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CONCURS MENSUAL (MAIG 2018)
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d’objectes més
grans.

Tot un desafiament
tècnic per descobrir-
nos un món petit,
diferent del que po-
dem percebre a sim-
ple vista.

En aquest mensual,
han participat 24
autors amb un total
de 47 obres presen-
tades.

FOTOS I
CLASSIFICACIÓ:

4

Tema: MACROFOTOGRAFIA
La macrofotografia és un tipus d’imatge fotogràfica en què la mida del subjecte/objecte fotografiat és igual
o inferior a la del sensor electrònic que captura la imatge, permetent revelar objectes molt petits o bé detalls

1r. 30 punts - foto de Gilbert
López

2n. 29 punts- foto de Salvador
Garriga

3r. 29 punts - foto de Miguel
Martínez Palacín

4t. 27 punts - foto de Andreu
Soler

5è. 26 punts - foto de José Luis
López Montejano

6è. 26 punts - foto de Carlos
Andrés
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EDITORIAL
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Per al proper dijous dia 14 d’aquest mes de juny, hem convocat la
nostra assemblea general de socis, en el decurs de la qual us oferirem
un ampli informe de les activitats més rellevants de l’Acadèmia, tant
de les que s’han dut a terme aquest curs, com de les previstes per al
període 2018-2019, en què ja som.

També en aquesta reunió, el nostre tresorer exposa i sotmet a l’apro-
vació de l’assemblea els comptes de l’exercici 2018 i el pressupost per
a l’any 2019. En una carta a part, juntament amb aquesta revista, us
n’enviem l’ordre del dia i l’hora de convocatòria.

Per a nosaltres és d’una importància vital que hi pugueu assistir, ja
que de tots vosaltres depenen les decisions que hi prendrem, i, de
retruc, el futur de la nostra entitat.

En revistes anteriors us hem anat informant de les activitats portades
a terme per les nostres entitats, col·lectius i seccions, però és en aquesta
reunió a on hi exposem un informe més complet i detallat de les
entrades i sortides d’entitats, reformes internes del nostre edifici, te-
mes de personal i serveis, modificacions i canvis d’espais i sales... en
fi, tot el que la vida de l’Acadèmia ha representat aquest curs.

No voldríem acomiadar-nos sense desitjar-vos un molt bon estiu i
que gaudiu plenament de les vacances, ja que, com bé sabeu, aques-
ta revista fa el descans estiuenc de cada any, fins al mes d’octubre,
que sortirà novament.

La Junta Directiva

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 convo-
catòria i a dos quarts de 8 en 2a. convocatòria.

US HI ESPEREM!

RECORDATORI ALS SOCIS

BANC DE SANG I TEIXITS

Propera donació de sang
El dilluns dia 11 de juny de 2018
de 5 a dos quarts de 9 del vespre
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A Sabadell el diumenge 6 de maig vam fer la camina-
da solidària per recaptar fons per la construcció d’un
pou d’aigua potable per a Geba a Guinea Bissau.
Organitzada pel Grup d’Esplai La Teranyina a través
d’un conveni de col·laboració amb la nostra associa-
ció per tal d’aportar conjuntament el nostre granet de
sorra per millorar la qualitat de vida dels habitants de
la regió de Bafatà a l’Est de Guinea Bissau. Vam sortir
a les 10 del matí de Sant Vicenç de Jonqueres per fer un
recorregut de 9 km pel rodal de Sabadell com el Torrent
de Colobrers, la Font de la Tosca i la masia de Togores
entre d’altres i encara que el temps no ens va acompa-
nyar i la pluja no ens va donar treva va ser una expe-

riència molt divertida i molta gent s’hi va apuntar i hi
va haver una bona convivència. Després de la caminada
es va obsequiar als participants amb collarets i polseres
típiques de Guinea Bissau, portades expressament del
país africà i pagades pel Grup d’Esplai La Teranyina.
A l’acabar l’excursió ens vam trobar tots a la 1 del
migdia a la seu de l’Acadèmia Catòlica per escoltar
música tradicional guineana i africana. Va actuar el
músic independent de Cassamance (Senegal) Coma
Dari, Míster Caro Djalo (JAAA), Daniel mamadu Selo
Bari (Djedjé), Mu Nbana músic 100% africà i Míster
Alex Ibraima Bari que canta música tradicional gui-
neana. Al concert estava present la Sra. Victòria Cabral
Presidenta de l’Associació de Dones Guineanes de Lleida
i el Sr. Umaru Gano Portaveu de l’Associació de Bissau
Guineanos de Catalunya. Article de Buba Balde.

