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CONCURS MENSUAL - TEMA: FOTOGRAFIA NOCTURNA
La fotografia nocturna posa a prova la tècnica del fotògraf per
captar imatges en absència de llum natural i reflectir en la foto
el fet que sigui de nit, fent-la partícip i part indispensable per
a la presa de la imatge. L’aspecte clau rau en aprofitar la llum
disponible en el moment de disparar fins al punt que ens ofereix capturar escenes que l’ull humà és incapaç de captar.
En aquest mensual, han participat 28 autors amb un total de
54 obres presentades.
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Fotos i classificació:
1r. 30 punts - foto de Joan Burgada
2n. 29 punts - foto de Joan Maria Rubió
3a. 27 punts - foto de Joan Maria Rubió
4a. 27 punts - foto de Trini Canals
5a. 26 punts - foto de Dani Graell
6a. 24 punts - foto de Salvador Garriga
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NIT DE NADAL (fragment)
Pastoret dovelles blanques,
no tens por, tot sol, al prat?
No estic pas sol!, mira els àngels
voleiant al meu costat!
Jo sols veig una nit fosca.
Fosca? No la saps mirar!
És tota plena destrelles
en un cel brillant i clar!
Joana Raspall

Decoració amb flors
artificials selectes

3

Sumari

EDITORIAL

MOVIMENT ECUMÈNIC . . . . . . 19

Com és tradició en aquestes dates, durant tot el mes de desembre i
fins al 6 de gener, a més del cap de setmana dels dies 12 i 13, podeu
visitar la nostra exposició de pessebres que aquest any arriba a la
seva 42 a edició. Els horaris són els de cada any, de dilluns a divendres de dos quarts de 6 a dos quarts de 9 del vespre i els dissabtes,
diumenges i festius els matins de 12 a 2 del migdia i a les tardes en
el mateix horari que els dies laborables Us hi esperem!!!
Aquest any a més a més l’Agrupació de Pessebristes organitza una
gran exposició de figures i caganers fets a mà per ells mateixos. Es
podrà visitar al Casal Pere Quart de la Rambla de Sabadell del 21 de
desembre al 6 de gener en l’horari establert per l’Ajuntament.
També teniu l’oportunitat de visitar el pessebre de la ciutat situat a
la Plaça Sant Roc, construït per la nostra Agrupació així com els
diferents pessebres de Sabadell.
El nostre del grup d’esplai organitza una representació dels Pastorets
el dissabte dia 15 de desembre a les 5 de la tarda al col·legi dels
Salesians on actuen els nens i nenes dirigits pels monitors, Aquest
mateix dia a l’Acadèmia i a les 9 del vespre hi ha el tradicional sopar
del quinto.
Mans unides organitza la tradicional encesa d’espelmes a la Plaça
Sant Roc el dissabte dia a 22 de desembre a les sis de la tarda, amb
diverses actuacions de grups musicals, i compartint l’espai amb la
Fira de Santa Llúcia. Els diners recaptats aniran a finançar projectes
socials a països del tercer món.
Càmera Club exposa les seves fotografies del concurs mensual durant tot el mes a la sala del bar de l’Acadèmia.
Per últim recordar-vos que el proper dijous dia 17 de gener a les 7 de
la tarda i a la nostra sala Magna, tenim programada la conferència
del nostre historiador local en Josep Lluís Martin Berbois amb el títol
“L’Acadèmia Catòlica en el temps de la Gran Guerra” En aquest acte
hi haurà una petita exposició de fotografies i documents de l’època.
Us animem a gaudir i participar d’aquest munt d’activitats pensades
per tots vosaltres.
Que tingueu un molt bon Nadal i una molt bona entrada d’any.
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MUNTANYA ENDINS Amb la primavera ha començat la fosa de la neu, enguany especialment abundant als Alps. La retirada del
mantell blanc ha fet aflorar a diversos colls i camins
alpins les despulles de persones que hi han mort aquest
hivern. Són els cossos d’immigrants, que un cop superat el perill de
la travessia marítima de la Mediterrània, han
intentat seguir
el seu camí cap
al centre o nord
d’Europa.
La somiada arribada a Grècia,
Itàlia o França
no ha estat garantia de port
segur. Sense
acolliment, més
o menys perseguits i fustigats, han intentat arribar a llocs on tenen
amics o familiars. S’han convertit en fugitius, ja que
no tenen cap estatus polític ni jurídic. A cops han iniciat
el camí sols, mal equipats i desorientats, Altres vegades ho han fet amb la col·laboració de muntanyesos
i muntanyencs, que organitzats en petits grups clandestins per esquivar lleis que prohibeixen ajudar immigrants, els han acompanyat en el pas dels ports
alpins i els han guiat pels camins més segurs.
Novament en la seva llarga història la muntanya europea ha esdevingut un tràgic escenari de conflictes
originats lluny. Després de les rutes d’evasió dels perseguits pel nazisme a la Segona Guerra Mundial, després del camp de batalla per a la resistència o les
guerres entre estats, ara l’arc alpí esdevé un nou mur
per als immigrants.
La notícia, que ha anat apareixent en petits breus als
mitjans de comunicació, ens ha colpit profundament.

NEU TACADA DE SANG
La muntanya, el terreny de joc, el paradís o el jardí de
tants i tants muntanyencs, continua sent un malson
per als immigrants que volen arribar a la seva destinació, oferir un futur a les seves famílies, viure segurs i
poder començar una nova vida lluny de les guerres o
la fam. Ens interpel·la anar als
Alps per gaudir
del nostre esport
o potser de la
nostra passió
mentre altres fan
camí al costat
intentant salvar
la seva pell, fugint d’horrors
que no podrem
mai imaginar.
Probablement no
hi podem fer res,
o hi podem fer
poca cosa. En tot cas siguem conscients dels drames
amagats i silenciats que encara s’esdevenen als mateixos camins que trepitgem. Potser en algun coll podem aturar-nos uns minuts en record a aquestes persones i posar-hi unes pedres en la seva memòria. Potser
el seu testimoni mut pot ajudar a canviar el nostre
pensament. Potser podem pressionar els governs.
Moltes preguntes, poques respostes, però enguany les
neus alpines s’han tornat a tacar de sang, de la sang
d’aquells qui lluiten per salvar la seva vida, per fugir
d’un passat d’horror, en una Europa rica i insolidària
que els acull a contracor, amb totes les dificultats
possibles.
Enric Faura
Extret del número 279 de Vèrtex, revista de la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

