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CONCURS MENSUAL (MARÇ 2018)

2

5

&UHDFLy�IORUDO�SHUVRQDOLW]DGD�
IORUV�DUWLILFLDOV�VHOHFWHV

SHU�OD�GHFRUDFLy�GH�OD�OODU�
L�DQLYHUVDULV

TEMA: PAISATGE
Aquest mes, la natura és la protagonista del nostre mensual.
Les fotografies a concurs havien de mostrar un entorn natural, no urbà, en què s’admet la presència de pobles
o edificacions rurals però sense que constitueixin el motiu principal de la imatge.
Hi han participat 34 autors amb un total de 66 obres presentades.
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1r. 30 punts
foto de Joan Burgada

2n. 29 punts
foto de Salvador Berdajín

3r. 27 punts
foto de Carlos Andrés

4rt. 27 punts
foto de Gilbert López

5è. 26 punts
foto de Salvador Garriga

6è. 24 punts
foto de Joan
Mª Rubió

El proper
mes d’abril,
la temàtica del
concurs
mensual
del Càmera
Club Sabadell,
serà sobre
el retrat.



Sumari
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EDITORIAL
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L’Acadèmia es mou, l’Acadèmia té vida, i aquesta revista vol ser el
portaveu de totes les activitats que s’hi fan, tant les pròpies com les
de les entitats i col·lectius.

A més a més, tal com ja haureu pogut veure, comptem amb uns
col·laboradors excepcionals, com en Daniel Piña de Vida Creixent,
del qual us recomano els seus tres últims articles, triats per ell mateix,
i que han agradat molt als nostres lectors. En Víctor Colomer,
experiodista del Diari Sabadell, que ha publicat ja dues entrevistes,
una al president de l’Agrupació de Pessebristes en Joan González
(mes de desembre) i l’altra al president del Càmera Club, Andreu Soler
(mes actual).

També en aquest número d’abril comptem amb la col·laboració de la
Montserrat Graner, membre de Mans Unides i de Dones en l’Església,
amb un fabulós article titulat “Reflexions d’una àvia”, i també, per
primera vegada, d’en Xavier Rosell, periodista actual del Diari Saba-
dell que ens fa una reflexió sobre les colònies de la seva infància a la
Casa de Canyamars.

El filòleg i historiador Albert Estrada, membre de l’Agrupació de
Pessebristes, ens ha delectat en revistes anteriors amb dos articles
sobre el seu “Avi Cisco”, i en Joan Rios amb el tema del 150è aniver-
sari de la Parròquia de la Puríssima. Per part del Moviment Ecumènic
el seu col·laborador habitual és l’Antoni Ibáñez que ens escriu els
seus articles de reflexió sempre molt interessants.

En el proper número del mes de maig, comptarem també amb la
presència del Sr. Angel Lacalle, periodista de TV3 i actual responsable
de la Marató. Ell ens escriurà un article sobre la relació d’aquest
esdeveniment amb la nostra ciutat i la seva història, i en particular
amb l’Acadèmia Catòlica de Sabadell.

Per acabar no ens volem acomiadar sense esmentar d’altres col·labo-
radors esporàdics d’aquesta revista com són, en Lluís i Joan Tarruell,
Salvador Soley, Antoni Térmens i tants d’altres que sempre estan dis-
posats a fer-ho.

Us recomanem, doncs, la lectura d’aquests articles tan interessants.

La Junta Directiva
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TEMA  VII  -  SER LLUM PER ALS ALTRES
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En una ciutat de l’Orient, fa uns cent anys, un home
caminava una nit pels foscos carrers portant una llàn-
tia d’oli encesa. La ciutat era molt fosca en les nits
sense lluna. En una certa ocasió, es trobà amb un
amic, el qual el mirà i, de sobte, el va reconèixer.
S’adonà que era Guno, el cec del poble. Llavors
li digué:
“Que fas Guno?- Tu un cec, amb una llàntia
a la mà, si tu no hi veus?”
Llavors el cec li contestà: “Jo no porto la
llàntia per veure el meu camí. Jo conec la
foscor dels carrers de memòria. Porto la
llum perquè d’altres trobin el seu camí en
veure’m a mi... no sols és important que
la llum em serveixi a mi, sinó també la
que jo utilitzo perquè d’altres puguin ser-
vir-se d’ella”.

Una lliçó de generositat...
Hi ha persones que passen la vida pen-
sant en els altres, més que en si matei-
xos. Persones extremadament em-
pàtiques i solidàries, que la seva vocació
consisteix a ajudar als altres... en molts
casos, fins i tot, dediquen el seu temps lliure i d’oci
incorporant-se a alguna ONG, atenent els més pobres
i desfavorits.
En el sou àmbit familiar i social, per exemple, solen
convertir-se en la persona de referència a la qual la
resta d’amics acudeixen quan pateixen alguna con-
trarietat, problema o penúria.
No podem restar amagats mirant-nos la nostra prò-
pia llum, sinó que ha de servir per fer-ne un bon ús i
donar-ho als altres. Tota societat té necessitat de se-
dimentar aquesta riquesa acumulada per sentir-se
arrelada en el passat mentre es projecta per l’avenir,

TEMARI DE VIDA CREIXENT  –  CURS 2017 – 2018
PRIMAVERA  EN  LA  TARDOR  DE  LA  VIDA

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

jubilació.

com el cec del conte, que amb la seva coneixença aju-
da aquells que caminen a les fosques.
No podem deixar mai de fer-nos el trobadís amb els
altres que ens van al darrera. Podem ser llum per a
aquells que van cercant el seu camí a través de la nostra
experiència.

