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CONCURS SOCIAL CLASSIFICADOR
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Enguany hi han participat 30 autors amb un total de 90
obres presentades.
Premi a la millor fotografia: Joan Mª Rubió (30 punts)
2a posició: Daniel Graell (29 punts)
3a posició: Josep Mateu Morenilla (28 punts)
Premi a la millor col·lecció:
Joan Mª Rubió

Igual que en anys anteriors, totes les obres presentades
a concurs s’exposaran el proper mes de gener (del 9 al
23) al Casal Pere Quart de Sabadell. Hi sou tots convi-
dats!

El concurs classi-
ficador és l’ocasió
per mostrar el mi-
llor del nostre tre-
ball al cap de
l’any, alhora que
ens permet pro-
mocionar de cate-
goria dins del
club. La temàtica
i la tècnica foto-
gràfica són lliures,
i la convocatòria
és oberta a tots els
socis de Càmera
Club Sabadell.
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El dia 11 de desembre de 2017, hi va
haver a l’Acadèmia Catòlica les següents

donacions: Extraccions: 13
A tots, moltes gràcies!

GRUP DE LECTURA
El dimecres dia 24 de gener d’aquest nou Curs, es farà la reunió que
dirigeix el Pare Josep M. Balcells, escolapi, pel comentari del llibre
“LA UNIVERSITAT DE LA VIDA” de l’autor Rob Riemen.
La Sessió tindrà lloc a la Sala de Juntes, de les 7 de la tarda a dos
quarts denou del vespre. El tema resulta molt interessant en pre-
guntar a diverses persones del món de la Cultura. Explica’m la teva
vida! Què t’ha ensenyat la vida?
El proper llibre serà el quart dimecres del mes de febrer, dia 28, amb
el títol “Toda una Vida” (Narrativa) de Robert Seethaler, autor aus-
tríac, escrit l’any 2014 amb un milió d’exemplars venuts.

Encetem un nou any de la nostra revista dedicant-ne la portada al
cartell que presidirà la 123a Romeria de Sabadell a Montserrat,
El dibuix l’ha realitzat Lluís Mas, fill de l’il·lustre Vicenç Mas, dibui-
xant habitual d’anteriors edicions i que ens va deixar, dissortada-
ment, l’any 2003. Amb aquesta incorporació, ja seran tres les gene-
racions de la família Mas que hauran col·laborat en el dibuix dels
cartells, ja que el pare del Vicenç també hi va aportar les seves obres
en el seu dia.
Dins d’aquesta edició, trobareu el programa complet d’aquest esde-
veniment, que se celebrarà el cap de setmana dels dies 10 i 11 de
març. Us hi podeu inscriure a la secretaria de l’Acadèmia, de dilluns a
divendres, de 5 a 9 de la tarda o bé els dissabtes dies 17 i 24 de febrer
de 6 a 8 del vespre.
També us volem comunicar que hem renovat totalment la comissió
d’aquesta revista, a la qual s’han incorporat Joaquim Roviralta, tèc-
nic en maquetació i fotomuntatge, expert en implementació de TIC,
i Joan Rossinyol, mestre, llicenciat en Filologia Catalana i persona
amb un ampli bagatge en el camp de la llengua i dels mitjans de
comunicació, ja que durant prop de dues dècades va exercir com a
corrector al diari comarcal Regió7 i després es va incorporar com a
lingüista a  Televisió de Catalunya. El Joan, que també  és pare de dos
nens del nostre esplai, s’està recuperant de mica en mica d’un ictus
maligne que el va sorprendre ara fa just dos anys, i ens aportarà els
seus coneixements a l’hora de fer la revisió lingüística de  la revista
“perquè parli en català i no pas en catanyol”  i no hi trobeu “cap
llufa”, ens diu literalment.
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a mostra de rebuig a les formes més aviat poc demo-
cràtiques i pròpies d’un règim autoritari amb què actua
l’Estat espanyol envers Catalunya.
S’ha de destacar que tant músics com cantaires van
actuar de manera totalment altruista en aquest con-
cert, i és per això que Càritas i Mans Unides els fan
arribar, a tots ells i també als assistents, el seu més
sincer agraïment.
Abans del concert, la presidenta de Càritas de Saba-
dell, Rosa Roig, va fer cinc cèntims al públic del pro-
grama d’atenció a les persones sense sostre que es porta
a terme des d’aquesta institució. Per la seva banda, la
presidenta de Mans Unides de Sabadell, Maria Teresa
Graells, va fer referència als centenars de milions de
persones que actualment passen gana al món, i ho va
aprofitar per recordar que des de fa seixanta anys Mans
Unides impulsa i porta a terme programes contra la
fam a escala mundial.
A l’acte també van assistir-hi el regidor d’Acció Social
del nostre Ajuntament, Gabriel Fernández, i el direc-
tor de Càritas Diocesana de Terrassa, Salvador Obiols.

