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Concurs mensual - Febrer

1

Tema: DOS COLORS
El tema obligat de febrer ha
consistit a presentar fotografies de tema lliure però en les
quals només hi haguessin
dos colors (verd i groc, rosa i
blau, etc.), exceptuant el
blanc i el negre (que no són
pròpiament colors). Aquests
només s’han considerat vàlids
com a fons evitant, però, que
predominessin en la imatge.
Un nou repte, més aviat de
tipus tècnic, que ha tornat a
posar a prova l’enginy dels
participants.

4

Hi han concursat 27 autors amb un total de 54 obres presentades.
Fotos i classificació:
2

3

1r. 30 punts - foto de Joan Burgada
2n. 29 punts- foto de Daniel Graell
3r. 28 punts - foto d’Indaleci Llorens
4t. 27 punts - foto de Teresa Robles
5è. 27 punts - foto de Marc Gonzàlez
6è. 26 punts - foto de José Luis López Montejano
7è. 26 punts - foto de Mercè Montes
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na vegada passat el cap de setmana de la ROMERIA, ja ens
disposem a preparar el proper Aplec de Togores que aquest
any se celebra el cap de setmana dels dies 30 i 31 de maig.
Des de ja fa una pila d’anys els encarregats d’organitzar-lo són els
pares i monitors de l’esplai, que com ja és tradicional, el dissabte a
la tarda fan la caminada des de Sabadell a l’Ermita de Togores, amb
posterior acampada tota la nit. El diumenge al matí és quan preparen tota una sèrie d’activitats obertes a tot el públic que hi vol participar.
Em demanen que totes les iniciatives i suggeriments que tingueu per
fer-lo més participatiu els ho feu saber, través de la nostra secretaria
o bé del seu correu electrònic, celateranyina@gmail.com Totes les
vostres propostes seran molt ben rebudes.
A l’Acadèmia sempre necessitem voluntaris que ens ajudin en el seu
dia a dia i a tirar endavant els actes que s’hi organitzen: revista,
conferències, biblioteca, Aplec de Togores, Romeria de Montserrat,
Junta Executiva o simplement voluntariat per diverses tasques. Tots
els socis i no socis que us hi vulgueu apuntar també sereu molt ben
rebuts.
Arrel de les nostres peticions, ja hem aconseguit nous responsables
per la nostra biblioteca, per la nostra redacció de la revista i per la
Comissió de la Romeria, però encara ens en fan falta molts més.
L’Acadèmia cada dia es fa més gran i amb més entitats i col·lectius,
i sense el vostre ajut no podríem pas tirar endavant.
Animeu-vos a participar-hi!!!

U

DISSABTE 9 DE MARÇ
i DIUMENGE 10 DE MARÇ
Informació i Inscripcions

Acadèmia Catòlica, carrer Sant Joan, 20
08202 Sabadell. Telèfon 93 725 75 19
Els tiquets de la romeria es podran adquirir
a secretaria, els dies de diari de 5 a 9 de la
tarda. Qualsevol dubte truqueu
al telèfon 629 309 127
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Temari de Vida Creixent - Curs 2018-2019
Testimonis de Jesucrist al segle XX
GIANNA BERETTA MOLLA
A l’edat de 39 anys moria la Gianna Beretta Molla,
esposa, mare de quatre fills, metgessa i membre de
l’Acció Catòlica italiana. Canonitzada el 2004 és un
model de vocació laïcal, familiar i professional. Les
darreres paraules que va pronunciar aquell 28 d’abril
de 1962 van ser aquestes: “Jesús t’estimo, Jesús t’estimo”.
Gianna va néixer ei 4 d’octubre de 1922 a Magenta,
de la província de Milà. Ja des de la infància va mostrar un caràcter obert, generós
i alegre. Estudià medicina a la
universitat de Pavia, especialitzant-se en pediatria. Va treure
el doctorat l’any 1949. Treballà a l’ambulatori de Mésero,
amb especial dedicació als infants i a les mares. Les dades
que tenim mostren una persona dedicada plenament a la
seva professió i que en la mida
de les seves possibilitats seguia
estudiant. El seu caràcter obert
i simpàtic facilitava una excel·lent comunicació amb els pacients.
El 24 de setembre de 1955 es
va casar amb Pietro Molla, enginyer, amb el que durant tres
anys havia sigut el seu promès.
Gianna era també una bona esportista, en especial li
agradava esquiar. Molt organitzada podia atendre la
família, cada cop més nombrosa (va tenir 4 fills), la
vida professional, l’esport i aquelles activitats peculiars d’una sòcia de l’Acció Catòlica. El secret d’aquesta
plena vida va ser la bona relació amb el seu marit, una
vida espiritual, fonda i senzilla, i la seva proverbial
alegria.
El setembre de 1961, durant el segon mes d’embaràs,
li van detectar un tumor a l’úter. L’operen, i al cap de
set mesos neix el seu quart fill, una nena que es dirà
Gianna Emmanuela. Abans del part ella es mostra
disposada a perdre la seva vida per poder salvar la de
la seva filla. Diu “si s’ha de decidir entre la meva vida
i la de l’infant, sense dubtar-ho salveu la seva”. Als 8
dies del naixement la mare mor, confiant la seva existència en mans del Senyor, mentre va repetint aquell
“Jesús t’estimo”.