No saps que il·luminant als altres, també
et pots il·luminar tu mateix, ja que així
evito que els altres puguin enfosquir la
meva vida?
Cadascú de nosaltres pot il·luminar el
propi camí perquè pugui ser vist pels
altres, encara que un aparentment no ho
necessiti.

Il·luminar el camí dels altres no és tasca
gens fàcil. Ja que a vegades en lloc d’il·-
luminar, els enfosquim encara més el camí.
Com? A través del descoratjament, la críti-
ca, l’egoisme, el desamor, l’odi, el ressenti-
ment... ¡Que bonic seria si tots il·luminéssim
els camins dels altres sense fixar-nos si ho
necessiten o no! Portar i ser llum i no pas

foscor. Si tota la gent portés un llum en-
cès, el món sencer estaria il·luminat
i brillaria dia a dia amb més in-
tensitat.

Llum, donem llum. Tenim en Jesús el motor que en-
cén qualsevol llàntia, l’energia que permet il·luminar
en lloc d’enfosquir. Està en nosaltres saber usar-la.
Està en nosaltres ser “llum” i no permetre que els al-
tres visquin en la foscor.

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



DE LECTURA com fins i tot físic, TAIXÍ. A més, m’agrada
escriure i llegir (això últim amb certs dificultats visu-
als) i participo en concursos ...
Resumint, que em sento sola o almenys poc acompa-
nyada, insegura, que no sóc precisament optimista,
però tampoc depressiva i que vull viure plenament la
vida (i qui no?) fins al final, mentre pugui. Però costa
pujar la costa. O ja sóc a dalt i haig de començar a
baixar? Cada dia és un dia més o un dia menys? Be-
neeixo el nou dia que se m’ofereix cada matí en obrir
els ulls i vull omplir-lo, si més no, d’amor. Sento a
parlar molt del poder del contacte físic, de les abraça-
des i les trobo a faltar, és cert que mai he estat gaire
afectuosa ni petonera ni això ha estat signe predomi-
nant de la meva família, però ara, precisament ara, ho
trobo a faltar. D’alguna cosa m’he de queixar! Moltes
amigues se’m moren o estan pitjors que jo, les colles
es van desmuntant...
Voldria acabar aquesta reflexió, amb alguna cosa
positiva. Tinc molts bons records del passat i m’hi
puc refugiar: una infància i joventut tranquil·les, el
meu feliç matrimoni que va durar vint-i-sis feliços anys
(però seguits de més del doble de viudetat) els meus
quatre fills font d’il·lusió, els meus set néts i els cinc
besnéts que tots ells existeixen en bona part gràcies a
mi i de tots n’estic orgullosa. I els anys d’estudis i els
de mestra. I tinc més de cinquanta àlbums de fotos
de viatges, amb els que els puc reviure i centenars
d’escrits alguns editats i altres premiats, sempre a punt
per rellegir. I constància de diversos reconeixements
que se m’han fet. No em puc queixar ni em queixo del
meu passat. En dono gràcies, “gràcies a la vida que
m’ha donat tant” . Tampoc el present, després de tot,
no puc pas dir que sigui dolent. És el futur el que
m’espanta? Però el futur no existeix, encara, cal viure
l’ARA!

 M.G.

