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L’Acadèmia
Catòlica

posa a disposició
participacions de 5
euros de La Grossa
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CONCURS MENSUAL (JULIOL 2018)
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Tema: SABADELL
En aquest mensual, i a les
portes de la Festa Major,
hem volgut posar en re-
lleu la nostra vila, fo-
tografiant-ne indrets,
edificis emblemàtics, ma-
nifestacions culturals de
qualsevol caire i estil que
identifiquin fàcilment la
ciutat de Sabadell.

En aquesta edició, hi han
participat 27 autors, amb
un total de 54 obres pre-
sentades.

Fotos i classificació:

1r. 30 punts - foto de
Joan Maria Rubió
2n. 28 punts- foto d’An-
toni López Comas
3r. 26 punts - foto de
Daniel Graell
4rt. 26 punts - foto de
Luciano Pita
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5è. 24 punts
- foto de Te-
resa Robles
6è. 24 punts
- foto d’An-
tonio López
Guardia.

Els Amics de
Togores

posa a disposició
participacions de 5
euros de La Grossa
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Comencem aquest nou curs, amb bones noticies, ja que  s’han incor-
porat dos col.lectius més a l’Acadèmia. Es tracta  del grup de patchwork,
que  ocuparà la sala de manualitats de la planta baixa, i d’una asso-
ciació de Teòrics Tèxtils que ocuparà la sala de Mn. Geis. A tots ells
la nostra més sincera benvinguda, procurarem que us trobeu com a
casa

Amb aquests dos grups  ja passarem la trentena de col·lectius a l’Aca-
dèmia, cosa que ens omple d’orgull i satisfacció.

En aquesta primera revista, us informem també del programa d’actes
de la Taula d’Entitats, que començaran aquest mes d’octubre i dura-
ran fins al gener. Us en recomanem la seva lectura i assistència als
actes organitzats. Com podeu veure, l’Acadèmia hi participa amb
una exposició que farem a partir del 25 de novembre i una conferèn-
cia que es durà a terme el dia 17 de gener del 2019.

Arranquem una nova etapa de la nostra revista, com sempre amb
tota la informació de les nostres activitats, i amb els col·laboradors,
que no ens deixen de soprende cada dia amb nous articles de temes
d’actualitat.

La Junta

El dilluns dia 11 de juny hi va
haver a l’Acadèmia Catòlica

les següents donacions:
Donants: 36   Oferiments 41

A tots, moltes gràcies!
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El dissabte 25 d’agost de 2018 l’«Asoc. de Gui-
nea Bissau i simpatitzants de Sabadell»
(ASOCGBSS) hem celebrat a l’Acadèmia Catò-
lica la Festa de Tabaski, que és la festa del xai
de la Comunitat Musulmana. Ho hem fet jun-
tament amb el col·lectiu de Dones d’Àfrica Ne-
gra de Catalunya.
La festa s’ha animat, amb la participació entre
d’altres, del músic independent senegalès Koma
Dary.

Jordi Afonso, Secretari de ASOCGBSS.
Unidade, Luta e progresso.

LA FESTA DE TABASKI

“Jo no sé cantar” va ser la resposta quan li van dir
d’entrar a la coral, “No hi fa res, ja te n’ensenyarem”.
I pensant que a més “no distingeixo les notes, no encerto
el to, la meva veu és ridícula, no va amb la meva per-
sonalitat, en fi, que no li dono cap mèrit a la meva
veu. Segur que si em fan una prova de veu, em descar-
taran de seguida, més valdrà que no ho facin.”
Passat un temps, fent tècnica vocal, treballant els greus
i els aguts, assajant un cop a la setmana, el pensa-
ment sobre la pròpia veu és un altre “ vaig pel món i

puc cantar, amb altra gent, o cantar els hi alguna cançó,
amb seguretat d’encertar les notes, el to, i sentir-me
dir que tinc una veu molt bonica!”, quin plaer sents
quan et diuen això! Quina satisfacció per la pròpia
veu!
Vols conèixer les potencialitats de la teva veu? Vols
gaudir de la teva veu i de l’art coral? Doncs entra dins
una coral de qualitat com és La Industrial, dins l’Aca-
dèmia Catòlica, ara comencem el curs, ara és el mo-
ment!

LA TEVA VEU I TU
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APLEC DE SOCIS I COL·LABORADORS DE MANS UNIDES DE SABADELL
El proppassat 1 de juny, al local de la delegació, tin-
gué lloc la trobada de socis, col·laboradors i simpa-
titzants de Mans Unides de Sabadell, per tal d’expli-
car als assistents les activitats de l’últim exercici, l’estat
comptable i els projectes assolits gràcies al seu ines-
timable suport.

especial atenció a nens, dones i persones discapa-
citades.
Es calcula que hi ha centenars de milers de nens que
gairebé no tenen records de les seves llars. Ens explica
el cas d’una nena, la Perla, que va fugir en braços del
seu pare perseguits pel Isis a Iraq, quan només tenia 5
dies.
Les dramàtiques situacions familiars es miren de re-
soldre de la millor manera amb els pocs recursos que
es tenen a mà.
La Miriam, juntament amb els seus pares i germà van
fugir de Mosul (Iraq) i ara viuen en una habitació d’un
antic edifici a Zarqa, amb 11 famílies més.
Aquests refugiats no poden treballar i els estalvis que
van poder passar s’acaben.

