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CONCURS MENSUAL (ABRIL2018)
Tema: RETRAT
La pràctica del retrat, un dels gèneres fotogràfics per excel·lència, ens
ha reptat aquest mes no només a fer una representació de la figura
humana (ja sigui només del rostre o bé incloent la resta del cos), sinó
també, i potser sobretot, a reflectir les qualitats físiques o psicològiques que defineixen les persones. Aquesta és la clau per aconseguir un
bon retrat.
En aquest mensual, han participat 30 autors amb un total de 59 obres
presentades.
4
Fotos i classificació:
1r 30 punts - Gilbert López
2n 29 punts- Joan Burgada
3r 28 punts - Teresa Robles
4rt 27 punts - Salvador
Berdajín
5è 26 punts - Josep Mª
Berenguer
1

6è 26 punts - Daniel Graell
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EDITORIAL
L’Aplec de Togores, que cada any celebrem l’últim cap de setmana
d’aquest mes de maig, ha estat sempre preparat i organitzat per l’Acadèmia Catòlica de Sabadell.
Han estat diverses les comissions i persones que se n’han cuidat, fins
a arribar als temps actuals, en què se’n fa càrrec el nostre Grup d’Esplai La Teranyina. Són els pares i monitors els que es reuneixen
periòdicament per programar i vestir aquesta tradició tan arrelada a
la nostra ciutat. Per tant, si no fos per ells, l’aplec amb prou feines
hauria subsistit.
Queden enrere aquelles trobades familiars que un dia l’any es feien al
maig, el mes de Maria, per venerar la Mare de Déu de Togores, amb
un acte festiu on no hi faltaven les ballades de sardanes, concerts de
cant coral, concursos de dibuix i els rams de flors, entre d’altres, i,
molt important, el dinar de germanor.
Però sembla que els temps han canviat i que la modernitat impedeix
que aquesta mena d’actes festius passat Pasqua, com els aplecs al
voltant d’una ermita dels rodals de la ciutat, ja formin part del passat.
Des de l’Acadèmia Catòlica ens agradaria recuperar aquestes tradicions, encara que sigui una vegada l’any, i malgrat que ja sabem que
juguem en desavantatge respecte a l’Aplec de la Mare de Déu de la
Salut. Els recursos i els mitjans de l’un i de l’altre no es poden ni
comparar. Tampoc voldríem entrar en competència, ben al contrari.
Des d’aquest editorial fem una crida a tota la ciutat, entitats culturals
i persones voluntàries, que tinguin ganes de recuperar aquesta tradició, perquè s’apuntin a a punt a organitzar-la i participar-hi. Totes,
absolutament totes les propostes que ens feu arribar seran molt
benvingudes, i rebrem amb els braços ben oberts totes les persones i
entitats que hi vulgueu col·laborar.
La Junta Directiva
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Us comuniquem que el proper dijous dia 14 de juny, se celebrarà
l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de socis de l’Acadèmia Catòlica, que com cada any, tindrà lloc a la nostra sala d’actes, a les
7 de la tarda en primera convocatòria i a dos quarts de 8 en 2a.
convocatòria.
ESPEREM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA

GUINEA BISSAU I ESPLAI
LA TERANYINA . . . . . . . . . . . . 15
TAI CHI . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DIETA IDEAL . . . . . . . . . . . . . . 16
Portada: Aplec de Togores

Acadèmia Catòlica - C. Sant Joan, 20  08202 Sabadell  Tel. 937 257 519  Fax 937 459 430
CREU SANT JORDI 1991 - ENTITAT SABADELLENCA 1996 - MEDALLA DHONOR DE SABADELL 2012
REDACCIÓ: La Junta - COL·LABOREN: Ajuntament de Sabadell - Diputació de Barcelona
info@academiacatolica.net  www.academiacatolica.net
Imprimeix: Impremta Castellar, S.L. - impremtacastellar@gmail.com - Dip. legal B-640-1963 - Donatiu: 1

4
ANDREU SOLER, PRESIDENT DE CÀMERA CLUB SABADELL (i II)
«Jo com m'ho passo bé és fent la foto més que exposant-la»
—No necessites el reconeixement dels altres?
—Sempre agrada. Però jo com m'ho passo bé és fent
la foto més que exposant-la. Ara tinc una Nikon D800 i sempre que puc la duc a sobre. Encara que només pugi a la Mola. Tinc la mateixa foto de la Mola
mil vegades, però mira, gaudeixo
fent-la una vegada i una altra.
—Una foto pot donar felicitat?
—I tant! Jo a vegades faig una foto
i estic contentíssim. Encara que tothom em digui que aquella foto no
val res, per mi és la millor del món
(riu) i estic més feliç que un gínjol.
—Ets més de Nikon que de Canon?
— La marca és el de menys. Vaig començar amb Canon, em vaig passar
a Nikon i quan va arribar el digital
vaig continuar amb Nikon per aprofitar els objectius de sempre.
—Ets dels que deien «el digital mai
no matarà l'analògic»?
—No. Mai no ho vaig dir. Jo em vaig passar al digital
tot d'una, el 2003, en un viatge amb la meva dona.
Vaig fer les primeres proves amb digital i de seguida
ho vaig tenir clar. Tot eren avantatges per a mi. Jo
avui dia no ho canviaria.
—No enyores aquella olor del fixador, aquella bombeta vermella del quarto fosc, aquell tanc negre rodó
per revelar negatius, la màgia d'aquella imatge apareixent fantasmagòricament en el paper sensible...?
—No. Forma part de la meva vida i ho recordo amb
molt de carinyo. Però abans feia trenta fotos de 8 del