Fa fred avui al carrer i no puc evitar pensar, amb an-
goixa, en els sense sostre. Jo arribo a casa, obro la
porta i una acollidora escalforeta em dóna la benvin-
guda M’agrada casa meva, està tan plena de vida!
Llibres folrant les parets, alternant amb quadres que
em porten records i fotos de família... ara hi visc sola...
m’agrada estar-hi... quan hi sóc, que els meus fills
diuen que no hi sóc mai!
Ja sóc gran, sabeu? Què dic gran! Ja sóc vella. Em
considero així des que en vaig fer vuitanta, que ja són
molts (ara en tinc 89). No em feia cap gràcia complir-
los, encara que tothom em digués que no els aparen-
tava. D’amagat meu, fills i néts em van organitzar una
festa, que no puc negar que em va encantar. Més que
res per la dedicació i l’esforç conjunt de tots ells. També
per l’àmplia concurrència que va posar de manifest
quants amics tinc. Sí, va estar bé, molt bé, però i des-
prés què? No paro de rebre missatges electrònics can-
tant les excel·lències de la vellesa, que per mi que es
confonen amb la bellesa amb b alta, perquè vaja, ja
em direu, amb franquesa, què té de bo fer-se vell? Jo
encara representa que sí que estic bé, sense entrar en
detalls, com se sol dir, que sí hi entréssim... ui! De
coses petites i molestes no en falten i sort de les pas-
tilles per això i per allò, no? i no em direu que les
perspectives de futur siguin gaires prometedores... si-
guem realistes, cada dia aniré a pitjor de ben segur.
I això que em resisteixo, eh? que procuro interessar-
me per tot, seguir amb la majoria de tasques a què
m’he dedicat... però és clar que ja no em cal cuidar
dels fills ni tan sols dels néts que ja viuen la seva vida.
Com a novetats, ara tinc besnéts, que són una joia, una
exaltació de la vida, però és clar, els veig poc. Estic
jubilada del meu treball remunerat i delego funcions
en l’ONG Mans Unides en què més he participat, tot i
que continuo en moltes altres coses, tant d’interès
social, com Dones en l’Església, com cultural, GRUPS
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AQUELLS ESTIUS A CANYAMARS…
coltat i aplaudit pels teus companys. Els únics premis
físics eren les medalles –de llautó- que es lliuraven als
guanyadors de les «Olimpíades», tot un clàssic de
Canyamars, i que tenien lloc els quatre últims dies de
les colònies. Eren els dies «olímpics», amb tots els nens
participant en diferents esports, ja fos a nivell indivi-
dual –a la piscina es feien les proves de natació i salt–
o per equips. Recordo el periodista Joan Patsy jugant
molt bé al futbol i enduent-se cada any la medalla
com a màxim golejador. He parlat de llibertat, però
he de dir que aquest sentiment –vist amb la perspec-
tiva que dóna el temps– en alguns casos agafava ca-
mins que avui es considerarien políticament incorrec-
tes. Per exemple, es tolerava que els nens de la meva

edat –al voltant dels 12
anys– beguessin vi a l'ho-
ra de dinar. I el fet de fu-
mar cigarrets –parlo de
nens, no de monitors–, no
era massa perseguit, sem-
pre que es fes d'amaga-
totis. Recordo escapades
«clandestines» al poble de
Canyamars –es baixava
per un camí de terra i es
trigava mitja hora– per
comprar tabac al bar.
Marques com Marlboro,
Winston o Paxton –aquest

últim mentolat- eren les més sol·licitades, i l'amo del
bar les venia als xicots sense cap problema, i a més
amb sobrecost perquè deia que el tabac era de contra-
ban. He de confessar que els meus primers cigarrets
me'ls vaig fumar a Canyamars, amb la complicitat dels
meus companys de colònies, i amb el cerimonial del
qual avui seria fumar-se un porro (val a dir que en
aquells temps no estava mal vist que els nanos begues-
sin una mica de vi i que a les comunions fumessin «per-
què feia de nen gran»). Sigui com sigui, les colònies
de Canyamars van marcar a tota una generació de
sabadellencs des del vessant més positiu. Vull acabar
dient que aquesta casa de colònies segueix oberta.
Actualment pertany a la Xarxa d'Albergs de Catalu-
nya, i s'hi pot anar a molt bon preu. Pels que van viure
aquell temps recomano passar-hi ni que sigui un cap
de setmana. Jo ho he fet recentment. Havien transcor-
regut 45 anys des de la meva darrera estada i vaig tenir
ocasió de recordar un munt de coses. Moltes us les he
explicat en aquest escrit. Altres me les reservo."

Xavier Rosell

A principis dels anys 70 molts nens sabadellencs, grà-
cies a l'Acadèmia Catòlica, van poder gaudir d'uns
estius diferents, entre pins i muntanyes, a la casa de
colònies «Mas Silvestre» (terme municipal de
Canyamars). Un d'aquests nens vaig ser jo. Allà hi vaig
passar els estius dels anys 1971, 72 i 73. Les estades
normalment duraven dues setmanes, i el trajecte des
de Sabadell es feia en autocar sortint del carrer Sant
Joan, davant de l'edifici de l'Acadèmia Catòlica, i ar-
ribant a Canyamars una hora i mitja després, tenint
en compte que en aquells anys l'autopista AP-7 no
estava feta ni projectada. Una vegada allà, els nanos
eren distribuïts per edats, i fins ben entrada la dècada
dels 70's, nens i nenes anaven en diferents tongades.
Aquelles colònies, encara
amb el franquisme ben
viu, respiraven llibertat en
tots els sentits. Res a veu-
re amb l'esperit militar i
adoctrinador de les vacan-
ces que organitzava la OJE
(Organización Juvenil
Española), que depenia
del règim imperant. Fins i
tot la missa de diumenge
a Canyamars es feia al mig
del bosc, entre cançons i
somriures, i evidentment
en llengua catalana. La
llengua de Pompeu Fabra era la que, de manera natu-
ral, s'utilitzava en aquella casa de colònies, que era
propietat de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. Hi havia
un esperit creatiu molt interessant, atès l'ambient re-
pressiu que es respirava al país. Un oasi de llibertat
molt enriquidor per uns nens que, aprofitant les va-
cances, aprenien noves maneres d'entendre la vida. Les
cançons tenien un marcat caire 'kumbayà', i perso-
nalment record l'amic Jordi Boixaderas –avui recone-
gut actor sabadellenc-, tocant la guitarra i cantant
«El bandoler» de Lluís Llach. Fins i tot en els focs de
camp que es feien a les nits, al gran pati de Mas Sil-
vestre, els mateixos monitors explicaven acudits que
se'n reien de Franco i ridiculitzaven la situació políti-
ca del moment. La majoria de les activitats tenien un
sentit didàctic, i es fomentava la competitivitat ben
entesa, buscant referents culturals. Recordo especial-
ment els certàmens de la cançó que allà s'organitza-
ven, i un any –crec que el 1973– jo vaig ser el guanya-
dor amb la cançó «Coses de l'idioma», que cantava La
Trinca. No hi havia premis. Només l'honor de ser es-
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Arcadi Oliveres: FE I COMPROMÍS SOCIAL
per Joan Rios. Comissió del 150 aniversari de la Puríssima