CAMINANTS SOLIDARIS COM ELS CATÚFOLS D’UNA SÍNIA
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HEM REVISCUT AL COR DE LA NOSTRA CIUTAT LA LLEGENDA DEL NOSTRE SANT PATRÓ
El 23 d’abril, diada de Sant Jordi, patró de Catalunya,
és també, a la nostra terra, lluny
de miratges comercials inventats
que ens volen imposar, el dia  dels
enamorats.
Encara que actualment regalem
roses a moltes persones del nos-
tre entorn, aquest costum, que
ve del segle XV, era  d’obsequiar
l’estimada amb una rosa verme-
lla. A la Barcelona  medieval, se
celebrava la fira dels enamorats,
i, al voltant del Palau de la Generalitat, ja s’hi instal·-
laven paradetes de venedors d’aquesta flor.
Això ens porta a l’arrel d’aquesta tradició, que és la
versió catalana de la llegenda de Sant Jordi.
Conta la llegenda que el cavaller, per  salvar la prin-
cesa de ser devorada pel  ferotge drac, en ardit com-

GRUP DE LECTURA
El quart dimecres de mes, dia 27 de juny, es farà la
reunió que dirigeix el Pare Josep M. Balcells, esco-
lapi, pel comentari del llibre “NOBLEZA DE
ESPÍRITU” (UNA IDEA OLVIDADA), de l’autor Rob
Riemen, fundador i president del Nexus Institut,
creat l’any 1994 i que té vocació Internacional com
objecte de fomentar el debat filosòfic i cultural i la
reflexió intel·lectual.
La sessió tindrà lloc a la Sala de Juntes de les 7 de
la tarda a dos quarts de 9 del vespre.

GRUP D’APROFUNDIMENT DE LA FE
Aquest grup que segueix dirigint el Pare Josep M.
Balcells,escolapi, es reunirà el primer divendres de
mes, dia 1 de juny, a dos quarts de set de la tarda,
a la Sala gran de la Junta.
Tothom interessat hi és convidat.

bat, va travessar el cor de la  malvadafera amb el seu
esmolat ferro. A terra, on queia
la sang que brollava abundosa-
ment de la córpora de la bèstia
ja morta, en va néixer un roser
de roses vermelles que cada mes
d’abril floria  esponerosament.
Fidels a la tradició, Mans Uni-
des de Sabadell, cada 23 d’abril,
obre la seva paradeta de roses i
roserets. Aquest any hem tornat
a gaudir d’un temps primaveral

que ha animt  una gran munió de passejants a omplir
l’espai del Passeig de la Plaça Major destinat a la ven-
da de llibres i roses. Com altres anys, aquest, també
hem esgotat totes les existències.
Hem tingut molts visitants, als qualss’oferien roses o
roserets, i que podien fer un donatiu.
Mans Unides de Sabadell agraeix a tothom la seva
generositat. La recaptació obtinguda serà destinada
al projecte que aquest any tenim obert a Colòmbia.



ELECCIONS A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AGRUPACIÓ
El fins ara president Joan González entrega el relleu
de l’entitat, després de dotze anys de plena dedicació,
a una nova Junta amb molts nous projectes.
Ahir es van reunir tots els socis de l’Agrupació de Pes-
sebristes de Sabadell en Assemblea General Ordinària
a la Sala d’Actes de l’Acadèmia Catòlica, però en aques-
ta ocasió no només es van tractar els temes habituals,
sinó que a més a més hi havia eleccions, ja que la
legislatura de l’actual Junta Directiva presidida per Joan
González i Salvans concloïa aquest any i se n’havia
d’escollir una de nova.
A través de tres legislatures, en Joan González ha lide-
rat l’Agrupació durant dotze anys, en els que hem pogut
veure com l’entitat ha crescut i s’ha introduït cada
cop més a la ciutat així com ha viatjat a diferents
indrets, tant del territori espanyol com per Europa ex-
portant pessebres de diversos artistes de l’entitat. En
la darrera AGO ja va anunciar però que aquest any es
retiraria del seu càrrec i fa uns mesos en convocar l’as-
semblea que va tenir lloc ahir es va reafirmar convo-
cant eleccions i donant pas a noves candidatures per
agafar-ne el relleu.
Finalment a les eleccions que van tenir lloc ahir doncs,
només s’hi va presentar una candidatura amb Fran-
cesc Bartolomé i Padrós al capdavant, que durant
aquests últims quatre anys ha exercit com a vicepre-
sident de l’Agrupació i qui ha decidit seguir treballant