«És cert que el mòbil
ha escampat la mediocritat»

vespre a 1 de la matinada. I ara, en mitja hora a l'ordinador, en faig mig centenar. És que no té color.
—Els mòbils i els selfies trivialitzen l'art fotogràfic?
—No. És cert que el mòbil ha escampat la mediocritat.
Però una bona foto no depèn del dispositiu que facis
servir. Una bona foto depèn de l'autor, la seva visió, la seva cultura i la
seva sensibilitat. Hi ha gent jove amb
molt ull que fa fotos molt bones amb
el mòbil. Com hi ha veterans amb
equips molt cars que no fan bones
fotos perquè no tenen ull.
—Si fossis bon dibuixant, no faries
fotos?
—No ho sé perquè no sóc bon dibuixant ni bon pintor. Però hi ha
dissenyadors, veritables artistes, que
els encanta la fotografia. No crec que
una cosa tregui l'altra. Són arts complementaris, però diferents.
—Velázquez i Rembrandt serien
avui fotògrafs?
—Uf, ni idea tu (riu). Jo què sé. Però vaja, no oblidem
que la càmera obscura va començar com auxiliar de
dibuix. Són dues arts que no estan tan allunyades.
—Ambdós segueixen les mateixes normes de composició. Són sagrades?
—Per mi no. Certament la proporció àurea, els tres
terços, col·locar l'element principal a la dreta, que els
elements secundaris siguin tres... són normes que funcionen sempre. Però si ets realment bo, un dia desobeiràs
els cànons oficials. Hi ha qui diu que les normes estan
per trencar-les.
Mals temps per intentar-ho.
Víctor Colomer
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TOGORES
L’ermita de la Mare de Déu de Togores, va ser bastida
damunt les restes d’una vella construcció romana. Té
l’absis vuitavat que dóna a llevant, pel cantó de migdia està unida a la masia per un arc. Aquesta masia,
que ja existia al segle XIV, conserva el portal adovellat
de punt rodó.
La dada documental més antiga que fa referència al
topònim Togores és de l’any 986, quan s’esmenta el
lloc al Cartulari de Sant Cugat. Es creu que el nom de
Togores prové del llatí “tuguri” en referència a les cabanes que servien per aixoplugar-se. La capella en
concret sabem que ja existia l’any 1323 i que durant
el segle XV va ser residència de monges depenent del
monestir de Sant Llorenç del Munt.
La Mare de Déu de Togores s’hi venera des del segle
XVII.
L’any 1922 fou l’inici i la restauració dels antics aplecs
a càrrec de la Schola Cantorum de la joventut de l’Acadèmia Catòlica i dels Pomells de Joventut
L’any 1924 es va suspendre l’Aplec per ordre governativa del règim dictatorial per la seva catalanitat. En el
període 1936 a 1939 amb motiu de la guerra civil
espanyola foren interromputs els Aplecs, sent destruïda l’interior de l’ermita per les flames.

En l’any 1940 es reprengué els interromputs Aplecs
amb novell entusiasme, portant en processo des de
Sabadell una nova imatge de la Mare de Déu, semblant a l’antiga. En l’any 1977 coincidint amb el 50è
Aplec, fou encunyada una bella medalla commemorativa.
Aquest any 2018 es celebrarà el 91è Aplec de Togores.

PRE-PROGRAMA DEL 91è APLEC DE TOGORES (26 i 27 de maig de 2018)

Dissabte, 26 de maig de 2018

Diumenge, 27 de maig de 2018

19:00 Acampada del Centre d’Esplai
La Teranyina.
21:00 Vetlla de Pregària.

9:30 Reflexió tot l’esplai
10:30 Activitat General
12:30 Coral
13:00 Fi de l’Aplec de Togores

Durant tot el matí el grup de Mofetes de l’Esplai La Teranyina,
vendran entrepans i begudes.
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EL MEU SANT JORDI: CONSIDERACIONS
Relacionat amb el mes d’abril, més primaveral per excel·lència, ens arribà la Diada de Sant Jordi i amb ella
el dia del Llibre i de les roses, símbols de cultura i amor,
d’amistat i fraternitat entranyables entre el nostre poble i la resta de pobles del món. Ha estat un Sant Jordi
trist per a mi, i suposo per a moltíssima gent, a causa
de la situació política que vivim. Clar i català: ens volen eliminar com a cultura i com a país lliure, amb una
personalitat genuïna i una llengua singular, pròpia. Els
temps són difícils, com han estat gairebé sempre pel
que fa a les relacions amb l’estat espanyol; els que tenim certa edat crèiem que mai més tornaríem a veure el
que estem veient, però la fera ferotge sempre treu el cap
per eliminar si pot el més dèbil (cultures minoritàries)... La seva mentalitat imperialista i per tant centralista forma part del seu ADN. Això sí, no podran mai