Dins els diversos actes de commemoració del 150è
aniversari de la parròquia de la Puríssima Concepció
de la nostra ciutat, el passat dia 15 de maig, es va
articular una conferència a l’auditoria de la mateixa
parròquia, sobre la Fe i compromís social, a càrrec de
l’Arcadi Oliveres i Boadella, economista i activista per
la justícia i la pau.

El ponent Arcadi Oliveres, és llicenciat en ciències eco-
nòmiques per la Universitat de Barcelona, el qual va
tenir una especial vinculació amb la nostra ciutat, tal
com s’en va referir en el inici de la seva conferència,
per la seva participació com a professor de l’antiga
Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Saba-
dell de la UAB del carrer Narcís Giralt i també per la
seva vinculació durant molts anys en l’entitat Casal
d’Europa de Sabadell.

Actualment, Arcadi Oliveres, és expresident de l’orga-
nització Justícia i Pau, entitat cristiana dedicada a la
promoció dels drets humans i la pau, a la que hi va
començar a militar el 1981. Va centrar la seva confe-
rència fent referència al compromís social que es des-
prèn del mandat evangèlic i d’una manera particular
en les Benaurances.

Va exposar el compromís social en diferents apartats;
del que com a condició prèvia, va fer menció de la
necessitat de cercar sempre una informació correcta,
ja que sense saber veritablement el què s’esdevé, difí-
cilment podrem generar actituds i accions conveni-

ció no emeten, normalment, la informació en funció
dels receptors sinó en funció dels interessos dels seus
propietaris privats i públics i dels seus anunciants.

També va destacar que dins la nostra vida quotidiana,
les nostres actituds, a primera vista individuals, tenen
importants dimensions col·lectives, com ho són en
l’àmbit del treball: les nostres militàncies sindicals i
les decisions sobre la forquilla salarial que donem per
vàlida.

En el món de les finances fer possible l’incidència en
el tipus d’interès, lògicament lluny de la usura i fent
seleccions d’inversions, sempre amb criteris ètics. Tam-
bé en la vida econòmica i social col·lectives va insistir
sobre el compromís en la posada en marxa de la Ren-
da Garantida de Ciutadans i altres formes de lluita
contra la pobresa.

Especial referència va fer sobre la promoció d’unes
societats pacífiques, rebutjant la despesa militar, el
comerç d’armament i practicant l’educació per la pau,
posant en pràctica l’associacionisme actiu, tant en
qüestions veïnals, ambientals, culturals, reivindicati-
ves dels diferents sectors i naturalment, per aquells
que s’hi sentin cridats per una acció política dirigida
al interès col·lectiu; actituds que en moltes d’elles el
conferenciant personalment s’ha compromès amb un
clar exemple del seu reconegut de compromís social.

ents, tenint en compte que els
grans mitjans de comunica-
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ANDREU SOLER, PRESIDENT DE CÀMERA CLUB SABADELL (I)
«69 anys gaudint de la fotografia»

—I aquell mateix nen es va fer soci de Càmera Club
Sabadell?
—No immediatament, però sí dos anys més tard, als
15 anys. En sóc soci des de 1975. Però era un món
molt tancat i no s'acceptava fàcilment a un nano tan
jove. No m'ensenyaven, no em donaven la informació
que jo necessitava, era un món competitiu i vaig ha-
ver d'aprendre pel meu compte a disparar i revelar.
Tot era molt inaccessible. Per això ara intentem donar

als socis tanta informació
tècnica com calgui.
—Quina és avui la filoso-
fia de Càmera Club?
—Més compartir que com-
petir. En l'intercanvi entre
els mateixos socis. Els con-
cursos estan bé, però no ho
són tot. Incidim en l'ense-
nyament, volem ser escola
i estem molt orgullosos
dels cursets que impartim
i del plató que podem ofe-
rir als nostres socis. Està
molt ben equipat amb
quatre flaixos, totes les fi-

nestres de llum, una girafa, un spot, fons de diferents
colors...
—Tot això costa diners.
—Molt pocs perquè som ben pobrets. Amb una quota
de 60 euros l'any per 89 socis, pots comptar. Un cop
deduides totes les despeses que tenim i l'exposició
anual del Casal Pere Quart, ens queden 300 euros per
passar l'any.
—Us dividiu en categories segons la qualitat artís-
tica de cada un. Com es mesura això?
—Pels punts acumulats en els concursos. Tu ets de 3a,
2a, 1a o Categoria d'Honor segons les puntuacions
que has sumat en els diversos concursos. D'Honor ja
en som uns quants.

