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CONCURS SOCIAL 2018
Cada final d’any, Càmera Club Sabadell celebra el seu concurs social (o classificador) en què els socis presenten
col·leccions de 3 fotografies de tema lliure, mostrant el més destacat de la seva producció durant l’any.
Aquí teniu les primeres imatges classificades en l’edició d’enguany.
Com en anys anteriors, totes les obres presentades faran l’objecte d’una exposició al Casal Pere Quart de Sabadell,
del proper 24 de gener al 10 de febrer. Hi sou tots convidats!
Hi han participat 24 autors amb un total de 72 obres
presentades

FOTOS I CLASSIFICACIÓ:
1r 30 punts - foto de Joan Burgada
2n 29 punts- foto de Gilbert López
3r 29 punts - foto de Jordi González Carbó
4t 28 punts - foto de Mª Teresa Robles
5è 28 punts - foto de Josep Mª Berenguer
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Ja estem preparant la 124 ena Romeria de Montserrat que aquest any
se celebra el cap de setmana dels dies 9 i 10 de març. Com podreu
veure enguany es podran fer les inscripcions a la nostra secretaria, els
dies de diari de 5 a 9 de la tarda a partir del dia 10 de febrer i excepcionalment el dissabte dia 23 de 6 a 8 del vespre. En aquesta revista
hi teniu el cartell a la portada i el programa complet al seu interior.
Com cada any, us animem a participar-hi tant si veniu a peu des de
Sabadell o Vacarisses, o bé per qualsevol altre mitjà de transport. És
l’acte més important que organitza l’Acadèmia i al que hi dediquem
més esforços.
En aquesta revista, també hi trobareu l’entrevista que el reconegut
periodista de Sabadell en Víctor Colomer fa a la nostra sòcia Assumpta Codina del Grup Vida Creixent, per cert molt interessant i
divertida, tal com han estat totes les que hem publicat fins ara.
També podeu llegir els dos magnífics articles dels nostres habituals
socis-col·laboradors en Salvador Soley i l’Albert Estrada, i la tria del
tema que ha fet aquest mes en Daniel Piña. Tots molt recomanables.
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Resum del text del P. Jseús Renau

A més a més, les informacions habituals de les nostres entitats i col·lectius, que no deixem mai de publicar-les i que són el nostre principal
motiu de comunicació amb tots vosaltres.
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El dilluns dia 14 de gener hi va
haver a l’Acadèmia Catòlica
les següents donacions:
Donants: 25 Oferiments 32
A tots, moltes gràcies!
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TAULA RODONA
A Sabadell el 22 de desembre de 2018 hem celebrat al
Centre Cívic de Sant Oleguer la nostra 4 Edició de la
Taula Rodona de Religions Tradicionals d'Àfrica Negra abans de l'arribada de l'Islam i del cristianisme, i
ha estat molt interessant, ho hem organitzat conjuntament amb la Federació FEDEAFRICANESCA (Federación de Asociaciones de ÁfricaNegra de Sabadell y
Catalunya).

A la conferència que s'ha fet al Centre Cívic de Sant
Oleguer hem comptat amb la participació del Sr. Gilbert-Ndunga Nsangata del Centre Euro Àfrica que ens
ha parlat de les religions animistes que existien en el
continent africà abans de l'arribada de l'Islam i del
cristianisme i també ens ha parlat del significat que té
el concepte de Déu en cada religió.
Unidade Luta e Progresso.

LI HEM CANTAT EN EL PESSEBRE
El pessebre de la casa Duran ha estat un veritable pessebre, l’ajuntament, amb molt bon criteri, ha encarregat fer-lo als pessebristes i l’ha encertat, digne de ser
mirat i remirat.
Però no només això, sinó que també hi ha posat els
cants, i també l’ha encertat, perquè els ha encarregat
als cantaires, a les corals de la ciutat. I la nostra coral,
La Industrial hi va ser.
Vam cantar la tarda del dia 16 de desembre i va venir
força gent.
Amb la Dolça cançó de la nit de Nadal, vam enlairar
l’esperit cap als àngels, doncs com ells volíem cantar
el naixement de Déu infant. Amb Shchedryk, cançó de
l’Europa oriental, l’oreneta anuncia la primavera i, amb
ella vam desitjar un bon any a tothom. I amb altres
cançons del nostre repertori, vam completar el recital.
El diumenge 10 de febrer farem el recital d’hivern, a
l’Acadèmia, i el 10 de març anirem a Montserrat, amb
la romeria de l’Acadèmia, a cantar i a cantar a la missa,
esperem la vostra companyia.

Com cada any, la nostra coral ha col·laborat amb ses
majestats amb el repartiment de present a llars de
Sabadell, hi ha hagut emocions a dojo.
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XXII MARXA DE LA SOLIDARITAT
Després d'haver hagut d'ajornar, per causes meteorològiques la marxa d'enguany, finalment el proppassat
25 de novembre es va poder realitzar, amb el temps

idoni per caminar. Cel poc cobert, aire fresquet que
convidava a l'exercici i com sempre més d'un centenar
de caminaires amb l'esperit ben disposat i amb ganes
de gaudir de la naturalesa que els nostres rodals ens
ofereix.
El recorregut, com ens tenen acostumats els organitzadors, ens va portar per indrets interessantíssims:
sortida de Can Gambús cap a la Serra de Pedralta, Can
Sues (on s'hi va instal·lar un avituallament: cafè, galetes, cacaolats, etc.) i on vam donar sortida als entrepans que cadascú portava. Sant Quirze, la Batzuca
(amb un cabal considerable), Can Vediella, Can Barra
i altre cop al punt de sortida, tot plegat uns 12 Km de
camins planers i amb cap mena d'exigència.
La recaptació obtinguda amb els donatius dels participants serà destinada al projecte de MMUU d'aquest
any a Bolivia.