assimilar-nos, sabeu per què? Pensem, actuem i respectem a altri de forma diferent... Som gent de pau,
democràtica, acollim a tothom tant del nord com del
sud, volem la prosperitat per a tots i no la submissió...
El nostre llegat històric ens ha fet negociants i pactistes sempre acceptem el diàleg no ens tanquem a lleis
fetes a mida..., quan els enviem missatges de pau i concòrdia els ignoren (desprecian quanto ignoran)... Com
m’agradaria que els poders econòmics, polítics i financers, en definitiva aquells que manen i que ens volen
callats porucs i adormits, fessin servir el seu logos per
una lectura acurada de l’Oda a Espanya de Joan
Maragall... Llegiu-la atentament i veureu que res no
ha canviat des d’aquell 1898 en què perderen les últimes colònies de l’exterior i que si continuen així,
aviat perdran les interiors: Catalunya i el País Basc.

Escolta, Espanya, - la veu d’un fill
que et parla en llengua - no castellana:
parlo en la llengua - que m’ha donat
la terra aspra:
en ‘questa llengua - pocs t’han parlat;
en l’altra, massa.

ODA A ESPANYA*
Massa pensaves - en ton honor
i massa poc en el teu viure:
tràgica duies - a morts els fills,
te satisfeies - d’honres mortals,
i eren tes festes - els funerals,
oh trista Espanya!

T’han parlat massa - dels saguntins
i dels que per la pàtria moren:
les teves glòries - i els teus records,
records i glòries - només de morts:
has viscut trista.

Jo he vist els barcos - marxar replens
dels fills que duies - a que morissin:
somrients marxaven - cap a l’atzar;
i tu cantaves - vora del mar
com una folla.

Jo vull parlar-te - molt altrament.
Per què vessar la sang inútil?
Dins de les venes - vida és la sang,
vida pels d’ara - i pels que vindran:
vessada és morta.

On són els barcos. - On són els fills?
Pregunta-ho al Ponent i a l’ona brava:
tot ho perderes, - no tens ningú.
Espanya, Espanya, - retorna en tu,
arrenca el plor de mare!

Durant el darrer Sant Jordi vaig regalar roses grogues
i vermelles als meus éssers més estimats, vaig comprar
llibres per obsequiar i per llegir... Pel que fa als llibres
segueixo un ritual des de fa molts anys. Dies abans de
la Diada de Sant Jordi acostumo a fer un tomb per les
llibreries de la nostra ciutat, tranquil·lament puc mirar i adquirir aquells exemplars que porto anotats a la
meva agenda... Aquest any, políticament trist, puc dirvos que la compra d’un llibre, ha retornat l’alegria en
el meu rostre. El que la Terra m’ha donat.
És un llibre escrit per Lluís Foix, periodista, que va ser
director adjunt i subdirector de La Vanguardia, i corresponsal a Londres i Washington, també exerceix de
columnista habitual i tertulià en els diaris i emissores
més rellevants de casa nostra.

Salva’t, oh!, salva’t - de tant de mal;
que el plo’et torni feconda, alegre i viva;
pensa en la vida que tens entorn:
aixeca el front,
somriu als set colors que hi ha en els núvols.
On ets, Espanya? - no et veig enlloc.
No sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua - que et parla
entre perills?
Has desaprès d’entendre an els teus fills?
Adéu, Espanya!
* Joan Maragall va escriure “Oda a Espanya” el
1898.
·Aquest poema forma part d’“Els tres cants de
la guerra”, que juntament amb “Els adéus” i
“Cant del retorn” forma “Visions i Cants (1900).