Estimen l'art i l'estètica, són constants i puntuals, els
agrada crear bellesa seguint els cànons de l'academi-
cisme més estricte o, algunes vegades, ben al contrari,
engegant a passeig totes les lleis de l'ortodòxia. En
són 89, la majoria molt compromesos amb l'entitat,
aquest Càmera Club amb 69 anys d'història, que tiren
endavant malgrat uns pressupostos ben minsos. Bo-
jos per la fotografia, ells decoren cada mes el cafè de
l'Acadèmia Catòlica amb mig centenar de retrats, els
del seu concurs mensual,
que canvia cada mes la
imatge de la sala més pú-
blica de l'Acadèmia Catò-
lica.
El seu president és el tin-
torer jubilat, Andreu Soler
Monells, 58, tan friqui de
la fotografia com de la Fór-
mula-1, responsable i co-
ordinador junt amb altres
membres de l'entitat, d'ac-
tivitats tan variades com els
concursos mensuals, l'ex-
posició anual al Casal Pere
Quart, el plató a l'Ajunta-
ment i la gimcana fotogràfica de Festa Major, cursets
d'iniciació a la fotografia, Photoshop o Lightroom,
tertúlies, xerrades, sortides fotogràfiques però, sobre-
tot, és l'artífex del bon rotllo que hi ha en aquests
moments entre els fotògrafs de l'Acadèmia Catòlica.
—Parla'm d'aquell nen de 13 anys que un dia va
agafar una «màquina de fotos».
—Jo anava al grup d'esplai La Roda i ens agradava fer
excursions pel rodal de Sabadell. Seguíem al nostre
monitor, el sacerdot Joan Busquets que era un apas-
sionat de dues coses, la natura i la fotografia. Ell va
ser qui em va inocular la dèria de l'art de la fotogra-
fia. Em vaig comprar una Petri 7 SII, que encara con-
servo, i ja hi vam ser.
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—Mai no he entès els criteris. Per què una foto té
tants més punts que l'altra.
—Una mica va per modes. Cada pocs anys triomfa un
estil diferent de fotografia. Ara toca el gra, ara toca el
minimalisme... Un cop vaig preguntar a un membre
del jurat de la Federació Catalana de Fotografia per
què havia guanyat aquella foto tan fantasiosa plena
de fades i tan manipulada amb photoshop i em va
respondre que «ara el que es porta és això».
—Accepteu el photoshop en els concursos?
—El retoc sí. Donar més o
menys brillantor, saturació,
contrast o enfocament a una
foto a l'ordinador no està
prohibit, és inevitable. Ara
bé, la manipulació, és a dir,
el collage, jo personalment
no l'accepto. Deixa de ser
una instantània, és a dir, la
captura d'un instant, que és
la base de la fotografia. Però
això és opinable, hi ha qui
pensa diferent. En els nos-
tres concursos a vegades ac-
ceptem la manipulació, però hi ha concursos interna-
cionals en què està absolutament prohibit i el jurat
exigeix als autors el negatiu digital en RAW que de-
mostra que allà no hi ha hagut manipulació. Em sem-
bla més ètic.
—El blanc i negre ha passat a la història?
—La vida real és en color i en els nostres concursos
solen guanyar fotos en color. Però no sempre. A vega-
des guanya alguna en blanc i negre. I, personalment,
jo mateix de tant en tant disparo en blanc i negre.
Poc, però ho faig i m'agrada fer-ho.
—Admires algun fotògraf?
—A mi m'agradaven tots aquells fotògrafs catalans de
carrer com Emili Godés, Eugeni Forcano, Ricard Terré,
Joaquim Gomis, Joan Colom o Ramon Masats... la
majoria dels anys 50 o 60. Captaven el moment. Allò
sí que eren instantànies!
—Però això és més fotoperiodisme que fotografia

GRUP D’APROFUNDIMENT
DE LA FE

Aquest grup que dirigeix el Pare Josep M. Balcells,
escolapi, i que té com a objectiu principal, obrir
nous horitzons en l’àmbit de la FE i de la praxi que
se’n poden derivar. Es reunirà el primer divendres
de mes, dia 6 d’abril, a dos quarts de set de la tar-
da a la Sala gran de la Junta.
Aquest grup queda obert a tot aquell qui vulgui
viure més plenament la “cultura de la fe”.

GRUP
DE LECTURA

El dimecres 25 d’abril, es farà la reunió que di-
rigeix el Pare Josep M. Balcells, escolapi, que con-
tinuarà amb el 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.

(Continuarà el proper mes)

artística.
—Sí. Street Photo en diuen ara (riu). Doncs mira, a mi
m'agrada.
—No és el teu estil.
—Una mica sí. A mi m'agrada tot tipus de fotografia.
Per exemple l'altre dia vaig poder anar als entrena-
ments de Montmeló i... mira (treu el mòbil), em vaig
centrar en les velocitats, en el seguiment dels cotxes.
Veus aquesta foto?
—Veig dos cotxes de carreres.