Linea Practica Bugaderia-Tintoreria
Avinguda Tibidabo s/n
08214 BADIA DEL VALLÉS
Telèfon 650 390 820
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UN PESSEBRE CLANDESTÍ EL 1937
Des de l’any 1904 la revista “En Patufet” s’adreçava
als més petits de casa transmetent amb naturalitat un
esperit educatiu amb un rerefons de català i de cristià,
alhora que els encomanava el gust per la lectura.
En esclatar el daltabaix de 1936. “En Patufet” va haver d’amagar tot el que pogués semblar que tenia un
sentit religiós, però
les “Pàgines Viscudes” sempre van continuar essent per als
infants un exemple
de bones maneres i
bones accions.
A pesar de la prohibició que hi havia de
tota religiositat, la
setmana abans del
Nadal de 1937 en el
número del 17 de desembre, en Josep M.
Folch i Torres, en les
“Pàgines Viscudes”, va escriure una rondalla en què
dos petits vailets (en Janet i en Janot) d’un poble de
pagès, que s’havien escapat enlluernats per anar a la
gran ciutat, en voler tornar a casa es varen perdre al
bosc, però es veieren salvats quan s’orientaren amb
una llum que els portà fins a una cova, on trobaren
una parella pobrament vestits, amb un infant amb bol-

quers que en Joan Junceda va il·lustrar de manera que
les famílies dels lectors van comprendre que representava la cova de Betlem, mentre que a la censura de
l’època se’ls va escapar.
En Folch i Torres arrodoneix la rondalla, explicant que
els dos vailets, després de besar l’infant s’afanyen a
arribar a les seves llars
abans de la mitjanit,
ja que és una diada
molt important.
Reproduïm uns fragments del text que es
pot trobar íntegre a
l’arxiu digitalitzat
(ARCA) de la Biblioteca de Catalunya.
(En Patufet 17-121937)
“Rendits de cansament, s’havien deixat
caure asseguts en el
tou de neu, (...) Va ser en aquell moment d’angoixa
quan, tot d’una es va fer una estranya claror que tenyí
d’un blanc rosat la blancor de la neu. Els dos amics es
van girar vers la direcció d’on venia la claror, (...) guiats
per la benaurada resplendor, emprengueren a caminar
cap al lloc on suposaven que flamejava una foguera,
(...) Es trobaren amb una d’aquestes coves que els pas-
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tors pirinencs excaven per aixopluc (...) De dins de la
cova en sentir les veus d’admiració i d’alegria que
havien proferit els dos amics, un vell pastor sortí fins
al llindar, -Qui hi ha per ací? -demanà el pastor. En
Janot i en Janet se li van atansar, –anàvem a Vallcatau
i ens hem perdut–, explicà en Janet. –No sou pas els
primers– respongué els pastor, i de seguida els oferí,
–Entreu fillets, entreu, que avui semblarà festa ací dins. En entrar van veure que al fons de la cova hi havia un
home assegut en un tros de soca, tenint a la mà un
llarg gaiato de caminant. Al seu costat, reposant en
un rústec banquet, una dona, la seva muller, agomboiava amorosament damunt la seva falda un petit
infant de bolquers. Tots dos per llur vestir semblaven
ben pobres, però llurs cares, aclarides per la claror
vacil·lant, que la foguera projectava des de l’exterior,
tenien una expressió de dolça alegria, que no podia
venir-los d’altre cosa que de la contemplació de llur
fill, car, un i altra no tenien més ulls que per a ell. A
tall de presentació el vell pastor els mostrà els dos
amics, tot dient: -És per a ells, per aquest infantó sobretot, que he encès aquesta foguera. Pobra gent,
anaven de camí i la nevada els ha sorprès. -Per sort
nostra! -exclamà en Janet– Perquè sense aquesta foguera que ens ha servit de guiatge, qui sap que hauria
estat de nosaltres(...) En dir això es girà a mirar aquella pobre gent, i mogut no sabria dir per quin misteriós ressort, en Janet s’alçà i es decantà damunt de
l’infant i el besà reverencialment al front. De seguida,

girant-se cap en Janot, que s’havia quedat contemplant-lo, li digué: -apa, tu Janot, dóna-li gràcies també-. –De bona gana- respongué ell, tot atansant-se a
besar l’Infant (...)
–El nostre goig fora poder arribar a Vallcatau a la
mitjanit -va dir en Janot(...) Pocs moments després els
dos amics van reprendre la caminada. La flama de la
cova els aclarí fins ben enllà i els mostra insinuats
sota la neu els camins perduts, aquells camins que els
havien de retornar a la pau de casa. (...) No era encara
la mitjanit que els fills pròdigs van trucar cadascun a
la porta de casa seva. No els van fer esperar gaire. Era
com si ja els esperessin. Era que ja els esperaven (...)
Uns braços amorosos els van acollir, i una besada va
segellar llurs fronts, besada de pau, d’aquella pau
duradora que, al capdavant de tots els camins retrobats, està reservada a tots els homes de bona voluntat.”
Daniel Pinya i Batllevell

GRUP D’APROFUNDIMENT
DE LA FE
Aquest grup que dirigeix el Pare Josep M. Balcells,
escolapi, es reunirà per la preparació religiosa de
la Festa de NADAL, el primer divendres de mes,
dia 7 de desembre, a dos quarts de vuit del vespre, a la sala gran de la Junta.

GRUP DE LECTURA
Aquesta reunió que dirigeix el Pare Josep M. Balcells, escolapi, serà el tercer dijous de mes, el 20
de desembre, per comentar la novel·la 21 LLIÇONS
PER EL SEGLE XXI de YUVAL NOAH HARRARI.
La sessió tindrà lloc a la sala de juntes, de les set
de la tarda a dos quarts de nou del vespre.
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EL NADAL DELS POETES I ELS INFANTS
Deia Francesc Gamissans i Anglada, en el seu llibre De
tots colors que tots voldríem ser nens, sobretot durant les festes de Nadal. Estem cansats de ser grans;
estem avorrits i desencisats de tanta ambició, de tants
egoismes i corrupció.
El Nadal ens torna, per uns dies l’ànima d’infant, on
ens retrobem units
avis, pares i nens. És
per Nadal fent el
pessebre, al voltant
del pessebre quan
petits i grans, contemplant-lo i cantant nadales el món
es torna més bucòlic, genuí i pur.
Els nostres poetes
sempre han tingut
l’ànima de nen, la
mirada de nen, perquè segurament els
poemes de Nadal
van ser els primers
que ells de petits
van escoltar, van
llegir, i van recitar davant del seu pessebre. Reflecteixen, com ningú, les nostres tradicions nadalenques
amb un llenguatge plenament popular i senzill, llenguatge que emociona tothom que tingui un bri de
sensibilitat. «Així, de menuts, descobreixen que el
poema és una forma diferent d’expressar-se, d’escriure i parlar amb el cor», explica Àngel Daban.
Dins d’aquest món tan consumista que ens ha tocat
de viure voldria presentar-vos uns quants fragments
de poemes que any darrera any, s’escolten, es reciten
davant dels nostres pessebres per goig de petits i grans.
He escollit quatre poetes representatius del nostre país:
Verdaguer, Maragall, Salvat Papasseit i Sagarra. La llista
podria ser molt més llarga però aquests m’han semblat els més representatius.
Jacint Verdaguer. El més gran poeta de la Renaixença, capaç de produir l’Atlàntida, poema universal, i
també amb els seus goigs ens apropa a l’estimació
més sensible que hom pot trobar en aquestes festes de
Nadal en relació a l’infant de Betlem:
Anem a Betlem
Ses blanques manetes
petites com són;
sent tan petitetes
formaren el món