Algunes frases dels seus escrits:
“Pretendre ser apòstols i després no participar en el
sacrifici del Salvador del món és pura imaginació i
il·lusió! Hem d’acceptar sempre els sacrificis que se’ns
demanin. No hem de retirar-nos quan el que se’ns
demana costa temps, costa fatiga, costa sacrifici. Déu
detesta les persones tèbies. Jesús no va voler la generositat a mitges”.
“El secret de la felicitat és viure moment per moment
i donar gràcies al Senyor per tot el que ens envia en la
seva bondat dia a dia”.
“Somriure a Déu, de qui ens ve tot
do. Somriure al Pare amb les oracions més perfectes, a l’Esperit Sant,
somriure a Jesús, apropant-nos a la
Santa Missa, a la comunió, a la Visita al Santíssim. Somriure a qui personifica el Crist, el Papa. Somriure a
la Verge Santa, exemple al qual hem
de subjectar la nostra vida de tal
manera, que a qui ens miri, suscitem només sants pensaments. Somriure al nostre àngel custodi, perquè
ens va ser donat per Déu per conduirnos al Paradís. Somriure als pares,
germans, perquè hem de ser flames
d’alegria. Somriure perdonant les
ofenses. Somriure a la societat, evitant tota crítica i murmuració. El
món busca l’alegria però no la troba, perquè està lluny de Déu. Nosaltres que vam comprendre que l’alegria ve de Jesús, amb Jesús al cor,
portem l’alegria. Ell serà la força que ens ajudarà”.
“Paradís. No podem imaginar com de bell és, com de
gran és. Al Paradís no patirem més, no hi haurà més
persones antipàtiques ni enemigues. Gaudirem immensament. En aquesta terra estem tots contents quan entra
en nosaltres una petita porció de glòria. Al Paradís en
canvi la glòria ens envoltarà, ens trobarem en un món
de pau, alegria i consolació”.
Resum del text del P. Jesús Renau S. L.

El grup de Vida Creixent es reuneix a la nostra
entitat el tercer dimecres de mes, a les 6 de la tarda. Hi son convidades totes les persones en edat
de jubilació.
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Projecte Fratelli
El passat 6 de febrer a la sala d’actes de l’Acadèmia
Catòlica, organitzat per MANS UNIDES de Sabadell,
vam poder assistir a la conferència del missioner Miquel Cubeles, que ens va parlar de la labor educativa
que FRATELLI porta a terme al Líban.

Miquel Cubeles, marista, i Andrés Porras, salesià, arriben al Líban l’1 de setembre del 2015 i junts treballen per aquest projecte que anomenen ASSOCIACIÓ
FRATELLI, que va ser reconeguda a l’abril del 2016.
Aquesta entitat dona resposta a les necessitats més
urgents dels infants i dels joves desplaçats de la guerra, els més vulnerables en risc social.
Els conflictes bèl·lics a l’Orient Mitjà, principalment a
Síria ja han produït més de mig milió de morts. 6,6
milions de desplaçats en el propi país i 5,6 milions a
altres països.
Al Líban es dona una significativa paradoxa. Hi ha
més naixements de refugiats que de libanesos.
Per altra banda hi han també 30.000 cristians iraquians desplaçats al Líban, per persecució de l’Isis.
MANS UNIDES ha facilitat, a través d’aquest projecte,
l’accés a l’educació a centenars de nens sirians refugiats a Rmeileh i a nens iraquians que viuen a Bourj
Hamoud, a les afores de Beirut.