Seguint el pròleg els diré que és un llibre de descripcions: rurals i urbanes. D’aquí i d’arreu, d’hivern i
d’estiu. De primavera i de tardor, del cicle i del pas del
temps i del cicle i dels pas de la vida, de simplicitat
fonda i de fonda simplicitat... És un llibre únic que
atura el temps i ens convida a pensar.
El que la Terra m’ha donat és un recorregut personal,
deliciós i sublim de Lluís Foix per les estacions de l’any.
Una mirada sàvia, una reflexió delicada i vital, un diàleg íntim que implica una entesa total amb la natura
que l’ha bressolat des de la seva infantesa a la Vall del
Corb. La vall del Corb és el territori que s’estén a banda
i banda del riu Corb, al llarg del seu descens des de
Rauric fins a Bellpuig. Que la primavera us sigui propicia...
Albert Estrada i Farreras
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150 ANYS DE LA PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA
Durant la segona meitat del segle XIX, el nombre d’habitants de la vila de Sabadell, degut a la puixança de
l’indústria tèxtil, creixia molt ràpidament i com que
la creixença era continuada i progressiva, la parròquia de Sant Feliu superava de molt el nombre de feligresos adient per una bona atenció pastoral.
Fou llavors que uns feligresos del cantó nord de la
vila consideraren la conveniència de la creació d’una
segona parròquia, i demanaren al Sr. Bisbe de Barcelona que dividís el terme parroquial. I així en la nova
ordenació parroquial del bisbat de Barcelona, aprovada el 27 de juny de 1867 hi consta una segona
parròquia a la part nord de Sabadell amb el nom de
la Puríssima Concepció.
El 25 de juny de 1868 va ser nomenat el primer rector
de la parròquia en la persona de Mn. Melcior Arús,
que tingué com a primera preocupació buscar una
església o capella on celebrar els actes de culte. A tal
fi va aconseguir autorització per utilitzar la capella de
la Casa de Caritat del carrer Convent, on van construir
un petit campanar per instal·lar-hi dues campanes
procedents de la parròquia de Sant Pau de Riusec, que
s’havia tancat al culte.
Dissortadament Mn. Arús va morir al cap de dos anys
i després d’alguns sacerdots de caràcter interí, l’any
1877 va ser nomenat rector Mn. Narcís Sitjar que fou
el veritable impulsor de la construcció del nou temple. Aviat aconseguí la donació d’un terreny per part
d’unes senyores de la feligresia, va formar una junta
constructora, i amb el projecte de l’arquitecte municipal Miquel Pasqual, van començar les obres.
L’any 1881 Mn. Sitjar va ser destinat a una altra parròquia, havent sols pogut inaugurar la capella del Santíssim. El va substituir Mn. Salvador Vidal, que amb
l’ajuda de tota la feligresia va reprendre les obres fins
que el 31 de juliol de 1885 es va beneir i inaugurar el
nou temple.

Mancava encara el campanar.
Van haver de passar set anys
fins que el 1892, varen començar les obres amb el projecte del mateix arquitecte; amb quatre finestrals campaners i coronat per un
teulat de forma arrodonida, cobert amb rajoles blaves
i blanques que fan un senzill dibuix. Es van instal·lar
les campanes i ja es podia convocar a la feligresia.
L’any 1893 Mn. Vidal va ser destinat a una altra parròquia i els anys següents s’anaren succeint com a pastors de la Puríssima diferents sacerdots que nomenava
el Sr. Bisbe de la diòcesi de Barcelona, però quasi tots
ho foren pocs anys, fins que el 1930 fou nomenat
Mn. Josep Alomà i Altisent, que va ser al capdavant
de la parròquia durant gairebé 20 anys. Ell va hi haver
de sofrir la crema i destrucció del 1936, i va ser l’autor
infatigable de la reconstrucció.
El dia 18 de juliol de 1936 es va revoltar l’exèrcit de
l’estat espanyol per tal d’intentar posar fi al desgavell
que regnava al país, però, com a reacció, els grups
anarquistes i revolucionaris van sortir al carrer i va
començar una escalada de violència anticatòlica i
anticlerical, fent que grups dels que en deien “incontrolats” anessin d’un lloc a l’altre cremant esglésies,
monestirs i convents, i assassinant els sacerdots, religiosos i monges que no havien pogut, o no havien
volgut, amagar-se.
El dia 20 de juliol la patrulla incendiària va arribar a
la Puríssima, van fer caure les campanes sobre la teulada, van amuntegar els bancs i van calar-hi foc,
destruint tot el que hi havia, incloent-hi els altars, el
retaule i l’orgue, quedant totalment ensorrada tota
l’església, i cremant també la rectoria del carrer
Capmany.
A finals de gener del 1939 les coses canviaren radicalment. La nostra parròquia tornà de mort a vida, Mn.
Alomá va tornar a ser al capdavant de la parròquia, i
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tota la feligresia es va posar al seu costat. La primera
tasca era buscar on allotjar-se, i afortunadament el
col·legi dels escolapis no havia estat cremat i així
pogueren acollir la parròquia a la seva església.
Mentrestant Mn. Alomà no parava visitant les famílies de la feligresia i organismes públics. El primer va
ser refer les voltes i la teulada i netejar les parets calcinades, reconstruint també la rectoria. Molt aviat es
va començar a fer-ne ús, amb nous altars i
imatges, encara que la inauguració oficial
no es va fer fins al dia de la Puríssima de
1943 amb la consagració de l’altar major, presidit per la nova imatge de la
Puríssima; mentre s’anaven reinstaurant totes les associacions i confraries que hi havia abans del 1936.
El mateix dia de la festivitat de la
Puríssima de 1943, s’inaugurava també el Centre Parroquial al local de la
Via Massagué, cantonada Garcilaso, on
es van aplegar les activitats que la parròquia feia en diferents llocs, i així tant
l’Escola Nocturna per noies, com el
Centre dels joves van poder
tenir uns locals adients.
L’any 1942 va ser destinat
vicari de la Puríssima Mn.
Gabriel Viñamata, que amb
el seu entusiasme i carisma
va ser una autèntica revolució, amb la captació d’una
gran quantitat de joves, enquadrant-los a la Joventut
d’Acció Catòlica. Quan Mn.
Gabriel va marxar de missioner a Centreamèrica, va
continuar la seva tasca Mn.
Albert Viladric i durant bastants anys Mn. Francesc Campreciós.
El mes de novembre del 1948, Mn. Alomà fou nomenat rector de la parròquia de Santa Maria de Sants de
Barcelona, i fou destinat a la nostra parròquia Mn.
Carles Gili Pol.
Mn. Carles regia la parròquia amb una suavitat persuasiva, no manant, sinó conduint, donant iniciatives
i acceptant i encoratjant les dels altres. Va ser el creador de la revista “Alba” que fins a l’any 1962 va
continuar Mn. Ramon Daumal. Va donar suport a la
joventut d’Acció Catòlica masculina i femenina, i a
l’Escola Nocturna, a la formació del Grup de Teatre, i
a totes les associacions de la parròquia. Va morir sobtadament el 12 de juliol del 1952, i poc després va ser
nomenat Mn. Ramon Daumal.