sent en els diferents actes de la ciutat, no tancant-se
només al que a èpoques nadalenques es refereix.
En el discurs del nou president va parlar d’objectius
en els quals vol treballar durant aquesta legislatura
que acabarà ja en el 2022. La ja esmentada transpa-
rència juntament amb la millora i actualització de tots
els sistemes de comunicació de l’entitat va ser consi-
derada com el pilar fonamental per seguir endavant
amb l’associació. També va donar molta importància
a la cohesió de l’entitat, dels seus membres i de la
importància del relleu generacional que suposa l’ober-
tura de portes a escoles i el foment del pessebre a tra-
vés d’elles així com una reforma en el Concurs Local
de Pessebres que aquest any passat va celebrar la seva
90a edició.

6

per l’entitat posant-s’hi al capdavant amb
molts projectes i idees noves.
Després d’unes votacions que mostraren
el recolzament per part dels socis amb una
majoria de vots a favor, l’acte va concloure
amb el traspàs de poders per part de l’an-
tiga Junta Directiva a la nova, la qual
aposta per una gestió de transparència
absoluta en el dia a dia de l’entitat i per
l’increment de participació dels socis amb
l’entitat i a la vegada d’aquesta amb la
ciutat, fent que l’Agrupació de Pessebris-
tes de Sabadell cada cop sigui més pre-

Francesc Bartolomé (esquerra) rebent el testimoni
de part de Joan González (dreta)
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LLUC TORCAL: FE I FÍSICA QUÀNTICA
per Joan Rios. Comissió del 150 aniversari de la Puríssima

Com a continuació dels diferents actes de commemo-
ració del 150è aniversari de la parròquia de la Puríssima
Concepció de la nostra ciutat, el passat dia 5 d’abril
es va realitzar, en l’auditori de la mateixa parròquia
una conferència sobre Fe i Física Quàntica. El ponent,
Fra Lluc Torcal, que fou prior del Monestir de Poblet,
i actualment és procurador general de l’orde cister-
cenc i del director del projecte Comos Poblet. És lli-
cenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autò-
noma de Barcelona, doctor en filosofia per la Pontifícia
Universitat Gregoriana de Roma.
Amb un auditori completament ple, el ponent va fer
referència al fet que durant segles els humans vàrem
intentar comprendre el món a partir del que podíem
veure i sentir. Les coses que no podien explicar-se
d’aquesta manera, com els astres, l’origen del món o
la immensitat de l’Univers, les interpretàvem a través
de mites i la religió. No fou fins al segle XVI que es va
començar a entendre el món a través de la ciència i a
finals del segle XIX, els científics varen descobrir que
la major part dels fenòmens que ocorren al nostre món
es podien explicar a través de les matemàtiques, grà-
cies a les quals es varen poder fer grans avenços en el
camp de l’enginyeria, la indústria i l’astronomia.
És entre els anys 1900 i 1930 que es desplega la for-
mulació de la física quàntica, ciència que estudia els
fenòmens des del punt de vista de la totalitat de les
possibilitats,  de gran eficiència en la descripció dels
fenòmens atòmics, de la llum, dels fluids i dels super-
conductors que van descobrir que ones i partícules
són entitats incomprensibles amb la física clàssica.
En la seva conferència, fra Lluc Torcal  va manifestar
que ha estat en aquests últims anys que la física i la
mecànica quàntica ha revolucionat la manera de veu-
re el món físic: conceptes com matèria, energia, me-