CONCERT SOLIDARI DE TARDOR  - 2017

El dia 18 de novembre, l’església de la Puríssima es va
omplir, una vegada més, amb motiu del Concert Solida-
ri que hi organitzen cada any a la tardor les delegacions
de Càritas i Mans Unides de Sabadell. L’actuació va
anar a càrrec del Cor Vallès, de Sabadell, el Cor La
Igualtat, de Gavà, el Cor Emprius, de Sant Llorenç
Savall, i el Cor de la Vall de Lliçà, sota la direcció dels
mestres Joan Casas i Josep Olivella, i amb la partici-
pació de la soprano Olga Miracle i de David Casanova
al piano.
La primera part va estar dedicada a la música religi-
osa, i s’hi van interpretar peces de diverses èpoques,
des del Renaixement fins als nostres dies. La segona
part, amb música catalana i d’arreu, va incloure can-
çons com “País petit”, de Lluís Llach, “Boig per tu”,
de Sau, o “Tema d’amor”, del film “Cinema Paradiso”.
El moment més emotiu del vespre es va viure quan
tots els cantaires van interpretar junts, de manera molt
sentida, “L’emigrant”. L’emoció va fer que el públic es
posés dret en senyal de record i solidaritat amb els
polítics catalans empresonats i a l’exili, i també com

PRÒXIM CONCERT DEL GRUP D’HAVANERES PORT-BO
La Cava de l’Hotel Urpí serà escenari, si Déu vol, el pròxim dia 3 de febrer, d’un concert a càrrec del conegudíssim
grup d’havaneres Port-Bo, de Calella de Palafrugell, que ha actuat diverses vegades a la tradicional cantada
d’havaneres que es fa cada primer cap de setmana de juliol en aquesta pintoresca vila del Baix Empordà.
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d’exclamació que va ressonar per tota la sala: una altra
corda del violí de Paganini s’havia trencat.
El director i l’orquestra es van aturar. El públic va quedar

en suspens. Però Paganini, com si fos un contorsi-
onista musical, va extreure tots els sons pos-
sibles de l’única corda que quedava al violí

destruït. No se’n va deixar cap ni una.
El director i l’orquestra estaven entu-
siasmats. El públic va passar del si-
lenci a l’eufòria, de la inèrcia al deliri.
Paganini va aconseguir la glòria.

Quina gran lliçó...!
La vida és plena de desafiaments. Afron-
tar-los ens pot ajudar a descobrir els
excel·lents recursos que Déu ens ha do-

nat per poder-la disfrutar.
Una vida benaurada i plena no depèn de l’absència
d’experiències adverses, sinó de com responem davant
d’aquestes situacions i com aconseguim créixer a tra-
vés seu.
Per afrontar les dificultats de la vida, cal tenir esperit
de lluita i superació, i, ben mirat, mirem, són un bon
motiu per pensar que paga la pena viure-la.
Tothom es pot realitzar, i, com més dificultats s’han
superat en la pròpia realització, en forjar-se una iden-
titat amb pròpia personalitat, més tothom s’adona que
val la pena viure.

    Resum del text de Mn. Joan Manel Bajo,
consiliari de Vida Creixent a Tortosa.

Com el violí de Paganini
La gent solia dir que Paganini era un home molt es-
trany, però altres pensaven que era un home sobrena-
tural. Les notes màgiques que sortien del seu violí
tenien un so diferent. Per això ningú es perdia
l’oportunitat de veure i sentir el seu especta-
cle. Una nit, l’escenari d’un auditori ple de
gom a gom dels seus admiradors estava pre-
parat per rebre’l.
L’orquestra va ser molt aplau-
dida. El director, a la vegada,
també va ser molt aplaudit.
Però quan ell, Paganini, va
aparèixer a l’escenari, allò va
ser el deliri.
Es va acomodar el violí al coll, i el
que va seguir va ser indescriptible: blanques, negres,
fuses, semifuses, corxeres i semicorxeres, semblava que
tenien ales i volar, amb el toc d’aquells dits encantats.
De sobte, un estrany so va interrompre el somni de la
sala: una de les cordes del violí s’havia trencat.
El director es va aturar. L’orquestra va deixar de tocar.
El públic va contenir l’alè. Però ell, mirant la partitu-
ra, va continuar traient sons deliciosos del seu violí
mig espatllat. El director i l’orquestra, admirats, van
tornar a tocar. El públic es va asserenar.
De sobte, un altre soroll pertorbador va sobresaltar els
assistents. Una altra corda del violí de Paganini havia
saltat pels aires. El director es va tornar a parar. L’or-
questra, també. Paganini, no. Com aquell qui res, no
va fer cap cas de les dificultats i va seguir traient sons
impossibles. El director i l’orquestra, impressionats,
van tornar a tocar.
Però el públic no s’imaginava el que passaria a tot se-
guit. Tothom, bocabadat, va deixar anar un “ooooh!”

TQUAN MENYS ES CONVERTEIX EN MOLT MÉS

El grup de Vida Creixent es reuneix a la nostra entitat
el tercer dimecres de mes a les 6 de la tarda.  Hi són
convidades totes les persones en edat de jubilar-se.

Per afrontar les dificultats de la vida cal tenir esperit de lluita i superació, i, ben mirat,
són un bon motiu per pensar que paga la pena viure-la

La vida és plena de desafiaments. Afrontar-los ens pot ajudar a descobrir
els excel·lents recursos que Déu ens ha donat per poder-la disfrutar
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any l’associació Sabadell, més Música, i que en aquesta
ocasió fou destacat el director de la Cobla Simfònica
Catalana, el mestre Bernat Castillejo i Garnés que di-
rigia la cobla en aquell moment. Amb la batuta del
mestre guardonat, la formació musical actuà a un gran
nivell com la primera del país.

Abans d’iniciar el concert, el president de Sabadell,
més Música Sr. Josep Vinaròs, llegí un relat referit als
moments difícils que està vivint el país i el sofriment
dels empresonats i les seves famílies, exigint siguin
alliberats immediatament. La sala respongué positi-
vament.