CONCERT DE TARDOR ORGANITZAT PER
MANS UNIDES I CÀRITAS SABADELL
A l'auditori de l'Espai Cultural Fundació
Sabadell 1859, ple de gom a gom va tenir lloc una nova edició del tradicional
Concert Solidari de Tardor, aquest any
amb l'actuació del CorVivace. Una agrupació de 95 conjuntades veus que ens van
oferir un extens repertori de temes a ritme
de swing. Els cantaires amb les seves veus
i la seva coreografia van encomanar al
públic assistent l'entusiasme que posaven
amb totes les interpretacions.
Les cançons estaven dedicades a l'amor
en totes les seves facetes, Love, era el títol
de la seva "performance".
El tema final "We are the world" va posar
al públic dempeus amb un llarg i sonor
aplaudiment.
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LA FLOR DE L'AMETLLER*
Deia el meu avi patern, que tots els mesos de l'any
tenen el seu encant. Jo li responia: Sí però, si hagués
d’escollir, prefereixo els mesos de primavera o estiu,
pel fred saps! Amb els anys he comprès que ell tenia
tota la raó. Faci fred, faci calor sempre la natura ens
procura estats de benestar físic o mental. Durant l'hivern el fred per si mateix és ja una atracció. Actualment la neu acull multitud d'esquiadors i no
esquiadors que el fred no
el noten de tan ben abillats, com van...
Jo procuro, ja fa molts
anys, de trobar un centre
d’interès a cada mes de
l'any. Ho he après, a part
d'imitar la saviesa del meu
avi, d’un dels més grans
escriptors que el nostre
país ens ha proporcionat:
Josep Pla. Té un llibre,
magistral, que us recomano: Les hores. En podeu
trobar una recopilació a
Catalunya Ràdio, que en va fer un programa radiat.
La locució anava a càrrec de Lluís Soler. Gran programa.
Ara, però retorno al mes de febrer. És el mes de la
Candelera. A casa, com és tradicional, cada 2 de febrer desfem el pessebre. Posem les figures a descansar,
bé a les seves capses, bé a la vitrina on esperen pacientment fins a fi d'any quan tornaran un cop més a
ser protagonistes. Naixement, reis, pastors, caganer,
etc. s'acomiaden de nosaltres per un temps limitat:
només uns quants mesos. Aleshores aprofito els dies
de febrer per sortir a passejar i veure la natura despullada, adormida, neta i clara. Despullada sí, però amb
una excepció: L'ametller amb les seves flors. Quina
meravella!

Aquest arbre en flor és un d'aquells espectacles naturals que criden l'atenció pel seu alt grau de bellesa. A
mi particularment m'omple d'alegria quan veig que
l'ametller comença a florir. Em fa pensar que aviat
deixarem enrere els freds i els foscos dies d'hivern.
Sempre m'he preguntat com pot ser tan atrevit l'ametller i florir com ho fa, a meitat de l'hivern? Com és
que no té por de les gelades? Heus aquí la resposta
treta d'Internet:
L’Ametller (Prunus dulcis)
és un arbre típicament mediterrani originari de l’Orient Mitjà i Mesopotàmia
que ha estat àmpliament
utilitzat per al consum
humà des de fa milers
d’anys. A la península Ibèrica va ser introduït possiblement pels fenicis i, tant
de temps en aquest clima,
ha fet que aquesta espècie
s’hagi aclimatat a la perfecció a les inclemències
meteorològiques de la ribera de la mar Mediterrània.
I encara que sembli mentida, aquesta floració tan matinera és fruit justament d’aquest profund coneixement del seu medi ambient.
Quan al desembre de 2014, un fort temporal de vent
va colpejar el Vallès –tant a l’oriental com a l’occidental– molts arbres principalment pins quedaren
abatuts, caiguts a terra, formant un espectacle depriment en els boscos. Passat aquest daltabaix, durant
una passejada pels voltants de la Salut, vaig poder
observar el mal que havia produït aquella natura desbocada, vaig descobrir un camp d'ametllers mig abandonat. La desgràcia no havia estat el que jo pressentia. Només uns quants ametllers havien quedat abatuts.
Entre ells en sobresortia un, que per la seva semblança
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devia tenir ja força anys. Quedà esqueixat d'una de les
branques principals, però encara en vida. Com que el
camp estava abandonat vaig pensar, ningú el tocarà i
potser encarà es refarà. Al cap de pocs dies la meva
preocupació i angoixa per aquell arbre era notable i
vaig decidir retornar al lloc per veure com estava. Oh
meravella! Aquella branca, humil ajaguda al terra que
s'aguantava per la quietud, tot i el seu alt grau de
desperfectes va tornar a florir i exposar les seves flors
d’aquell color singular. De seguida em vingué a la memòria Joan Maragall. Va per a tu humil i lluitador
ametller:
L’AMETLLER
A mig aire de la serra
veig un ametller florit.
Déu te guard, bandera blanca,
dies ha que t’he delit!
Ets la pau que s’anuncia
entre el sol, núvols i vents...
No ets encara el millor temps
pro en tens tota l’alegria.