A la foto el germà Miquel enmig de Francesc Garcia i
M. Teresa Graells.
RECITAL SOLIDARI.
Al cartell hi ha tota la informació.
Dia 9 de març, dissabte a 2/4 de 7 de la tarda, torna
Mn. Jacint Verdaguer, amb el tema Camins del Paradís, a càrrec de Valentí Maymó, rapsoda i tenora de
cobla.
Organitza MANS UNIDES de Sabadell.
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Premi Floc de Llana 2018

El passat 21 de gener el Gremi de
fabricants de Sabadell, va atorgar
els premis Floc de llana 2018 que
reconeixen empreses, entitats i persones rellevants en els àmbits tèxtil, econòmic social o cultural de
Sabadell.
Aquesta vegada la nostra Associació ha estat distingida amb el
premi destinat a entitats, segons
el jurat “per la seva vocació
altruista per preservar la memòria històrica i el foment del coneixement i la investigació del present del sector tèxtil de Sabadell”.
A Lanitex SA se li va atorgar el premi com a empresa
i a Josep Maria Benaul com a reconeixement per la
seva tasca com historiador sobre la indústria tèxtil llanera de Sabadell.
Manel Borrell com a màxim representant de la nostra
Associació va agrair la distinció i va tenir un record
pels membres de la Comissió de teòrics, alguns dels

quals avui ja no hi són, que en col·laboració amb el Museu d’Història van
treballar des de l’any 2004, al llarg
de més de 10 anys en la catalogació
de més de 4.000 documents de tipologia diversa amb un total de més de
3.000.000 de mostres moltes de les
quals amb la corresponent fitxa de
fabricació, que serviran de base per la
Mostrateca, que serà un actiu important del futur Museu Tèxtil llaner
de Sabadell.
També va recordar el treball fet per
l’Associació materialitzat en una exposició itinerant i
un llibre “El perquè d’un Museu Tèxtil a Sabadell”
que encara continua el seu curs per Sabadell.
No cal dir que aquesta distinció ens enorgulleix i ens
esperona, com a hereus que ens considerem de la
Comissió de Teòrics Tèxtils, a continuar la tasca feta
amb l’objectiu d’aconseguir que el Museu sigui una
realitat.
Associació de Professionals i Amics del Tèxtil
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La porta màgica tancada

La primera setmana de febrer, un petit inquilí que es
deixa veure molt poc o gairebé gens, es va instal·lar al
número 15 de la Borriana, ajudat per uns pessebristes
a plantar la gespa i clavar la tanca, posar cortina a la
finestra, collar la porta i penjar un rètol ben ufanós
que anunciava ben clar qui vivia darrere d'aquella porta
blau cel. Can Pérez. O sigui el Ratolí Pérez.
Amic invisible però ben real, que ve a endolcir el mal
pas de perdre una dent o un queixal, deixant a sota el
coixí on dorm l'infant desdentegat un petit obsequi,
ja siguin llaminadures o unes monedes per comprar
algun somni, o una petita joguina. I així ho va fent
mentre cauen les dents primeres per deixar pas a unes
de més fortes i grans. La premsa de la nostra ciutat se
n'ha fet ressò ben de pressa així que s'ha acabat
d'instal·lar, i fotògrafs i periodistes han vingut a veure
on té una de les seves residències.
Mai hi havia hagut tant tràfec pel carrer peatonal, carrer
de pas durant el dia, carrer d'oci gastronòmic al vespre i d'ençà que que el petit rosegador hi fa estada, a
mitja tarda s'hi congrega una munió de quitxalla trucant a la petita porta, deixant escrits, formatge, galetes, caramels i petitíssims obsequis, que agraït com és
el ratolí, s'afanya a guardar tantes mostres d'estima.
La mateixa nit que hi va venir a viure va deixar el seu
600 groc aparcat al costat de la tanca... Però algú