El següent poeta és Joan Maragall, Poeta de la paraula
viva i periodista d’opinió, entre el romanticisme de
la Renaixença i el noucentisme, va traduir Goethe,
Nietzsche i Novalis. La seva grandesa en el domini de
qualsevol registre arriba fins a l’excel·lència del llenguatge popular:
Oh Jesús de ma infantesa
Oh petit Nostre senyor!
Bon Jesuset de les panses i figues,
i nous i olives i mel i mató!
Que alegre es torna la nit de desembre!
Quina alegria dinfants i pastors!
Tot timbaleja, tot cascabelleja,
tot trontolla al vaivé dun bressol...
«Què li darem al Noi de la Mare?
Què li darem que li sàpiga bo?»
Després un poeta més proper en el
temps: Salvat Papasseit, el poeta dels
més pobres, dels obrers. Heus aquí un
poema de Nadal arrelat a la vida quotidiana, símbol dels que no tenen res:

Demà posats a la taula oblidarem els
pobres?
i tan pobres com som?
Jesús ja serà nat.
Ens mirarà un moment a lhora dels postres
i després de mirar-nos arrencarà a plorar.
Finalment una mostra del més gran poeta nadalenc:
Josep M. de Sagarra. El seu Poema de Nadal, un pessebre recitat, ens omple de joia i enyorança, any darrera any. Heus aquí una petita mostra d’aquesta peça
literària: Magistral Segarra!

Però Nadal ens ha pintat el rostre
Amb un vermell precís i decidit,
I ens dóna un sentiment de llar, de sostre,
De terra, de nissaga i desperit.
Procurem ser una mica criatures
Amorosint el baladreig raspós,
I diguem: Glòria a Déu a les altures
Amb aquell to que ho deien els pastors.
Ah! Ha estat una petita mostra, si voleu, podeu continuar cercant poemes nadalencs: Espriu, Carner, Guerau de Liost, Tomàs Garcés, López Pico, Marià Manent... i tants i tants altres us esperen sempre
pacients per fer-vos un Nadal més joiós i feliç.
En nom de tots ells i el meu propi BONES FESTES!
Albert Estrada i Farreras 2018
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TEMARI DE VIDA CREIXENT – CURS 2018– 2019
TESTIMONIS DE JESUCRIST AL SEGLE XX
ELISABETH EIDENBENZ i IRENA SENDLER
Elisabeth Eidenbenz, nascuda a Zurich l’any 1913, filla
d’un pastor protestant, quan tenia vint-i-quatre anys
i ja era mestra, va formar part l’any 1937 d’un cos de
voluntaris d’ajuda als nens de la guerra civil a l’estat
espanyol organitzant menjadors socials a València i a
Madrid.
L’any 1939 va quedar immersa dins l’onada d’exiliats
que fugien cap a França i enmig de la misèria de l’exili va fundar la Maternitat d’Elna, amb la finalitat d’ajudar a les embarassades, en bona part catalanes, que provenien dels camps de refugiats d’Argelers i Sant Cebrià.
Qualsevol dona embarassada estava condemnada a
perdre el fill o, encara pitjor, a morir ella en el part.
Elisabeth va convertir un palauet abandonat a Elna,
prop de les platges dels camps del Rosselló, en una
llar de maternitat, però després del començament de
la segona Guerra Mundial també van començar a arribar refugiats de França i altres països europeus.
Moltes eren dones jueves que fugien de l’ocupació nazi.
Per això la maternitat es va veure obligada a associarse amb la Creu Roja i acatar-ne la política de neutralitat, la qual cosa li impedia d’acollir refugiats polítics, sobretot jueus. Per resoldre aquest entrebanc,
Elisabeth decidí de falsejar la identitat de moltes dones amb la finalitat de burlar aquestes lleis. Van ser
molt fustigats per la Gestapo, fins al punt que ella
mateixa fou detinguda. Van ser molts els infants jueus que es van salvar d’una mort segura.
Acabada la Segona Guerra Mundial, treballà durant deu
anys ajudant els que s’havien quedat sense casa a Viena.
A partir de 1956 es dedicà a la inserció laboral femenina. Tornà a exercir de mestra i ensenyà a llegir a moltes
dones analfabetes, filles, en la majoria de casos, de
famílies desestructurades. Morí a Zuric l’any 2011.
Un cas semblant és el d’Irene Sendler, que ha mort no
fa molt de temps, als 98 anys. Preocupada per la sort

dels jueus del gueto de Varsòvia va poder entrar-hi a
treballar com a especialista a netejar clavegueres. Es
calcula que va salvar més de 2.000 nens jueus acabats
de néixer traient-los del gueto en el fons d’una caixa
d’eines. Cada dia sortia del gueto per deixar part de la
porqueria i en fer-ho els gossos dels vigilants lladraven. Aquell soroll tapava els possibles plors dels infants. Fins que un dia va caure en mans de la Gestapo
i va ser terriblement torturada en negar-se a dir on
eren els nens i els noms dels col·laboradors. Acabada
la guerra ella havia fet un registre dels nadons salvats
i es va dedicar a cercar les seves famílies o col·locarlos en alguna institució. El 2007 va ser proposada per
al premi Nobel, però no li va ser concedit. Un testimoni important i valent.
Aquests dos testimonis són dignes d’admiració i reflexió. Admirem la valentia, les estratègies de salvació
dels nadons i infants emprades per burlar els opressors assassins i el signe d’una bondat entranyable i
eficaç. Són admirables precisament en el nostre temps
quan tants infants arreu del món viuen sols o explotats. Són gestes que ens parlen de Déu i ens mouen a
donar-li gràcies perquè Ell les inspira i en mig de la
barbàrie mostra com és i ha de ser el seu Regne d’amor
pau i justícia.
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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LA 42ena EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
Després d’uns quants mesos treballant de valent encarem ja la temporada nadalenca d’aquest any amb la
inauguració de la 42a exposició de pessebres el dia 1
de desembre a les 19,30 hores.
Aquesta nova temporada nadalenca també volem actualitzar el nostre tradicional concurs local de pessebres, que aquest any celebra el seu 91 edició i ho volem fer, interpel·lant a tot el públic de la nostra Ciutat
que de ben segur vindrà un cop més a visitar la nostra
Exposició.
Volem que tothom que faci pessebre a casa participi
de forma fàcil i senzilla enviant-nos una foto del seu
pessebre per als mitjans que avui en dia tenim a l’abast,
perquè pugui ser exposat al nostre local i que formi
part també intrínsecament de la nostra Exposició.
El pessebrista és aquell artesà que construeix diorames. El pessebrisme va molt més enllà: pretén seguir
seduint a tothom, grans i petits, a mantenir i fer créixer aquesta tradició popular cultural tan arrelada al
nostre país de reservar cada Nadal un lloc a cada llar
per bastir el nostre pessebre.
Aquest ha de ser el nostre estel de Nadal i el missatge
que volem fer arribar a totes les llars de la nostra Ciutat.
Us desitgem bones Festes
Agrupació Pessebrista de Sabadell