La delegada diocesana Elisenda Garcia va obrir l’acte
i la delegada local M. Teresa Graells va fer el tanca-
ment. La presentadora sabadellenca Elisabet Carnicé
va conduir la trobada.
En aquesta ocasió vam comptar amb la presència de
l’Àfrica Marcitllach, responsable del departament
d’Àsia de la nostra ONG.
La Sra. Marcitllach ens va fer una interessant xerrada
sobre les seves commovedores experiències amb els
refugiats dels sagnants conflictes bèl·lics a l’Orient
Mitjà.
Ens va parlar de Zarqa (Jordània) on en els seus cam-
paments malviuen milers d’aquests refugiats. Se’ls pro-
porciona alimentació, aigua i atenció sanitària amb
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NOTÍCIES DE L’AGRUPACIÓ
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S´acaba l´estiu, això vol dir que entrem de cap altra
vegada a preparar el nostre estatge per acollir als nostres
companys, pessebres , visitants i entitats. Tornem-hi.
Amb renovada força i amb alguns canvis, pel que fa a
petites modificacions que s´han fet a la sala Sant Fran-
cesc, Sala Duran i al passadís. Uns companys incansa-
bles s´han cuidat de pintar parets i portes durant el
mes de juliol, amb unes condicions de temperatura
força càlides. També s´està variant la il·luminació de
la informació dels diorames amb leds.

Esperem que tothom s´hi trobi bé. Aprofitant també
les caloroses temperatures ens vàrem armar de ganes,
eines i bon rotllo i vàrem fer un taller de construcció
de pessebres amb poliestirè, amb molta participació.
Es pot seguir i veure les fotografies a la nostra Web.

El nostre gegant s´ha fet un tip de representar-nos i
ballar a la Festa Major de Sabadell i la de molts barris
de la ciutat i de fora, agraïm als companys de la Colla
Gegantera les ganes, esforç i dedicació que dispensen
al Llucià i al seus seguidors, que ja en té molts.

Comuniquem que tenim a la venda loteria de Nadal.
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L’ANY POMPEU FABRA 2018
En commemorar enguany el 150 aniversari del naixe-
ment el 20 de febrer de 1868, a Gràcia (Barcelona) de
Pompeu Fabra i Poch, l’autor de la normativa orto-
gràfica, gramatical i lèxica del català contemporani,
és bo de fer memòria de qui es va dedicar completa-
ment a l’estudi de la llengua catalana, una tasca sor-
prenent en el seu temps, per la situació en que es tro-
bava la llengua catalana, com afirma la historiadora
Carme Rubio, desmanegada, sense normes comunes,
pràcticament no utilitzada en l’escriptura i absent de
l’ensenyament a les escoles, i que
ell va decidir convertir-la en una
eina útil per tota la societat. Si es
mira la seva obra, és molt singular
que Fabra es proposés modernit-
zar la llengua catalana, molt mal-
mesa al llarg dels segles, i construir
un corpus lingüístic sòlid i rigo-
rós, la validesa del qual arriba fins
avui, amb les normes ortogràfiques,
la gramàtica i el diccionari.
La publicació d’aquestes obres va
provocar, explica la mateixa his-
toriadora, una gran resistència per
part d’alguns dels seus col·legues,
de molts escriptors i, en general,
d’una part de la intel·lectualitat del
seu temps. Així per exemple, va ser
sonada la baralla amb el gran fi-
lòleg mallorquí mossèn Antoni
Maria Alcover, estudiós dels dialectes catalans i, entre
altres obres, autor del diccionari que porta el seu nom.
Alcover, que era de temperament extravertit i fogós,

mostres ben visibles de satisfacció”
Altres escriptors que no acceptaven les reformes de

Fabra van ser figures com Apeles
Mestres, Àngel Guimerà, o Caterina
Albert (Víctor Català), que en els
contes que publicava els anys qua-
ranta, encara emprava paraules que
no son al diccionari. Però tots els
seus detractors van anar claudicant,
per raons diverses, la més important
de les quals era el tarannà tolerant,
seré i alhora ferm de Pompeu Fabra,
amb el qual es guanyava el respecte
i la consideració de tothom. Perquè
en el seu cas el més extraordinari va
ser aconseguir que a la fi, els estu-
diosos de La llengua i la societat
catalana en ple acceptessin la seva
reforma.
Va viure en primera fila els esdeve-
niments històrics més trasbalsadors
dels segle XX. En un primer moment

la dictadura de Primo de Rivera, que va suprimir les
institucions catalanes (recordem que va fer tancar la
nostra entitat) i que de retruc li fa fer perdre la càtedra
de Llengua Catalana. Però el Mestre, el sobrenom amb
que era conegut, va continuar desenvolupant la seva
activitat en molts altres fronts com les Oficines Lexi-
cogràfiques i l’Ateneu Barcelonès.
Més endavant, durant la Segona República i arran dels
Fets d’Octubre del 1934, va ser detingut i empresonat
juntament amb altres intel·lectuals i polítics. I quan
va esclatar la Guerra Civil va continuar treballant amb
dificultats i perills per la seva vida, fins que el gener
de 1939 va prendre el camí de l’exili. Tenia 71 anys i
la premonició que no podria tornar a Catalunya. Des
del sud de França es va convertir en el símbol de la
catalanitat a l’exili treballant amb la Generalitat ex-
patriada en condicions molt complicades. El Mestre
moria el 25 de desembre de 1948 a Prada de Con-
flent, on hi ha la seva tomba