potser amb necessitats
de fer servir el seu cotxe
se'l va endur, deixant al
Sr. Pérez amb mobilitat
reduïda, cosa que li va
provocar una greu pertorbació.
L'endemà mateix, un
nen assabentat del robatori va córrer a portar-li el seu, un flamant
Jeep de color blau... Que
també va desaparèixer,
per tant el Sr. Pérez va agrair moltíssim el gest tan
generós que rep dels nens i va manifestar que a partir
d'ara es mourà per la ciutat en transport públic, a peu
o en bicicleta. Ell mateix es considera un ratolinet
sostenible. En la seva presentació deixa ben clar qui és
i què fa: col·leccionista de dents, enemic del sucre,
al·lèrgic als gats i realfooder del formatge.
Cal explicar bé que aquest nou veí està força involucrat en l'activitat cultural ciutadana i no serà gens
estrany que tot i ser molt petit es convertirà en un
gran defensor i portaveu dels seus amics de l'Agrupació de Pessebristes de Sabadell. Benvingut amic.
Montse Masagué
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L’Acadèmia, hotel d’entitats
No conec els Estatuts de l’Acadèmia Catòlica, conec
però, la seva història, la seva problemàtica durant la
Guerra Civil i la seva relació amb la Parròquia de Sant
Fèlix. Dono per suposat que com a entitat d’Església,
la Catòlica, els seus fins són sempre religiosos i un
lloc a on profunditzar en els valors de la nostra Fe.
Reflexions, trobades, conferències, tot el que és vàlid
per ampliar i posar en les nostres vides els ensenyaments de l’Església.
Sóc seguidor, força sovint, d’alguns d’aquests actes,
abans de res en els quals es refereix, valentament, a la
interpretació d’alguns textos de la Bíblia o temes relacionats amb el fer en les nostres vides l’Evangeli.
Però no és això el que desitjo destacar en aquest escrit. A Sabadell hi ha moltes associacions, algunes molt
antigues, altres més recents, però totes, i algunes dramàticament, amb problemes econòmics sobretot per
mantenir o tenir un local, una necessitat de tenir referència de l’entitat, per reunir-se o per fer alguns actes.
I l’Acadèmia els ha obert les portes.
Una tasca que com a ciutadans interessats en què
aquesta xarxa social continuï activa i desenvolupant
els seus objectius, l’Acadèmia ho facilita.
A Sabadell el pes de mantenir un local és difícil i això
ho pateixen en tota la ciutat, als barris i al Centre. Hi

ha entitats, de caràcter general, però amb unes arrels
més profundes en el Centre de la Ciutat i l’Acadèmia
està omplint aquest buit que es necessita. Un local
que l’Acadèmia, sense perdre la seva pròpia identitat,
ofereix.
N’hi ha integrades amb els seus mateixos fins, com
pot ser Vida Creixent, o l’Esplai La Teranyina o Amics
de Togores, algunes com l’Agrupació de Pessebristes,
tan unida a l’Acadèmia des de sempre o Mans Unides
i altres més independents com la Fundació Sid Moskitia,
el portaveu del Diàleg Interreligiós o també donar la
possibilitat a l’Església Ortodoxa Rumanesa per realitzar els seus ritus i la celebració de l’Eucaristia.
Podem continuar amb altres entitats com l’Associació
de Guinea Bissau i algunes molt alienes possiblement
a les finalitats de l’Acadèmia, com els Amics de Sant
Cristòfol, la Cobla Simfònica Catalana, Càmera Club,
La Industrial o la Dieta Ideal.
Tot un mosaic d’entitats que han rebut aixopluc sota
aquest paraigua i això els facilita les seves activitats.
Una quinzena d’entitats amb finalitats tan diverses que
fan del local de l’Acadèmia un veritable Casal d’Entitats i que supleix una funció necessària. Gràcies.
Simón J. Saura

Consulta de medicina xinesa
Estimats senyors/es:
M’és grat dirigir-me a vostès, per a oferir-los els meus
serveis de MEDICINA TRADICIONAL XINA que aquest
mes de març passaré a realitzar en l’ACADÈMIA CATÒLICA DE SABADELL tots els dilluns matí i tarda.
Aquesta MEDICINA TRADICIONAL té més de 4.000 anys
i amb ella podem alleujar diferents afeccions i millorar la qualitat de vida,
per exemple: dolors
lumbars,
osteoartritis
de genoll,
maldecaps,
hipertensió,

fibromiàlgia, insomni, nerviosisme, ansietat, aprimar,
etc...
A l’espera de la seva visita, rebin una cordial salutació.
Poden sol·licitar visita al telèfon 687 040 247.
“Preu especial a tots els socis”
SONIA GAMÓN
TÈCNIC SUPERIOR EN ACUPUNTURA
I MEDICINA XINA”
-Aprimar
-Migranyes, cefalees
-Deixar de fumar
-Insomni

-Ansietat, depressió
-Ciàtica, lumbàlgia
-Fibromiàlgia
-Dolores articulars.
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Un cap de setmana diferent
El passat cap de setmana del 16-17 de febrer a l’esplai La Teranyina vam celebrar, com cada any, la tradicional sortida familiar.
Aquesta sortida és sempre una oportunitat perquè pares
i mares, infants i monitors compartim un cap de setmana junts i ens coneguem més. A més a més, ens
hem pogut començar a familiaritzar ja amb la casa de
colònies que ens rebrà aquest estiu, Can Solà, i hem
pogut viure com és realment un dia de colònies.