Mn. Ramon va organitzar l’any 1954 amb gran solemnitat la celebració a la ciutat de l’any Marià, amb
motiu del centenari de la proclamació del Dogma de
la Immaculada. També el 25 de novembre de 1956
fou solemnement inaugurada la renovació de la Capella del Santíssim i va començar a aplicar les primeres reformes litúrgiques del Concili Vaticà, que no va
poder acabar, ja que el 1963 va ser destinat a una
parròquia de Barcelona.
El 24 de maig de 1963 fou destinat a la Puríssima
Mn. Joan Nonell i Renom, que va continuar donant
impuls a totes les activitats que ja hi havia. Degut a
la reforma litúrgica que aconsellava celebrar la Missa el sacerdot de cara al poble, va reformar totalment el presbiteri i també l’altar de la Capella del
Santíssim.
Com que el local que havia estat el Centre Parroquial al carrer Garcilaso estava ruïnós, es va vendre i es
va construir al costat de la rectoria l’actual auditori i les sales de catequesi als pisos superiors, que
es van inaugurar l’any 1985. També aquest any
1985, coincidint amb la celebració del centenari
de la construcció del temple,
es va fer una nova modificació de l’altar major, acostantlo més als fidels.
El 4 d’octubre de 1998 el Sr.
Bisbe li acceptà la renúncia
per jubilació, encara que va
continuar col·laborant al
culte i al despatx parroquial
fins quasi el dia de la seva
mort el 20 de maig del 2016.
Amb 35 anys dedicats a la
parròquia de la Puríssima,
Mn. Joan Nonell és el sacerdot que n’ha estat més temps
al capdavant com a Pastor.
Mn. Joan Nadal i Garcia fou nomenat rector de la
parròquia de la Puríssima el 4 d’octubre de 1998. Des
del primer moment seguí la línia que havia deixat a la
parròquia Mn. Nonell, obert sempre a tothom, amb el
seu caràcter bonhomiós i acollidor, donant impuls a
totes les comissions i activitats, amb una especial
dedicació a la catequesi. En complir-se 150 anys de la
creació de la parròquia, des de la festivitat de la
Puríssima del 2017 i durant tot el 2018, amb la col·laboració del Consell Parroquial i d’una comissió del
cent cinquanta aniversari, s’han organitzat diferents
actes de culte i conferències i s’ha editat un DVD i un
llibret amb l’història de la parròquia.
Daniel Pinya i Batllevell
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COMIATS
–El passat dia 21 de març, ens va
deixar, als 93 anys, el bon amic i company de tots els pessebristes Ezequiel
Català i Estruch (E. P.D.).
Va formar part de la segona junta de
l’entitat com a tresorer l’any 1943, i va
continuar anys i anys en totes les juntes
que es van formar. També va ser la persona més representativa de l’entitat (després del president), ja que tots els pessebristes que participaven en el concurs el
coneixien com a presentador dels premis de cada any. També va ser membre
destacat de les juntes de la Congregació Mariana que
presidia el pare Nolla, persona activa i participativa
en tots els actes religiosos, com les processons de setmana Santa i el Corpus Christi, col·laborador i organitzador dels aplecs de la Salut i Togores, i, és clar,
dels pessebristes. Com a persona, el vaig conèixer més
a fons en els pessebres, persona seriosa, activa, afable,
de poques paraules però ben dites i amb ganes de
col·laborar en tot el que fes falta. Ara ha fet l’últim
viatge, a la glòria, on tots els pessebristes i amics l’esperen amb els braços oberts per continuar la feina ben
feta i també la que ha deixat per tots nosaltres. Al cel
sia.
-Avui, 6 d’abril, últim dia per presentar els textos abans
de tancar l’edició de la revista d’aquest mes, em dirigeixo a tots els lectors per acomiadar-me de vosaltres
com a president de l’Agrupació Pessebristes de Sabadell. Després de dotze anys en el càrrec, deixo pas als
pessebristes joves de l’entitat perquè aportin idees més
avantguardistes, renovadores i innovadores en l’art del
pessebre. Us puc dir que des de la primera exposició,
a la Rambla, fins al dia d’avui, he tingut moltes satisfaccions, molts companys i amics pessebristes que sempre m’han aconsellat i ajudat en l’art del pessebre.
Confesso que m’ho he passat d’allò més bé, he sigut