PARLANT A MÓN A RAC1, AMB L’AGRUPACIÓ PESSEBRISTA
El passat dimecres 28 pel matí l’Agrupació va ser
convidada a assistir en una petita entrevista en el
programa de radio de l’emissora RAC1 presentat per
Jordi Basté, El Món a RAC1 per parlar de com fer el
pessebre. En ell van assistir el president de
l’entitat Francesc Bartolomé i el secretari Xavi Valls.
Durant vint munts es va poder parlar de manera
distesa dels elements tradicionals que son
impresindibles un un pessebre popular a casa i de
l’importancia de manternir una tradició com la de
fer un pessebre.
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LA 42A EXPOSICIÓ DE PESSBRES JA ES INAUGURADA
El passat dissabte 1 de desembre, amb la sala d’exposició completament preparada, tots els pessebres enllestits i ben il·luminats, el president de l’agrupació
Francesc Bartolomé, l’escriptor i periodista Genís Sinca
com a padrí de l’Exposició, i Maria Dolors Portús, Secretaria General de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i Joan Berlanga, Tinent d’Alcalde de l’Àrea
de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Sabadell, es va començar l’acte d’inauguració de la 42a exposició de pessebres, amenitzat per Els Músics de Gràcia de Sabadell.
La mostra dels pessebres locals tancarà les seves portes el 13 de gener. Mantindrem les portes obertes al
carrer Sant Joan, 20, els feiners de 17.30 a 20.30 i els
festius – 12.00 a 14.00 i de 17.30 a 20.30 h.

L’ACTIVITAT DE L’ESGLÈSIA ORTODOXA RUMANA DE SABADELL
El 25 de setembre de 2018, la nostra església va celebrar al sant patró de l’Església, el sant patró de la
Santa Màrtir Tecla.
Aquesta gran celebració per a la nostra parròquia va
estar amb nosaltres en la Divina Litúrgia i el Bisbe
Timotei, el Bisbe ortodox romà d’Espanya i Portugal.
Va ser amb nosaltres i el Pare Paisie, un monjo en un
monestir a Romania.

Al final de la Divina Litúrgia, el Bisbe Timotei va felicitar a tota la comunitat per les activitats dutes a
terme en la parròquia.
Les dones de la nostra parròquia han preparat un menjar
tradicional al final d’aquesta festivitat de la nostra
Església.
Agraïm a tots els involucrats en aquesta celebració.
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COBLA CONTEMPORÀNIA
Som la cobla Contemporània. Hem enregistrat 34
CD’s i ara volem enregistrar i editar l’11è volum
de la col·lecció Sardaxou.
Aquesta nova creació s’anomena Sardaxou Llatí,
on agafem les partitures musicals més conegudes
llatines, les arrangem a ritme i tempo característics de la sardana i les interpretem amb els instruments més singulars del país.
El primer tema del disc és SardaPoquet d’en Jeroni
Velasco, la versió sardana del Despacito de Luis
Fonsi.
Podeu veure el vídeo a Youtube que ja compte
amb més de 112.000 visites.

Propera donació de sang
el dilluns dia 14 de gener de 2019
de 5 a dos quarts de 9 del vespre
a L’Acadèmia Catòlica

L’Acadèmia
Catòlica

Els Amics de
Togores

posa a disposició
participacions de 5
euros de La Grossa

posa a disposició
participacions de 5
euros de La Grossa
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CORAL LA INDUSTRIAL
Quan a principis d’aquest curs la junta em va demanar que em fes càrrec
de la direcció artística de la Coral la Industrial, no m’ho vaig pensar ni
un moment. Havia tingut l’oportunitat durant el curs passat de substituir
en algunes ocasions el Víctor Vilca, aleshores director titular, i vaig poder
conèixer la coral, els seus cantaires, el seu fer amable i el seu entusiasme
per la música. Davant l’oferta no podia dir que no, i vaig encertar!
Actualment em trobo davant d’un projecte engrescador: Un grup de
cantaires compromesos, amb ganes de venir setmanalment als assajos
per tal de construir un grup vocal sòlid a través del treball d’un repertori
variat.
Em dic Roger Pérez, sóc professor de tècnica vocal certificat per l’institut
americà “Institute for Vocal Advancement” i em dedico al treball de la
veu de cantants al meu estudi a Sabadell “Vocal Summit Estudi de Veu”.
Per una persona com jo, agafar un projecte d’aquestes característiques
fa molta il·lusió. Fa il·lusió tant per la trajectòria que acumula aquesta
entitat i la solidesa de grup que això li dóna, com per la projecció i

l’ambició que té el grup de cantaires
per mantenir-se i millorar.
Amb aquest projecte, tinc l’oportunitat d’ajudar als cantaires de la coral a
millorar individualment i com a grup,
cosa que m’engresca enormement.
Estic segur que al llarg del curs rebrem els resultats que esperem fruit
del treball i l’esforç de tots.
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EL PERQUÈ D’UN MUSEU TÈXTIL A SABADELL
La idea de crear un
Museu Tèxtil a Sabadell no és nova,
ja se’n parla a finals
del segle XIX, el
1931 es crea el Museu d’Història i el
1941 s’hi inclou
una secció dedicada al tèxtil. Més recentment dins el
Pla de Museus del
1994 l’Ajuntament
aprova la creació
d’un Museu Tèxtil
a la ciutat i el 25
de febrer del 1998
acorda situar-lo al
Vapor Pissit, propietat de l’Ajuntament des de l’any
1987. Aquest edifici que fa construir la societat Josep
Duran i Companyia, l’any 1843, és el primer vapor de
grans dimensions de Sabadell, L’any 1910 pateix un
gran incendi que destrueix la nau del carrer del Sol
que es reconstrueix eliminant el segon pis. Actualment
a la planta baixa hi ha una filatura de carda dels anys
cinquanta del segle passat amb tota la maquinària
construïda a Sabadell, que va funcionar fins a l’any
1997. És l’última instal·lació d’aquestes característiques que queda a la nostra ciutat.
El 2010 es restaura la nau del carrer del Sol. El 2016
el Museu d’Història presenta un projecte en què entre
altres coses contempla la restauració de les naus més
antigues que donen al pati interior i la remodelació
de tot l’edifici per ubicar-hi el Museu. Aquest edifici
per la seva història i la seva ubicació té les característiques idònies per ser-ne la seu.
L’activitat tèxtil configura la ciutat dels segles XIX i
XX, deixant-nos com a llegat edificis com els antics
vapors part dels quals s’han conservat amb altres usos
i un patrimoni moble com la maquinària, aparells i
estris fets a Sabadell, i altres documents que des de la
dècada del 1980, època d’una greu crisi del sector, el
Museu d’Història recull procedent de més de 30 empreses que tanquen. Es tracta d’un fons únic molt important, d’uns 4.000 documents de tipologia diversa,
entre els quals els mostraris amb més de 3.000.000 de
mostres, i fitxes tècniques de fabricació que són un