Com ja s’anuncià anteriorment, el passat dia 5 de no-
vembre es celebrà en el Teatre Principal de Sabadell, el
concert que ens ofereix Sabadell, més Música arribada
la tardor. La programació despertà especial interès;
així doncs, la sala fou insuficient.
Una primera part dedicada al 30è aniversari de la mort
d’Agustí Borgunyó, amb excel·lents obres del mestre
sabadellenc i una segona part dedicada íntegrament a

Fou un concert rodó. Hi ajudà el solista de saxòfon
Jordi Paulí, un brillant músic com a compositor i com
a intèrpret de tenora i saxo; aquest últim és el que
dóna vertader caràcter a la música de jazz.
Cal dir també que aquests concerts de música lliure
per a cobla, van adquirint notorietat i s’han anat obrint
camí enmig de la gran oferta musical de què es gau-
deix a Sabadell. Hem d’esperar l’oferta que ens pre-

la música de jazz, amb
partitures americanes
que despertaren la
sensibilitat d’un pú-
blic lliurat a aquella
música que sempre és
benvinguda.
Com a acte destacat
hem de palesar el lliu-
rament del Premi Na-
cional Agustí Borgu-
nyó que atorga cada

senti Sabadell, més
Música en el seu
concert de prima-
vera.
Com és tradicional
en aquests concerts,
en féu la presenta-
ció l’expert radio-
fònic i ben docu-
mentat Jordi Saura.

PROGRAMA D’ACTES DE LA 123a ROMERIA DE SABADELL A MONTSERRAT
tra Senyora. Interessats contacteu amb Mn. Josep
Maria Cot –Txema–, el dissabte al vespre després de
la Vetlla.

A dos quarts d’11 del matí: Via-Creu organitzat per
la Germanor Interparroquial dels Portants del Sant Crist.
Concentració a la plaça de Santa Maria.

A les 12 del migdia: Visita opcional a l’audiovisual
o bé al Museu de Montserrat.

A dos quarts de 2 del migdia:
Dinar de Germanor al self-service.

A un quart de 5 de la tarda:
Entrada en processó a la Basílica, del Ciri Votiu de la
ciutat. Concert a càrrec de la Coral Cants al Vent de
Sabadell a l’Altar Major.

A tres quarts de 5 de la tarda:
Ofrena del Ciri Votiu de la ciutat a la Mare de Déu.
Benvinguda pel Pare Abat, Josep Maria Soler.

A les 5 de la tarda:
Eucaristia a la Basílica, presidida pel nostre Bisbe,
Josep Àngel, i concelebrada amb sacerdots de dife-
rents parròquies de la Zona Pastoral de Sabadell. Els
cants de la missa aniran a càrrec de la Coral Cants al
Vent, juntament amb el grup d’adolescents i joves de
les parròquies. A la sortida es farà una col·lecta a fa-
vor de Càritas Sabadell, i cantarem tots plegats el cant
de l’Hora dels Adéus.

A dos quarts de 7 de la tarda:
Concentració dels pelegrins a la plaça de Santa Maria
per agafar el cremallera cap a Monistrol.
Posteriorment sortida dels autocars cap als llocs de
destí.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Acadèmia Catòlica, carrer Sant Joan, 20 Sabadell. Te-
lèfon 93 725 75 19. Els tiquets de la pujada a peu,
viatge, dinar de germanor i allotjament, es podran
adquirir a la secretaria, els dissabtes dies 17 i 24 de
febrer de 6 a 8 de la tarda i a secretaria de dilluns a
divendres de 5 a 9 del vespre.

DISSABTE, 10 DE MARÇ

A tres quarts de 5 del matí: Concentració de pelegrins
a la plaça Sant Roc, davant l’Església de Sant Feliu,
per iniciar el camí a peu a Montserrat.

A les 7 del matí: Sortida des de les esglésies romà-
niques de Sant Pere de Terrassa.

A les 10 del matí: Sortida en tren des de l’estació de
la Renfe de Sabadell-Nord (el tren surt a les 10 i 20
minuts), per ajuntar-nos amb els romeus, i continuar
a peu des de Vacarisses.

A la 1 del migdia: Dinar a Monistrol de Montserrat.

A dos quarts de 3 de la tarda:
Sortida de Monistrol de Montserrat pel camí del
Pelegrí per pujar a peu la muntanya.

A dos quarts de 5 de la tarda:
Arribada a Montserrat de tots els romeus a la plaça
de l’estació del Cremallera. Recepció amb coca i vi bo.

A dos quarts de 8 del vespre:
Pregària dels nens de l’esplai al Cambril de la Mare
de Déu.

A dos quarts de 9 de la nit:
Sopar de germanor dels joves i l’esplai, a l’edifici
Abat Garriga.

A les 10 de la nit:
Vetlla de Pregària al Cambril, organitzada pel Grup
de Joves de les parròquies de la Zona Pastoral de Sa-
badell.

DIUMENGE, 11 DE MARÇ

A dos quarts de 9 del matí:
Sortida de diferents llocs de Sabadell i  Barberà del
Vallès en autocar fins a Monistrol, per pujar a Mont-
serrat amb Cremallera.

A dos quarts de 10 del matí:
Arribada a Montserrat. Temps lliure per esmorzar.