—Doncs aquí hi ha tres ve-
locitats, la del cotxe que jo
seguia amb el moviment de
la meva càmera que està
ben enfocat, el cotxe que
avançava, una mica mogut
perquè va més lent, i el
paisatge de fons molt des-
enfocat perquè està quiet.
Tres velocitats en una sola
imatge.
—Comprenc, vas captar
l'instant. Segueixes el
Campionat del Món?

—Ja no. De jove anava a la carrera del mundial quan
hi havia l'Ayrton Senna i companyia. Però ara és molt
car i, a més, han restringit molt la mobilitat. Abans et
podies moure per tot el circuit però ara et posen a un
revolt i d'allà no et pots bellugar. Hi ha massa gent.
—Quina bogeria has arribat a fer per una bona foto?
—Llevar-me a les 4 del matí i fer 200 quilòmetres per
capturar una sortida de sol en algun indret de Cata-
lunya. Després quan hi arribes resulta que està núvol
i t'has d'aguantar (riu). Tornes sense foto, però ho has
intentat. No passa res. Només és un hobby. L'altre dia
en el meeting internacional d'atletisme fet a la Pista
Coberta de Sabadell ens ho vàrem passar molt bé. Vaig
fer alguna foto que mai no presentaré a cap concurs,
però vaig gaudir i la foto per a mi és bona. Ja en tinc
prou.

Víctor Colomer



en el sentit literal de la paraula i la Sra. Aissatu Sila
una de les fundadores de ASOCGBSS (Asociación de
Guinea Bissau y simpatizantes de Sabadell, el Sr.
Ousmane Marron relacions públiques d'ASOC el Sr.
Stephen Sampoh conseller d'ASOC el Sr. Seck Sow el
gran Chef responsable culinari d'ASOC i vam repartir
roses (flor) per les dones pel coratge i la valentia del
que són: mares i mullers. A la festa hi havia sis dones
lluitadores.

Article del Sr. Buba Balde, president de ASOC
Guinea Bissau y simpatizantes de Sabadell (ASOCGBSS)

Unidade Luta e Progresso

A Sabadell el dissabte 10 de març de 2018, el Presi-
dent de l'Asociación Bissau Guineanos de Catalunya
Sr. Inácio Barunda Fal va entrar en contacte amb enti-
tats guineanes de Catalunya per commemorar el Dia
Internacional de les Dones Treballadores i una vega-
da més, l'Asociación Bissau Guineanos de Catalunya
va tenir un grandíssim detall de no deixar passar aquesta
data sense fer res en nom de les nostres dones treba-
lladores de Guinea-Bissau. La festa la vam celebrar a
Sabadell al Carrer Sant Joan, 20 baixos. Estaven pre-
sents el President de l'Asociación de Malienses Resi-
dents a Sabadell el Sr. Sanfi Fofana, president de
l'Asociación Nigeriana Biafra de Catalunya Sr. Yam i
el seu secretari general Sr. Adisa Ek., la joventut Bissau
Guineanos de Catalunya, el nostre gran músic inde-
pendent Mister Dary Coma, que ens va dedicar 7 mú-
siques amb lletres que estan interpretades en les llen-
gües mandinga, castellà, francès i en diollah, Sr. Omar
Gano Responsable d'informació pública que es va en-
carregar de portar i tornar els convidats guineans i
simpatitzants a les seves cases. Ens vam divertir fins a
les 05:30h, serà inoblidable per la gent que hi hem
estat i ho hem viscut en gran amb harmonia i bon rollo

sebres d'enguany, convidant als presents amb un es-
morzar de pessebrista.
El proper dia 20 d'abril tindrà lloc l'Assemblea Ordi-
nària dels Socis, amb el corresponent ordre del dia, on
cal destacar l'elecció d'un nou President i la seva nova
junta, és molt important l'assistència de tots els socis
i sòcies per la participació en l'elecció del nou presi-
dent, mitjançant el vot participatiu. Des d'aquí desit-
gem un futur pròsper al nou President.

El passat dia 8 de març va tenir lloc la reunió de tots
els pessebristes per al repartiment dels diorames del
proper Nadal 2018, on cadascú va decidir el tema de
cada diorama. Tot seguit, en el bar de l'Acadèmia es
va fer un sopar per als pessebristes, amb un total de
38 comensals.
L'endemà dissabte al matí es van destruir els pesse-
bres, tot fent l'OPERACIÓ CONTENIDOR, amb la bai-
xada de runa, preparant les sales per començar els pes-

TORNAR A COMENÇAR
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PROJECTES DE MANS UNIDES DE SABADELL
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parella. Són víctimes de violència física i sexual.
Es troben en situació molt difícil perquè no tenen cap
formació tècnica o productiva, per això els és molt
difícil accedir a una ocupació digna.
El municipi de El Alto és un assentament situat al
costat de la ciutat de La Paz, capital de Bolívia. La
població prové principalment de l’altiplà amb una gran
part d’origen aimara.
L’objectiu d’aquest projecte, amb la col·laboració del
Centro Yanapasiñani Bolívia para el desarrollo de la
Mujer y Familia (CYB), que des del 2006 treballa a El
Alto, cercant la capacitació, l’autonomia i l’apodera-
ment de les dones. L’objectiu és l’apoderament perso-
nal i econòmic de les mares adolescents i joves sotme-

