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CONCURS MENSUAL (FEBRER 2018)
TEMA: INTERIORS
En el primer mensual de tema obligat d’aquest 2018, el tema
conjuga amb la climatologia de l’època, a la recerca d’espais
situats a l’interior d’edificis de qualsevol tipus, podent incloure punts d’obertura a l’exterior (portes, finestres...) per
deixar-hi entrar la llum, però que en el possible no constitueixin el motiu principal de la imatge.
Hi han participat 32 autors amb un total de 61 obres presentades.
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FOTOS I CLASSIFICACIÓ:
1r. 30 punts - foto 46 de
Joan Burgada
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2n. 27 punts- foto 54 de
Salvador Berdajín
3r. 26 punts - foto 36 de
Teresa Robles
4t. 24 punts - foto 01
d’Antoni López Comas
5è. 24 punts - foto 09 de
Luciano Pita
6è. 24 punts - foto 22
d’Antonio López Guardia
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EDITORIAL
El passat 22 de febrer, hi va haver una important reunió a l’Acadèmia
de l’anomenada Taula d’Entitats de Sabadell. Es tracta d’una iniciativa sorgida de la Fundació Bosch i Cardellach, que es convoca una
vegada al mes. Aquestes reunions es fan rotativament i cada convocatòria l’organitza una entitat diferent. Aquest mes ens ha tocat a
nosaltres, ja que encara teníem oberta l’exposició de pessebres en la
seva totalitat que va ser visitada pels participants.
S’hi han adherit totes les entitats de Sabadell, que voluntàriament ho
han demanat. La seva finalitat és la d’interrelacionar-se entre si i crear
un motiu principal d’unió entre tots nosaltres. Hi participen representants de l’Ajuntament de Sabadell, Arxiu Històric de la ciutat, Cambra
de Comerç, Acadèmia de Belles Arts, Club de Tenis Sabadell, Esdi,
Unió Excursionista de Sabadell, Joventut Atlètica de Sabadell, Oar
Gràcia, Joventuts Musicals, Fundació Parc Taulí, entre d’altres. A la
present revista us hi adjuntem a títol informatiu l’acta de la reunió i
la relació completa dels participants.
Com a efemèrides importants hi ha convocada pel dia 12 d’abril la II
nit de la ciència i la tecnologia amb diversos actes i pel proper 11 de
novembre diverses exposicions i conferències relatives al període de la
Gran Guerra (1914-1918). Nosaltres hi tenim previst participar amb
una exposició i una conferència a càrrec de l’historiador Josep Lluís
Martin Berbois amb el títol “L’Acadèmia Catòlica en els temps de la
Gran Guerra (1914-1918)”, però això no serà fins al mes de novembre
Us anirem informant en properes revistes.
El mateix dia 22 de febrer i amb motiu d’aquesta reunió els representants de les diferents entitats de Sabadell, vàrem poder visitar les instal·lacions de casa nostra com l’exposició de pessebres, la biblioteca,
sala de juntes i sala Mossèn Camil Geis, així com l’exposició de fotografies mensuals del Càmera Club
Per últim recordar-vos de què encara sou a temps d’apuntar-vos a la
Romeria de Sabadell a Montserrat que es durà a terme els dies 10 i
11 de març com ja vàrem informar en l’anterior revista.
La Junta Directiva