Hem jugat a ser policies i, de fet, ho hem fet d’allò
més bé. Ens hem infiltrat entre els culpables i hem
aconseguit atrapar-los. I tot això passant-nos-ho d’allò
més bé! Hem fet jocs i teatres, ens hem disfressat i
hem compartit estones, tot fent germanor.
Agraïm molt a totes les famílies que van venir per fer
possible que any rere any puguem seguir celebrant-la.
Ja tenim ganes de la següent sortida tots plegats!

Coral La Industrial
El passat diumenge dia 17 de
febrer la coral industrial vam
oferir el tradicional concert
d’hivern a la sala d’actes de
l’acadèmia. Aquest any però,
per qüestions de calendari, vam
haver d’emplaçar la cita dues
setmanes més tard de la data
original que coincidia sempre
amb la festa de la candelera.
Aquesta edició vam convidar el
cor Iubilo, sota la direcció de
Marc Alguersuari, que va obrir
el concert oferint-nos un repertori “a cappella” basat en el
gospel i els espirituals negres.
El so càlid i enèrgic de les seves
veus van entusiasmar el públic
i els agraïm molt que ens hagin acompanyat aquesta vega-

da com a cor convidat. Després
de la seva intervenció va ser el nostre
torn. Aquest any, hem dedicat els
assajos a polir bona part del repertori de l’any passat, hem treballat la tècnica vocal i hem buscat un so més compacte i sòlid a
totes les cordes. Estem força contents del resultat i de veure que el
públic aprecia una millora en el
nostre so. Per mi com a director,
dirigir aquest concert a l’Acadèmia ha estat una experiència extraordinària i tots plegats esperem
amb ganes la propera cita, d’aquí
dues setmanes. Tindrem el plaer de
cantar, ni més ni menys que a la
Basílica de Montserrat. Esperem
veure-us-hi a tots i totes. Gràcies i
fins a la propera!
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Ecumenisme pràctic: pobresa crònica a Sabadell

“Marea pensionista” (imatge: iSabadell 18-06-2018)

A La Revista del mes de desembre publicàvem un escrit amb l’anunci de la Pregària per la Unitat dels
Cristians, que vam celebrar el 26 de gener, sota el lema
“Cerca la justícia i només la justícia”, del llibre
Deuteronomi (16,18).
Al final de l’escrit al·ludit es podia llegir -cito textualment- que “l’esforç incansable pel diàleg entre cristians a fi d’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.”
Conseqüent amb aquesta declaració, el Moviment
Ecumènic ha iniciat un procés de reflexió sobre quins
són els principis i els elements que conformen l’ecumenisme o diàleg intercristià, però, sobre tot, ha començat un debat relatiu a una matèria en què els cristians de fet ja treballem plegats. El tema en qüestió té
a veure amb la justícia social, i, més concretament,
amb la cronificació de la pobresa a la ciutat de Sabadell i la seva zona d’influència. D’això, teòlegs en
diuen “ecumenisme pràctic o social”.
Així, el passat 31 de gener en vam fer una aproximació amb l’examen de diverses informacions i estudis
publicats principalment durant el darrer trimestre de
2018. I d’aquesta revisió es pot deduir que la pobresa, tant a Sabadell com en general al nostre país,
s’està fent crònica a causa de l’increment de les
desigualtats, de la feble redistribució de la riquesa
i de la precarietat laboral.
En aquest sentit, malgrat les afirmacions que l’econo-

Manifestació veïnal al sector Merinals per uns habitatges
dignes (imatge: El Periódico de Catalunya 28-11-2018)