A les 10 del matí:
Activitats de reflexió per als joves a l’edifici de Nos-
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En la meva particular recerca de dades històriques so-
bre temes marians, repassant el llibre "Notes històri-
ques de la Parròquia de Sant Feliu de Sabadell", edi-
tat l'any 1933, i escrit per Mn. Frederic Martí, vicari
que fou de la dita parròquia, hi he trobat la data d'un
proper aniversari ben important: en el Nadal d'en-
guany es compliran cent anys de la primera cantada
de la tan recordada, pels qui ens hem dedicat al ser-
vei del cant litúrgic, Schola Cantorum d'aquí Sabadell.
Vet ací el que ens diu Mn. Frederic:
"La Schola Cantorum féu la seva primera campanya,
una volta fundada, la Nit de Nadal, de 1917, cantant
la "Missa de Angelis" en la Missa del Gall celebrada a
la nostra parròquia. L'efecte fou esplèndid. Foren més
de 200 els cantors que per primera volta s'ajuntaren
a la Schola. Davant d'una multitud nombrosíssima de
fidels qui atapeïa la magnífica església parroquial,
l'emoció del cant litúrgic corprengué la gent, que se
sentia sorpresa de la devoció i bellesa produïdes de
faisó tan senzilla i escaient, sense les musiqueries
pompàtiques que tant agraden encara."
Encara que els criteris per valorar el que és o hauria

de ser un bon cant religiós han anat avançant i vari-
ant, la tasca exigent per fer aquest servei a la comu-
nitat cristiana ha passat per diverses etapes, algunes
de més bones i d'altres de no tant.
Darrerament, entre diverses persones cantaires vincu-
lades a la nostra entitat, hem anat ordenant les parti-
tures de l'antiga coral Sol-ixent, tant les de cant poli-
fònic com les de caràcter litúrgic, esperant poder
ampliar pròximament aquest recull amb el contingut
d'altres grups, com les del cor Sant Iscle, a fi que si-
gui un conjunt històric i operatiu, obert a la consulta
de qui li interessi aquest tema i servei.
Ens queda, però, una recança: què se n'ha fet de les
partitures de l'Schola Cantorum, a on es guarden? Fóra
bo de poder reunir en un mateix arxiu tot el que l'en-
titat posseeix de cant litúrgic, per fer-lo més operatiu
i evidenciar l'estima de la nostra història.
Qui hi volguí col·laborar o ajudar, tant si és per entrar
en un grup de cant litúrgic com per oferir partitures i
coneixements, pot posar-se en contacte amb nosal-
tres, agraïnt-vos-ho per endavant.

Antoni Térmens i Ribas. Tel. 93 725 75 12.

SOBRE EL CANT LITÚRGICSOBRE EL CANT LITÚRGICSOBRE EL CANT LITÚRGICSOBRE EL CANT LITÚRGICSOBRE EL CANT LITÚRGIC

Els tres Reis d’Orient i dos Patges, han estat agombo-
lats per la nostra entitat, en la seva visita a unes quan-
tes llars d’aquí Sabadell.
Com que eren les primeres visites d’una llarga la nit,
les famílies encara no eren a dormir, i de fet els espe-
raven amb delit, nens, avis, tiets, cosins, veïns. Amb
alegria els rebien quan entraven a les cases amb els
presents, celebrant-ho amb cava i torrons. I ajuntant-

los a tots en un sol cor, a cada llar, cantaren amb
entusiasme, la Santa Nit. No debades havien estat els
Reis, allà als seus reialmes llunyans, assajant les par-
titures que l’any passat els hi donàrem.
Els Reis s’entomaven amb emoció, havent vist com
badaven els nens amb aquell encens, or i mirra trans-
formats en joguines per a ells.

LA VEU DE LA INDUSTRIAL



9

amaguen obscurs interessos econòmics, havent-ne estat
la culminació les anomenades “guerres de religió” que,
des del 1524, arran de la Reforma luterana, van asso-
lar Europa durant gairebé cent vuitanta anys!
No sembla que en el futur es capgirarà el fet que, al

llarg de la història, els
períodes de pau han
estat, com la Troba-
da Interreligiosa de
Sabadell, minúsculs
parèntesis de calma
entre matança i ma-
tança, fins al punt
que, en termes religi-
osos, podríem dir que
la humanitat conti-
nua caiguda.
¿Hem de córrer, per
aquest motiu, preses

del pànic, a refugiar-nos a casa a esperar el retorn de
Jesucrist gloriós amb el seu regne sota el braç? ¿Hem
de renunciar, doncs, als nostres objectius – parlo com
a gestor de diàleg interreligiós- de reunir al voltant
d’una taula persones de diverses tradicions religioses
per fomentar les actituds de comprensió i de coope-
ració mútua, de contribuir des del diàleg i l’empatia a
la pau social? No pas, amics i amigues.
Si el mur construït amb materials com la intolerància,
la intransigència, el fonamentalisme o el menyspreu
cap a l’altre, cap a aquell que és diferent, si el mur,
repeteixo, que tenim al davant és alt i resistent, no ens
queda  cap més solució, ni cap més esperança, que
picar-hi amb tossudesa. Picar i picar, perquè, si ho fem
tots, ell, el mur que impedeix la reconciliació, el per-
dó i l’amor, caurà, i molt de temps no durarà, i segur
que tomba, tomba, tomba, perquè ben corcat acaba-
rà.

Antoni Ibáñez-Olivares/President d’ADIS,
Associació Diàleg Interreligiós Sabadell.