mats per aquesta teoria física. Alguns fins i tot han
vist en aquesta teoria una forma d’obrir la porta di-
recta a l’acció de Déu en el món. El ponent va intentar
fer entendre com no hi pot haver una acció directa de
Déu en el món de la física, llevat de concebre Déu com
un tapaforats, tot i que la reflexió sobre els proble-
mes que planteja aquesta física i les noves perspecti-
ves que s’obren, de manera indirecta, obren un dià-
leg on Déu pot fer-se present sense que això suposi
una concepció de Déu que renegui de la seva trans-
cendència.
La física quàntica és una de les teories més sorpre-
nents i exitoses de la història, però també de molt
difícil comprensió. Per intentar facilitar la compren-
sió, el ponent Lluc Torcal, va fer referència a la metà-
fora del gat Schrödinger que el mateix científic
Schrödinger va popularitzar l’any 1935, i que d’una
manera simplificada consisteix en: Un gat es troba
tancat en una caixa totalment opaca, on hi ha present
una ampolla de mortífer verí, dins a la que s’hi injec-
ten determinades partícules radioactives, que segons
per on passessin podrien trencar o no l’ampolla, per el
que mentre no obrim la caixa es pot considerar que el
gat està viu i mort al mateix temps i fins que no s’obre
la caixa no se sap si el gat està viu o mort.

Nota al lector: Aquells que estiguin interessats a
ampliar el coneixement de la Física i Mecànica Quàn-
tica els recomanem, entre d’altres, els llibres: Déu,
Cosmos, Caos, de David Jou, i també del mateix au-
tor, Introducción al mundo cuántico o l’editat en for-
mat d’àlbum il·lustrat Mi primer libro de Física Cuántica
de l’editorial Joventud.

sura, relació, interacció... han
estat completament transfor-
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Va ser dilluns 14 de maig de
1882 segon dia de les festes de
l’Aplec de la Salut, quan el Dr.
Feliu Sardà i Salvany, consiliari de
l’Acadèmia Catòlica, impulsa a la
joventut catòlica i a un gran nom-
bre de devots sabadellencs a pu-
jar en pelegrinatge a peu al San-
tuari per retre homenatge a la
Patrona de la ciutat, la Mare de
Déu de la Font de la Salut, amb
la celebració d’una missa solem-
ne que ell mateix va presidir.
L’any 1981 va ser la coordinado-

136 ANYS DE LA MISSA VOTIVA DE LA SALUT
ra de Joves cristians que organitza
la primera Vetlla a Santa Maria, el
dissabte a les 9 del vespre, que en-
guany ja ha complit el 37è aniversa-
ri com a preparació i pòrtic de les
festes de l’Aplec.
Aquest any ho hem celebrat també
un dilluns 14 de maig com fa 136
anys amb una multitudinària avin-
guda de gent per visitar la nostra
verge i assistir la missa votiva de la
ciutat celebrada al migdia i presidi-
da pel bisbe Josep Àngel Saiz
Meneses.

Església Ortodoxa Romanesa de Sabadell va mantenir una trobada amb tots els sacerdots ortodoxos romanesos
a Catalunya. 

La reunió va tenir com
a tema la discussió
sobre l’església de la
diàspora i temes pas-
torals. 
Present als sacerdots
les belles icones que
adornen l’església Or-
todoxa Dominical
Romanesa a Sabadell.
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Un any més, el 23 d’abril es van omplir els carrers de
gent passejant amunt i avall buscant el llibre desitjat
i la rosa més bonica. I, de nou, el voluntariat de SID
Moskitia vam muntar una paradeta a la fira de Sant
Jordi de Sabadell.
A la paradeta de SID Moskitia s’hi podien comprar
roses naturals i llibres a molt bon preu, gràcies a la
donació de particulars i de la llibreria P.Books, que
ens va  regalar una bona pila de llibres per a lectors de
totes les edats. La campanya de Sant Jordi, però, es va
iniciar uns mesos abans: Des de primers d’any, a la
nostra oficina al primer pis de l’Acadèmia Catòlica

UN SANT JORDI  PLE DE SOLIDARITAT
A  la paradeta de SID Moskitia s’hi podien comprar roses naturals i llibres a molt bon preu, gràcies a
la donació de particulars i de la llibreria P.Books, que ens va  regalar una bona pila de llibres per a

lectors de totes les edats. Els diners recaptats serviran per continuar garantint l’estabilitat dels
projectes educatius i sanitaris a La Moskitia d’Hondures.

vam començar a preparar guardioles amb punts de
llibre fets a mà que vam distribuir per diferents nego-
cis de la ciutat: La Llar del Llibre, la Tècnica, Copisteria
Figuerola, la floristeria Flors i Violes, la residència
Allegra... i, durant el mes d’abril, el CE Ramar 2 va fer
roses de roba que els estudiants de 3r d’ESO van oferir
als seus companys dels altres cursos.
Els diners recaptats serviran per continuar garantint
l’estabilitat dels projectes educatius i sanitaris a La
Moskitia d’Hondures.
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Angel Guimerà, 9
Tel. 678 55 77 05