mia ja ha superat la crisi, sembla evident que els rics
són més rics i els pobres més pobres, que la classe
mitjana es debilita, que hi ha un segment creixent de
treballadors pobres, i que el principal ascensor social,
l’educació, es troba encallat. Per sectors, les dones,
els joves, els infants i els vells en resulten els més perjudicats. A la situació d’aquests últims s’afegeix, a més
a més, l’escassa visibilitat de la seva problemàtica.
Finalment, la solució, ara com ara, i tenint en compte
el marc socioeconòmic vigent en el que ens movem,
hauria de consistir en una aplicació efectiva de la
normativa fiscal, especialment als segments socials més
afavorits. També, en la lluita real contra l’economia
submergida per tal de dotar els poders públics de recursos suficients, i en la derogació de les lleis que conformen la reforma laboral en vigor. Es tractaria de
recuperar i reforçar democràticament els instruments
de l’estat del benestar a fi redreçar la tendència, abans
esmentada, a la perpetuació de la pobresa, tot reduint
la precarietat laboral, que ha originat de nou un segment de “treballadors pobres”.
Per conèixer amb més garanties la magnitud i els aspectes de la pobresa actual, El Moviment Ecumènic
de Sabadell ha convidat a la seva reunió del proper
dia 7 de març representants molt qualificats de la Creu
Roja de Sabadell, els quals també podran atendre les
preguntes dels assistents. Serà, a les sis de la tarda, a
la sala de juntes de l’Acadèmia Catòlica de Sabadell.
Antoni Ibáñez-Olivares
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Activitats a l’inici del nou any

S'han portat a terme diferents visites a escoles per donar
a conèixer la tasca de l'ONG Sid Moskítia a Hondures.
Concretament al gener es va anar a l'escola Gaudí de
Sabadell (1r de primària) que després d'explicar un
PowerPoint dels diferents aspectes de la Moskítia, els
alumnes van construir una maqueta a base de plastilina d'un poblat de la zona, amb molta creativitat.
També al gener es va fer una altra visita al col·legi
Claret de Sabadell (dos grups de P-5) on també es va
passar el mateix audiovisual i els alumnes van participar tot jugant al joc mèmori que tenim preparat a
base d'aparellar diferents característiques autòctones
de la Moskítia.
El mes de febrer s'ha anat a l'escola Catalunya de
Sabadell (dos grups de 6è de primària) on s'ha passat
un PowerPoint per demostrar les diferències entre NordSud del planeta. Després d'un debat amb els alumnes,
cadascú va realitzar un dibuix comparatiu entre la
Moskítia i Sabadell.
Totes aquestes xerrades a les escoles i altres que tenim
preparades pels propers mesos, neixen de la necessitat
de sensibilitzar als escolars de les grans desigualtats

socials del món i per tant de ser solidaris, tant com es
pugui, amb els altres.
També estem organitzant grups d'escolars que faran
voluntariat dins la nostra ONG confeccionant artesania en benefici de la Moskítia.
Fundació Sid-Moskítia - Sabadell
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“El tabú de la mort”
Auditori Joan Nonell de la Parròquia de la Puríssima
de Sabadell, tres conferències pels tres germans
Morlans: Germà, Màrius i Xavier. El dia 15.1.2019
Són tres excel·lents oradors amb un verb contundent,
incisiu i penetrant que diu moltes coses essencials en
poca estona (gens habitual avui).
Mossèn Joan Nadal obra la sessió fent les successives
presentacions fent-ne un breu comentari dels seus
extens currículums.

Comença Màrius Morlans: és metge nefròleg i
llicenciat en bioètica.

darrers moments terminals segons les seves experiències viscudes:
- 85% que primi saber escoltar al malalt, manifestant-li compassió i sobretot fent-li costat
- 15% és importantíssima l’ajuda espiritual laica si
no es vol la de la religió d’aquella persona.
Proposicions:
No cal considerar la mort com quelcom tètric (ho deia
Saramago), s’ha de permetre al malalt a queixar-se,
fer-les-hi molt costat, acompanyant amb gestos com
apretar les mans, escoltar molt i molta prudència amb
el que se’ls diu. Posa èmfasi en el SABER ESTAR.
No s’hauria de portar un terminal a la UVI, és millor
que els seus últims moments en aquest món pugui
estar en un llit normal.
Acaba dient que entre l’EMPATIA (penetrar el fons dels
sentiments de la persona) i la PIETAT hi ha
la COMPASSIÓ que suposa compartir amb
molt de sentiment
aquells darrers instants.