El passat dia 17 de novembre es va celebrar la Troba-
da Interreligiosa de Sabadell que aquest any ha arri-
bat, gràcies a l’esforç dels qui ens han precedit en el
Grup de Diàleg Interreligiós, a l’afany de l’actual equip
d’ADIS, l’Associació Diàleg Interreligiós Sabadell, i
també al de moltes
altres persones, ha
arribat, dic, a la s di-
vuitena edició, que no
és poca cosa. No re-
cordo si en altres oca-
sions la trobada s’ha-
via organitzat a la
sala d’actes de l’Aca-
dèmia Catòlica, ni si
mai l’espiritualitat
n’havia estat el tema
de fons, però, en tot
cas, cal fer notar que
l’Acadèmia era l’espai que emmarcava l’esdeveniment,
i que hi intervenien, sense prejudicis, representants de
la fe “bahá”, de la tradició espiritual Brahma Kumaris,
del catolicisme, de l’església mormona, de les comu-
nitats musulmanes i del protestantisme baptista. Sí,
tots en harmonia, en un establiment catòlic que, per
si fos poc, ens cobria amb una magnífica assegurança
de responsabilitat civil, en presència de l’autoritat mu-
nicipal, i amb entrada lliure per als assistents.
Vull, però, insistir en el fet essencial: ara per ara, per-
sones de creences diferents, si volen, es poden reunir,
a Sabadell, per parlar d’espiritualitat com a patrimoni
de tots. Per això, la trobada va esdevenir un refugi de
pau enmig d’un bombardeig de notícies molt ingrates
que estan aconseguint que els ciutadans es tornin
paranoics, i no únicament a causa dels peculiars afers
que tant atabalen el nostre país.
En efecte, mentre estàvem reunits a la trobada, l’exèr-
cit de Birmània continuava l’ofensiva contra la mino-
ria musulmana “rohingya”, amb el vistiplau de molts
budistes del país -sembla mentida!- i l’assentiment
de la líder “de facto” del govern, i premi Nobel de la
Pau, Aung San Suu Kyi. Resulta commovedor veure
com el poder transforma antigues víctimes en col·la-
boradors dels botxins, o en botxins. D’altra banda, a
Egipte encara són calents els cossos dels centenars de
morts en l’atac a una mesquita musulmana sufí
d’Egipte, comès, segons fonts de la BBC, per simpa-
titzants locals d’Estat Islàmic. I és que tant el present
com el passat són plens de conflictes, que sovint

SEGUR QUE TOMBA
(A propòsit de la XVIII Trobada Interreligiosa de Sabadell)

GRUP D’APROFUNDIMENT
DE LA FE

  Aquest grup que segueix dirigint el Pare Josep
M. Balcells,escolapì, es reunirà el primer diven-
dres de mes, dia 2 de febrer, a dos quarts de set
de la tarda,a la Sala gran de la Junta.
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més a les nostres habilitats i
capacitats. Aquesta decisió
determinarà el futur del nos-
tre paper a la societat. 
Finalment, ens hem adonat
que aquest no és el món on
volem viure... el que ens ma-
nipula i ens priva del dret a
la llibertat d’expressió. Per
això, ens vam rebel·lar con-
tra el sistema per tal de can-
viar-ho tot.
Els picassoques vam decidir

Aquest trimestre la colla dels
Picassoques ens hem endin-
sat a l’any 3002, després de
la 3r Guerra Mundial. La
humanitat va estar a punt
d’extingir-se i per aquest
motiu la societat es va haver
de reorganitzar per poder
sobreviure de la misèria, i va
quedar dividida en 4 facci-
ons: l’art, la intel·ligència, la
producció i la força. 
Cada dissabte, els pikas, hem

ELS PICASSOQUES

çat en les obres de construcció de l’escola d’oficis
de Wampusirpi; i el mes de setembre del 2017, amb
una ajuda de l’ajuntament de Tremp, vam realit-
zar un estudi social a l’aldea miskita de Wampusirpi
sobre la situació de les famílies amb infants en edat
de 3 a 6 anys, per determinar les necessitats edu-
catives a l’escola infantil.

Iniciem el nou any amb molta energia, ja que fa
uns dies hem rebut la notícia que el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, dins de la convo-
catòria 2017 de l’ajuntament de Castellbisbal, ha
aprovat una subvenció per a la millora del pati de
l’escola infantil de Wampusirpi.

Gràcies per ajudar-nos a seguir endavant!

El 2017 va ser un bon any per a SID Moskitia.
Vam tenir la visita del Josep Aguilà, el nostre dele-
gat a Hondures, i molts col·laboradors ens han aju-
dat a poder seguir endavant amb els nostres pro-
jectes a La Moskitia. També hem participat en moltes
fires i hem fet tallers a escoles de Sabadell. Per fi-
nalitzar l'any, vam rifar una panera de Nadal.

INICIEM EL 2018

hagut de superar una sèrie de proves físiques i psíqui-
ques de cada facció per tal de veure quina s’ajusta

canviar allò que estava al nostre abast, començant pel
nostre esplai!