molt feliç treballant (treballant no, dedicant una part de la meva jubilació al
pessebrisme).
Des d’aquí us prometo, continuaré fent
pessebres mentre les forces aguantin.
I, si no, també seguiré fent-ne a la
glòria, juntament amb tots els companys que ja hi són.
Us dono les gràcies més sinceres a tots
i totes, resto a la vostra disposició i
rebeu una forta abraçada.
Joan Gonzàlez i Salvans
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REFLEXIONS D’UNA ÀVIA
La direcció de la Revista informa que l’article escrit
per la Montserrat Graner titulat “Reflexions d’una
àvia” que va sortir publicat el mes passat, va ser llegit
per ella mateixa, en representació del Col·lectiu Dones
en l’Església, a l’acte central del Dia de la Dona Gran,
a la plaça Dr. Robert, davant d’un nombrós públic, tal

com posen de manifest les fotos adjuntes, que no es
van poder posar per manca d’espai.

PROPOSTES SOBRE SABADELL I LA GRAN GUERRA
a desenvolupar durant el curs 2018-2019
Acadèmia de Belles Arts Exposició al novembre
Exposició sobre el període. Proposem 9 personatges
van promoure l’art de l’època; i activitats paral·leles.
Alliance Française Exposició (encara per definir)
Cineclub. Projecció entre octubre i desembre
Les pel·lícules possibles són: LA GRAN ILUSION DCP;
LA REINA DE ÁFRICA 35MM; SENDEROS DE GLORIA
35MM; CAPITAN CONAN 35MM
Joventuts Musicals de Sabadell

Didàctica musical entre febrer i març de 2019
Didàctica musical sobre la música de l’època a càrrec
de Josep Ma Serracant.
Biblioteques Municipals de Sabadell amb la col·laboració de Papers de Versàlia

Poesia. La setmana del 12 de novembre

Poesia de trinxera (1914-1918) a la biblioteca Vapor
Badia.
Recital poètic a partir de l’obra de poetes que van viure el conflicte de la I Guerra Mundial.
Fundació Bosch i Cardellach

Cicle de conferències al novembre
· L’impacte cultural a Espanya de la Primera Guerra
Mundial. Maximiliano Fuentes (UdG)
· Efectes de la Primera Guerra Mundial a Sabadell:

economia i societat. Esteve Deu (Fundació Bosch i
Cardellach)
· Cròniques d’una guerra: la premsa de Sabadell 19141918. Josep Alavedra (Fundació Bosch i Cardellach)
· L’Europa actual i l’Europa de la Gran Guerra. Francisco Veiga (UAB)
Ajuntament de Sabadell
Revista Arraona dedicada al període. Hi ha la possibilitat que els articles es converteixin també en xerrades.
Esbart Sabadell Dansaire. Possibilitat activitat amb
entitats de cultura popular que ja hi havia a l’època
com els gegants, els sardanistes, els cors de Clavé.
Sabadell Teatre Associació
Possible representació el dia de l’acte central.
UES. S’està treballant en una mostra de fullets, fotos,
manuscrits i documents de l’època que posin de manifest l’excursionisme d’aquell moment, que era el de
la descoberta. Com es feia i com es vivia.
Acadèmia Catòlica. Conferència a càrrec de Josep Lluís
Martin que explicarà la història de l’Acadèmia en
aquella època. I anirà acompanyada d’una petita exposició de documents bibliogràfics de l’època també.
Òmnium Cultural. Alguna activitat entorn el tema de
l’Any Fabra o de la Colla de Sabadell.
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DUES VESSANTS CULTURALS:
APROFUNDIMENT DE LA FE I CLUB DE LECTURA
Ara que la litúrgia ens invita a fer un salt qualitatiu en
la nostra vida de cristians, bo seria plantejar-nos el
que en diria un salt “endavant i enlaire” (lema de
Teilhard) en el tema global que sol quedar bastant
desatès en dos aspectes que es relacionen amb la cultura. Ara ho precisaré:
De fa anys que en dates que concretem mensualment
a l’Acadèmia tenim en plena vigoria dos impulsos sistemàtics de caire cultural. Passo a concretar-ne l’abast
i les particularitats.
En primer lloc, hi ha una sessió d’APROFUNDIMENT
EN LA FE en què treballem unes lectures que fan referència a la litúrgia de la Paraula, segons l’escaiença
pròpia dels diumenges. És una sessió d’una hora només, però intensa, a fi d’obrir nous horitzons en l’àmbit de la FE i de la praxis que se’n poden derivar. És un
grup obert que admet sempre un nou membre, ni que
sigui ocasional, que vulgui aprofundir la cultura de la
fe. Què vol dir cultura de la fe? Cultura ve de cultiu en
la seva pregonesa aquí en el fet de viure més plenament.
Perdoneu si dic que som una mica deixats en ordre a
exigir-nos un plus de coneixement i de convenciment
en allò que -fixem-nos en l’expressió- professem. Professar, confessar en veu alta voldrà dir, significar, adquirir més aspectes novedossos en relació a la nostra
fe. Aquesta només creix, expressant-la i compartintla amb unes persones que com nosaltres tenen el delit
de saber més i millor totes les ressonàncies bíblicolitúrgiques, a fi d’ampliar horitzons de l’experiència
de la fe. La fe sense cultiu explícit tendeix a fer-se
rutinària i a tenir poca incidència en el nostre haver.
Hi ha mestres que l’han interioritzat potser millor que
nosaltres i és lògic que vulguem saber com viuen i
expressen la seva fe. Hi ha aquí una difícil frontera a
definir entre el deure i el dret que tenim en referència
a la nostra fe. Llegeixi’s per on se vulgui, el que és clar