Així el 2015, i el 2016 continuaren les meves visites.
El febrer del 2017 l'ametller ja no hi era. Algú l'havia
tallat. Sempre recordaré la seva lluita amb la natura
per sobreviure, ell no se n'adonava però jo sí, i suposo
que altres persones també, tots vàrem poder admirar
aquella lluita sorda i constant, com diu el cantautor,
d'aquell ametller malmès per un atzar natural i que
només refermà la meva estimació cap aquest tipus
d'arbres.
Gràcies mes de febrer!
Albert Estrada i Farreras – Febrer 2019

* Flor d’Ametler és una fragància tradicional a
Mallorca, antiga, elaborada amb processos artesans i
la recepta és guardada gelosament per la família per
no revelar els components d’un producte que ha estat
del gust de diverses generacions de dones i que ha
sabut adaptar-se als nous temps.

ACTIVITATS DEL TRIMESTRE
Els trenkapins aquest trimestre ens ho hem passat
genial. Hem conegut una
bruixa molt bona i un lleó
molt curiós que ens han fet
viure mil aventures totes
juntes. Vam anar de sortida de cap de setmana a Llinars del Vallès, on vam
ajudar la bruixa i a un explorador molt simpàtic que
vam trobar-nos allà. A més,
vam fer el sopar entre totes i ens va quedar bonís-

sim. També, vam anar a fer
una volta amb patins per
Barcelona i entre caigudes
amunt i avall ens ho vam
passar d'allò més bé. Més
d'una no sabíem patinar
però entre totes en vam
aprendre. L'últim dia vam
anar a veure els Pastorets,
que feien els Arquers, i ens
vam quedar al·lucinats, ja
que ho van fer d'allò més
bé, i per acabar el trimestre vam sopar totes juntes.
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TOT RECORDANT EL PENSAMENT QUE HA FET POSSIBLE ELS 150 anys
DE VIDA DE L´ACADÈMIA” (ben aviat ho celebrarem)
M'agradarà fer-vos avinent unes idees i pensaments,
que dirigides als socis i amics de l'Acadèmia Catòlica,
escrivia a la Revista "JOVENTUT, Cultura Cristiana",
el seu Consiliari Dr. Lluís Carreras per a ús i pràctiques
de conducta com a ciutadans cristians compromesos
amb la societat, sobretot ciutadana.
Tot i que som pocs socis, ara com a Acadèmia, tenim
una vida i activitats que poden recordar les que es
feien, és per això que acostant-nos als 150 anys d'existència de la nostra Entitat, val la pena recordar alguns
fets, en aquest cas articles
o Editorials que transmetien coneixement de l'actualitat tan eclesial, com
política, com cultural de
la nostra ciutat i del nostre país.
És molt important que
durant aquests propers
dos anys, féssim una mica
de repàs de la història
d'aquesta casa i donarnos moments per reflexionar sobre els orígens i la
fidelitat als principis pels
quals es va instituir. Això
també ens permetrà fer un
balanç, una valoració de
la nostra tasca. En aquest
sentit, és imprescindible
donar a conèixer una mica
d'aquesta història a les
persones que havent-se
incorporat en aquesta
casa, ja sigui com a nova
secció o com a Entitat
adherida, perquè tinguin millor coneixença del que
ha estat l'Acadèmia Catòlica i el servei que ha fet a
l'Església, a la ciutat i al país durant aquests 150 anys.
Per això, us convido a llegir el que escrivia el Dr. Lluís
Carreras, a la Revista "Joventut", el 2 d'octubre del
1929...
"EL DEURE POLÍTIC". "Els anys llargs transcorreguts
sota la cura, diguem paternal, de la dictadura hauran
fatalment demostrat el nostre sentit polític... Per distreure'ns era natural que ens anéssim acostumant a
mirar-nos tot el que faci referència a la política des
d'un punt de vista distant, desinteressat; i que les coses