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.
BANC DE SANG I TEIXITS
Propera donació de sang
El dilluns dia 19 de març de 2018
de 5 a dos quarts de 9
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DAVID JOU: “FE I CIÈNCIA”
PER JOAN RÍOS - COMISSIÓ DEL 150è ANIVERSARI
Emmarcada en els actes del 150è aniversari de la parròquia de la Puríssima de la nostra ciutat, el passat
dia 1 de febrer es va pronunciar, a l’auditori de la
mateixa parròquia, la conferència “Fe i ciència”, a càrrec del ponent David Jou, físic i poeta, catedràtic de
Física de la Universitat Autònoma de Barcelona, autor
de cinc llibres i de múltiples articles de recerca en revistes de difusió internacional.
Paral·lelament a la seva activitat científica, ha publicat un extens poemari sobre ciència i fe, i d‘entre els
seus llibres publicats destaca “Déu, Cosmos, Caos:
Horitzons del diàleg entre ciència i religió”; llibre sobre el qual va basar una gran part de la seva conferència.
En la seva exposició, amb un auditori ple de gom a
gom, va fer referència al fet que tant la ciència com la
religió exploren una realitat global conjunta, i va desgranar diversos aspectes segons el coneixement científic i cultural de cada moment, fent èmfasi en les diferents visions de l’aspecte científic o religiós. Va
destacar que Tomàs d’Aquino (1225-1274), continuador de la lògica del filòsof Aristòtil (384-322 aC), considerava que era Déu el que donava moviment als astres de l’Univers.
També va destacar que, en l’actualitat, el diàleg entre
ciència i religió és una frontera del coneixement especialment activa, en què l’avenç científic i tecnològic
obre noves perspectives en la manera de percebre el
món i la vida, i que les preguntes que són objecte de
la religió, adquireixen nous matisos i suposen nous

Assistents a la conferència

reptes per al coneixement.
Va ser una conferència seguida amb molta atenció
pels assistents, malgrat la complexitat del tema, i que
el ponent va finalitzar recitant algunes de les seves
poesies, com també ho fem nosaltres, ja que tanquem
aquest article amb la seva poesia “La fe”, del seu poema La Fe i la Raó.
LA FE
Tenir fe –ja ho sabeu–
no és creure a cegues el que no s’entén,
sinó admetre que allò que no s’entén
pot estar ple de promeses i de vida.
No és rendir-se a un conqueridor,
sinó donar la benvinguda a un visitant
que ens parla de contrades que abans d’ell
no hauríem ni gosat imaginar.
És escoltar, és obrir, és estar atent,
és explorar meravelladament
Déu i la vida, la plenitud i el naufragi,
és sentir una veritat en una obscura crida,
explorar-la amb el risc de deixar-hi la vida
i seguir-la, per amor, dugui on dugui, vagi on vagi.

Josep Fort, a l’esquerra, presentador del ponent David Jou
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TAULA ENTITATS
El Sr. Joan Brunet inicia la reunió recordant el motiu
principal de la convocatòria a les entitats: posar en
marxa una Taula de Relació d’entitats amb l’objectiu
primer de compartir inquietuds i projectes encaminats a posar en valor allò que la ciutat té. Afegeix que
des del seu punt de vista, la millor manera d’assolir
aquest objectiu és sumant esforços i establir complicitats des de la singularitat de cadascuna de les entitats participants en aquesta taula.
Assenyalats aquests objectius, el Sr. Brunet exposa que des de Fundació s’han identificat dues
oportunitats susceptibles
de treballar-les plegats:
• La Nit de la ciència.
Un projecte que ja està
en marxa pensat per fomentar l’interès dels joves i les joves per la ciència i la recerca, posar
en valor el coneixement que a la ciutat es genera i
donar suport econòmic a un projecte de recerca que
es porti a terme des de Sabadell. Per a la primera edició de la Nit, el projecte elegit va ser “la prevenció dels
problemes de salut mental en els infants i joves” que
s’està portant a terme des de la Corporació Sanitària
del Parc Taulí.
La segona edició de la Nit ha estat programada pel
mes de març del proper any a proposta de l’Oficina de
Comerç Centre, atès que és temporada baixa pel comerç, la qual cosa pot facilitar la implicació del sector
en el projecte. L’objectiu que ens proposem és precisament sumar complicitats per tal que la Nit esdevingui una manifestació que impliqui a tota la ciutat.
• Projecte Sabadell i la Gran Guerra. En el dossier