testimoni material de 150 anys de la història tèxtil de
la nostra ciutat, que des de l’any 2004 amb la col·laboració voluntària d’un grup de teòrics tèxtils, i gent
d’altres especialitats s’ha catalogat. Actualment tota
aquesta documentació està repartida en tres llocs diferents i cal que es guardi en condicions adequades
tant pel que fa a la seva conservació com per facilitar
la seva consulta. Aquesta és una de les moltes raons
que justifica que a Sabadell hi hagi un Museu Tèxtil
llaner amb un caràcter singular.
L’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil, tan
bon punt es constitueix el 2015, es planteja que es
pot fer per ajudar a què el Museu Tèxtil sigui una
realitat. Es prepara un recull de textos i material fotogràfic sobre la història de la indústria tèxtil llanera de
la nostra ciutat com a base d’una exposició que arribi
a tothom i que posi de manifest la importància que la
Indústria Tèxtil ha tingut per la ciutat, tant des del
punt de vista econòmic com social, ja que no es pot
entendre el Sabadell actual sense tenir-ne un coneixement. Quan l’Ajuntament el 2016 convoca un procés
participatiu ens hi presentem i en ser el nostre projecte un dels seleccionats ens ha permès tenir uns recursos econòmics que han fet possible l’edició d’un llibre
i el muntatge de l’exposició itinerant que des del mes
de febrer recorre els diferents barris de Sabadell.
Associació de Professionals
i Amics del Tèxtil de Sabadell.
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EN ELS 200 ANYS DE L´ESCOLA PIA A SABADELL
1818 - 2018
Sense cap mena de dubte, la nostra ciutat de Sabadell
inicia una de les vies de la seva transformació cultural
i formativa amb l’arribada de l’Escola Pia i els seus
pares escolapis l'any 1818, ara fa dos-cents anys.
Fent un senzill repàs històric, sobretot de la mà o la
ploma de l'enyorat P. Antoni Pinya, que fou rector del
col·legi l'any 1976 fins al 1982, veiem que l'Escola
Pia ha estat primordial, en tots els aspectes, de la vida
quotidiana de la
nostra ciutat. Per
descomptat que la
formació, educació
i foment de la cultura, com el desenvolupament obert i
modern de la formació religiosa a
tot el seu alumnat
al llarg dels anys ha
fet de la ciutat de
Sabadell una singular història, on la
presència activa
dels pares escolapis
ha arrelat de tal
manera que la influència del seu carisma personal encara viuen i perviuen a casa nostra.
Un resum de la història, començant per recordar que
amb l'ajut del bisbe sabadellenc Mns. Fèlix Amat, que
residia a Madrid, la sol·licitud que l'Ajuntament feu
perquè Sabadell disposés d'una escola regida pels pares
escolapis, va ésser acceptada pel rei d'Espanya Ferran
VII. El rei disposa que es podrà fundar l'escola i signa
el decret el 5 de març de 1818.
Així fou com l 'Escola Pia i els pares escolapis s'instal·len a Sabadell i amb la complaença del Sr. Antoni
Cortès d'Andrade Marquès de Ciutadilla, descendent
de la família dels Meca, els fa la cessió i donació de la
casa anomenada dels Meca (actual Ajuntament).
El primer rector fou el P. Magí Deuseran i s'hi instal·la
l'11 de juny de 1818. Aquest edifici serà seu de l'escola fins al 1885, en què l'Ajuntament el compra com a
Casa de la Vila. En la tramitació de venda i la compra
dels nous terrenys per edificar-hi el nou i actual edifici de l'Escola Pia, hi varen intervenir el Pare Francesc
Sallarès i el Pare Joaquim Corominas, rectors de l'es-

cola i fills il·lustres de la nostra Ciutat de Sabadell.
Es va celebrar el Centenari de l'arribada a Sabadell tot
recordant-ho en una làpida descoberta al vestíbul de
l'escola on descriu la gratitud de la ciutat als pares
escolapis pel seu servei en l'educació dels seus ciutadans. De reconeguda catalanitat, també cal esmentar
l’esforç per l'ensenyament de la nostra llengua, que es
fa palès en el seu programa d'estudis. L'historiador Sr.
Joan Montllor i Pujal expressa que als
escolapis s'anava
normalitzant el català, en les dificultats
de l'època, com a
llengua vehicular.
Estem davant d’una
Església que es vol
renovar. Així, va ser
una decisió que va
promoure la Comunitat, amb la idea
d'eixamplar a la ciutat, les activitats de
culte per les celebracions i oficis litúrgics
que ja es feien a les
parròquies de Sant
Feliu i a la Puríssima.
Aquesta realitat de construcció se’n farà càrrec Bernardí
Martorell, antic alumne de l'Escola Pia a Barcelona, i
la col·locació i benedicció de la primera pedra fou
feta el 25 de maig de 1924. Es va responsabilitzar del
seguiment de la construcció de la nova església el Pare
Ramon Hostench, olotí, rector que en fou del col·legi
i encara recordat per molts de nosaltres. I el primer de
maig de 1932 va ser inaugurada i beneïda pel P. Joan
Mª Vives, provincial de l'Escola Pia i amb la presència
de l'Abat de Montserrat Dom Antoni Mª Marcet. L'any
1941 és consagrat l'Altar Major per l'Abat Dom Aureli
Mª Escarré.
L'activitat posterior a la guerra civil fou continuada
amb molta fermesa i dinàmica, tant a dins de l'escola
com a l'exterior. Els escolapis en són grans protagonistes:
–El P. Josep Baburés rep la Medalla de la Ciutat per la
seva aportació com a meteoròleg.
–El P. Josep Franquesa, molt present a l'Acadèmia
Catòlica, donant continuïtat a l'Schola Cantorum amb
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el foment del cant litúrgic a les celebracions (alhora
en llatí i gregorià), i gran col·laborador amb el Dr.Lluís
Carreras (alhora Consiliari de l'Acadèmia i antic alumne
de l'Escola Pia)
–El P. Joan Profitós que executa tot l'acabat de les
obres de l'església i també de la restauració de l'edifici escolar, molt malmès durant la guerra civil.
–El P. Enric Mur, medalla de la ciutat per la seva docència en matemàtiques.
–El P. Francesc Cubells,
molt estimat per la seva
especialitat en filosofia,
etc, etc,
–A banda, cal remarcar
que l'Escola Pia fou promotora de l'esport de
competició..., arriben a
Sabadell l’Handbol i el
Bàsquet..., sobretot
l’Handbol de la mà del
P. Antoni Solé. Cal també esmentar l'aportació
al Moviment Escolta
Sant Bernat, com a
Consiliaris dels Minyons
de Muntanya de l'Acadèmia Catòlica.
–En tot cal, destacar, sobretot, el llegat musical que
deixa a Sabadell el molt estimat P. Josep Mª Vidal,
promovent els “Pueri Cantores” arreu de Catalunya,
un moviment procedent de França que canta la Pau al
món..., que formarà alumnes que seran amants del
cant i de la música i esdevindran grans solistes, tant
de cor com instrumentals...
–També cal recordar el P. Calassanç Balagué, que fou
director de la revista “Cultura Cristiana” i que renova
i dota de gran personalitat la publicació, precedent a
l'actual revista “L'Acadèmia”
–Un record també per als Pares Lluís Boronat, P. Joan
Bosch, P. Josep Bisbal, P. Joan Trenchs, P. Marià
Baqués, P. Enric Dordal, el qual fou també col·laborador i corrector d'aquesta revista, el P. Josep Mª
Balcells, que en fou rector i que ha estat General de
l'orde de l'Escola Pia i també actual col·laborador i