Amb aquest no parar en el que Mans Unides sempre
neguiteja, enguany s’estan preparant les activitats que
es duran a terme en els pròxims mesos. La primera, si
Déu vol, serà el dia de Sant Jordi, que com és de cos-
tum s’obrirà la paradeta de roses i roserets. En segui-
ran d’altres, com ara una tómbola, un parell de con-
certs, la clàssica Marxa de la Solidaritat, la participació
en l’espai Mescla’t, l’aplec de socis, en el que esperem
comptar amb la participació de coneguts personat-
ges, naturalment, la també clàssica encesa d’espelmes
per vols de Nadal i d’altres que s’aniran afegint sobre
la marxa.
Les fotos corresponen a la diada de Sant Jordi i a la
marxa de la solidaritat, ambdues de l’any 2017.

APODERAMENT ECONÒMIC
DE MARES ADOLESCENTS
Aquest és el títol del projecte que Mans Unides de
Sabadell, s’ha fet càrrec de dur a terme aquest any
2018. Considera com a grup meta 100 mares adoles-
cents i joves habitants de barris perifèrics de la ciutat
de El Alto, a Bolívia, en edats compreses entre els 14
i 22 anys, en situació de vulnerabilitat per manca de
recursos econòmics, majoritàriament procedents d’àrees
rurals, sense cap o poc suport de la família o de la

ses a condicions d’inseguretat econòmica, submissió,
manipulació emocional i dependència econòmica de
família i parella.
Es plantegen una sèrie d’activitats entre les quals des-
taquen els tallers d’enfortiment psicoafectiu, salut
sexual, apoderament econòmic, emprenedoria i eco-
nomia familiar, disseny, patronatge tèxtil, etc. Així
mateix, es facilita assessorament jurídic, per ajudar
les noies en matèria de protecció dels seus drets i els
dels seus fills.
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FALSOS ÍDOLS
dominical. Però no solament els grans esportistes són
objecte de veneració, també, i molt especialment, el
consum de béns materials, que té els seus temples en
els grans magatzems.

«Això vol dir que som capaços de creure absoluta-
ment en qualsevol cosa. Fent servir un llenguatge re-
ligiós, som capaços de fabricar ídols, de construir fi-
gures equivalents a la divinitat. Per tant, la nostra època
es caracteritza més aviat per la credulitat, i no pas per
la increença» (Joan Estruch, Entendre les religions, p.
167).

Què poden fer, doncs, les esglésies cristianes per recu-
perar el seu paper, esmentat en el primer paràgraf

En un país com el nostre, amb un dels índexs de pràc-
tica religiosa més baixos d’Europa, proliferen els fal-
sos ídols. La gent, però, no ha perdut l’aspiració a
elevar-se per damunt de la grisor dels quefers quoti-
dians, de transcendir, i necessita respostes per a les
qüestions vitals. Però, atès que les religions establer-
tes -per causes diverses i amb algunes excepcions re-
marcables- han deixat de servir per a connectar els
éssers humans amb Déu i amb el proïsme, aquests, els
éssers humans, han acabat creient en ídols i en vedells
d’or.

En aquest sentit, en el sistema politeista imperant, sense
dogmes escrits, el déu gros, és sens dubte, Leo Messi,
i l’estadi és la basílica major on s’hi celebra la litúrgia

d’aquest escrit? A mi em sembla que una
resposta molt encertada ens la dóna la
germana Catalina Verdera, filla de la Ca-
ritat: «El gran repte de la nostra Església
és fer més confiança en l’acció de l’Es-
perit en el cor de les persones, com feia
Jesús de Natzaret, sense por de perdre
poder o rellevància social» (entrevista a
Catalunya Cristiana, 28 gener 2018).

Preguem perquè així sigui.

Antoni Ibáñez-Olivares
Moviment Ecumènic de Sabadell



El Diumenge 11 de març de 2018, després de missa
van tenir lloc més activitats a la nostra església.
A les 12 en el Saló de l’Acadèmia Catòlica va tenir lloc

• Promoure la cultura romanesa, especialment per els
nens procedents de famílies romaneses per a no per-
dre els costums, tradicions, cultura i llengua materna.

ACTIVITATS A LA PARROQUIA ORTODOXA ROMANESA DE SABADELL
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la celebració dedicada al dia de
la mare, preparada per la senyora
coordinadora Roman Camelia
amb el grup de nens del col·legi
parroquial.

Al final de la celebració, els nens
van oferir flors a totes les dones
que van assistir a la celebració.
Després de la celebració, junta-
ment amb l’Associació Romane-
sa T.E.C.L.A. Sabadell, recent-
ment creada pel comitè de dones
de la nostra parròquia on s’està
duent a terme una campanya
d’ajuda pels mes necessitats.

L’Associació Romanesa T.E.-
C.L.A. Sabadell va ser creada re-
centment i té com a objectius:
• Promoure i col·laborar en ac-
cions solidàries.

• La participació en diferents
activitats socioculturals.
• Ajuda als romanesos a trobar
llocs de treball a Espanya.