Fa esment que una assignatura tan important no es
va introduir a la UNI fins fa 7 anys.
Assenyala que en la nostra societat actual es té una
actitud bel·ligerant d’ignorància de la pròpia mort,
n’és un tabú parlarne per una gran majoria.
Avui morim habitualment als hospitals,
després ens porten als
tanatoris contràriaLa segona conferènment abans es moria
cia la va fer Germà
habitualment a casa,
Morlans (que ve de
això no facilita tant
Germán i no
la intimitat dels úld´Hermano), metge
tims moments.
de cures pal·liatives
De què morim habien un Hospital de
tualment a CataluEls tres germans Morlans: Germà, Màrius i Xavier
Granollers
nya?:
Les cures pal·liatives són aquells passos que acostu- 28% de tumors (pulmó i còlon, els més comuns)
mem a fer quan atenem a malalts terminals per tal
- 15% malalties respiratòries
d’assolir una mort digna, i quan la persona és cons- 10% malalties degeneratives de caràcter mental
cient se li ha de respectar el que desitja per aquest seu
Majorment com falten cuidadors familiars, s’acudeix
final.
als hospitals o es fan ingressos en residències geriàNormalment volen informació veritable del pronòstic,
triques.
no volen ser cap càrrega pels seus familiars més proDiu que el 30% de morts són sobtades i que un 20%
pers, però si alleujar dolors inherents ni tampoc allarperden la consciència.
gar artificialment la seva vida.
Ell recomanava fer testament vital davant Notari, delegant última voluntat de no rebre obsessiu acarnisÉs molt important l’assistència psicològica (amb exsament terapèutic amb intubacions, a una persona de
perts que saben bé el seu ofici) i que el metge li faci la
confiança perquè se’n responsabilitzi. Aquí Catalunya
valoració de la seva situació real.
només un 1% de la població ho ha fet.
Cal cuidar que la sedació pels dolors sigui proporciEns parla de l’eutanàsia assistida per un metge encara
onada, evitar pèrdua de la consciència total (salvat de
il·legal al nostre país, tampoc es tolera un suïcidi ascasos amb dolors fortíssims).
sistit (cita cas Sampedro). Als Països Baixos que ho
Al malalt cal explicar-li que en aquest món: ja ha assolit
tenen permès, recalca que només s’hi ha acollit un
allò d’una feina ben feta i així tranquil·litzar-li la cons3% de la població actual.
ciència.
Introdueix un tema cabdal de com afrontar millor els
Si et parlen de si aniran a l’infern (un cas que vaig
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viure), dir-les-hi que ja l’han tingut en aquest món
per les situacions angoixants i dolorosos suportades.
Donar sentiments sentits de pau, això és essencial, en
aquests moments per part de metges, infermeres i familiars.
Acudir a l’espiritualitat laica per resistir millor el trànsit, o la religió respectiva si ho demanen.
Respectar peticions ni que siguin extravagants, com
un cas d’una noia que va sol·licitar la presència d’una
dona bruixa, se li va concedir i se li va mantenir una
estona d’intimitat.

Insisteix en el que han dit els seus dos germans de què
cal cuidar sobretot de la dignitat dels humans, en
especial en les seves postermeres. Ens cal prepararnos ja abans per mentalitzar-nos en aquells moments
que seran els últims.
Fa una referència molt maca dient que cuidant els
familiars més propers fent feines potser una mica desagradables de les seves necessitats corporals, de fet
omplen el cor i n’és una compensació d’haver rebut
amb anterioritat, quan érem petits, atencions semblants.

Tercera conferència pel sacerdot Xavier Morlans,
doctor en Teologia i està a la Consultoria
Vaticana a Roma

Va plantejar-se què en pensaven els tres conferenciants de què avui moltíssima gent creien que en l'altra
vida no HI HAURÀ RES, que res quedarà del nostre
esperit, ànima o consciència.
Contesten dient que la qüestió té molta rellevància.
Apunten que s'han trobat amb casos de gent religiosa
que se senten abandonats per Déu. I per altra banda
amb gent laica o agnòstica que afronten el seu final
estoicament.
Penso jo que entre creure el no-res, i malgrat faltantne evidències, ajuda més confiar en què ens trobarem
en quelcom o amb algú.
També es va preguntar sobre l'ànima.
Ells expliquen que d'arribar a voler pesar-la, allò de
què pesa 20 grams (pesant un llit amb la persona finada abans i després de la seva mort).
I d'unes experiències d'infermeres que veien en moments d'unes morts que sortís com una llum blava
dels seus cossos.
Una ànima per ser immaterial no es pot pesar i això
de les llums blaves pot tractar-se d'un miratge.