dinamitzador cultural d’aquesta casa.
–I l'encara l’enyorat P. Joan Zanuy, mort i enterrat a
terra de missió del qual molts n'hem sigut testimonis
del seu bon fer.
-Un record entranyable, també, per l’estimat P. Antoni
Pinya, esmentat a l'inici d'aquest article, i que gràcies
a ell, entre altres bons exemples, podem disposar de
tanta magnífica documentació...
–i tants i tants que m'he deixat... inevitablement,
perquè la llista seria llarguíssima, a banda de tot,
no podem oblidar-nos de
la gran feina feta pel professorat laic, que sempre
han recolzat la iniciativa i
els valors dels pares escolapis i han aportat aires
nous i modernitzadors,
nova saba i empenta metodològica.
I com a reconeixement a
aquesta insigne i brillant
tasca, entre tants i tants
alumnes de l'Escola Pia
podríem destacar alguns
exemples, com els grans
escriptors com Joan Oliver, Armand Obiols o Francesc
Trabal de la Colla de Sabadell, dels quals durant aquest
2019 en celebraran el naixement de la seva Colla, un
dels luxes cosmopolites que ha gaudit Catalunya en el
segle XX, segons Quim Monzó… I a tants altres més
actuals com l’oncòleg J. Bellmunt o el periodista Ricard
Ustrell, i tots i totes que d’alguna manera han deixat
segell i petjada per la seva aportació, tant social, econòmica, religiosa i política, al servei de Sabadell i,
més enllà de la nostra ciutat.
Un extraordinari llegat, ben cert!!! Tant de bo serveixi
de mirall per a les futures generacions. Per això, amb
orgull ens podem dir que per molts anys, i que es pugui
continuar aquesta tasca docent, no només de qualitat
acadèmica sinó, també humana, de transmissió d’uns
valors humanístics i cristians.
Salvador Soley i Junoy.
Antic alumne de l'Escola Pia

alta fidelitat
cinema a casa
so professional
projecció
accessoris

Nova adreça:
Torras i Bages, 2A local 4

(cantonada Horta Novella)

08201 Sabadell Tel. 93 725 85 68
creus@creusimatgeiso.cat
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FELICITATS MONTSERRAT!!!

MESCLA’T 2018

La nostra degana Montserrat Graner ha complert 90
anys i més de la meitat de tots aquests, desenvolupant
amb gran dedicació una molt bona i variada tasca a
la nostra Entitat –entre d’altres que també col·laborade qui va ser una de les fundadores allà l’any 1972.
Actualment, membre de la junta, és de les que no falla
mai a les reunions formant part de comissions de les
activitats que organitza l’entitat.
El proppassat 1 d’octubre a la seu de Mans Unides
Sabadell, les companyes i companys li van organitzar
una celebració en la qual no hi va faltar pastís d’aniversari, cava i bon humor. Tampoc hi van faltar les
paraules d’agraïment de la responsable local de Sabadell, Ma. Teresa Graells, ni tampoc poesia que li
van dedicar alguns companys.

El dia 6 d’octubre es va celebrar el programa Mescla’t
organitzat per l’Ajuntament de Sabadell.
Mans Unides no va voler faltar a aquest acte amb el
seu estand al llarg de tot el dia.
S’hi van apropar molts visitants, cosa que va permetre
donar presència i veu a la nostra entitat.
Moltes gràcies a tots!

ASSEMBLEA DIOCESANA
El passat 3 de novembre, a la Delegació Diocesana de
Terrassa, va tenir lloc l’Assemblea, amb l’assistència
de membres representants de Mans Unides de les localitats que abasta.
De l’apartat “60 anys de feina per la dignitat de les
persones”, destacaríem el record de l’impuls fundacional basat en els Drets Humans i el treball de l’educació per al desenvolupament que vol fer especial incidència en la igualtat de drets i empoderament de les
dones. Volem veure un futur amb esperança i ens hi
ajuda l’intercanvi d’experiències, testimonis i activitats que aporten les comarcals.

XVII ENCESA D’ESPELMES SOLIDÀRIA
Com és ja tradició,
arribat el mes de
desembre i pels
volts de Nadal,
Mans Unides de
Sabadell porta a
terme una encesa
d’espelmes a les
escales de l’església
de Sant Fèlix a la
plaça de Sant Roc.
La data fixada per
aquest any és el
dissabte dia 22 de

desembre. Compartirem espai
amb la Fira de
Santa Llúcia tal
com va succeir
l’any passat.
Com cada any,
confiem que la
meteorologia ens
respecti i puguem
comptar amb una
bona participació
ciutadana. Us hi
esperem.
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LA CASTANYADA A L’ESPLAI LA TERANYINA
El passat 30-31 d’octubre i
1 de novembre els grans de
l’esplai, és a dir, la colla de
mofetes vam muntar una
parada de castanyes per tal
de recollir diners per la ruta
de Menorca que realitzarem
aquest proper estiu 2019!
Això sí, darrere la parada hi
havia feina... per aquest
motiu els dos dissabtes anteriors a la Castanyada els
mofetes vam treballar de
valent per preparar-la.
Ens vam dividir en tres
grups per tal de distribuir
bé la feina i ser eficaços!
Unes s’encarregaven de fer
la pancarta de la ruta, unes
a fer els cartells dels preus/
promocions i les altres

PATCHWORK
Tardes de Patchwork, una costura creativa en la
qual compartim bons moments.
El Patchwork redueix l’estrès, mostra la part més
creativa de cadascú, dóna satisfacció i millora
l’autoestima. Afavoreix la comunicació i crea llaços socials.
Cada dimarts a la tarda ens trobem i ens ho passem molt bé.
Vols venir?