Aquesta empresa a l’església
està funcionant fins les Santes
Pasqües, desprès seran enviades
a Rumania a la ciutat de Cluj a
una associació que s’ocupa
dels nens pobres.

Tenim més casos socials i el
diumenge es van reunir més ali-
ments per als més necessitats.
Volem, a través de l’Església
Ortodoxa Romanesa i l’Associ-
ació T.E.C.L.A. Sabadell, donar
suport als romanesos que ne-
cessitin ajuda.

Moltes gràcies a les de l’Aca-
dèmia Catòlica que ens acullen!



SEGUIM AMB MÉS ACTIVITATS
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Amb motiu de les jornades de portes obertes que aquests
últims dies es realitzen a les escoles de la ciutat, de
cara a la inscripció del proper curs, l'ONG Sid Moskítia
ha estat requerida per alguns centres a fi d'oferir in-
formació sobre els projectes que realitza a Hondures
en l'àmbit del treball, educació, sanitat i altres millo-
res socials.

creiem que
és molt po-
sitiu.
Per altra
banda, i també en benefici de l'ONG, en aquests mo-
ments estem preparant la diada de Sant Jordi, ja que,
com cada any, muntarem parada a la fira del llibre del
Passeig de la Plaça Major de Sabadell, on posarem a
la vostra disposició llibres, diversos tipus de roses, punts
de llibres..., realitzats pels nostres voluntaris, que es-
perem que us agradin.
Us emplacen a col·laborar en la nostra tasca i sereu
molt benvinguts. Us esperem!

Núria Maeso Salvà, Fundació Sid Moskítia

En concret, a l'escola Ramar (ESO) de la Via Massagué
de Sabadell, vàrem muntar una parada documentada
amb plafons gràfics de les activitats que actualment
s'estan portant a terme, així com una exposició de
l'artesania que realitzen bàsicament les dones del país,
que és molt bonica. Molts pares i alumnes es van acos-
tar a la parada per fer preguntes i adquirir els produc-
tes, com una forma més d'ajuda, i sobretot com a
foment del valor de la solidaritat entre els joves, que



L’any 1995, il·lusionats i engrescats amb l’ànim de fer noves i diferents aportaci-
ons, es va crear la cobla Contemporània. Durant aquest temps la Contemporània ha
difós una manera de fer música del tot innovadora, acceptada àmpliament pels
programadors i el públic en general. Les actuacions en directe es caracteritzen per
l’aproximació de públic molt divers i heterogeni, des dels nens atrets pel confeti, de
les mares i els pares, dels sardanistes, dels curiosos... Sens dubte, el Sardaxou de la
Contemporània no deixa a ningú indiferent.
 

“Sardaxou” és fer de la sardana una festa.  En les actuacions, els de la Contempo-
rània coreografiem i animem fent gresca i xerinola. Hi podeu trobar molt confeti,
barrets, escuma, globus..., amb l’ànim constant d’innovar. La música sempre és el
fil conductor amb el qual s’engresca a tot el públic. Components i col·laboradors
de la Contemporània agafen les partitures musicals més conegudes, les arrangen a
ritme i tempo característics de la sardana i les interpreten amb els instruments més
singulars del país.

El dia 10 i 11 de març es va dur a terme la 129a edició
de la Romeria que un any més va animar a gent de
totes les edats a compartir una experiència única en el
marc de la muntanya de Montserrat i els magnífics
entorns que la rodegen.
Com ja és costum els més
aventurats van sortir de
matinada des de l'Ajunta-
ment de Sabadell de mati-
nada per iniciar el llarg
camí.
Les colles més grans de l'es-
plai (Arquers i Mofetes) van
mantenir la forma durant
tota la matinada fins a
Vacarisses on es van afegir
els Trencapins i Picasso-
ques. Tots junts van arribar
a Monistrol de Montserrat on tothom es va preparar
per a l'última pujada on els més petits, els Marrameus

L’AVENTURA DE LA ROMERIA ARRIBA UN ANY MÉS

COBLA CONTEMPORÀNIA

es van animar enguany a pujar caminant. Un cop van
arribar els últims es va repartir la tradicional coca i
moscatell ja a dalt de Montserrat.
Al vespre els infants i joves van preparar una reflexió

que van posar en conjunt en
una pregària en la qual es
van tractar temes com l'en-
torn natural de Montserrat
i la importància de les per-
sones del nostre voltant.
Finalment, a la nit, com ja
és habitual, l'esplai va par-
ticipar en una aventura em-
marcada en el centre d'in-
terès del 35è aniversari de
La Teranyina.
L'endemà, les famílies van
anar tornant cap a casa dei-

xant enrere un paisatge màgic i de grandesa extraor-
dinària. Montserrat.
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En una cassola ofegar la ceba, l’all, el pebrot vermell
i verd. Afegir les patates, les mongetes i els xampi-
nyons. Posar pebre vermell, cobrir d’aigua i deixar
coure uns sis minuts. Afegir els cigrons cuits i deixar
altres cinc minuts més.
A punt !!

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!

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.

CIGRONS AMB VERDURA

Ingredients: cigrons cuits, ceba, all, pebrot vermell i
verd, mongetes tendres, xampinyons, patata, oli, sal
i pebrot mòlt.