que tenien un valor considerable fossin tractades amb
fàcil ironia i amb to lleuger...
Aquesta posició d'esperit és enormement anticivil i
antihumana; és el fruit d'una mutilació que ha portat
a una mena de desviació funcional de la persona. No,
no cal teoritzar ni ací ni enlloc, puig que la realitat és
patent. El que ens interessa és fer sentir el què és el
deure del moment present dels cristians catòlics.
El deure polític és sempre un deure concret, normalment ineludible. Els que vivim en societat no ens en
podem desentendre mai.
Les impureses que ordinàriament acompanyen la
política no poden ésser
una excusa per quedarnos a casa absorbits pels
nostres habituals negocis.
La mateixa raó els hauria
fet fugir de la vida dels negocis i els hauria allistat
a ordres contemplatives.
Precisament els catòlics
tenim un deure de caritat
de posar tot el nostre valer al servei del millor govern i administració de la
societat. Per tant no ens
és lícit d'eludir aquest
deure social.
Cal, ara com mai que sospesem bé la direcció de la
nostra intervenció. Els
temps són especialment
crítics i tothom veu que la
inestabilitat d'ara pot
transcendir considerablement a l'esdevenidor. És per tant indispensable la major
prudència i reflexió, per tant de gran responsabilitat
que no podem defugir de cap manera. L'Església s'acomoda i conviu amb les formes diverses que es van establint, i senzillament hem d'actuar en el deure polític
amb coratge, honestament i cristianament. Si la justícia ha d'ésser la guiadora de l'ideal polític, la caritat
en l'actuació ha de fer-lo més acceptable per a tothom i encara millor si fins en l'ideal hi posem també
una bona dosi de caritat."
Salvador Soley i Junoy
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PROGRAMA D’ACTES DE LA 124a ROMERIA DE SABADELL A MONTSERRAT
A tres quarts de 5 del matí: Concentració de pelegrins
a la plaça Sant Roc, davant l’Església de Sant Feliu,
per iniciar el camí a peu cap a Montserrat.
A les 7 del matí: Sortida des de les esglésies romàniques de Sant Pere de Terrassa.
A les 10 del matí: Sortida en tren des de l’estació de
la Renfe de Sabadell-Centre, per ajuntar-nos amb els
romeus, i continuar a peu des de Vacarisses.
A la 1 del migdia: Dinar a Monistrol de Montserrat.
A dos quarts de 3 de la tarda:
Sortida de Monistrol de Montserrat pel camí del
Pelegrí per pujar a peu la muntanya.
A dos quarts de 5 de la tarda:
Arribada a Montserrat de tots els romeus a la plaça
de l’estació del Cremallera. Recepció amb coca i vi bo.
A dos quarts de 8 del vespre:
Pregària dels nens de l’esplai al Cambril de la Mare
de Déu.
A dos quarts de 9 de la nit:
Sopar de germanor dels joves i l’esplai, a l’edifici
Abat Garriga.
A les 10 de la nit:
Vetlla de Pregària al Cambril de la Mare de Déu,
organitzada pel Grup de Joves de les parròquies de la
Zona Pastoral de Sabadell.

A dos quarts d’11 del matí: Via-Creu organitzat per
la Germanor Interparroquial dels Portants del Sant Crist.
Concentració a la plaça de Santa Maria.
A les 12 del migdia: Visita opcional al camí de Sant
Ignasi.
A dos quarts de 2 del migdia:
Dinar de Germanor al self-service.
A un quart de 5 de la tarda:
Entrada en processó a la Basílica, del Ciri Votiu de la
ciutat. Seguidament concert a càrrec de la Coral La
Industrial de Sabadell a l’Altar Major.
A tres quarts de 5 de la tarda:
Ofrena del Ciri Votiu de la ciutat a la Mare de Déu.
Benvinguda pel Pare Abat, Josep Maria Soler.
A les 5 de la tarda:
Eucaristia a la Basílica, presidida pel nostre Bisbe,
Josep Àngel, i concelebrada amb sacerdots de diferents parròquies de la Zona Pastoral de Sabadell. Els
cants de la missa aniran a càrrec de la Coral La Industrial de Sabadell, juntament amb el grup d’adolescents i joves de les parròquies. A la sortida es farà una
col·lecta a favor de Càritas Sabadell, i cantarem tots
plegats el cant de l’Hora dels Adéus.
A dos quarts de 7 de la tarda:
Concentració dels pelegrins a la plaça de Santa Maria
per agafar el cremallera cap a Monistrol.
Posteriorment sortida dels autocars cap a Sabadell.

DIUMENGE, 10 DE MARÇ
A dos quarts de 9 del matí:
Sortida de diferents llocs de Sabadell i Barberà del
Vallès en autocar fins a Monistrol, per pujar a Montserrat en Cremallera.
A dos quarts de 10 del matí:
Arribada a Montserrat. Temps lliure per esmorzar.
A les 10 del matí:
Activitats de reflexió per als joves a l’edifici de Nostra Senyora. Interessats contacteu amb Mn. Josep
Maria Cot –Txema–.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Acadèmia Catòlica, carrer Sant Joan, 20 Sabadell. Telèfon 93 725 75 19. Els tiquets de la pujada a peu,
l’hotel, viatge i dinar de germanor, es podran adquirir
a secretaria, els dies de diari de 5 a 9 de la tarda i el
dissabte dia 23 de febrer de 6 a 8 de la tarda.
També podeu fer les vostres inscripcions a les següents
parròquies: -Sagrat Cor de Ca n’Oriac -Santa Maria
de Barberà del Vallès -Nostra Senyora de la Mercè de
Badia del Vallès.