és que hauríem inicialment de fer un esforç d’autoobligar-nos a pertànyer a un grup que ens facilités
aquest creixement i salt qualitatiu en la nostra pròpia
evangelització. Poc és el preu, si realment en sortíssim
ben enriquits d’aquesta adscripció a un grup de fe
més cultivada.
I un altre aspecte en paral·lel i que fa referència a un
enfortiment de la nostra cultura general a través de
lectures que es deixaten també mensualment en un
CLUB DE LECTURA de llibres escollits per la seva vàlua
cultural, de contingut i del goig de trobar-li’n en una
posada en comú i que rebrà les aportacions d’altres
lectors tant de riqueses com de qüestionaments suscitats per les lectures de tothom.
Els percentatges de lectors són baixos, quan hauríem
de mantenir la curiositat per saber-ne més de tants
aspectes que la vida posa en consideració dels que
van amb els ulls ben oberts i amb un cor que sap
emulsionar aquests aspectes primordials de l’ésser: la
veritat, la bondat i la bellesa.
Tenir la possibilitat de compartir visions que sempre
seran complementàries és, com abans dèiem, tant un
dret com un deure d’anar creixent personalment. Aquí
hi ha una plural concordança, una sinergia entre allò
meu i el do que faig o em fa l’altre. La riquesa de
l’altre és una riquesa participada.
Aquest club de lectura -de cultura se’n podria dir- té
l’aval d’una experiència d’anys. Ens reunim mensualment, després d’haver llegit un mateix llibre, per espai
màxim d’una hora i mitja. Els que en som habituals
us invitem a fer-ne una experiència completa: lectura
pròpia i posada en comú És un grup obert i obridor
de la ment i del cor. El gust hi juga en seu paperàs...
Sereu ben rebuts, no cal dir-ho. Adscripció lliure, sense cap predefinició del pensar i del sentir propis.
Pare Balcells
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TEMARI DE VIDA CREIXENT – CURS 2017 – 2018
PRIMAVERA EN LA TARDOR DE LA VIDA
TEMA VIII - INSTRUMENTS EN MANS DE DÉU

Conte: El llapis.
Era una vegada que un nen estava mirant com el seu
avi estava escrivint una carta. En un moment donat li
preguntà:
–Avi estàs escrivint una història que ens ha succeït als
dos. És una història sobre mi?
L’avi deixà d’escriure, va somriure i li va dir al seu net:
–És cert, estic escrivint sobre tu. Però més important
que les paraules, és el llapis que estic usant. M’agradaria que fossis com ell quan siguis gran.”
El net intrigat va mirar el llapis, però no hi va veure
res d’especial. –Que té de particular aquest llapis?
L’avi va respondre: –Tot depèn de com miris les coses. Hi ha en aquest llapis cinc qualitats que si aconsegueixes mantenir, faran de tu sempre una persona
en pau amb el món:
Primera qualitat: Pots fer grans coses, però no oblidis mai que hi ha una mà que guia les teves passes.
A aquesta mà l’anomenem Déu, i sempre et conduirà
en una bona direcció.
Segona qualitat: De tant en tant necessites deixar
el que estàs escrivint i utilitzar la maquineta de
fer punta, això fa que el llapis sofreix una mica,
però a la fi estarà més afilat. Per tant has de ser
capaç de suportar alguns dolors, perquè et fan
millor persona.
Tercera qualitat: El llapis sempre permet que
usem la goma d’esborrar per tot allò que està
malament. Entén que corregir algunes coses
que hem fet, no és necessàriament quelcom
dolent, sinó quelcom important per mantenir-nos
en el camí de la justícia.
Quarta qualitat: El que realment importa en el llapis
no és la fusta ni la forma externa, sinó el grafit que hi
ha dintre seu. Per tant tingues cura del que succeeix
en el teu interior.
Cinquena qualitat: Sempre deixa una marca. De la