adjunt es posen les bases per a la realització de tota
una sèrie d’activitats en commemoració del centenari
de la I Guerra Mundial, d’entre les que a hores d’ara
en destaquen un cicle de conferències i una gran exposició. La proposta que des de Fundació es fa és que
des de la singularitat de cadascuna de les entitats sabadellenques es formulin possibles activitats que podrien ser organitzades per cadascuna d’elles, amb el
rerefons comú de ‘Sabadell i la Gran Guerra’. És a dir
d’allò que Sabadell era
i que passava entre els
anys 1914-1918. L’objectiu final: disposar
d’una programació
d’activitats que mobilitzi la ciutat durant un període determinat de
temps a concretar. Perquè aquest projecte pugui avançar de manera
adequada cal en primera instància que l’Ajuntament hi cregui i el
lideri, i en aquest sentit s’està treballant.
En finalitzar la seva intervenció, el Sr. Brunet obre un
torn de paraula. Alguns assistents plantegen que la
guerra va començar l’any 1914 i que potser anem una
mica tard per commemorar-ne el centenari. A partir
d’aquestes intervencions es conclou que en cas que es
consideri que aquesta és una bona ‘aposta’ de ciutat,
en una propera reunió i a la vista de les aportacions
que des de les entitats es puguin fer, s’establiria una
proposta de dates de començament i de final de la
commemoració.
Així i tot, la majoria d’assistents considera que les
petites activitats des de les seves entitats, en cas de
consolidar aquesta oportunitat de treball conjunt, es
podrien programar pel curs 2017-2018 (per exemple
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Esbart Sabadell Dansaire aquest curs celebra els 40
anys i els aniria bé aprofitar aquest any), mentre que
la gran exposició es podria anar treballant amb més
temps.
El Sr. Monés felicita la Fundació per la reunió d’entitats i per la voluntat de crear xarxa. Remarca que aquest
projecte de la Gran Guerra és ambiciós i que la qüestió del finançament per tant és important, i des de
l’OAMA hauríem de tenir resposta sobre fins a on arribaran i podran arribar. Respecte a l’exposició es
comenta que podria fins i tot ser permanent i formar
part del futur museu tèxtil de Sabadell.
El Sr. Josep Alavedra afegeix que aquest període va ser
important per a Sabadell més enllà de la guerra, ja que
per exemple, és el moment del naixement del Club
Natació, inauguració de l’edifici de l’Escola Industrial... La societat civil va participar molt activament

d’aquell moment i ara també hauria de ser la societat
civil qui plantegi totes aquestes accions.
A partir d’aquestes aportacions, el Sr. Brunet retorna
a l’objecte fonamental de la convocatòria d’aquesta
Taula de Relació, i planteja als assistents l’oportunitat de continuar fent trobades periòdiques. També
pregunta si es considera oportú que durant les properes setmanes les entitats estudiïn la possibilitat d’aportar propostes concretes, tant de cara als dos projectes
que han estat formulats com d’altres possibles que es
puguin identificar.
Per part dels assistents es considera oportuna la taula
i es comenta que s’hauria de convidar a prendre part
també a empreses i comerços de Sabadell. Es tindrà
en compte aquesta qüestió, però diu el Sr. Brunet que
cal abans consolidar aquest grup d’entitats i una certa dinàmica de treball.

CONCERT A LA CAVA URPÍ DEL GRUP D’HAVANERES PORT-BO
El passat 3 de febrer, a l’acollidora Cava Urpí, que es
va omplir de gom a gom i que durant un parell d’hores es va transformaren un càlid racó mariner, s’hi va
poder gaudir d’un concert d’havaneres a càrrec del
conegudíssim Port-Bo, nascut als anys seixanta a Calella de Palafrugell, on a les tavernes de can Batlle i Ca
la Raquel encara es cantaven espontàniament havaneres i avui dia convertida en capital catalana d’aquest

seguir que tothom gaudís de valent amb tot el recital
i amb els clàssics, que van ser corejats amb entusiasme.
Naturalment, no hi va faltar les dues peces que clouen
la trobada de Calella, “La bella Lola”, amb el seu vol
de mocadors, i “El meu avi”, seguit d’enfervorits i patriòtics visques, encara més en el context actual.
Mans Unides manifesta el seu agraïment a la desinte-

gènere perquè cada primer dissabte de juliol acull la
tradicional i multitudinària cantada que obre de manera solemne la temporada d’estiu.
Els tres components del grup van encisar el públic amb
les interpretacions del seu ampli repertori i van acon-