Pel que fa als projectes de cooperació, amb els
ajuts de Fundació Roviralta, URV-Solidària i ajun-

t a m e n t
d’Abrera ,
hem avan-
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NOTÍCIES DE L’AGRUPACIÓ
–Quan surti aquest redactat tot just farà un mes que han pas-
sat les festes de Nadal, espero que hagin estat del tot profi-
toses per tots els pessebristes, visitant les exposicions d'ar-
reu de Catalunya i treure'n conclusions, pensant en la propera
exposició que inaugurarem al mes de novembre, sembla que
sigui molt lluny, però com podreu veure ja falta menys, el
temps passa de pressa i no ens adonarem, compta que ja hi
serem, per tant és hora de fer estiraments i escalfaments per
començar de nou.
–Aquestes festes, molts sabadellencs han pogut gaudir de
noves sensacions en les visites als pessebres de la nostra
entitat, la més concorreguda ha sigut la 41a exposició de

amb un total de més de 17.500 visites entre escolars i públic en
general. L'altre ha estat com a novetat les tres representacions del
PESSEBRE VIVENT en l'interior de la Casa Duran (EL NAIXEMENT)
a càrrec d'actors del teatre Sant Vicenç i en el pati de l'Acadèmia
del carrer de la Borriana la representació de (L'ANUNCIATA ALS
PASTORS), a càrrec de LA JOVENTUT DE LA FARÀNDULA. Ha sigut
una experiència innovadora i que per ser innovadora han faltat
alguns matisos i que en properes representacions es miraran de
solucionar, l'han visitat un total de 4.000 persones i cal felicitar a
tots els actors dels dos teatres per les ganes, l'esforç i sacrifici
d'aguantar el fred i les baixes temperatures, moltes gràcies.
–Per segon any consecutiu s'ha construït el PESSEBRE DE LA CIU-
TAT a la Casa Duran, l'han visitat unes 9.000 persones, i ha sigut
molt comentat pel bon gust i ganes de tots els pessebristes que
l'han dissenyat, felicitats a tots.
–El 21 de gener va tenir lloc en el teatre del Centre de Sant Vicenç
el lliurament de premis del 90è Concurs Local de Pessebres on hi
ha participat un total de 30 concursants, felicitats a tots ells i que
continuïn concursant per molt temps.

pessebres ,
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NAIXEMENT DE LA IMATGE
DE LA IL·LUSTRACIÓ DEL 150 ANIVERSARI

DE LA PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
A la sala Magna de la nostra Acadèmia, el passat dia
7 de desembre, es va presentar la litografia de l’artista
Perico Pastor especialment realitzada amb motiu de la
commemoració del 150 aniversari de la creació de la
parròquia de la Puríssima Concepció de la nostra ciu-
tat.
Van iniciar l’acte Mn. Joan Nadal, rector de la Pu-
ríssima i Joan Rios Masanell, de la Comissió del 150è
aniversari, que en la presentació varen destacar de l’ar-
tista Perico Pastor la seva bona disposició per la rea-
lització de la il·lustració i el seu interès demostrat en
la visita a la nostra Parròquia.
En la presentació de l’artista, es va destacar la signi-
ficativa apreciació que Perico Pastor té tant en el mercat
de l’art com en la crítica, que a més d’haver exposat
en importants galeries d’art tant nacionals com inter-
nacionals, les seves freqüents il·lustracions en les pà-
gines de La Vanguardia; i dins el món religiós ha il·-
lustrat quatre Bíblies, la última en català; també ha
participat en l’edició del Llibre de les bèsties de Ramon
Llull, la del Sinuhè l’egipci o els murals de la capella

de la basílica dels sants Just i Pastor de Barcelona,
que interpreten les escenes del manà i dels pans i els
peixos.
És en línia del seu traç àgil i de vitalisme colorista
sobre temes religiosos que ha realitzat la litografia
per a la Parròquia de la Puríssima Concepció de la
nostra ciutat, amb motiu del 150 aniversari de la seva
fundació, on al costat de l’esvelt campanar s’hi veu el
perfil d’una noia d’avui, de rostre juvenil, que amb les
mans juntes i amb un gest espontani, tant pot ser que
estigui pregant com pot representar la Mare de Déu i
que amb una didàctica exposició dels diferents esbos-
sos realitzats, els assistents varen poder seguir el pro-
cés de naixement de la imatge.
D’aquesta litografia se n’ha fet un tiratge de 100 exem-
plars, numerats i signats per l’autor, que s’acompanya
dins una carpeta junt amb un justificant de la
significació de la il·lustració, i la qual es pot adquirir
a la mateixa parròquia o a través del tel. 937172835.

Joan Rios i Masanell
Comissió 150 aniversari

Taula Mn. Nadal, Perico Pastor i Joan Rios amb el públic assistent Perico Pastor amb la imatge de la il·lustració
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LLUÍS TARRUELL PRESENTA EL SEU LLIBRE: ����������	�
��
��
El passat 29 de novembre de 2017 a les set de la tar-
da, Lluís Tarruell Plans (Sabadell, 1927) va presentar
el seu llibre titulat L’Avi Lluís recorda, a la sala d’actes
de l’Acadèmia Catòlica de Sabadell (C/Sant Joan, 20).
El seu llibre és un recull de les seves memòries en les
quals ens parla dels seus records, dels seus orígens fa-
miliars, la seva infantesa, la seva joventut, la seva eta-
pa adulta, i on plasma totes les experiències que l’han
format en la seva vida humana, professional religiosa
i social. Aquest llibre és un intent de deixar escrit el
seu testimoni personal d’una vida viscuda plenament
en les diferents etapes histò-
riques de la ciutat de Saba-
dell, i més concretament amb
la intenció de transmetre el
seu llegat als seus cinc fills i
catorze néts.
La presentació d’aquest llibre
començà puntual, amb un
ambient distès, on Lluís
Tarruell es trobava acompa-
nyat d’Esteve Renom, expre-
sident de l’Acadèmia Catòli-
ca; Ramon Graells, actual
president d’aquesta; Pitona
Llonch, la seva esposa, i
Conxita Tarruell, la seva filla
gran que l’ha ajudat en la
composició del llibre. L’acte
també va comptar amb la
presència del grup Bufanú-
vols, que van acompanyar la
vetllada amb música en directe a través de guitarra,
violí acordió i veu. La sala d’actes de l’Acadèmia, ple-
na a vessar, amb cap cadira buida i gent dreta, comp-
tà amb unes cent persones formades per família i amics
de l’homenatjat, que assistiren a la presentació amb
entusiasme. També hi havia servei de venda de llibres
i firma a l’inici i al final de l’acte.
Ramon Graells va ser l’encarregat d’iniciar, on va co-
mençar explicant l’orgull que sentien com a Entitat de
què Lluís Tarruell, antic president de l’Acadèmia Catò-
lica, hagués escrit un llibre i que era tot un honor que
hagués escollit presentar-lo a aquesta Institució. També
va aprofitar per agrair-li la seva implicació amb l’Entitat
al llarg dels anys i la seva capacitat per donar consells.
Esteve Renom va ser el segon a parlar, que va oferir
una síntesi de les parts que formen el llibre, i per tant
de la biografia de Lluís Tarruell. Amb la seva interven-
ció, va recordar als assistents les vivències de l’autor,

