
“Mil Soles Espléndidos” de l’autor Khaled
Hosseini.
La sessió tindrà lloc a la Sala de Juntes, de
les 7 de la tarda a dos quarts de nou del vespre.
El tema és molt interessant perquè parla
d’Afganistan.
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L’ECUMENISME I EL DIÀLEG INTERRELIGIÓS, EN PUNT MORT? (1)
El proper dia 17 de novembre, divendres, l’Acadèmia acollirà, a partir de dos quarts de 6 de la tarda, la
XVIII Pregària Interreligiosa, que organitza l’Associació Diàleg Interreligiós Sabadell (ADIS), entitat continuadora de l’antic Grup de Diàleg Interreligiós, la qual,
l’any 2000, va donar inici a la celebració anual d’aquest
acte tan entranyable. I per aquest motiu em plau de
publicar certes reflexions sobre ecumenisme i sobre
diàleg interreligiós.
Durant els anys que fa que m’hi dedico, he pogut
descobrir que, fora de les elits especialitzades, tant
l’ecumenisme com el diàleg interreligiós han de vèncer el desconeixement popular, cosa que, d’altra banda, és normal en un país on bona part de la població
ha girat l’esquena a les religions o es troba fortament
angoixada en la lluita per garantir-se moltes de les
necessitats bàsiques i, per tant, més prioritàries que
l’ecumenisme i altres disquisicions pròpies de clergues
o d’erudits que semblen viure en un altre món.
En el cas de l’ecumenisme, una de les causes del
desconeixement la trobem, justament, en el mot “ecumenisme”, difícil de pronunciar i d’entendre. Però és
que “ecumenisme” és el tecnicisme que els teòlegs fan
servir per a referir-se de manera inequívoca al corrent
que lluita pel retrobament i reunificació, mitjançant
el diàleg i la comprensió, de les diferents confessions cristianes, que per raons històriques s’han anat
separant, bo i mantenint, en la meva opinió, la pluralitat actual de matisos, però una mateixa fe: Crist és
Déu.
Per a sorpresa meva, he trobat persones -fins i tot
en establiments eclesiàstics d’un i altre signe- que tenen

dificultats per a pronunciar la paraula “ecumenisme”
i tendeixen a dir “economisme”, tot confonent “ecumènic” amb “econòmic”.
Així doncs, he acabat per assumir que el que més
convé és treballar en una tasca pedagògica constant
per explicar a tothom que “ecumenisme” ve de la
paraula grega oikoumene, la qual avui expressa el concepte d’unitat consensuada, i mirar, fins on sigui possible, de superar aquest repte que el nom planteja a la
cosa. O bé haurem de prescindir d’aquest terme i
substituir-lo per una locució com “diàleg entre cristians”.
De fet, el Moviment Ecumènic de Sabadell es podria dir “Moviment per al diàleg entre cristians de
Sabadell”, o quelcom de semblant.
Quant al diàleg interreligiós, que com el seu nom
indica és més aviat un espai que s’obre a la comunicació entre diversos sistemes religiosos i espirituals (budistes, cristians, jueus, musulmans, etc.) per
tal de conèixer els seus principis i ensenyaments, sovint es presenta en forma de trobades i conferències,
però, en canvi, hi ha molts pocs espais construïts i
dissenyats específicament per a la pregària interreligiosa, tema del qual convindrà parlar un altre
dia.
(Continuarà...)

Antoni Ibáñez-Olivares
Moviment Ecumènic de Sabadell
I Associació Diàleg Interreligiós Sabadell

L’Acadèmia Catòlica

Els Amics de Togores

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
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GUINEA BISSAU
Sabadell a 12 de setembre de 2017.
La “Asoc. de Guinea-Bissau y simpatizantes de Sabadell“ (ASOCGBSS) és una entitat sense ànim de lucre que va ser fundada a Sabadell el 22 de novembre
de 2013. Els objectius principals són la defensa de
l’identitat històrica, cultural i social del poble immigrant de Guinea-Bissau.
La tasca per tal d’ aconseguir aquest objectiu és
sobretot la conscienciació de la societat civil
catalana sobre l’identitat del poble de Guinea
– Bissau, l’organització
dels actes socio-culturals que es creguin necessaris, conferències,
concerts ,etc.
També tenim com a
objectiu la defensa dels
drets dels immigrants i
dels seus descendents,
així com de les minories ètniques fomentant
l’exercici de la plena
ciutadania a través del
desenvolupament de la
solidaritat entre els
membres de la societat,
fent especial atenció a
la lluita contra el racisme i la xenofòbia, per tal de promoure la igualtat i el
respecte als drets humans.
També tenim com a objectiu la Cooperació Internacional en els pobles de Mansoa, Geba i Bissorâ per
ajudar a millorar la vida dels habitants de Guinea –
Bissau; en especial a la zona Nord, Est i Sud del país;
establir vincles entre institucions com ajuntaments de

