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Aquest mes de març els gats
han estat els protagonistes del
nostre concurs mensual.
Ja fossin domèstics o de car-
rer, el fotògraf ha hagut de
posar a prova la seva destre-
sa i enginy per captar un ins-
tant o una expressió especi-
als i treure així el màxim partit
de la fotogènia d’aquestes
mascotes, no sempre dòcils.  

Aquest mensual ha comptat
amb la participació de 29 au-
tors amb un total de 55 obres
presentades.

����������	���
��	����

1r. 30 punts - foto de Joan
Burgada

2n. 29 punts - foto de Carlos
Andrés

3a. 29 punts - foto de Gil-
bert López

4a. 28 punts - foto de Gil-
bert López

5a. 28 punts - foto d’Andreu
Soler

6a. 27 punts - foto de Daniel
Graell

7a. 27 punts - foto de Manuel
Vinyals

8a. 27 punts - foto d’Andreu
Soler
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1

2

3 5

Concurs mensual (Març) - Tema “Gats”
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Editorial
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quest mes d'abril la nostra revista ve plena col·laboracions.
Podeu llegir entre d'altres, l'article d'en Salvador Soley que
porta el títol «Tot recordant els 150 anys d'història» i queA

Banc de Sang i teixits
Propera donació de sang

El dilluns dia 20 de maig de 2019
de 5 a dos quarts de 9

aquesta vegada ens parla del bisbe Torras i Bages. Cada mes, i amb
un tema diferent anirem publicant tot un seguit d'articles antics, que
formen part de la nostra història, fins arribar al 26 de desembre del
2020 en què s'acompliran els 150 anys de la fundació de l'Acadèmia,
d'aquí ve el títol.
També recomanem la lectura de l'entrevista que en Víctor Colomer li
fa a la nostra presidenta de Mans Unides Sabadell la Sr. Maria Teresa
Graells.
Amb aquesta entrevista ja en portem quatre de publicades, les tres
anteriors fetes al llavors president de l'Agrupació de Pessebristes de
Sabadell Sr. Joan Gonzàlez, al president del Càmera Club Sr. Andreu
Soler i a la responsable de Vida Creixent la Sra. Assumpta Codina. La
nostra intenció és la de continuar amb la resta de responsables de
totes les entitats i col·lectius de la casa.
L'article de l'Antoni Ibáñez que parla de la pobresa, tampoc ens dei-
xa indiferents, és molt recomanable. En Joan Tarruell ens fa una sèrie
de reflexions que no ens podem perdre i en Daniel Pinya de Vida
Creixent, fa la tria indispensable de cada revista.
En Xavier Rosell no falla, li agrada comentar-nos vivències de la seva
infància i joventut per posar-nos nostàlgics una estoneta.
Per últim estem molt contents d'estrenar-nos amb la col·laboració de
la Mireia Farell, responsable de la Interparroquial de Joves de Saba-
dell, que ens parla de la seva experiència en el cap de setmana de la
Romeria de Montserrat. Fantàstic...
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zadora i directiva amb l’atenció personal. Un veritable
model i referència.
De tornada d’una de les trobades de Taizé l’any 2003
li diagnosticaren un càncer de pulmó, que li provocà
la mort a principi del 2004. Fou enterrada al cemen-
tiri del Poble Nou. Durant el temps de la malaltia tes-
timonià el seu amor al Senyor i prodigava la seva
amabilitat a la gent que la visitava i pregava per ella.
La Rosa va morir el dia 5 de gener de 2004. La seva