DISSABTE, 9 DE MARÇ

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

www.llardelllibre.cat

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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TEMARI DE VIDA CREIXENT – CURS 2018–2019
TESTIMONIS DE JESUCRIST AL SEGLE XX
ETTY (ESTER) HILESSUM
Hetty Hilessum. (1914-1943) Jueva holandesa. El procés de la seva vida fins a la mort en un dels camps de
concentració nazi és un vertader senyal de l’acció de
Déu sobre una persona normal, ben dotada, un xic
imprevisible, que a partir d’una relació fortament sentimental amb un mestre de psicologia, pràctica bastant original, va anar fent un procés de maduració
personal. En aquest procés hi va entrar
Déu de forma directa, com consta en els
seus escrits, de manera que situada en
el camp de concentració, es va anar convertint en un testimoni de caritat, fortalesa, alegria i esperança molt notables.
Va deixar moltes cartes i un diari que
avui en dia són testimonis d’un temps
duríssim i d’una acció de Déu en ella.
Etty Hilessum des de fa anys ha estat un
referent important per a moltes persones del segle passat i de l’actual, que
han viscut intensament enmig de les
grans catàstrofes humanitàries i de grans
canvis. Els seus escrits i la seva vida han
ajudat i estan ajudant molta gent en els
valors espirituals i creients.
Assassinada pels nazis als 29 anys perquè era jueva,
va mostrar en el camp de concentració i en els últims
temps de la seva vida una conversió tan impactant
que va arribar a una naturalitat i genialitat notables
en les seves relacions amb Déu i amb la gent.
Una persona que va ser fonamental en el seu procés
vital va ser Julius Philipp Spier, un alemany especialista en quirologia, és a dir, l’estudi de les mans per
orientar tractaments psicològics. La relació que Etty
va mantenir amb ell va ser molt important en el seu
procés personal.
Va deixar un llarg diari personal i una gran quantitat
de cartes, que han estat analitzades i estudiades atentament. Els seus escrits mostren l’acció de l’Esperit en
una persona ben dotada, però que abans portava un
estil de vida molt desordenat. Buscava una harmonia i
una coherència interior fins que va trobar un mestre
que no només la va ajudar a descobrir els seus possibles
valors i el valor que podia donar a l’existència, sinó
que va tenir amb ella una apassionada relació sentimental. Aquest procés va ser interromput per la situació que vivien els jueus a Holanda. Camp de concentració, persecució, conversió i la llum d’una fe viscuda
de forma sincera i apassionada fins a la seva mort.

En la primera etapa del seu diari personal, Etty se’ns
presenta com una dona de grans capacitats, però com
un trencaclosques desordenat. Sentia la urgent necessitat d’aconseguir una imatge pròpia en la qual ella
pogués trobar-se en pau i suficient harmonia. Sentia
una notable desconnexió entre els diversos components
de la seva personalitat, persona sensual, intel·ligent,
amb gran capacitat de reflexió sobre si mateixa, d’interessos amplis, amant de la literatura
i de l’art, sensible, amb alts i baixos
psicològics freqüents, somiadora i realista, sempre en cerca... però tota aquesta complexitat estava desconnectada en
un jo submergit en el dubte i en la necessitat de trobar-se i valorar-se.
Com la majoria de jueus també ella i la
seva família van anar a parar a un camp
de concentració avantsala de l’extermini.
Va ser dur en tots els sentits, però Etty
va viure un temps de total servei i donació que trobava la seva força i consol en
una relació intima i constant amb Déu.
“Escrutar, escrutar arreu, escrutar fins al
més profund de les persones i dels éssers. Estimar i deixar aquells que estimo, acceptar morir per tornar a néixer... tot plegat molt
dolorós i també ple de vida” (8 de març de 1942). La
seva vida era un servei absolut als altres, fins i tot en la
seva pregària. “Quan prego ja no ho faig per mi, sinó
sempre pels altres”. “Si Déu deixa d’ajudar-me, seré jo
la que hauré d’ajudar-lo a Ell” (11 de juliol de 1942).
La darrera plana del seu diari resumeix el que va viure
els darrers mesos de servei i absoluta donació, “He
trencat el meu cos com el pa i l’he repartit entre els
homes, doncs estaven famolencs i venien de llargues
privacions” (10 d’octubre de 1942). La darrera carta
que va escriure a una amiga cristiana li deia: “Déu
meu. Tu que m’has donat tant, permeteu-me també
donar a mans plenes. La meva vida s’ha convertit en
un diàleg ininterromput amb Tu. Déu meu, quan a la
nit ajaguda a la meva llitera em recullo en Tu, Déu
meu, les llàgrimes d’agraïment moltes vegades envaïen el meu rostre i aquesta era la meva oració”.
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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ACTIVITATS SOLIDÀRIES A FINAL DE L´ANY 2018
El dia 6 d'octubre vàrem participar en la fira Mescla't,
organitzada per l'Ajuntament de Sabadell, amb l'objecte de donar a conèixer la tasca de millora social
que fa la nostra entitat a Hondures. Es va vendre artesania autòctona d'allà en favor de l'ONG, amb força
afluència de gent.

Així mateix, el diumenge 18 de novembre vàrem organitzar una tómbola solidària, amb una gran quantitat de regals, juntament amb un berenar i la participació de la coral Cantaires de Can Feu que ens va