SABADELL
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cable tasca d’edició discogràfica, amb sis col·leccions
engegades: “Sardaxou” on enregistrem les versions a

ritme de sardana de la Contem-
porània, editades en nou compac-
tes. “Contemporanis” és una tria
deliberada de sardanes d’autors
vius, editades en vuit compactes.
“L’Audició” on es reprodueixen
sardanes senceres, editades en cinc
compactes. “Fent Amics” s’enre-
gistra conjuntament amb una al-
tra formació musical, editades en
dos compactes. “Èxits.0” on es re-
cullen les peces més populars, evo-
cant el format single, editades en
dos compactes. “Dedicats” amb la
qual hem ofert a tot aquell que

desitgi enregistrar la seva sardana la possibilitat de
patrocinar una part de l’enregistrament, editades en
dos compactes.

La Contemporània és una cobla solidària. Des de l’any
2007 destina els guanys de la venda dels enregistra-
ments dels discs a l’entitat Mans
Unides (ONG) i participa actuant en
l’encesa d’espelmes pels volts de
Nadal. Ha actuat altruísticament a
l’Hospital de Sant Joan de Déu de
Barcelona i participarà en un con-
cert benèfic a favor de la investi-
gació de la fibromiàlgia i de la sín-
drome de la fatiga crònica en el
Saló d’actes de l’Hospital de la Vall
d’Hebron de Barcelona.
L’Obra del Ballet Popular ens va
atorgar el Premi a les Iniciatives
Renovadores 2004. La Federació
Sardanista de les Comarques de
Lleida ens va atorgar el Premi Rotllana 2011 per l’apor-
tació festiva a la sardana.
Des de la Contemporània portem a terme una desta-

COM L’AIGUA D’UN MAR ANTIC
A la coral La Industrial acabarem el curs amb un re-
cital, serà el diumenge 17 de juny, a dos quarts de set,
a la sala d’actes de l’Acadèmia Catòlica.

Hi haurà cants d’arreu del món, però també una sar-
dana i una havanera. Una havanera blava com l’aigua
d’un mar antic, blanca d’escuma, dolça com l’aire,
gris de gavines, daurada d’imatges, vestida de nit.

Una havanera que ens farà somiar en la platja ideal
per aquest estiu. Acadèmics i amics, hi sou tots con-
vidats.

CRÒNICA DELS FETS
El dissabte 7 d’abril, vam anar a la Conca de Barberà,
a l’Espluga de Francolí, al peu de les muntanyes de
Prades. Va ser viure el món rural català, antic i mo-
dern, en un magnífic museu tot nou. Us el recoma-
nem. Vam aprendre moltes coses amb el que vam viure
i amb les interessants explicacions. Vam seguir cap Vi-
lanova de Prades, que és un  poble petit i bonic com els
d’abans. En una casa de colònies ens van preparar una
calçotada i vam conèixer la família que ho portava. El
pare, filòsof, ens va explicar com havia deixat la costa
per anar a viure tranquils a aquell poble tan xic.

SARDAXOU
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PARKS ROSA
tiu obligada a suspendre les
pràctiques racistes. Poc més
d’un any després, el Tribunal
Suprem va declarar inconsti-
tucional la segregació en el
transport. Però Parks va per-
dre la feina i, amb la seva
família, va haver d’emigrar a
Detroit, al nord del país, on
va morir l’any 2005, no sense
haver rebut, el 1999, la Me-
dalla d’Or del Congrés dels Es-
tats Units, la màxima distin-
ció del país, després d’una
vida de lluita contra el racis-
me i les desigualtats.

El dia 12 de juny, el Movi-
al calabós i a pagar una multa
de 14 dòlars. Segons altres ver-
sions, el conductor va foragi-
tar Parks de l’autobús, que va
marxar deixant-la a terra. Fos
com fos, generalment es con-
sidera que aquesta va ser l’es-
purna del moviment pels drets
civils en els Estats Units.
Des de la presó, Rosa Parks va
fer servir la trucada telefònica
a què tenia dret per posar-se
en comunicació amb l’alesho-
res poc conegut pastor Martin
Luther King, d’una petita es-
glésia baptista de la ciutat.
King va col·laborar en l’orga-
nització d’un boicot als auto-
busos que va portar la com-
panyia gairebé a la bancarrota,
la qual es va veure per tal mo- Rosa Parks (Font: Photo12/UIG/Getty Images)