ressada actuació de Port-Bo, a la Cava Urpí, a tots els
assistents i a tothom qui ha fet possible aquest acte.
Els fons recollits seran destinats als projectes que Mans
Unides té oberts actualment.
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CARTA AL MEU AVI CISCO (i II)
Francesc Farreras Montlló, Polinyà 1900-19741
LA LLUITA QUOTIDIANA
Hola avi, reprenc la narració, conversa que vaig tenir
amb tu en la primera carta. Aquesta vegada voldria
explicar com vàreu subsistir tu la padrina i els teus tres
fills en aquella deplorable postguerra. Faré referència a la vida quotidiana. Recordo que vares prometre
que mai més treballaries per altri mentre el dictador
governés en aquest país. I ho vares complir... Sense
estudis, però ple de saviesa popular mantingueres la
teva paraula fins aquell 1974 que vares deixar-nos per
anar a millor vida.
Em deies que moltes famílies del Vallès, principalment
de Sabadell i comarca, encara ho passaven pitjor que
vosaltres en aquell temps de privacions i forta repressió, ja que ells no tenien ni els mitjans ni els coneixements, agrícoles i ramaders, que teníeu vosaltres. Sempre em ve a la memòria aquelles converses que teníem
a la vora del foc i sobretot les teves respostes, sempre
assenyades, directes i clares. Els teus somriures i els
teus silencis em demostraven que ja t'havies refet
d'aquella miserable guerra...
Les meves preguntes ja no eren aquelles preguntes
anteriors que jo et feia durant els primers anys d'escola, d'anar estudi que tu deies, ara les preguntes que
jo et feia eren més difícils de contestar: avi que és una
dictadura? Avi que era l'estraperlo? Perquè L'Atlètic
de Bilbao només juga amb jugadors bascos? Aquestes preguntes te les feia l'any 1963 quan jo havia sortit, feia poc temps, d'una greu lesió en una cama (el
futbol, saps). Tenia 15 anys, i havia començat a treballar en un banc. Qui ho havia de dir oi avi! Que jo
fill de pagesos, faria de "botones" en un banc! Era clar
que no podia fer de pagès, doncs, el destí dels estoics
no m'ho va permetre (algun dia explicaré en què consisteix el destí dels estoics, m'ho ensenyà Marc Aureli
l'emperador i filòsof romà gràcies a lectura de les seves Meditacions)... Que hi farem em deies, la vida és
molt llarga i cal estar-hi a les verdes i a les madures.
Jo no entenia gaire aquesta darrera frase... El temps
m'ho anà clarificant...
Vaig començar a descobrir l'economia, gràcies a tu.
Afirmaves que els primers anys eren durs, sense capital, sense terres (només amb una casa vella, atrotinada, rebuda dels teus pares) havies fet de tot, sense cap
dependència, per poder tirar endavant la família. Com
resoldre el problema sense voler treballar a les ordres
dels altres?