enumerant moments de la seva infantesa a l’Escola Pia
de Sabadell, el seu casament, el seu funcionariat a l’Ajun-
tament, i citant diferents capítols del llibre tot elogi-
ant els seus valors cristians, el lligam amb Sabadell i
el paper d’observador de les transformacions políti-
ques i socials dels quals parla el Lluís en el seu llibre.
Conxita Tarruell va ser la tercera en intervenir durant
la presentació, on va aprofitar per explicar als assis-
tents el procés de creació del llibre del qual ella n’ha
estat partícip, ja que amb la seva experiència d’escrip-
tora de viatges ha ajudat al seu pare a ordenar el que

ell tenia escrit, a escollir les
fotografies, exercint d’as-
sessora editorial.
Pitona Llonch, va aprofitar
l’ocasió per parlar del llibre
que també va escriure ella ara
fa deu anys, Records íntims,
i on s’hi troben escrites les
seves memòries, que es re-
lacionen constantment amb
les del seu marit, comentant
que són llibres complemen-
taris que expliquen fets si-
milars des de dos punts de
vista diferents.
El mateix Lluís Tarruell va
ser l’encarregat de clausu-
rar la presentació, tot fent
broma de què els seus
acompanyants ja ho havien
explicat tot i que a ell ja no

li quedava res per dir. En la seva intervenció, va clarifi-
car que el seu llibre és un homenatge a la família, als
valors espirituals i a la vida sabadellenca, i va aprofitar
per recordar algunes experiències i anècdotes de la seva
vida que apareixen al llibre. També va aconsellar als
assistents que s’ha d’aconseguir parar de tant en tant
la ment, que la vida necessita escoltar el silenci i re-
flexionar. Finalment va donar les gràcies a l’Acadèmia
Catòlica, als acompanyants de la taula de presentació
i als assistents, afirmant que tots els que eren presents
a la sala són els autèntics protagonistes de la seva
història.
Als seus noranta anys, si haguéssim de definir a Lluís
Tarruell Plans d’alguna manera, diríem que és avi, pare,
espòs, amic i company, i des d’aquest novembre, es-
criptor d’un llibre que ens parla d’una vida viscuda
plenament.

Maria Ferràndiz Tarruell



Diògenes de Sinop era un filòsof grec que va viure
durant el segle IV aC, el segle d’Alexandre el Magne.
Ho feia retirat, amb  austeritat extrema, però no es té
constància que, com els malalts del trastorn batejat
amb el seu nom acostumen a fer, acaparés, per si de
cas, tota mena d’objectes. Però, resulti o no pertinent,
a la malaltia li ha quedat aquest nom: Síndrome de
Diògenes.

LA SÍNDROME DE DIÒGENES. VOLS DIR?
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No consta que, sota la tutela dels serveis de benestar
social,  aquests dos desemparats seguissin tractament
psiquiàtric o de readaptació. Sobta que un alcalde el
partit del qual darrerament acata, o no, les sentències
judicials, s’excusi en la presumpta lentitud d’un jutge
per no solucionar a cop de vara el que finalment s’ha
esdevingut.
I això per quina raó? Perquè l’immoble afectat era
una propietat privada. La conclusió sembla òbvia: la
propietat privada, que és sagrada, ha estat la causa
llunyana de la mort dels dos homes.
Caldrà, doncs, que els administradors públics -jutges
inclosos- s’afanyin a controlar l’ús i l’estat de les pro-
pietats privades en comptes de distreure’s amb altres
batalles apocalíptiques.
No vull acabar sense recordar una cita del llibre d’Isaïes
que Jesús fa seva a l’evangeli de Lluc (Lc 4,18-19):
“L’Esperit del Senyor és sobre meu, per això m’ha ungit,
per portar el missatge joiós als pobres”. Qui vulgui
escoltar, que escolti.