El dia 1 de desembre de 1955,
Rosa Parks, 42, una modista
negra de Montgomery,
Alabama, va agafar l’autobús
per tornar a casa. Hi va com-
prar el tiquet i es va dirigir
no a la zona exclusiva per als
blancs, no a la zona reserva-
da als negres, sinó a un espai
de fileres d’entremig on els
negres podien seure amb la
condició que no hi viatgés
cap blanc dret. Però Parks va
decidir no cedir el seu seient
a aquell home blanc que li va
dir que la zona per a blancs
era plena. La seva fermesa va
portar Parks a passar cinc dies

ment Ecumènic de Sabadell i
l’Associació Diàleg Interreligiós
Sabadell (ADIS), en un acte sen-
zill, retran homenatge a Martin
Luther King, en commemoració
dels cinquanta anys del seu as-
sassinat. S’hi farà una lectura del
famós discurs “Tinc un somni”
(en anglès I have a Dream). Però
en homenatjar el pastor King,
també tindrem als nostres cors
el nom de Rosa Parks i els d’al-
tres dones, com Ida Wells-
Barnett, Irene Morgan o Clau-
dette Colvin, que l’havien
precedida en la lluita contra la
segregació racial als transports
públics i en favor dels drets ci-
vils.

Antoni Ibáñez-Olivares

Rosa Parks amb Martin Luther King
en segon pla (Font: ca.viquièdia.org)



TEMA X
DEIXAR EL MÓN MILLOR QUE L’HEM TROBAT
��������	
��������

Diu una llegenda americana que hi havia una vegada
una tribu índia acampada al costat de la seva Munta-
nya Sagrada. El cap de la tribu era molt gran i estava
molt malalt.
Un dia cridà els seus tres fills i els digué: Estic a punt
de morir, i un dels tres m’ha de succeir. Vull que pu-
geu al més alt de la Muntanya Sagrada i em porteu el
més bon regal. Aquell dels tres que em porti el millor
regal serà el nou Cap. Marxaren
els tres joves i al cap d’uns dies
retornaren al campament.
El primer a tornar fou el fill gran,
que portava entre les seves mans i
amb gran cura i delicadesa, una
estranya flor extraordinàriament
formosa.
El segon dels fills tornà portant una
pedra tota de colors, suau i rodo-
na, polida per l’aigua i el vent.
El tercer en retornar fou el més
petit, i apropant-se al pare li digué: “Jo no t’he portat
res. Des de dalt del cim de la Muntanya Sagrada vaig
poder veure que a l’altra banda hi ha unes prades
meravelloses, plenes d’herba verda i de grans boscos.
Hi vaig veure un gran riu i un llac d’aigua
molt cristal·lina. Vaig tenir la visió d’on es
podria instal·lar la nostra tribu per tenir una vida més
digna. He quedat tan bocabadat pel que vaig veure,
que no he pogut portar cap cosa. Res no em pareixia
bonic. Perdona’m pare”
L’ancià pare, mirant-se’l amb tendresa i somrient-li,
va contestar al seu fill petit: “Tu seràs el nou Cap del
nostre poble, perquè tu ens has portat el regal de la
visió d’un món millor”.

Horitzons ben oberts
El fill petit del conte li diu al seu pare, que no ha

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

portat cap regal perquè els seus ulls han contemplat
allà en l’horitzó el futur de la seva tribu. Aquest final
ens porta a valorar quin ha de ser el nostre horitzó en
la tardor de la nostra vida de persones i de cristians.
La nostra pujada a la Muntanya Sagrada al llarg de
tota la vida ens ha portat a contemplar uns horitzons
ben oberts, com el trobar-nos formant part de Vida
Creixent, el qual és un moviment de gent esperançada
i no pas ofegada per la tardor de la vida.
Des de la gent gran, i per la gent gran, per ser el que
som, però ser-ho de veritat, grans no sols en edat,

sinó també en l’amistat,
l’espiritualitat i el servei.
Volem mantenir el cor
jove perquè encara ens
veiem amb forces de
contribuir a deixar la nos-
tra casa de tots millor que
nosaltres l’hem trobada.
Encara ens veiem en cor
d’assumir responsabilitats
tant en la societat com en
l’Església.