Comença dient que avui dia una gran majoria considera tabú la mort pròpia (parlar-ne gens), ignorantho com si fos un dogma establert, es viu una religió
laica, un “reality show” i prou, amb una marcadíssima
apoteosi del jo, i s’ignoren les institucions eclesials
especialment.
Pontifiquen que només ens cal la raó per funcionar
per la vida: jo que penso i prou.
Es combrega amb una filosofia atea. Déu eliminat del
meu viure.
De Nietzsche se li agafa allò de què no cal cap norma
moral, de la seva tesi del superhome per sobre de tot.
L’ateisme actual basat en procurar a ser impermeable
a la idea de Déu i fora els clàssics. No volen lligams ni
vincles amb res ni ningú.
De fet l’ego, ens diu Morlans, és un mite, convé però
reconciliar-nos amb ell i adonar-nos de què som finits, efímers (de fet que faríem vivim sempre en aquest
món tan repetitiu).
Recomana: lligar-nos, vincular-nos a causes nobles,
ideals bons, a religions, a morals i valors.

Col·loqui:

Van ser molt aplaudits.
Joan Tarruell Plans
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Catalunya dimecres 30 de gener de 2019

La Federació d’Associacions de ÁfricaNegra SBD i
Catalunya (FEDEAFRICANESCA) en una trobada amb
els portaveus dels diferents partits polítics que estan
al Parlament de Catalunya, per condemnar i denunciar la subhasta i esclavitud al ple segle XXI a Líbia.
Amb la participació de la majoria dels diputats i diputades i en representació dels seus partits al Parlament de Catalunya i institucions ONG.
Com ponents, Sr. Josep Ma.Forner, Diputat de JUNTS
PER CATALUNYA i President de INTERGRUPS DELS
DRETS DEL POBLE DE CATALUNYA, Sr.Bubacar Balde
(Buba), President de la FEDEAFRICANESCA (Federació d’Associacions de ÁfricaNegra SBD i Catalunya),
Activista Moderat, i Àrea de integració Social, la Sra
Ludimira Albino Djama, llicenciada en medicina,

modistes i empresària i Activista en defensa de les
dones., Sr.Braima Camará, periodista investigador de
la immigració clandestina, col·laborador de departament africà per a la immigració i tràfic d’éssers humans en canal Aljazeera i ràdio capital Guinea Bissau.
Va ser un intens debat amb molts interrogants i critiques constructives dirigides a les institucions africanes i europees que tenen molta responsabilitat d’ajudar a eradicar la pobresa extrema i fer respectar els
drets humans.
Hi va haver roda de preguntes i respostes i després ens
vam dirigir a fer una visita guiada al Parlament amb
l’equip format per membres de la Federació ÁfricaNegra
de SBD i Catalunya i simpatitzants.
Article d’ÁfricaNegra

Patró dels conductors/es
Sant Cristòfol és patró dels conductors, perquè la llegenda, ajudava la gent a travessar el riu carregant-se’ls a l’esquena a canvi
d’unes monedes. Es representa a
aquest gegant cananeu amb bas-

tó i portant a l’espatlla un nen Jesús amb la bola del
món en una mà, perquè diu la tradició que un dia el
va portar sense saber qui era i va arribar esgotat pel
fet de carregar el pes del món a l’esquena.
Encara avui s’organitzen benediccions de vehicles el
dia del sant (el 10 de juliol).
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Notícies dels pessebristes

EL MUSEU DEL PESSEBRE DE CATALUNYA SITUAT A MONTBLANC
és un equipament de projecció internacional, màgic
i ple d’il·lusió on compartir les tradicions.
Un espai de recerca, restauració i conservació, un centre
permanent d’interpretació, educació, recuperació, divulgació, difusió i documentació (museogràfic, bibliogràfic, fotogràfic i arxivístic); promoció i pedagogia
de l’artesania com a pràctica de la creativitat i la in-

novació aplicades als valors conceptuals, formals i tècnics, al disseny, al desenvolupament i als processos
tècnics d’aquest art pessebrístic, interconnectat arreu.
Nascut amb el compromís i l’objectiu de preservar la
cultura, la història, la tradició i el futur del patrimoni
cultural-etnogràfic tant dels Pessebres, com dels Calvaris de Catalunya.
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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:
OUS FARCITS DE SURIMI
Ingredients: clares dou, surimi trossejat, enciam, tomàquet, ceba i maionesa.
Coure els ous i rebutjar tots els rovells, ja que
només sutilitzarà les clares. Amb el surimi, lenciam, el tomàquet i la ceba es fa una picada. Es
barreja amb la maionesa. A continuació, somplen les meitats dels ous. Adornar amb tomàquets o qualsevol altra verdura. A punt!!

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