s’ocupaven de l’animació,
jocs, balls, etc.
A la parada, ubicada al carrer Pedregar número 4, vam
vendre castanyes, pastissos,
galetes i un munt de coses
més! Fetes amb tota la il·lusió
i amor del món.
Van ser uns dies on el fred i
la pluja ens van acompanyar
però aquest fet no va impedir que seguíssim endavant
amb la parada, ja que els joves, els monitors, les famílies
de l’esplai i altres van posar
totes les seves ganes.
Gràcies a tota aquesta participació la parada de castanyes va ser tot un èxit.
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SID MOSKITIA ESTÀ DE CELEBRACIONS
El passat 6 d’octubre, la Dolors Fité, presidenta d’Honor
i fundadora de SID Moskitia, va fer 90 anys! Una data tan
especial no es podia oblidar i per això, els voluntaris i
voluntàries de l’ONG li vam preparar una festa sorpresa i
un poema escrit per la nostra voluntària Núria Maeso:
Dedicat a la senyora Lola Fité, en el seu 90è aniversari
(6 octubre 1928 – 2018)
Hi han pocs plaers a la vida,
com el de fer-se gran,
amb salut, alegria
i envoltada dels qui l’estimen tant.
És fruita sucosa i madura,
que ha donat molt bones llavors,
i, sempre amb la mà estesa, traspua
fermesa, valentia i molt amor.
Els moments més llunyans encara suren al seu cor,
mentre moltes pinzellades han acolorit la seva vida,
fins que al final ha definit realment el seu nord
que és vetllar, dia a dia, pel gran somni de la Sid Moskitia.
Gràcies pel seu testimoniatge que ens encoratja a tots,
i que pugui fer molts més anys!!!
Amb molta estima i una abraçada molt gran,
Equip de Voluntariat de Fundació Sid Moskitia

Per molts anys, Lola!
I el diumenge 18 de novembre celebrem
un berenar solidari en homenatge als primers voluntaris de l’ONG. L’acte serà obert,
de manera que si voleu participar, podeu
confirmar l’assistència a través de l’email
sidmoskitia@gmail.com o per Whatsapp
al 665 499 823.

19
”CERCA LA JUSTÍCIA I NOMÉS LA JUSTÍCIA”
Aquest manament, “Cerca la justícia i només la justícia”, del llibre Deuteronomi (16,18), encapçala, a
manera de lema, els textos per a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 2019, que enguany han
estat elaborats pels cristians d’Indonèsia i publicats
conjuntament pel Consell Mundial d’Esglésies i pel
Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels
Cristians. La traducció al català és del Centre Ecumènic de Catalunya.
Així és que en la introducció als textos corresponents
al 2019 es poden llegir, entre altres, els següents paràgrafs:
“Els cristians d’arreu del món ens reunim any rere any
per pregar i reforçar la unitat. Ho fem enmig d’un
món on la corrupció, la cobdícia i la injustícia imposen la desigualtat i la divisió. La nostra pregària és de
comunió: d’ací la seva força. Tanmateix, els cristians,
amb les comunitats que individualment representem,
sovint som còmplices de la injustícia, nosaltres, els
cridats a ser, units, testimonis de la justícia i instruments de la gràcia salvífica de Crist per a aquest pobre
món esqueixat.”
“L’Església de Crist és cridada a esdevenir un tast anticipat del Regne del cel, però amb la nostra desunió,
no ho aconseguirem. Hem de ser el signe de l’amor de

Déu per al seu poble. De la mateixa manera que la
injustícia ha aprofundit les divisions que ha patit la
societat indonèsia, la injustícia també ha nodrit la
divisió de l’Església. Ens penedim de la injustícia, causa
de les divisions, però, com a cristians, també creiem
en el poder de Crist ens perdona i salva. I, per consegüent, ens apleguem units a l’ombra de la creu, suplicant, d’un costat, la gràcia per acabar amb la injustícia i, de l’altre, el perdó dels pecats, causa de les nostres
divisions.”
En resum, l’esforç incansable del diàleg entre cristians
per abatre els murs que els separen -en això consisteix
l’ecumenisme- probablement no prosperarà gaire més
si es basa únicament en acords sobre dogmes i litúrgies, sinó també sobre un treball conjunt i tenaç en la
lluita contra les injustícies.
Fidel a aquest pensament, el Moviment Ecumènic de
Sabadell ja prepara per al darrer dissabte del gener la
Pregària per la Unitat dels Cristians, aquest cop amb
el suport i la col·laboració de l’Església Evangèlica
Baptista del Redemptor. Tothom hi és convidat.
Antoni Ibàñez-Olivares
Moviment Ecumènic de Sabadell

El Moviment Ecumènic de Sabadell
us convida a assistir a la

Pregària per la Unitat dels Cristians
que tindrà lloc a l’Església Evangèlica Baptista del Redemptor,
amb domicili al carrer Moratín, número 105, de Sabadell
el dia 26 de gener de 2019, dissabte, a les 18 hores.

Tothom hi és convidat.
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PREPARANT LA NOSTRA FESTA
L’entitat Els Amics de Sant Cristòfol de Sabadell, es va fundar el 22 de juny de 1922,
la qual va passar per diversos noms al llarg
dels anys, però al final el nom genèric ha
acabat sent Associació Recreativa Amics
de Sant Cristòfol de Sabadell a partir de
l’any 2000.
Actualment l’entitat voldria participar a
més activitats, ja que ara mateix la nostra
activitat es basa amb els anunciants que
posen els anuncis anualment al butlletí i
la venda de loteria de Nadal. Per la qual
cosa agrairíem la col·laboració d’un parell de voluntaris per poder ajudar amb la
festa del 10 de juliol.
Unes bones festes i un bon any 2019.

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
cada dimecres de 6 a 9 del vespre. El preu és 3 euros la butlleta.
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L’ASSOCIACIÓ DIÀLEG INTERRELIGIÓS DE SABADELL,
ESTRENA NOU LOGO
En record de la primera Trobada Interreligiosa de Sabadell l’any 2000, plantarem tres arbres: llorer, xiprer
i olivera a la plaça Vila Arrufat.
TRES ARBRES NOUS... UN MUNT D’ESPERANÇA
No són dels que fan molta ombra, però tenen altres
qualitats., deia el Sr. Andreu Pagès. Són una olivera,
un xiprer i un llorer.
Un branquilló d’olivera és el que acostuma a portar el
colom de la pau. És el que portava el colom després
del diluvi, com a senyal que la terra era habitable. La
pau es: no la absència de guerra, sinó el conjunt de
condicions que fan que s’hi pugui viure. I viure amb
plenitud.
Acostumem a veure xiprers a prop d’algunes cases de
pagès, als cementiris, a alguns parcs... La seva presència denota acolliment. És com si algú, un cop el veus,
et digués: si es ben vingut.
La glòria, la fama, el premi... es feia visible a través
d’una corona de llorer. I una o dues fulles de llorer fan
més gustosos els guisats i assaboreixen el menjar.
A la plaça hi trobem bancs per seure, per compartir
amb altres, escoltar i que ens escoltin, per dialogar.
Les persones tenim en comú, els sentiments més grans
que un pot experimentar: el trasbals que suposa enamorar-se, el goig de tindre un fill, el patiment davant