Catalunya i altres parts d’Espanya i també vincles entre
empresaris d’Espanya i empresaris de Guinea-Bissau.
Els nostres projectes tenen l’objectiu de millorar el rendiment de les terres agrícoles per assegurar una millor
alimentació dels habitants d’aquestes zones, i així en
el futur garantitzar el treball dels joves i evitar que
hagin de marxar a l’estranger.
A més també tenim com a objectiu el de millorar
les instal·lacions educatives proveïnt les aules dels materials escolars necessaris per tal d’evitar l’abandonament escolar;
també volem contribuir
a millorar les infraestructures del país.
També hem portat
equipament esportiu
complert dels equips
de futbol de Sabadell i
Mataró als joves dels
equips de futbol de
Mansoa, Geba i Bissorâ
en les categories de Primera, Segona Divisió i
categories inferiors.
També tenim com
a objectiu dotar als
equipaments hospitalaris de millors
instruments per l’atenció sanitària com:
llits, ambulàncies medicalitzades, etc.
L’ Ajuntament de Sabadell ens ha cedit un hort
urbà al Carrer Borrell núm. 31 que serveix entre d’
altres com a finalitat terapèutica per la reinserció social dels membres de l’associació.
Unidade, Luta e Progresso
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TAI CHI TAOISTA
PER A LA SALUT I EL BENESTAR
Associació de Tai Chi Taoista d’Espanya Branca
de Catalunya. Una entitat sense afany de lucre
L’Associació de Tai Chi Taoista és una entitat sense afany de lucre amb l’objectiu de donar a conèixer
i promoure el tai chi com una eina de salut. A Sabadell l’Associació ofereix les seves classes des del 2004
i a l’Acadèmia catòlica des del 2013. Un any més obre
classes per tothom qui es vulgui iniciar en aquest art.
ELS BENEFICIS DEL TAI CHI TAOISTA
PER A LA SALUT
Els beneficis del Tai chi Taoista i d’altres formes de
Tai Chi per a la salut són nombrosos. La medicina convencional mostra cada cop més el seu reconeixement
envers aquesta pràctica. Centenars de persones han
descobert en els suaus moviments del Tai Chi Taoista
una teràpia eficaç per a una àmplia gamma de problemes de salut.
Aquests inclouen mala circulació, artritis, mals
d’esquena, trastorns digestius i nerviosos, etc.
El Tai Chi Taoista aplica un grau afegit d’estirament i gir en cada moviment, posant èmfasi en la millora de la salut. Mitjançant el restabliment d’una circulació adequada i l’alleujament de la tensió als
músculs, lligaments i tendons, optimitza el funcionament del cos, tot restablint la salut i mantenint un
funcionament adequat de tots els sistemes, òrgans i
teixits. Amb el temps es converteix en un art intern
que penetra més enllà dels músculs per tal de beneficiar tota la fisiologia del cos i canviar-lo de forma
progressiva. A més a més, la seva pràctica facilita la
relaxació, el cultiu de la quietud i una millor actitud
envers el nostre entorn.
El Tai Chi és un art xinès
de l’antiguitat que consisteix
en una sèrie de moviments
lents, continus i harmoniosos. Chang Sang Feng, monjo taoísta del segle XI, va sintetitzar diferents exercicis i
tècniques de la tradició monàstica taoista: una seqüència que va anomenar Tai Chi
Chuan. El Tai Chi és un saber
mil·lenari i alhora apropiat
per l’actualitat. Millora la
salut del cos, la ment i l’esperit de persones de qualsevol edat i condició física.

EL MESTRE MOY LIN-SHIN
El Mestre Moy Lin-Shin va patir a la seva infància
seriosos problemes de salut. La va recuperar gràcies a
la pràctica de les arts internes taoistes. Com a resultat
d’això, es va adonar del gran potencial que tenen aquestes disciplines per millorar la salut i alleujar el dolor.
Es va comprometre a fer-les accessibles a tots aquells
que les volguessin aprendre. Va estudiar aquestes arts
i la medicina tradicional xinesa durant més de trenta
anys a la Xina i Hong Kong abans d’emigrar al Canadà.
Allà va fundar, el 1970, l’Associació de Tai Chi Taoista
de Toronto, i més tard l’Associació de Tai Chi Taoista
Internacional.
L’ ASSOCIACIÓ DE TAI CHI TAOISTA
INTERNACIONAL
Amb l’objectiu de dur a terme el seu compromís,
el mestre Moy Lin-Shin va establir una organització
de voluntaris orientada a ajudar els altres. L’Associació de Tai Chi Taoista és el marc per a la transmissió
de les arts internes i la riquesa de la tradició taoista.
Actualment està present a 26 països, on s’imparteixen
classes en més de 500 centres.
El llegat del Mestre Moy va més enllà de l’ensenyament d’una tècnica. Per tal de mantenir l’objectiu
d’ajudar els altres, l’Associació promou les múltiples
iniciatives que ell va introduir: classes per a grups amb
necessitats especials, activitats en benefici de col·lectius desfavorits i col·laboracions amb d’altres entitats benèfiques.
Les classes són impartides per instructors voluntaris degudament acreditats. Per als alumnes, l’ensenyament voluntari significa rebre una atenció motivada
per la generositat, la dedicació i la confiança en
els beneficis d’aquest art.
A SABADELL, Acadèmia Catòlica, Sant Joan,
20 Dilluns de 19 a 21 hores. Per a més informació:
Tel. 93 284 04 91 (matí) i
648 707 686 (tarda)
sabadell@taoist.org. Per a
més informació. o saber
on més es practica tai chi
taoista poden consultar la
web: www.taoista.org.es.
facebook: Asociación de
Tai Chi Taoista de España
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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 qual l’assistència setmanal a les
reunions és la clau del teu èxit. És molt difícil i
trist perdre pes tot 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.

Col·locar tot a trossets petits en una enciamera. Fer una vinagreta o una salsa rosa amb maionesa i quètxup i amanir.

AMANIDA DE PASTA TROPICAL
Ingredients: enciam, tomàquets xerri, pastanagues, espàrrecs blancs, blat de moro, pasta cuita,
pinya natural a trossets, tonyina, varetes de cranc,
sal, vinagre i oli.

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!. Vine a
conèixer-nos!

Segur que us agradarà!