La solució era l'Agricultura, el Comerç i la Silvicultura
(com estimaves el camp i els boscos de Polinyà del
nostre petit Vallès agrícola; les pinyes que havies collit en aquells pins d'ampla i verda copa). Avui, però
aquest entorn, això que en diuen progrés l'ha malmès
quasi del tot. Saps, ja no existeix la bassa mentidera... aquelles estepes blanques i gatoses que servien
per encendre el foc han desaparegut de tots aquells
paratges. Eren aquests sectors que et facilitaven els
recursos necessaris per anar tirant endavant sense disposar de diners ni cap compte al banc. Ah! I sense
demanar cap préstec a ningú.
El sector primari era la teva principal font de supervivència: De l'agricultura en sortia la primera matèria per
alimentar a la família, del barri de casa, en sortien els
pollastres i les gallines que la padrina cuidava mentre
tu treballaves un tros d'hort que t'havien deixat al
costat de la riera. D'aquest tros de terra sortien anualment, estació darrera estació, els aliments necessaris per a sobreviure: a la primavera recollies tot tipus
de verdures i hortalisses, patates...; a l'estiu tomàquets,
pebrots, cebes fruita (com n'eren de bons aquells préssecs i aquelles prunes, i els melons i les síndries, per
cert les més maques anaven a parar al mercat de
Sabadell...); a la tardor cols, bròquils, mongetes del
ganxet, la padrina, experta en la recerca de bolets,
aportava un sobresou gràcies a la venda d'aquells
bolets que collia als boscos de Can Cladelles, Can
Marata, Can Valls... (rovellons, llenegues, fredolics...)
i que portàveu a vendre també al mercat de Sabadell.
A l'hivern, destacaven el fred i a vegades la neu que
cobria tots aquells camps. Avui els hiverns són molt
més suaus... Aleshores el rebost era la font principal
de subsistència: les conserves que sempre fèieu: conserva de pebrots, tomàquets, bolets (aquells botons
de rovelló, que encara recordo quina delícia...) Em
descuidava els caragols, tot un ritual per a guardarlos i després poder menjar-ne. Quan plovia, sempre
em deies apa vés amb la padrina a buscar cargols...
Ens els menjàvem sempre, un cop fet el dejuni, acompanyats d'una bona vinagreta. Recordes aquelles pinyes que ens proporcionaven aquells pinyons... Jo
me'n recordaré sempre de la tècnica que aplicaves per
coure les pinyes.
Però el principal ingrés em deies que et venia del comerç. Recordo aquell somriure que feies quan cada
divendres anaves a Granollers,2 a comprar i vendre la
mercaderia que et proporcionava un bon benefici i
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alguna pèrdua... Jo, quan tu ja feia molts anys que
descansaves, també comprava i venia, però el sector
era un altre: el financer, saps avi, comprava i venia
accions en un mercat que en deien i en diuen BORSA
i al final de l'any, no sempre (també tenia algunes
pèrdues) guanyava un bon complement per pagar-me
els estudis i alguna cosa més.
Aquest benefici comercial que obtenies per la compravenda de porcs, garrinets en deies, et proporcionava
una subsistència més folgada. Algunes vegades, poques, arribaves a casa amb la cara més seriosa, jo endevinava que la cosa no havia anat bé... havia fallat la
llei de l'oferta i la demanda oi? Una altra de les meves preguntes: com pagaves la mercaderia si no la
podies vendre? La teva resposta sempre era la mateixa: com puc... Aquella setmana no gosava fer gaires
bromes amb ell... Estava capficat en buscar diners...
Aquesta ha estat la simple història quotidiana del meu
avi, una persona que va sobreviure temps difícils, amb
la dona i els tres fills; eren els temps de la fera ferotge (cançó que cantaria anys després l'Ovidi Montllor,
per evitar la censura); s'alimentaven de les petites coses
que la natura els oferia malgrat aquell entorn social
tan negatiu. Ah!, i quantes vegades havia ajudat als
altres, gent de ciutat, amb moltes més necessitats...

Va per a tu avi Cisco, que estimaves tant el teu Vallès:
En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
“Com el Vallès no hi ha res".
Són uns versos del poema Corrandes d'exili de Pere
IV, Joan Oliver, un poeta sabadellenc rebel com tu amb
el règim, els va escriure durant la diàspora republicana de la guerra civil.
Albert Estrada i Farreras
1. Amb aquestes dues cartes voldria fer un homenatge
a tots aquells avis que avui ja no hi són, però que van lluitar
i sobreviure a l'intent d'eliminar un poble, una cultura i
una manera de fer només per pensar diferent d'aquells
que havien guanyat una guerra. També voldria en aquests
moments retre homenatge a l'Oriol, als dos Jordi's, i al
Joaquim que per pensar diferent, igual que el meu avi,
estant injustament empresonats.
2. En arribar al mercat de Granollers des de Polinyà sempre em deies, el Gra no hi és (aquesta era la teva popular
etimologia de Granollers).