C/ Sant Antoni, 20 / Les Valls, 29
08201 - Sabadell (Barcelona)
Tel: 93 725 59 59
llardelllibre@llardelllibre.cat

www.llardelllibre.cat

d’algú que rep injustícia o que mor de fam, tindre
il·lusions, etc.
Això no va vinculat a cap raça ni religió, com en tantes altres coses som semblants... També coincidim en
les coses més fondes!
Per això ens volem trobar, perquè, tot i les diferències,
tenim moltes coses en comú. I volem que la nostra
ciutat no sigui allò de “Sabadell, cada u va per ell”.
Tots actius per a la pau, que tothom hi pugui viure
(l’olivera). Acollidors, avui i demà (el xiprer). I donant
gust a la vida de la nostra ciutat (el llorer).
Dialogant i cercant l’inefable.
La nova junta de
l’Associació Diàleg Interreligiós de Sabadell, fa seu
aquest primer
desig de l’any
2000, i ha volgut fer-lo imatge, amb el nou
logo de l’Associació que ara
us presentem.

La Llar del Llibre  2
Passeig de la Plaça Major, 12
08202  Sabadell (Barcelona)
Tel: 93 727 58 04
didot@llardelllibre.cat

www.llardelllibre.cat
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GUINEA BISSAU
El 13 de novembre de
2018 i fins al dilluns 26
de novembre l’“Asociación de Guinea Bissau y
simpatizantes de Sabadell” (ASOCGBSS), hem
muntat la nostra tercera
exposició d’aquest any en
el Centre Cívic de Can
Puiggener.
Hem portat fotos de paisatges de Guinea Bissau
de la capital, del mar i de
les poblacions rurals així
com fotos de danses típiques i d’instruments
musicals del país, intentant de plasmar la diversitat cultural que té Guinea Bissau i Àfrica, perquè
el continent africà té una
diversitat cultural que té
un valor incalculable i
també compartim amb
tots els països africans el

mateix dolor i fracàs institucional.
També aquest dissabte 17
de novembre hem fet la
nostra segona xerrada al
Centre Cívic de Can Rull.
Tractava sobre els drets
humans i hem posat un
vídeo de curta durada sobre l’esclavitud a Líbia de
l’actor i cineasta d’Angola
el senyor Rui Lopes que retrata la situació dels immigrants que arriben a
Líbia i són subhastats en
un mercat d’esclaus en ple
segle XXI.
Jordi Afonso Sanmartí,
Secretari d’ASOCGBSS.
Unidade, Luta
e Progresso.
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PERD PES AMB

DIETA IDEAL
ACONSEGUIRÀS APRIMAR-TE AMB RECEPTES SANES,
EQUILIBRADES, FÀCILS I DIVERTIDES
I APRENDRÀS A NO RECUPERAR EL PES PERDUT
El nostre sistema es basa en dos punts:
1. Reunions setmanals. Tindràs lajuda
motivadora per animar-te i perdre els quilos
de forma gradual i ràpida. La constància és
imprescindible, amb el que lassistència a les
reunions és la clau del teu èxit. És molt difícil
i trist perdre pes sol, i aquí et sentiràs acompanyat en tot moment.
2. Canviar els hàbits alimentaris. Dieta
Ideal tensenyarà tècniques per a desenvolupar nous hàbits, ja que és lúnica manera
de perdre pes i no recuperar el pes perdut.
Al nostre mètode no es pren cap fàrmac,
ni complexos proteics, ni es ven cap complement addicional.
Qui diu que fer dieta és avorrit i és menja
sempre el mateix? Aprendràs receptes molt
fàcils i saboroses que voldrà tastar tota la
teva família.
Si esperes el moment perfecte... és ara!
Vine a conèixer-nos!

Us donem un exemple duna recepta que expliquem amb detall a les reunions:
XAMPINYONS FARCITS
Ingredients: xampinyons grans, oli doliva, sal,
ceba, tomàquet, pebrot verd, trossets de pernil
guarit o carn picada i formatge de fondre.
Netegem bé els xampinyons i tallem els peus
sencers. Piquem els peus molt petits amb la verdura. En una paella amb oli doliva ho sofregim a
foc lent junt amb el pernil a trossets.
Es posen els
barrets dels
xampinyons en
una placa de
forn i semplenen amb el farcit que hem
preparat. Es cobreixen amb el
formatge i ho
deixem al forn, a
foc suau uns 15
minuts i fet!
Bon profit.

www.dietaideal.net
Tel. 653 61 82 94
• Sabadell. L´Acadèmia
• Terrassa. La Cambra
• Badalona. Coop. La Moral

C/ Sant Joan, 20
C/ Blasco de Garay, 29-49
C/ Güell i Ferrer, 86

Dimarts 10h  16h o 19h
Dimecres 10h o 15,30h
Dijous 10h  15,30h o 18h
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SOLUCIONS A L’ENVELLIMENT FACIAL
Blefaroplàstia o cirurgia de parpelles, adéu a una mirada envellida
Unes parpelles caigudes comporten una mirada trista, que fa
que semblem més grans i cansats. La blefaroplàstia pot corregir la
caiguda de les parpelles superiors i les bosses dels inferiors, extraient el greix, lexcés de pell i de teixit. A més, es poden realitzar infiltracions de greix per omplir la zona de les ulleres, si la pacient té
aquesta àrea enfonsada.
Aquesta cirurgia té resultats molt duradors, es podria afirmar que
permanents, però no atura el rellotge: «el seu procés natural denvelliment continuarà», indica la Dra. Nélida Grande. Es pot combinar la blefaroplàstia amb la Lipoestructura Facial - Tècnica de
Coleman-. Aquesta consisteix a omplir la cara (les zones amb solcs,
enfonsades, o els pòmuls) amb el propi teixit gras del pacient,
prèviament purificat. Així mateix, també és possible combinar-la en
quiròfan amb el Lífting Facial, que millora els signes més visibles de
lenvelliment, tensant la pell de la cara, eliminant les arrugues i
redistribuint la pell de rostre i coll.
La blefaroplàstia es pot realitzar de forma ambulatòria, o a vegades és necessari un ingrés de no més
de 24 hores a lhospital (segons cada cas). Tanmateix, comporta un postoperatori exhaustiu controlat per
lespecialista, conclou la Dra. Grande. I la tornada a la feina o rutina habitual és molt ràpida, tres o quatre
dies després.
Dra. Nélida Grande
Cirurgiana plàstica, reparadora i estètica.
www.doctoragrande.com