                     Daniel Pinya i Batllevell

va criticar molt les
propostes de Fa-
bra, sense que
aquest respongués
mai als seus atacs.
A la fi els dos lin-
güistes van fer les
paus el 1926, com
explica Francesc B.
Moll a les seves
memòries: “El fet
és que Fabra no es
va negar a rebre la
visita del seu antic
adversari, sinó que
l’acollí amb gran
deferència i amb
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mai el veia marxar de casa seva, ho devia fer de bon
matí, i segurament hi dedicava tot el dia... Me l’havia
trobat un parell de vegades en retornar del bosc; l’ànima
em queia als peus... com podia trobar tant bolets els
Sr. Joan? Hi a on? Avui el classificaríem com un au-
tèntic professional d’aquest art tan popular. No vaig
poder saber mai on els collia, fins que un dia... Era un
dissabte, jo després de plegar d’estudi, a les 12, vaig
arribar a casa i vaig dir a la meva mare: dona’m el
cistell gros, era any de bolets, i fes-me un bocadillo

de truita (encara no sabia que era
un entrepà, per raons òbvies) que
vull anar a buscar rovellons i lle-
negues. Arribat el bosc tot seguint
la tècnica que m’explicà el meu
padrí, em vaig adreçar directe cap
al bosc de Can Marata, em vaig
endinsar a la part més bruta i se-
guidament al bosc de Can Cla-
delles, encara més espès. La tarda
corria i jo només portava un cul
de cistell entre rovellons i llenegues.
De seguida traspasso la riera i en-
tro en la part més inaccessible del
bosc, començo a trobar alguns ro-
vellons en el fanalar i un bon gra-
pat de llenegues, la cosa comença
a funcionar, pensava... De cop i
volta, entre matollars, s’obra da-
vant meu un espectacle que no
hauria sospitat mai; els meus ulls
feien pampallugues, entre un ma-
tollar espès veig un cistellàs gran,

gairebé curull, ple de llenegues i rovellons... Sabeu de
qui era aquell cistell? del senyor Joan Martí. Em vin-
gueren unes ganes boges de començar a omplir el meu
cistell fins a vessar i marxar corrents riera avall... No,
no ho vaig saber fer! La formació escolar que rebia en
aquell temps, no m’ho permetia. Però ningú ho sa-
brà?, repensava, i si em veu el Joan... Em vaig amagar
darrera d’unes mates a veure quan venia el seu propie-
tari a omplir aquell gran cistell de bolets. Al cap d’uns
cinc minuts apareix el senyor Joan, despentinat, amb
una gorra a la mà plena de bolets, i comença a col·-
locar-los religiosament al seu cistell, tot seguit conti-
nuà una nova recerca. Semblava un personatge tret de
les boscúries que tan sàviament ens descriu Prudenci
Bertrana en la seva trilogia.
No crec que ell s’adonés, que algú l’havia descobert,
concentrat com estava en la seva tasca. Tot seguit vaig

Una de les activitats que més ha calat en mi, gràcies
a la paciència i mestratge de qui fou avi patern, el
meu padrí Pep, ha estat l’art de collir, buscar, cercar,
i com diuen en alguns llocs, caçar bolets. La seva tèc-
nica es basava en l’experiència de molts anys, adqui-
rida en els boscos del nostre Vallès. Des de casa al
bosc hi havia uns 20 minuts, a peu. La seva experièn-
cia li havia ensenyat on trobar tota classe de bolets,
sempre i quan pels mes de setembre i primera quinze-
na d’octubre hagués plogut adequadament (segons la
tradició els rovellons sortien 21 dies
després d’haver plogut força). Dis-
tingia en primer lloc els terrenys més
obacs dels més assolellats, després
escollia els llocs del bosc on es tro-
baven els primers bolets (mollerics,
poagres, pebrassos...), en tercer lloc
sabia quina classe de bolets colli-
ria segons el tipus d’arbres i arbus-
tos del sotabosc: pins pinyoners,
pins bords, alzines, estepes blan-
ques i negres, gatoses, fanals.. etc.
i finalment quin era el lloc més es-
caient per omplir el cistell en poca
estona, sempre llocs en què la gent
no hi pogués arribar-hi fàcilment
a causa d’una vegetació espessa i
poc accessible.
Conjugant totes aquestes estratè-
gies us puc dir que a casa mai hi
mancà un bon plat de mollerics,
poagres, rovellons, etc. De tan bon
mestre no em faltava temps, quan
sortia del col·legi a les 12 del migdia, per arribar-me
al bosc, tot portant un bon mocador ple de bolets, i
fer-los a la brasa per dinar. Primer els més primerencs,
després els clàssics rovellons, i finalment les llenegues
i els fredolics.
Aquesta afició al món boletaire feia que admirés totes
aquelles persones que en sabien molt de buscar i tro-
bar grans cistells plens, curulls de bolets. Heus aquí
una petita història basada en una d’aquestes perso-
nes.
Jo vivia en aquell temps al carrer del Sol de Polinyà,
en el número 9, i tres cases més a munt, a Cal Pau, hi
vivia un matrimoni amb els seus tres fills. El pare, el
Sr. Joan Martí, per a mi era el boletaire més admirat
del poble. Jo, no sabia com s’ho feia però sempre
portava uns cistellassos de bolets que feien perdre la
moral als que ens agradava anar a buscar-ne. Ningú