Ens sentim encara membres de la cordada de la vida,
que agermanats sota els signes de la fe, l’esperança i
l’amor, com cantem en la cançó, ens trobarem amb el
nostre germà gran Jesucrist i amb el Pare.
Com deia el poeta Jorge Manrique, en les famoses
“Coplas a la muerte de su padre”: “Nuestras vidas son
los rios que van a dar a la mar que es el morir...”, però
abans d’arribar al mar, aquests rius han de deixar unes
ribes molt fèrtils i fecundes.

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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FESTA DE SANT CRISTÒFOL 2018
DIA 10 DE JULIOL
18 hores - Concentració de vehicles a la plaça de Sant
Salvador de Sabadell.
19 hores – Benedicció per Mn. Alfons Puig i sortida

de la cercavila pels carrers de Sabadell, acompanyats
per l'abanderada la nena Laia Garcia Carceles.
20 hores – Missa solemne dedicada a Sant Cristòfol i
als amics difunts que ens han deixat durant l'any,
acompanyada per la missa, la coral i els amics de l'acor-
dió amb l'arribada de la cercavila.
21 hores – Concert d'havaneres i altres cançons, can-
tades per la coral Amics de l'Acordió davant de l'es-
glésia de Sant Salvador.
22 hores – Cremat i coca per a tothom.
Nota: els assistents a la cercavila rebran la coca i la
medalla d'enguany.
Queda pendent de concretar el sopar de germanor, que
conjuntament amb el gremi de tallers de Sabadell i
comarca, on es farà l'entrega de guardonats.

La junta directiva
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L’esplai La Teranyina ja es prepara per a les activitats d’estiu
del 2018.
Ara encara ens queda acabar el curs, fins al 16 de juny amb
un bon dinar teranyinenc, i després venen les esperades co-
lònies d’estiu, que aquest any seran a la casa de colònies
Cal Petit, de Vilanova de Meià, del 15 al 28 de juliol, en les
quals posarem fi a un any ben complet en el qual hem ce-
lebrat els nostres 35 anys!
Després comença EL CASAL D’ESTIU, que va del 25 del juny
al 13 de juliol, i del 27 d’agost al 7 de setembre.

Horari: L’horari és de les 9 del matí (amb servei d’acollida a
les 8,00) a les 17,30 (amb possibilitat d’allargar fins les
18,00). Els que només vingueu matins s’acabarà a les 14,00,
o a les 15,30 si es queden a dinar i marxen després.

Com és una super setmana de casal?
- De dilluns a dimecres es fan diferents activitats i tallers i es
va a la piscina de Can Marcet. A les tardes, es segueixen les
activitats o es pot ajudar amb els deures d’estiu.
- El dijous es fa una excursió sorpresa.
- El divendres es fan activitats variades a La Bassa.

El preu: - Preu setmanal amb dinars — 115 euros
- Preu setmanal sense dinars — 95 euros
- Preu matins — 80 euros
- Dinar — 8 euros/dia.
- Descompte del 10% a partir del 3r germà o en inscriure’s
les tres setmanes.

Contactes:
Miquel Rojas (687138741) – miquel888@hotmail.com.
Pau Alabau (662924178) – palapere@gmail.com.
Paula Martínez (652896041) – martinez.llonch@gmail.com

JA S’ACOSTA L’ESTIU!
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Visió d’un paisatge, d’un mas i d’uns arbres
vells tots fets amb la tècnica d’aquarel·la.

Tot això pintat en les classes de pintura del
nostre professor Miquel Vallhonrat els dimarts a
la tarda a l’Acadèmia.

CURS DE PINTURA - EL PAISATGE

Vine a provar una classe
sense compromís,

els dilluns de 19 a 21 h
a l’Acadèmia Catòlica

Inf: 648 707 686
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Farem una vinagreta amb oli, vinagre, sal, pebre, una
punteta de mostassa, una mica de mel i una mica d’ai-
gua. Amanirem bé.
Muntarem amb un motlle i adornarem amb uns brots
verds i amb les gambetes. 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 conèixer-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 comple-
xos 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:

TIMBAL DE LLEGUMS AMB QUINOA I GAMBETES

Ingredients: quinoa cuita, gambetes pelades, monge-
tes cuites, tomàquet, enciam, oli, vinagre, sal, pebre,
mostassa, mel i aigua.

En una paella sofregir les gambes i reservar per a des-
prés. Coure la quinoa, escórrer i reservar. En un bol
barrejar les mongetes, la quinoa i el tomàquet picat.