oferir un bon recital de cançons a l'auditori de la
mateixa seu de l'Acadèmia. L'objectiu era retrobarnos amb antics objectors de consciència que havien
col·laborat amb la nostra ONG però també era oberta
al públic en general, a fi d'aprofitar per recaptar fons
per l'ajuda social de la regió de la Moskítia. Va ser
una festa solidària molt animada que va servir per
divulgar, una vegada més, la nostra tasca i també una
forma de socialització entre tots els col·laboradors.
Igualment i, en l'àmbit solidari, a primers de desembre vàrem confeccionar una panera nadalenca que el
número guanyador havia de coincidir amb les dues
darreres xifres de la GROSSA del 2018. Aquest número
va ser el 99 però precisament aquesta butlleta no es va
vendre i per tant es va declarar el premi desert. En el
seu lloc, s'ha decidit donar la panera solidària a la
Comunitat Drapaires d'Emaus de Sabadell.
Per últim, també esmentar que el nostre núm. 46476
de la loteria de Nadal del 22 de desembre no va ser
guanyador, però es van vendre forces participacions.
Gràcies per la vostra col·laboració.
Fundació Sid Moskítia - Sabadell
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ASSUMPTA CODINA, VIDA CREIXENT
«ENCOMANEM L’ALEGRIA DE VIURE A LA GENT GRAN»
A ser gran se n'aprèn. Jubilar-se no és cap tortura si
estàs preparat. Al contrari, és una joia perquè es poden fer moltes coses que abans amb els lligams d'horaris laborals, no es podien fer. A Vida Creixent de
l'Acadèmia, els seus membres, una vintena de 70 a 96
anys, s'engresquen els uns als altres. Aprenen a ser
feliços, a no deixar-se endur pel patiment del deteriorament físic i a avançar en una espiritualitat
madura. Es troben a l'Acadèmia cada tercer dimecres
de mes, de 18 a 19?h, comenten un text que s'han
preparat, canten i resen.
Però també parlen de les
seves coses, són amics, fan
cafès i aprenen a estimar
la vida en aquesta etapa
de limitacions.
Fundat a França els anys
60 amb el nom de Vie
Montante, el moviment aplega 250.000 membres a
44 països, a Espanya amb el nom de "Vida Ascendente"
i a Catalunya "Vida Creixent". Tot i ser un moviment
de laics, es tracta d'un moviment cristià, sempre a l'aixopluc de l'església catòlica. A Sabadell hi ha cinc
grups. A l'Acadèmia i a la parròquia Sant Fèlix els
coordina l'Assumpta Codina Pont, 76, que va ser mestra
de primària i pre-escolar a diferents centres del Vallès
i també a Antofagasta (Xile) durant tres anys de la
seva joventut. També hi ha grups a les parròquies de
la Puríssima i de Sant Vicenç de la Creu Alta.
Mare d'una i àvia de tres, l'Assumpta té una marxa
que no se l'acaba, sempre amb voluntat de servei. Ha
passat per l'escoltisme i col·labora amb als disminuïts
físics dins el Moviment de la FRATER. Actualment viatja quan pot, en fa uns àlbums de fotos sensacionals, freqüenta el Casal Gent Gran del carrer Sant Josep,
no l'espanta la informàtica i, sobretot, prepara a consciència les xerrades dels dos grups de Vida Creixent
que ella coordina amb contínues reunions al secretariat de Barcelona i amb un grup de WhatsApp. «No
puc parar quieta», explica amb un somriure humil.
—Coneix Vida Creixent el 2004 per un fulletó de la
Puríssima, no?
—Sí. Deia: «Si estàs jubilat, pots entrar a Vida Creixent». Jo m'acabava de jubilar, em vaig informar i em