TEMPS DE BOLETS
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Mossèn Josep Dalmau,
capellà i activista, ha mort
a Gallifa aquest dimecres
5 de setembre als 91
anys. Dalmau va néixer a
Sant Llorenç Savall el
1926. La seva vida sacer-
dotal ha transcorregut
gairebé sencera com a rec-
tor de Gallifa. Restaura-
dor d’una ermita dedicada
a Santa Maria de l’Eco-
logia i fundador del San-
tuari Ecològic, Mn. Josep
Dalmau ha estat un infa-
tigable lluitador per la de-
mocràcia i pel reconeixe-
ment de la nació catalana.
Va ser un dels més actius
lluitadors antifranquistes,
ecologista i independen-
tista republicà, també un
gran teòleg de reconeixe-
ment internacional, que
va escriure més d’una
quinzena d’obres i va participar en el naixement de
diversos moviments socials, culturals i polítics de la
Transició i la democràcia. Durant el franquisme, es va
posicionar fortament en contra del règim i fou jutjat

EN LA MORT DE MOSSÈN DALMAU
dues vegades, fitxat per la
policia i desterrat a Gallifa
(Vallès Occidental) el
1958.
Va impulsar el retorn del
president Tarradellas a
Catalunya i, des del mo-
viment Pax Christi, Dal-
mau va participar durant
la Transició en totes les ac-
cions de no-violència en
defensa de les llibertats
nacionals. També es va
implicar molt activament
amb el moviment inde-
pendentista, participant
en la creació de l’Assem-
blea de Catalunya el 1971
i treballant activament per
la independència i el pa-
cifisme i contra les lleis in-
justes. L’any 2009 fou un
dels promotors del mani-
fest de suport a Suma In-
dependència, un movi-

ment social i polític amb l’objectiu de convertir
Catalunya en un estat. Va rebre la Creu de Sant Jordi
el 1996 i va escriure una quinzena de llibres de teo-
logia i política.

agafar el meu cistell, no gaire ple i vaig dirigir-me cap
a casa, mig trist mig content perquè havia descobert
finalment el territori d’on sortien tants bolets, el lloc
en què el meu veí omplia aquells cistellassos. Ah! Mai
va saber que jo havia descobert un dels seus territoris
particulars on aparcava el seu cistell tot anant i venint
amb una gorra plena de rovellons, llenegues o qual-

sevol altre tipus de bolets. Avui això seria impensable
en aquells paratges que el progrés i els senglars han
destruït quan arriba la tardor... Temps era temps que
diu la cançó.
Que la tardor i els bolets us siguin propicis.

Albert Estrada i Farreras



PRESENTACIÓ
Hem cercat per a les nostres trobades de “Vida Crei-
xent” alguns testimonis de vida cristiana que ens po-
den ajudar a viure el seguiment de Jesús i respondre a
la crida de Déu en mig de la història humana. Alguns
personatges son coneguts i altres no tant. Entre tants
testimonis de santedat del segle passat, molts dels mi-
llors i fins i tot més coneguts no seran en aquesta
llista. Tampoc era la pretensió de fer una llista dels
millora, sinó d’alguns que ens po-
den ajudar.

TEMA I - JOAN XXIII
Sens dubte Joan XXIII ha sigut un
dels grans testimonis de Jesucrist
del segle XX, per la seva bondat,
la seva espiritualitat, audàcia, bon
humor i per haver convocat el
Concili Vaticà II.
Angelo Giuseppe Roncalli, abans
de ser Sant Pare, havia tingut una
llarga experiència com a capellà,
ordenat el 1904; com a diplomà-
tic a partir de 1925, primer a
Bulgària, desprès a Turquia i aca-
bada la segona guerra mundial a
França. Finalment va ser nome-
nat per Pius XII patriarca de Ve-
necià i Cardenal.
El 28 d’octubre de 1958 va ser ele-
git Bisbe de Roma i Sant Pare de
l’Església catòlica. Durant els 5
anys del seu pontificat va convo-
car el Concili Ecumènic, just tres mesos desprès de la
seva elecció, i algunes de les seves encícliques socials
van tenir una notable acollida com “Mare i Mestra”
(15.05.1961) i especialment “La Pau a la Terra”
(11.04.1963)
Molts de nosaltres, quan érem joves, el vàrem admi-
rar, seguir i estimar. Va ser un model i un referent per
a tota l’Església i la societat. El seu pontificat i el Concili
varen canviar moltes coses a tots els nivells, i signifi-
caren una notable actualització de l’Església, que
encara avui la va renovant i dona llum de cara al fu-
tur. Els grans concilis van mostrant la seva eficàcia
profunda en el pas del temps. Sens dubte el Vaticà II
va ser l’esdeveniment més important a l’Església del
segle XX.
Joan XXIII havia anat escrivint un diari personal. El va