FESTA D’ANIVERSARI
Seguim celebrant els nostres 35 anys fent-nos cada dia més grans
i mantenint els valors que ens fan ser una veritable teranyina.
La celebració es va fer un dissabte a la tarda amb tot desplais
de Sabadell que formen part del MCECC.
A l’esplai, hem continuat l’any 2018 amb les celebracions del nostre
35è aniversari. Fa poc, vam dur a terme la nostra celebració amb tot
d’esplais de Sabadell que formen part del MCECC. Va ser una tarda
molt agradable, en què tota la jovenalla, canalla i quitxalla va gaudir de les activitats, i tots plegats vam desfer un encanteri que un
mag malvat havia llançat damunt la nostra aranya Nyina. Per desactivar-lo vam haver de recuperar els valors que formen part de l’essència de tots els esplais. Finalment, vam aconseguir despertar la Nyina
aplicant-li per sobre la pols màgica que contenia els nostres valors,
els que ens fan ser el que som, en el nostre cas, una autèntica teranyina que aguanta ventades i tempestes sense desfer-se. Per acabar
vam formar una teranyina gegant a la plaça del Doctor Robert, amb
els fulards i les persones de tots els esplais participants, i va quedar
molt bonica. Finalment, vam berenar tots plegats i vam disfrutar
d’una animació que ens va fer ballar bastant.
Així, doncs, seguim fent activitats i celebrant que el nostre esplai es
fa cada dia més i més gran.

9
CONFERÈNCIA DE MISSIONERS DE BOLÍVIA I MÈXIC
A L’ACADÈMIA CATÒLICA
Sota l’organització de Mans Unides de Sabadell, l’auditori de l’Acadèmia Catòlica va acollir la xerrada dels
missioners laics Carlos Mendoza, de Bolívia, i Iván
Oropeza, de Mèxic.
Uns cinquanta assistents ens vam assabentar dels
nombrosíssims problemes que pateixen a les llunyanes zones rurals d’aquells països.
Carlos Mendoza ens va explicar que a la regió on ell
intervé, el Chaco bolivià, es dedica a fer feines de foment i assessorament per desenvolupar l’agricultura
primària per a consum propi i a l’organització social,
i que incideix força en el paper d’igualtat de les dones
en els debats i decisions que s’han de prendre. La
deixadesa del govern i inexistència d’infraestructures
dificulten en gran manera el desenvolupament alimentari, sanitari i pedagògic de la regió.
Per la seva banda, Iván Oropeza ens va informar que
la seva zona d’acció és l’estat de Guerrero, al sud-oest
de Mèxic, on les comunitats indígenes pateixen un
fort abandó.
L‘agressiva acció de la mineria per part de companyies estrangeres que per molt pocs diners () obtenen

permisos d’extracció de minerals preciosos, també en
connivència amb el narcotràfic, deixa boscos i turons
en un estat deplorable i ruïnós.
L’explotació de la mà d’obra local és escandalosa.
Segons ens va explicar, allà la vida de les persones no
té cap valor.
La feina de l’Iván en l’organització social i alimentària exigeix molta dedicació i valentia.
Mans Unides ha dut a terme projectes en aquesta zona.
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2018: LA PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS MÉS DIVERSA
L'ecumènic és un moviment de persones que treballen per recuperar la unitat dels cristians bo i mantenint els matisos, enriquidors, que les diverses tradicions han anat aportant al tronc comú del cristianisme.
En aquest sentit, i seguint les indicacions conjuntes
de la Santa Seu, d'una banda, i, de l'altra, del Consell
Mundial d'Esglésies, que agrupa protestants, ortodoxos i moltes altres denominacions cristianes no catòliques, cada any se celebra, al gener, la Pregària per la
Unitat dels Cristians.
A la nostra ciutat, des de fa més cinquanta anys, és el
Moviment Ecumènic de Sabadell el qui organitza
aquesta pregària. Aquest any, es va celebrar el passat
dia 26 de gener a l'Església de Crist, que és una parròquia de l'Església Espanyola Reformada Episcopal,
anglicana.
Malgrat la pluja, un bon nombre de persones es van
reunir a l'esmentada església, on, a partir de la lectura de diversos textos bíblics, adventistes, anglicans,
baptistes, catòlics i pentecostals, van reflexionar i pregar juntes, no solament per la unitat dels cristians, sinó
també per la justícia social, per la pau i per la confiança en la misericòrdia i l'amor de Déu.
El Grup de Lloança de l'Església de Crist va posar
música a la pregària amb la interpretació de càntics,
que van ser corejats pels assistents.
Finalment, tots agafats de les mans, van acabar la
celebració amb l'oració del parenostre.
La singularitat de la pregària d'aquest any ha estat la
participació, sense precedents, de representants –seglars la majoria– de cinc confessions presents a
Sabadell, cosa que fa pensar als organitzadors de la