vaig apuntar al grup de l'Acadèmia que duia en Frederic Gutés fins que em va passar el relleu, ja que ell
ja n'ha sigut el responsable durant 20 anys. Des de
llavors assisteixo a les reunions d'animadors els primers dijous de cada mes i a la Coordinadora de Barcelona cada 15 dies.
—Tan difícil és?
—No, però hi ha feina i hem
d'estar coordinats tots els
grups de Catalunya. Tenim
un calendari de continguts,
unes publicacions, un material i anem tots a una.
Aquest any ja hem parlat
de Joan XXIII, de la infermera Elisabeth Eidenbenz
de la maternitat d'Elna, del
poeta Màrius Torres i de
l'Etty Hilessum que va treballar al camp d'Auschwitz. En la propera sessió
parlarem del jesuïta francès Teilhard de Chardin i després de Gianna Beretta,
d'Antoni Gaudí... a cada reunió aprofundim en un text.
En aquest curs 2018-2019, per exemple, tots són testimonis de Jesucrist en el segle XX. I cada tema ens
motiva a buscar més informació. És una activitat molt
engrescadora.
—Quins temes vau tractar en anys anteriors?
—Doncs mira, aquí tinc tots els programes (va mostrant uns llibrets molt ben editats pel Moviment Cristià de Gent Gran). Per exemple, el curs 2008-2009
vam triar textos sobre «Els laics en la societat moderna». Altres anys van ser «Les benaurances, un estrany
camí de felicitat», «Primavera en la tardor de la vida»
o «El nostre entorn i el nostre creixement personal».
—Quin és l'objectiu?
—Aprofundir en la fe. Tenim l'herència cristiana dels
nostres pares, però això s'ha d'anar renovant. Volem
viure l'espiritualitat amb alegria. I molt enfocats en la
gent gran que a vegades es troben sols, o se senten
marginats. Fomentem l'espiritualitat, però també
l'amistat. Indirectament, i sense voler-ho, amb el nostre
testimoni anem fent apostolat.
—Un no-catòlic té prohibida l'entrada?
—De cap manera. Acceptem a tothom, de la religió
que sigui. Aquí no venim a discutir de religió. Venim
a compartir, dialogar i escoltar.
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—Fomentar l'amistat, també vol dir lligar?
—Home, no (riu). Ja hi ha altres associacions que s'hi
dediquen a això. Venen vidus i solters, la majoria dones,
però també matrimonis. Amistat vol dir que amb alguns, després de la trobada, anem a fer un cafè i parlem de les nostres coses. Amb els animadors d'altres
grups ens trobem al tren i fem amistat, com també
amb altres de Barcelona i parlem de les nostres coses
(somriu).
—Quins símptomes presenta un jubilat?
—Als que estan acostumats a treballar molt, a vegades
la jubilació els atabala, no saben què fer, se seuen al
sofà i es passen el dia veient la tele o jugant a cartes
al Casal.
—Com els arrenqueu del sofà?
—Han de ser ells que ens trobin, per exemple amb
aquest fulletó (me l'ensenya i llegeix). Veus? «Posem
vida als anys, no anys a la vida».
—Bonica frase. Me l'explica?
—Vol dir que amb l'edat anem tenint limitacions. I
que aquestes limitacions s'han d'acceptar amb alegria. Que hem arribat fins aquí? Doncs molt bé. I si
pot ser més, doncs més. A les nostres reunions procurem encomanar aquesta alegria de viure. Tenim un
himne i a cada trobada cantem una estrofa (la canta):
«la fe que ens mou a viure amb maduresa, com un
espiga amb delit de granar... i aquesta alegria ningú
no ens la prendrà». Però l'alegria es porta dins. La
majoria de membres de Vida Creixent són persones
molt actives, tenen el dia ple d'activitats. La gent gran
fa moltes coses de voluntariat. I a part la família, no
parem (riu). Seguim una mica la línia del jesuïta, Lluís
Antoni Sobrerroca i Ferrer.
—Què deia?
—Va fer un llibre sobre l'inici de la jubilació. De fet,
Vida Creixent a Sabadell va néixer a partir d'una conferència que va fer ell a l'Acadèmia Catòlica fa 25 anys.
Parlava de viure una vellesa joiosa.
—Ensenyeu a estimar la vida en l'etapa final?
—Sí, però això s'aprèn a tot arreu. Pots llegir, pregar,
anar a missa, anar al cine o al teatre, ballar country,
fer un viatget de tant en tant... Però, efectivament,
l'altre dia a la Puríssima van fer una conferència sobre
la mort i hi havia tanta gent que no s'hi cabia! La
mort interessa, ja no és un tema tabú. Ens en va parlar
un sacerdot i dos metges de cures pal·liatives, els germans Morlans, i ens van explicar experiències com fer
aquest pas sense por. Va ser molt interessant. Es pot
viure intensament fins al final.
—Reseu?
—Una miqueta. Fem una pregària inicial que consisteix a llegir un fragment de l'evangeli i tot seguit entre tots comentem el capítol del temari que estem tre-

ballant. També ens assisteix un consiliari que ajuda a
la reflexió.
—El món margina la gent gran?
—Depèn de nosaltres. Si veiem l'internet i ens acovardim ens estem marginant nosaltres mateixos. Però si
preguntem als nets per què serveix cada programa i
cada aplicació, com va la impressora i com es posa el
mòbil en silenci, llavors no ens sentirem marginats.
Per no marginar-nos, hem de reciclar-nos. I ara als
casals d'avis fan cursos de tot. O sia que si vols estar
al dia, pots fer-ho. La societat està bolcada en la gent
gran perquè... som majoria!
—Ja veig que vostè no se sent gens marginada.
—Gens! A més puc ajudar una miqueta als meus néts
i ells m'ajuden a mi a sentir-me feliç quan veig que
estudien i són bones persones. Em sento plena, útil i
estimada.
—Convenci'm que vingui el proper tercer dimecres
de mes a l'Acadèmia Catòlica.
—Has de venir per enriquir-nos mútuament. Allà no
ensenyem res, compartim els pensaments. Tu creixeràs espiritualment i a la vegada ens ajudaràs als demés a créixer. Ens va bé a tots. Necessitem jubilats
joves com tu, per respirar aires nous, doncs en fer anys
i fer-nos grans, cada vegada va fallant més gent. T'esperem perquè et necessitem...
Gràcies per la confiança!
Víctor Colomer
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HARMONIA INTERCONFESSIONAL. QUÈ ÉS?
La Setmana Mundial de l’Harmonia Interconfessional,
que, promoguda per l’ONU, es va celebrar per primer
cop l’any 2011, té com a objectiu remarcar la importància de la comprensió mútua i del diàleg entre les
diverses tradicions de fe com a elements decisius per
assolir una cultura de la pau i d’harmonia entre totes
les persones, independentment de les seves creences.
Té lloc, cada any durant la primera setmana de febrer.
Així doncs, l’harmonia interconfessional és l’estat de
concòrdia i de pau que es dóna entre persones que
pertanyen a tradicions espirituals diferents quan aquelles es relacionen positivament. En sentit oposat trobem les desavinences o fins i tot les guerres.
L’any 2013, amb motiu de la inauguració dels actes
de la tercera Setmana Mundial de l’Harmonia Interconfessional, el Secretari General de l’ONU, Ban Kimoon, va dir, entre altres, les següents paraules:
Vivim en temps d’agitació i de transformació de caràcter econòmic, ambiental, demogràfic i polític.
Aquestes transicions ens porten esperança i incertesa.
El nostre deure consisteix a assegurar que prevalgui