TEMARI DE VIDA CREIXENT – CURS 2018–2019
TESTIMONIS DE JESUCRIST AL SEGLE XX

iniciar el 1896 essent seminarista, fins el 1962, un
any abans de morir com a Papa a Roma. Un llibre
magnífic, en que es veu l’evolució espiritual i la gràcia
de Déu que va anar modelant aquell home excepcio-
nal per la seva naturalitat, bon humor, fe i pietat. És
“El diari de l’ànima”. En aquest llibre podem anar se-
guint l’evolució espiritual i les gràcies del Senyor tal
com ell mateix ho explica. Fem-nos un petit tast.
(22 d’abril 1898, seminarista) “No sé com explicar-

ho. Em sembla que sento en mi,
també, una mica d’amor per
Jesús, tinc ganes de fer el bé. I
tanmateix faig bastant malament
les pràctiques de pietat, sempre
tinc el cap a passeig, ben poques
vegades profereixo alguna jacu-
latòria... el Senyor es disposa en-
cara a donar-me moltes gràcies
en el mes de Maig i de Juny. Les
preocupacions de la família em
turmenten, però endavant, és
qüestió d’animar-se. Tot en Jesús
i per Jesús, i desprès que vingui
el que vulgui.”
(12 octubre 1912, Ja prevere) “El
pensament del passat m’humilia
i m’avergonyeix, el pensament del
present em consola, perquè és en-
cara temps de misericòrdia, el
pensament de l’esdevenidor m’in-
fon coratge en l’esperança de po-
der redimir el temps perdut. Però
quan serà aquest esdevenidor?

Potser brevíssim. Però tant si és llarg com si és curt, oh
Senyor meu, encara us ho dic, és tot vostre” (8 desem-
bre 1947, Nunci de la Santa Seu a Paris) “El sentiment
de la meva petitesa em fa sempre bona companyia,
em fa habitual la confiança en Déu, i com que visc en
exercici constant d’obediència, em dona coratge i es-
vaeix qualsevol temor. El Senyor s’ha compromès a
ajudar-me. El beneeixo i li dono gràcies. Sempre a la
meva boca la lloança a Ell.”

Resum del text del P. Jesús Renau S.I.

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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Abans de les vacances d’estiu, les voluntàries de
SID Moskitia van organitzar jocs al pati de l’Acadè-
mia Catòlica. Al mateix temps, a Hondures, el mis-
sioner Josep Aguilà continuava amb la gestió dels
projectes de desenvolupament: el servei de bibliote-
ca, les ajudes als malalts, el suport a la microempresa
de dones miskites Plun Auhni i el seguiment de les
obres del centre de capacitació i del pati de l’escola
infantil. Al centre de capacitació de Wampusirpi s’ha
continuat amb les obres per preparar el terra i les sa-
les; paral·lelament, s’han iniciat els treballs d’arranja-
ment i neteja del pati de l’escola infantil (Kinder) de
Wampusirpi, per garantir la seguretat dels infants.
De cara al nou curs que s’ha iniciat al setembre, a SID
MOSKITIA estem preparant moltes activitats: partici-

COMENÇA EL NOU CURS A SID MOSKITIA
pació en fires, tallers a escoles de Sabadell i un bere-
nar solidari en homenatge als primers voluntaris de
l’ONG. L’acte serà obert, de manera que si voleu par-
ticipar, podeu confirmar l’assistència a través de
l’email sidmoskitia@gmail.com

A La Teranyina tornem de vacances amb les piles ben
carregades després de les fantàstiques colònies d’estiu
que vam viure plegats que, de tan intenses que van ser,
ens van deixar esgotats. Cada una de les colles va viure
la seva pròpia dinàmica amb diferents activitats que els
són característiques i que fa que cada una d’elles sigui
única. Així, per exemple, els arquers van fer la tradici-
onal ruta de 4 dies al voltant de la casa de colònies, el
joc del pal, el joc de por... Per altra banda, els mofetes
van marxar 15 dies de ruta pels Picos De Europa, una
experiència única i inoblidable. A més, com a novetat,
també la colla dels picassoques (5è i 6è de primària)
van fer una ruta de 3 dies que va servir per reforçar el
vincle entre els infants i d’ells amb els monitors i mo-
nitores. Per altra banda, també vam viure activitats