pregària, que “algun dia la unitat serà possible si tots
els cristians la volen i hi treballen per, en la confiança
que l'Esperit Sant els ajudarà."
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AMICS DE SANT CRITÒFOL
El 10 de juliol de l’any 1918, un grup d’entusiastes
(21) de l’automòbil (cotxes) decideix beneir el primer
cotxe a Sabadell, era un Escat, propietat del Sr. Jaume
Viadé i Bachs, president de la que seria quatre anys
més tard, la “Sociedad Recreativa de San Cristóbal”.
La benedicció va ser a la Tenència de la Rambla.
El 15 de juny de l’any 1922, aquest grup de professionals de l’automòbil, ara ja amb més de cinquanta
socis, decideixen legalitzar l’entitat i els seus estatuts.

GRUP D’APROFUNDIMENT
DE LA FE

GRUP
DE LECTURA

Aquest grup que dirigeix el Pare Josep M. Balcells,
escolapi, i que té com a objectiu principal, ajudar a
fer la redescoberta de l’evangeli de Jesús, com a
revulsiu de la vida personal i social. Es reunirà el
primer divendres de mes, el dia 2 de març, a dos
quarts de set de la tarda, a la Sala gran de la Junta.
Tothom interessat hi és convidat.

El quart dimecres de mes, dia 28 de març, es farà
la reunió que dirigeix el Pare Josep M. Balcells,
escolapi, pel comentari del llibre “MARIA
ANTONIETA” Biografia 1932 de Stefan Zweig.
La sessió tindrà lloc a la Sala de Juntes, de les set
de la tarda a dos quarts de nou del vespre.
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CONCERT DE LA CANDELERA
Amb aquest concert, el dissabte 27 de gener, vam tancar amb tota solemnitat el cicle de Nadal d’enguany.
L’acte es va fer en una sala d’actes de l’Acadèmia plena de gent, dirigits pel director Victor Vila,
acompanyats pel pianista Paul Pereda, la solista Dolors Martín i l’acordionista Ferran Martínez.
La música i el cant van aparèixer fa milers d’anys, i encara no
sabem com. Però sí que sabem que són un gaudi per a l’esperit i
que creen subtils llaços d’unió entre les persones. No hi ha festa
sense música, i no hi ha solemnitat sense el cant.
La Coral La Industrial, amb el concert de la Candelera, el dissabte
27 de gener, ha clos amb tota solemnitat el cicle de Nadal d’enguany. Ha estat a la sala d’actes de l’Acadèmia, dirigits pel director Victor Vila, acompanyats pel pianista Paul Pereda, la solista
Dolors Martín i l’acordionista Ferran Martínez.
La sala, plena, va escoltar i aplaudir amb convicció peces com
L’hivern, de Vivaldi, i Oblivion, de Piazzola, a l’acordió, El desig
i Les dotze de la nit, dels germans Farràs i música d’en Francesc
Vila. També van agradar els cants d’arreu com, Money, money,
dels EUA, Vem kan segla, de Finlàndia, A mi gente, d’Uruguai, i
Donna, Donna, d’Israel. La cançó Alfonsina y el mar, interpretada
per la solista acompanyada de l’acordió, va emocionar a tothom.
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NOTÍCIES DE L’AGRUPACIÓ
-El dia 21 de gener passat, al teatre de Sant Vicenç, es
va fer el lliurament de premis del 90è Concurs Local
de Pessebres, en què hi va haver trenta-cinc participants, que van ser tots premiats, igual que els alumnes de segon de Primària del col·legi de les Escolàpies
que van prendre part en els tallers de pessebre organitzats per l’entitat.
-Estem preparant l’inici del nou curs, amb la reunió
del repartiment de diorames i l’enderroc dels pessebres del Nadal passat, així com la convocatòria de
l’assemblea de socis.
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VISITEM LES ESCOLES
Dins del programa Ciutat i Escola, impulsat per lAjuntament de la nostra ciutat, i, en el marc de la
solidaritat, SID Moskitia ofereix sessions informatives per explicar la seva feina a Hondures
als alumnes de Primària a les escoles que ho sol·liciten.
Aquestes sessions són molt gràfiques i participatives, i permeten als alumnes descobrir una realitat molt
diferent de la seva i plantejar-se la necessitat de ser solidaris, que és precisament lesperit de lONG.
Dins del programa “Ciutat i Escola”, impulsat per
l’Ajuntament de Sabadell, i, en el marc de la solidaritat, l’ONG SID Moskitia ofereix sessions informatives
per explicar la seva feina a Hondures als alumnes de
Primària a les escoles que ho sol·liciten.
Recentment hem visitat l’escola Gaudí, de Sabadell,
on s’han fet dues sessions (a 1r i 2n de Primària, respectivament) i l’escola Mas Boadella, també de Sabadell, on se n’han fet dues més a dos grups de 3r de
Primària.
L’activitat consta d’una projecció en què es mostren
els diversos aspectes de la vida a la regió de la Moskitia,
a Hondures: la peculiaritat del clima i les dificultats
que comporta, característiques dels pobles i transports,
el món del treball, l’entorn social, i, sobretot, com pot
ajudar SID Moskitia a millorar l’educació, la sanitat i
els mitjans de producció per obtenir més opcions de
treball i rendiments.
Cal indicar que la Moskitia és una zona molt necessitada, ja que els pobles encara no disposen d’aigua ni