mateixa manera has de saber que tot el que facis en la
vida deixarà un senyal. Per això intenta ser conscient
de cadascun dels teus actes.”
Que la meva vida sigui útil per Déu i pels altres....
Aquest conte ens recorda quina ha de ser la nostra
vocació de persones grans i de Vida Creixent. No
tenir por i convertir-nos ara, en aquest temps de
tardor, en col·laboradors de Jesús.
L’avi del conte li recordava al seu net, les cinc qualitats del llapis: Podràs fer coses grans, si permets
que algú et guiï, podràs experimentar dolor quan
et facin punta, però això és necessari, corregiràs els
errors que facis, el més important està dintre teu;
deixaràs petjada per allà on hagis passat. Això és
precisament el que vol Jesús de nosaltres. Podem fer
coses grans, però sols si deixem que Déu i els altres
facin ús de nosaltres, i fins i tot, n’abusin; sentirem
dolor quan els problemes de la vida i les dificultats de
tota mena afilin la nostra vida, és necessari per créixer
i enfortir-nos, hem de corregir fraternalment i amorosament els errors que cometem, el millor de nosaltres
ho tenim dins del nostre cor. Deixem la nostra petjada de saviesa i experiència per allà on passem.
Que aquesta reflexió ens ajudi a comprendre que cadascú de nosaltres som persones especials, amb habilitats i talents únics. Tots necessitem afilar-nos constantment per a complir els nostres propòsits. Mai hem
de deixar-nos vèncer pel descoratjament, com el llapis. Hem de recordar sempre que la part més important del que som està dins de nosaltres.
Resum del text de Mn. Joan Manel Bajo,
consiliari de Vida Creixent a Tortosa.

El grup de Vida Creixent es reuneix a la nostra
entitat el tercer dimecres de mes, a les 6 de la tarda.
Hi són convidades totes les persones en edat de
jubilació.
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AMICS DE SANT CRISTÒFOL
Els Amics de Sant Cristòfol estan preparant i comentant la
festa del proper 10 de juliol del 2018.
Creiem seguir la
mateixa festa tradicional de cada any,
comptant amb els
Amics de la Vespa
Club, Club 600 i
tots els col·laboradors i anunciants
que ajuden a fer la
cercavila.

FUNDACIÓ VICENTE FERRER
El 14 de gener d'enguany, va tenir lloc la primera cursa Solidària a
Sabadell, el Cros de Sant Sebastià, al parc Catalunya i organitzat per
la JAS.
Els participants a la carrera popular ho van fer en benefici de la Fundació Vicente Ferrer i es destinaran al projecte de la compra de bicicletes. L'objectiu era ajudar als nens i nenes de l'Índia a través de
l'atletisme.
Els guanyadors de la cursa van ser l’Oriol Ramírez i la Mª Jesús Arango.
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Durant l’acte hi haurà un mostrador amb els quaderns “Cuinar en temps de crisi” i
“Tornar als remeis de sempre” de fra Valentí Serra. S’oferirà un pom d’herbes remeieres als assistents.

ANIVERSARI

El passat dissabte 17 de març, l’esplai La Teranyina,
juntament amb l’esplai La Branca, vam celebrar els
nostres 35 i 30 anys respectivament, organitzant una
Festa Major.
Aquesta va tenir lloc a la plaça de la Creu Alta. Vam
començar la tarda amb un contacontes, on avis i àvies, monitors i monitores, exmonitors i exmonitores i
mares i pares van explicar-nos un munt d’històries,
cadascú amb el seu propi estil.
A continuació els infants van poder participar en diversos tallers: softcombat, maquillatge, manualitats i

circ, entre d’altres.
I aquí no va acabar la festa, cap a dos quarts de 9 del
vespre va iniciar-se la cercavila, on hi van participar
els Bandtumbats, les Bruixes del Nord, els Gegants de
la Creu Alta, la Colla Gegantera del Rodal, els Grallers
de Badeia, els diables de la Creu Alta, el Gegant Tèran
de l’esplai La Teranyina i els Capgrossos de La Branca.
La cercavila es va tancar amb una batucada i els concerts.
Va ser una festa molt agradable, plena d’alegria, somriures i l’energia pròpia dels esplais.
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CAMINADA 6 DE MAIG

L’Esplai La Teranyina hem organitzat una jornada solidària amb Guinea Bissau el dia 6 de maig. Es tracta
d’una caminada solidària pels voltants del Torrent dels
Colobrers (9 km), un concert de música tradicional
africana i una botifarrada per acabar!
Us animem a participar en aquest dia on tots els beneficis es destinaran a la construcció de pous d’aigua
potable a Guinea Bissau. Els preus són de 8 o 13 euros segons si voleu dinar o no.
Us hi podeu inscriure a:
www.ticketea.com/entradas-tourcaminada-solidaria-per-guineabissau/
o cada divendres a la secretaria de
l’esplai (carrer de Sant Joan, 20) de
18,30 a 20,00 hores.
Més informació al web:
www.celateranyina.org
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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.

hi posem l´enciam i el tomàquet picat ben petit. La
clara de l’ou cuit i la maionesa. Amb tot, es fa un
farcit i s’omplen els pebrots del piquillo.
S’acompanya d’una mica d’enciam o algunes verduretes. A punt!

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.
A Dieta Ideal ens agrada fer plats bons, ràpids i ara
que comença la calor, plats fresquets. Us oferim aquest
mes una recepta molt fàcil de fer:
Segur que us agradarà!
PEBROTS DEL PIQUILLO FARCITS
Ingredients: pebrots del piquillo, enciam, peix blanc
cuit o tonyina, maionesa, ou dur i tomàquet.
Es pica petit el peix (podria ser també varetes de cranc),

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!