TORNEM DE VACANCES
generals que van estimular les relacions entre infants
de diferents edats, ja que tothom es va veure en grups
amb infants d’altres colles amb els quals van forjar vin-
cles molt positius. Així, entre d’altres, vam viure unes
magnífiques Olimpíades, l’Activitat General, la Festa
Major, la Guerra de Bombardes, el tan esperat Ball de
Gala...
Tant infants com monitors i monitores vam quedar molt
satisfets d’unes colònies tan treballades, en què vam
poder posar en pràctica tots els valors que havíem tre-
ballat al llarg del curs i a través dels quals pretenem dur
a terme la nostra funció a la societat: educar en el lleure.
I és per això que les colònies van suposar la culminació
perfecta a un any tan especia  com el que ha estat aquest
darrer curs, en què vam celebrar el nostre 35è aniversari.
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LA MARATÓ, LA “FESTA” DE LA SOLIDARITAT DEL PAÍS
Per Àngel Lacalle

cació de la societat en la cultura científica, a partir
d’una important tasca de sensibilització de la pobla-
ció catalana respecte a les malalties a les quals es dedica
i a la necessitat de potenciar la recerca científica per a
prevenir-les i/o curar-les, sovint es reconeix més per el
programa de televisió i ràdio (TV3 i Catalunya Ràdio)
que s’emet un dia a l’any durant 15 hores... que pel
coneixement que la gent en te de tot el seu món.
I aquesta és la pretensió que des de la Revista de l’Aca-
dèmia Catòlica m’han pregat que intenti explicar. Des
del fet local, com a referència de coneixement i par-
ticipació, permeteu-nos endinsar-nos en el món Ma-
rató.

QUÈ ÉS LA MARATÓ
La Marató de TV3 és un projecte solidari impulsat per
Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i la Fundació
La Marató de TV3 amb l’objectiu d’obtenir recursos
econòmics per a la investigació científica de malalties
sense curació coneguda i sensibilitzar la societat so-
bre aquestes patologies. El 1992, TV3 va ser la televi-
sió pública pionera a Espanya a fer un telemarató.
Avui, després de 26 edicions i uns excel·lents resul-
tats, La Marató de TV3 és un projecte plenament ar-
relat al país, que ha consolidat el seu paper com a
font impulsora de la recerca biomèdica d’excel·lència,
eina de sensibilització social i motor de la mobilitza-

Des del 1992, any de la primera Marató sobre la Leu-
cèmia, fins enguany que serà dedicada al Càncer, han
passat 27 edicions del que és probablement una de les
fites més importants de la història contemporània del
nostre país. És la Marató. Des de qualsevol àmbit social,
de solidaritat i compromís, que s’articula a partir de
la recerca i investigació biomèdica com objectiu situ-
at en l’esperança i qualitat de vida de les persones, La
Marató s’ha convertit en la “gran festa” del país. Motiu
i complicitat del teixit social. Més enllà de la recerca
i la divulgació, el sentiment de pertinença, de formar
part d’un projecte comú en el que tothom si sent iden-
tificat. I a través de la complicitat personal la resposta
social, l’expressió del conjunt de la ciutadania que
des dels pobles i ciutats projecten els sentiments i
emocions a través de tot tipus d’activitats.
I així, amb l’inici de les activitats generades des de
qualsevol àmbit de participació social l’any 1998, se’n
han desenvolupat prop de 30.000. Un total de 3.300
l’any 2017 que varen mobilitzar més d’un milió de
persones.

���������ha estat, com tantes d’altres, una ciutat de
compromís amb la Marató. L’expressió de la seva
implicació ha passat per haver desenvolupat més de
400 activitats aquests darrers anys en tots tipus d’àm-
bits que han mobilitzat a la majoria d’entitats de la
ciutat; ha aixoplugat més de 441 conferències a les
escoles aquests dos darrers anys;... parlant d’escoles,
una d’elles, , Ramar, ha guanyat el concurs de “Pinta
la Marató” les edicions del 2015 i 2017. I així com
l’escriptora sabadellenca Gemma Ruiz ha estat una de
les protagonistes del darrer llibre de la Marató; o com
el protagonisme de la música del Disc de la Marató ha
passat sempre per Sabadell de la mà dels germans Ten
i en Jordi Cubino o de la participació d’artistes saba-
dellencs com en Sergio Dalma o Dukende. O com cas
exemplificant entre altres entitats, l’Agrupació de Pes-
sebristes que han estat implicats en les activitats de la
Marató des seus orígens. I així més d’un centenar.
 La Marató sempre ha estat present a la ciutat amb
noms i cognoms, coneguts i anònims i en qualsevol
àmbit des dels inicis del projecte. Una bona expressió
i resum d’aquesta presència el trobem en l’àmbit de la
recerca, el Parc Taulí, qui s’ha convertit en un centre
referent d ‘Investigació i Recerca tant dins el món
Marató com en l’escenari de la Recerca tant a Catalu-
nya com Espanya... alhora que el Director d’aquesta
àrea d’aquesta Corporació Sanitària, el Doctor Lluís
Blanch, n’és l’exponent que a més projecta aquesta
realitat a nivell internacional.
Això que ha fet possible La Marató, la recaptació de
diners, la divulgació científica, la conscienciació i l’edu-
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ció ciutadana. En la seva trajectòria, La Marató ha
recaptat més de 170 milions d’euros, i s’ha situat així
al nivell dels telèfons internacionals de més prestigi.
El fet que cada any estigui dedicada a una malaltia
diferent permet impulsar de forma paral·lela la inves-
tigació científica sobre un ampli grup de malalties,
alhora que suposa una potent plataforma de difusió i
suport per a les persones afectades.
Per la seva extraordinària capacitat de mobilització
social, La Marató de TV3 s’ha convertit en un esdeve-
niment participatiu de primera magnitud, que cada
any compta amb la implicació de milers de persones