electricitat.
Aquestes
sessions
informatives són molt gràfiques i participatives, i permeten als alumnes descobrir una realitat molt diferent de la seva i plantejar-se la necessitat de ser solidaris, que és precisament l’esperit de l’ONG.
En acabar la projecció i com a resum de l’activitat, els
infants desenvolupen la seva creativitat modelant amb
plastilina els diferents elements que conformen un
poblat de la zona, concretament l’aldea de Wampusirpi
que abans han visualitzat.
De cara als pròxims mesos ja tenim programades diverses visites a altres escoles, i des d’aquí fem una crida
a totes les comunitats educatives que estiguin interessades en la nostra col·laboració, com a foment d’una
educació en el valor de la solidaritat i per un món millor. No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres!
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TALLER DE PINTURA
Treballarem amb dues tècniques de pintura a l’aquarel·la:
... Moll sobre moll
Amb la tècnica de moll sobre moll s’aconsegueixen colors difusos, i permet també escalats degradats.
... Tacat sobre sec
Amb la tècnica sobre paper sec s’aconsegueixen contrastos més forts i llums més dures.
Recordem que el taller de pintura es fa els dimarts a la tarda amb el professor Miquel Vallhonrat.

TALLER DE TÈCNIQUES APLICADES
En aquestes sessions de taller de tècniques aplicades treballem sobre diversos materials, com ara plata, fusta,
vidre.
Recordem a totes les persones que hi puguin estar interessades que les classes es fan els dimarts a la tarda amb
la professora Antònia Bombardó.
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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.

En una paella amb una miqueta d’oli sofregir totes
les verdures a foc molt lent. Afegir el bacallà i el tomàquet ratllat. Deixar coure uns minuts. Incorporar
les patates i l’arròs, salpebrar i cobrir d’aigua bullint.
Posar uns brins de safrà i deixar coure. Llest!

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.
Segur que us agradarà!

ARRÒS AMB BACALLÀ
Ingredients: Arròs, bacallà dessalat, patata, ceba,
pebrot vermell i verd, tomàquet ratllat, sal, pebre i
safrà.

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!