l’esperança, i la nostra tasca serà més fàcil si els seguidors de totes les confessions col·laboren en una
causa comuna. Mai oblidem que el que ens divideix
és minúscul en comparació amb allò que ens uneix.
Treballant junts podem aconseguir tots els nostres objectius de pau, prosperitat i benestar físic i espiritual.
MISSATGE QUE CONTINUA SENT DEL TOT VIGENT.
Per aquest motiu -per promoure l’harmonia i la paual nostre país diverses institucions celebren l’esdeveniment, destacant-ne l’acte que, a Barcelona, acull el
Parlament de Catalunya. A Sabadell, enguany té previst fer-ho públicament l’Associació Diàleg Interreligiós
Sabadell (ADIS). Aquesta és una decisió que cal aplaudir
perquè com va dir l’any passat Roger Torrent, president del Parlament, el diàleg entre creences és “fonamental per combatre la ignorància, que alimenta la
por i permet atiar l’odi”, tot remarcant que “mai no
podrem renunciar als esforços del diàleg, perquè del
diàleg se’n deriva la pau”.
Antoni Ibáñez-Olivares

VA VENIR EL PARE NOEL A LA NOSTRA ESGLÉSIA
El 25 de desembre, quan celebrem el naixement de
nostre Senyor, a l'església va venir Papa Noel.
Els nens de la nostra parròquia han preparat una ce-

lebració dedicada a la Nativitat.
Van ser elaborades per la Sra. Florentina amb poemes
i nadales tradicionals romanesos.
Els nens eren recompensats amb molts regals.
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NOTÍCIES DELS PESSEBRISTES
D’ençà del mes d’abril passat, fins a aquest mes de
gener, han estat uns mesos d’una feina intensa i de
moltes activitats, la gran majoria obertes a la nostra
ciutat i d’una variada complexitat. També hem dedicat temps a pintar les sales d’exposició i a canviar
l’enllumenat dels antics “caixetins”.
• Vàrem començar el 24 de novembre, amb un taller
de pessebres al Mercat Central de Sabadell de 4 hores
de durada, ensenyant a construir amb suro i poliestirè,
bàsicament a la mainada (amb llargues cues d’espera).
• L’1 de desembre vam inaugurar la 42 ena Exposició
de Pessebres.
• El 15 inauguràrem el Pessebre Monumental de la
Ciutat a la Casa Duran, amb la participació de 23
persones de l’Agrupació.
• El 21 inauguràvem l’Exposició de Figures de pessebre i caganers al Casal Pere Quart.
• El 29, la Nit del Pessebre, mantenint l’exposició oberta
fins a mitjanit i amb música en directe.
• El diumenge dia 20 de gener tancàvem el cicle nadalenc amb la 4a FESTA DEL PESSEBRE al Teatre
Sant Vicenç, i la 91ena edició del Concurs Local de
Pessebres. Es va fer el sorteig i la butlleta guanyadora
d’una escapada autèntica, és la número 4283.
Totes les activitats han estat un èxit de públic i de
participació, més de 16.000 persones a la 42 ena Exposició de pessebres i hem més que duplicat el nombre d’assistents en el 91è Concurs de Pessebres.
Quan aquesta Junta va començar a organitzar el concurs de pessebres d’enguany, ens vàrem fixar un objectiu clar, amb la finalitat de què aquest concurs, havia
de fer-se fàcil per apropar-lo al màxim de gent possible, perquè és obvi que la societat no és la mateixa
de fa 90, 60 ni 20 anys i ni tan sols 5 anys enrere.
És ben clar que la finalitat del concurs ha de ser la de
mantenir “fer el pessebre” i la de divulgar, promoure
i fer participar en la nostra ciutat d’aquesta tradició,
més enllà de si la gent ho fa per un tema religiós,
tradició familiar, cultural, si hi dedica molt o poc

temps, si el fa gran o petit, o simplement perquè toca
fer-ho per Nadal sense pensar més enllà.
Per altra banda, a l’Agrupació pensem que és molt
valuosa la idea de fer equip amb els de casa, i que un
concurs de caire familiar com aquest, pensat fonamentalment per a la nostra mainada, no podia tenir
un component de competició, ja que el més important és participar i fer que l’interès per seguir la tradició perduri els propers anys.
Tanmateix el concurs havia d’adaptar-se als nous temps
i que tothom que volgués participar, si volia, simplement havia d’enviar fotos del pessebre per WhatsApp
o mail, de forma gratuïta. Aquestes fotografies han
estat també presents a la nostra Exposició i després
han estat penjades a la Web.
Des de l’Agrupació sempre diem que una cosa és fer
pessebres i una altra molt diferent, és fer pessebrisme,
que és l’afecció i art de construir pessebres, però sense
oblidar que tenim a l’abast eines tan senzilles i importants com la solidaritat, la participació i l’amistat
sincera entre tots per mantenir aquesta fita.
Llarga vida al pessebre.
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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.

Us donem un exemple duna recepta que expliquem amb detall a les reunions:
CARXOFES AMB GAMBES
Ingredients: Carxofes de pot, gambes pelades,
patata, all, ceba, vi blanc, brou vegetal, un bitxo,
oli i sal.
En una cassola amb oli posar lall i la ceba a foc
lent. Afegir les gambes, el bitxo i el vi blanc. Deixar evaporar. Afegir les patates tallades petites
i les carxofes i una mica de brou de verdures perquè coguin les patates. Salpebrar a gust i fet!
Bon profit.

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!

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