2018, EL CÀNCER
El 2016, a Catalunya, s’estima que 38.500 persones
van ser diagnosticades de càncer, 10.425 de les quals
no van sobreviure. El càncer representa la primera causa
de mort entre els homes i la segona entre les dones i
la seva incidència continua sent molt alta: es calcula
que, al llarg de la seva vida, en tindran 1 de cada 2
homes i 1 de cada 3 dones.
Segons dades del Departament de salut, els casos
d’aquesta malaltia creixeran fins al 2025, a causa,
sobretot, de l’envelliment progressiu de la població al
nostre país. A partir d’aquest moment es preveu que
la incidència s’estabilitzarà i començarà a disminuir,
gràcies a les campanyes d’educació en salut. I és que,
en opinió dels experts, el 40% dels càncers es podrien
prevenir amb uns hàbits de vida saludables. Els ex-
perts en salut també incideixen en la importància de

Així transcorre el camí,
camí que lent va fent via,
fins arribar al desig
d’acabar-lo algun dia

Primavera i tardor,
principi i final de vida,
costa amunt i costa avall,
aprenent i oblidant...

Com a membre de més d’una de les entitats acollides a l’Acadèmia, no em sembla inadequat, fer-vos parti-
cipants dels sentiments que m’inspira la longevitat que implica el meu nou aniversari. Per a vosaltres, lectors

M. Graner, 1 d’octubre de 2018

VIDA (ALS MEUS 90 ANYS)
quan la feina estigui feta,
família d’amor formada,
la cultura en avançada
i la fe esperançada.

El cos s’adormirà un dia
per no tornar a despertar,
més l’Esperit que l’ànima
el seu camí seguirà.

seguir els programes de detecció precoç dels tumors
de mama, de coll d’úter i de còlon, així com els plans
de vacunació.
En els últims 10 anys, aquests factors han fet aug-
mentar d’un 7% la supervivència dels pacients a Ca-
talunya, que actualment se situa al voltant del 55%,
una xifra superior a la mitjana europea i que continua
creixent. Tot i aquestes dades positives, el 60% dels
tumors no es poden prevenir.
L’objectiu és diagnosticar-los més precoçment, trac-
tar-los millor i aconseguir més percentatge de curació
i de cronificació. Per això, la recerca té molts reptes de
futur immediat. Un d’ells és potenciar l’estudi de la
biòpsia líquida, una anàlisi de sang que segons els
experts podrà detectar tumors en les seves fases pri-
merenques. Un altre dels objectius és incidir en la re-
cerca de la immunoteràpia, tractament que permet
estimular el sistema immunitari de l’organisme per
lluitar contra les cèl·lules cancerígenes.
També cal avançar en els tractaments actuals multi-
disciplinaris amb quimioteràpia, radioteràpia i cirur-
gia perquè siguin encara més efectius i personalitzats.
A tots aquests reptes de la recerca i a la sensibilització
i divulgació social es destinaran els fons que recapti
l’edició 2018 de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.
La temàtica d’aquesta edició ha estat aprovada pel
Patronat de la Fundació a proposta de la Comissió
Assessora Científica a partir de les sol·licituds rebudes
en l’última convocatòria de propostes de malalties,
celebrada al 2017.
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a càrrec de ��	
�����
���������. Museu d’Història de
Sabadell (c/ de Sant Antoni,13).
Dimecres, 14 de novembre 19h. Recital poètic “Poe-
tes sense trinxera: Creació poètica a l’entorn de la
Gran Guerra”. Bibl. Vapor Badia (Tres Creus, 127-129).
Dijous, 15 de novembre 18:30h. Conferència “L’im-
pacte de la Gran Guerra sobre l’economia sabade-
llenca” a càrrec d’����������. Al c. Sant Quirze, 30
Dissabte, 17 de novembre 18:30h. Festa de la llana
Tindrà com a tret de sortida una visita guiada a l’ex-
posició de l’Acadèmia, a càrrec del comissari ����
���������. Durant la festa, es commemorarà la fi de la
guerra amb el teixit que va fer famosa la ciutat: ��
�����. Centre de Sabadell.
Dimarts, 20 de novembre 19h. Presentació del nú-
mero 37 de la revista d’història Arraona, a càrrec de
�������������������. Cercle Republicà Federal (c. de
Narcís Giralt, 40).
Dijous, 22 de novembre 18:30h. Conferència “L’im-
pacte cultural a Espanya de la Primera Guerra
Mundial” a càrrec de �������������������. Funda-
ció Bosch i Cardellach. Espai Cultura (c. Font, 25).
Dissabte, 24 de novembre 18h Entrada gratuïta. Pro-
jecció de dues obres cinematogràfiques. Acadèmia
de Belles Arts (passeig de Manresa, 20).
Diumenge, 25 de novembre 19h. Inauguració Expo-
sició “L’Acadèmia Catòlica en els temps de la Gran
Guerra”. L’exposició es podrà visitar fins el 17 de ge-
ner (coincidint amb l’exposició de pessebres). Horari:
Dill-Div 17-21h. Diss/Dium 12-14h i 18-21h. Paral·
lelament, s’editarà un monogràfic de la revista L’Aca-
dèmia. Acadèmia Catòlica (c. de Sant Joan, 20).
Dimarts, 27 de novembre 19h. Conferència “Els sa-
badellencs al front i a les fàbriques durant la Pri-
mera Guerra Mundial” a càrrec de �������������
������ �. Museu d’Història (c. de Sant Antoni, 13).
Dijous, 29 de novembre 18:30h. Conferència “Crò-
niques d’una guerra. La premsa de Sabadell 1914-
1918” a càrrec de ����!�"������������#��$��%. Gre-
mi de Fabricants de Sabadell (c. Sant Quirze, 30)