Antoni Ibáñez-Olivares

Fotografia El Punt Avui

Fotografia diari ARA.CAT

Tornant al present, el passat dia 9 de gener un incen-
di va destruir l’edifici conegut com La Trobada, anti-
ga residència d’avis a Sant Andreu de Llavaneres, on
dormien dos homes d’avançada edat i pobres. El lloc
era ple de deixalles que aquells hi havien anat acu-
mulant. Els Bombers de la Generalitat van dur un dels
homes, ferit, a l’hospital de Mataró. Però per localit-
zar el cos de l’altre, totalment carbonitzat, va caldre
l’ajut de gossos entrenats.
Segons La Vanguardia Digital dels dies 9 i 10, l’alcal-
de de la Vila, Joan Mora (ERC), hauria confirmat que
els accidentats patien la Síndrome de Diògenes  i que
acumulaven molts mobles i trastos. A més a més, el
batlle hauria afirmat -segons el diari Ara.cat del dia
10- que l’edifici sinistrat “És una propietat privada i
no podem fer el que volguéssim sense permís del
jutge”.
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portiu complert dels equips de futbol de Sabadell i
Mataró als joves dels equips de futbol de Mansoa, Geba
i Bissorâ a Guinea-Bissau en les categories de Prime-
ra, Segona Divisió i categories inferiors. A l'escola Flag
1 de Bissau capital, en el moment de lliurament dels
donatius de la "Asoc. de Guinea-Bissau y simpatizantes
de Sabadell" per l'escola que acull nens orfes i de fa-
mílies vulnerables en presència de l'ambaixador d'Es-
panya a Guinea-Bissau.
El dissabte 7 d'octubre vam participar en la Festa del
Mesclat't de la diversitat que es va fer al Passeig de la
Plaça Major. És una festa on conviuen les diferents
cultures que estan presents a Sabadell i vam compar-
tir carpa amb l'Associació de malians residents a
Sabadell. A la carpa hi havien llibres d'escriptors afri-
cans i begudes típiques africanes.
El 4 de novembre vam organitzar la 3a Taula Rodona
entre Religions que es va fer a l'església Anglicana de
Crist amb el lema: Religions Tradicionals de Guinea-
Bissau i d'Àfrica d'abans de l'arribada de l'Islam i del
cristianisme i es va parlar de l'animisme com a religió
tradicional. El seu nom prové del llatí "ànima" i en-
globa diferents creences i diu que tant els objectes
quotidians com les muntanyes, els rius, etc. estan
dotats de vida pròpia i d'ànima.

Des de la "Asoc. de Guinea-Bissau y simpatizantes de
Sabadell" us volem desitjar bones festes i un feliç any
2018.

La "Asoc. de Guinea-Bissau y simpatizantes de
Sabadell" va ser fundada el 22 de novembre de 2013.
La primera reunió de l'associació on es va crear la Junta
Directiva i es van formar els vocals de l'entitat va ser
al nostre pis.
Després al cap de pocs mesos vam aconseguir tenir un
local al Centre Cívic de Sant Oleguer on ens reuníem
els dissabtes cada 15 dies. La primera reunió va ser el
dissabte 25 d'octubre de 2014.

ACTIVITATS DE L’ENTITAT

El dia 25 de maig de 2017 vam participar en la cele-
bració del Dia Mundial d'Àfrica a la conferència que
es va fer al Casal Pere Quart. Es va parlar dels reptes
africans en el segle XXI i es va comptar amb la pre-
sència del Sr. Oumar Diallo d'Edicions Wanafrica, de
la Sra. Mariama Camara Pina activista de Guinea-
Bissau, de la Sra. Sofia Sunguria advocada i Panafri-
canista, de la Regidora de Drets Cívils i Ciutadania la
Sra. Miriam Ferrandis entre d'altres i també vam
comptar amb el suport de moltes entitats amb les
quals col·laborem habitualment.

El 24 de setembre d'aquest any 2017 vam commemo-
rar el 44è aniversari de la Independència de Guinea-
Bissau a la sala d'actes de l'Acadèmia Catòlica. Vam
comptar amb la presència del Sr. Oumar Diallo de l'Edi-
torial Edicions Wanafrica, del Sr. Saiba Bayo que ens
va fer un repàs de la història de Guinea-Bissau i de la
situació actual del país i de la Sra. Carmen Castro Pre-
sidenta de l'Asoc. Ecuador Tierra Linda.
També aquest any 2017 hem portat equipament es-



16

Aconseguiràs perdre pes amb receptes sanes, equi-
librades, 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 impres-
cindible, 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 desenvo-
lupar 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 com-
plexos proteics, ni es ven cap complement addici-
onal.
Us donem un exemple d´una recepta que expli-
quem amb detall a les reunions.

DELÍCIES DE PERNIL DOLÇ

Ingredients: rodanxes de pernil cuit, oli, ceba, all,
porro, assortit de bolets, trossets de pernil salat,
formatge ratllat i espècies a gust.

Engreixar una safata per magdalenes amb una mica
d´oli. Col·locar a dins la rodanxa oberta de pernil cuit.

En una paella amb una miqueta d’oli sofregir la ceba,
l’all i el porro a foc molt lent. Afegir el pernil salat a
trossets i a continuació els bolets trossejats. Deixar
coure uns minuts.

Amb tot,
emp l ena r
els buits a
dins de les
rodanxes i
cobrir amb
fo rma tg e
ratllat.
Ficar al forn
fins que
fongui el
formatge.
Empolvorar
amb herbes
a r o m à t i -
ques.

Qui diu que fer dieta és avorrit i és menja sempre el
mateix? Aprendràs moltes receptes fàcils i molt sabo-
roses que voldrà tastar tota la família.
Si esperes el moment perfecte... és ara! Vine a conèi-
xer-nos!

Segur que us agradarà!