Dilluns, 1 d’octubre 17h - Entrada lliure. Conferèn-
cia “Cambó, la Gran Guerra i la fallida reforma d’Es-
panya (1914-1918)” a càrrec de �� �����$����. La
Faràndula (c. de la República, 33).
Dijous, 25 d’octubre, 20h i 22:30h Pel·lícula  “Sen-
deros de Gloria” i cinefòrum. Presentació a càrrec de
�����&�'����. Cinemes Imperial.
Dimarts, 30 d’octubre 19h. Didàctica musical “La mú-
sica i la Gran Guerra” a càrrec de ����! ���������

���. Espai Cultura (c. d’en Font, 25).
Dimarts, 6 de novembre 18:30h. Conferència Cente-
nari de la Torre de l’Aigua de Sabadella càrrec de
����!�"�������i ��������. Al Gremi de Fabricants.
Dijous, 8 de novembre 18:30h. Conferència “L’Eu-
ropa actual i l’Europa de la Gran Guerra” a càrrec de
���
��
�����(�. A l’Espai Cultura (c.d’en Font, 25).
Divendres, 9 de novembre 19h/20h. Inauguració Ex-
posició “1918: Guerra, Tradició i Futur” 19h Aca-
dèmia de Belles Arts (Passeig Manresa, 22) i 20h Museu
d’Art de Sabadell (c. Dr. Puig, 16).
Dissabte, 10 de novembre 10h. Excursió Performativa
a la Font del Saüc. ���������)�"���, ��(��������
i *���������, s’encarregaran de la proposta artís-
tica. Punt de sortida: L’Estruch (c. Sant Isidre, 140).
ACTE CENTRAL Diumenge, 11 de novembre 11h.
Teatralització de la signatura de l’armistici de final
de la Gran Guerra a cura de la �����������������	��
����+�&���������������,�����&�����i Actuació de la
��
������,������������������. Vestíbul de l’estació
Sabadell Plaça Major dels FGC.
Cercavila amb els (�(�����i la ��������'�����, fins
al gremi de fabricants de Sabadell (c/ Sant Quirze, 30)
Al saló principal de la institució tindrà lloc l’acte  aca-
dèmic Tres tocs sobre Sabadell i la Gran Guerra con-
duida per ����!���)�������, amb les intervencions
de ���������-���
�+����������� i $�'����-����.
Dimarts, 13 de novembre 19h.
Conferència “Tres premonicions de guerra sabade-
llenques: Antoni Baqués; La pugna entre Platt Bro-
thers i Harttmann i el soldat de Mollet mort al front”

TAULA D’ENTITATS - PROGRAMA D’ACTIVITATS
OCTUBRE I NOVEMBRE “SABADELL I LA GRAN GUERRA”



FESTA DE SANT CRISTÒFOL 2018
Un any més hem celebrat la festa de Sant Cristòfol.

Al matí, amb l’ofrena d’un ram al carrer del nostre
patró, Sant Cristòfol.

A la tarda, la benedicció dels cotxes i motos a la plaça
de Sant Salvador, per seguir amb una cercavila per
alguns carrers de Sabadell, i retornar a l’església de
Sant Salvador per celebrar una missa en honor del patró,
per acabar amb una cantada d’havaneres a la mateixa

15

Associació Recreativa AMICS DE SANT CRISTÒFOL
L’entitat us comunica que participa en la Loteria de Nadal, amb el

12999
Podeu adquirir les butlletes a la secretaria de l’Acadèmia Catòlica
icada dimecres de 6 a 9 del vespre. El preu és 3 euros la butlleta.

plaça, acompanyada amb coca i rom
cremat.

I fins a l’any vinent. Us esperem a tots.

R.M.S.
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