ROSA  DEULOFEU
Rosa Deulofeu i Gonzalez nasqué a Barcelona el 29
d’abril de 1959 i va morir també a Barcelona el 5 de
gener de 2004. La seva família tenia una botiga de
roba a la plaça de Sant Jaume. Era una família pro-
fundament cristiana. La parròquia de sant Just i Pas-
tor va ser la parròquia de la vida familiar i per tant de
la seva infantesa. Participà dels moviments infantils
de la parròquia i va formar part del moviment escolta
de la parròquia de Sant Jaume.
Va estudiar a les escoles Pérez
Iborra de Barcelona i es va diplomar
en Administració i Relacions Pú-
bliques. Va cursar estudis bàsics de
Bíblia i teologia a la Facultat de
Teologia de Catalunya. Tenia ja
una fonda espiritualitat i volia dis-
cernir quina era la seva vocació. En
aquella època existia una agrupa-
ció cristiana que ajudava al discer-
niment que es deia “Clara Eulàlia”
i als 22 anys la Rosa fa formar part
d’aquesta associació i va optar pel
laïcat cristià al servei de l’església
diocesana.
Els seus primers serveis els va fer
en el Centre d’Esplais cristians i a
la Fundació Pere Tarrés. Una inten-
sa vida espiritual anava estructu-
rant una manera de ser amable,
propera a les situacions dels joves i creativa. Es comu-
nicava de forma directa i amable. L’any 1991 l’arque-
bisbe de Barcelona Ricard Mª Carles la va nomenar
Delegada de Joventut de l’arxidiòcesi. Com a delega-
da de joventut creà l’Escola de Pregària de Joves a la
Catedral i l’Acció Catòlica General del moviment de
Joves Cristians.  Dinamitzà jornades de trobades cris-
tianes, organitzant l’Aplec de l’Esperit, la de la comu-
nitat de Taizé del desembre del 2000 a Barcelona i la
trobada amb Joan Pau II el maig del 2003 a Madrid.
Participà com a mare conciliar al Concili Provincial
Tarraconense.  També va col·laborar al programa Mar
de Claror de Ràdio Estel.
Durant aquests anys no va deixar la relació i el con-
tacte amb molts joves, als quals ajudava en grups de
revisió de vida i fins en alguns casos a superar des de
la fe situacions complexes. Molts d’ells i elles en guar-
den un gran record. Sabia adjuntar la tasca organit-

Temari de Vida Creixent - Curs 2018-2019
Testimonis de Jesucrist al segle XX

El grup de Vida Creixent es reuneix a la nostra
entitat el tercer dimecres de mes, a les 6 de la tar-
da. Hi son convidades totes les persones en edat
de jubilació.
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mort va crear una enorme commo-
ció, especialment entre els joves que
tant l’estimaven. Després del seu co-
miat, i tenint present el funeral mul-
titudinari, mossèn Rovira Belloso
escrivia: “Molts van experimentar
en les exèquies de Sant Agustí la
impressió que vivíem un moment
religiós important. Vàries persones
no podien contenir les llàgrimes.
Un bisbe auxiliar deia: ha mort en
fama de santedat”. Un bon amic
comentava: “Hem vist un moment
de Transfiguració”. Com més dies
passen, més penso que Déu ha vi-
sitat el seu poble com en temps de
Sant Josep Oriol. El Senyor ha mos-
trat el seu amor a la nostra esti-
mada ciutat.
El 29 de gener del 2009 el Carde-
nal arquebisbe de Barcelona Dr.

Lluís Martinez Sistach va anunciar l’inici de la causa
de beatificació i canonització de la Rosa Deulofeu.
Feia 5 anys del seu traspàs i el seu record i el bé de la
seva vida demanaven donar aquest pas perquè ella havia
estat un testimoni excel·lent de Jesucrist al segle XX.

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

NO VA DEIXAR MAI LA RELACIÓ I EL CONTACTE AMB
ELS JOVES, ALS QUALS AJUDAVA EN GRUPS DE
REFLEXIÓ DE VIDA I FINS EN ALGUNS CASOS A SU-
PERAR DES DE LA FE SITUACIONS COMPLEXES.
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Recital “Camins del paradís” a la Cava Urpí

El 9 de març la Cava Urpí es va omplir per assistir al
Recital Solidari a càrrec de Valentí Maymó, l'actuació
del qual va ser brillant i amb un final colpidor. Els
textos de Jacint Verdaguer ens van fer vibrar amb els
Camins del Paradís. El poeta evocava alhora amb sen-
sibilitat i fermesa la seva terra, cosa que en certa manera
ens feia tenir present el projecte que enguany pretén
finançar MMUU Sabadell "Suport a la gestió sosteni-
ble de recursos forestals per al desenvolupament co-
munitari" a Cambodja.
La responsable comarcal Ma. Teresa Graells, va donar
la benvinguda als assistents, va agrair la seva presèn-
cia, la col·laboració ja habitual de l'Hotel Urpí i en
aquesta vetllada també la del Forn Freixenet.
Amb les seves paraules va enllaçar el tema d'enguany
de Mans Unides "Creiem en la igualtat i dignitat de
les persones" i "La dona del segle XXI ni independent,
ni segura, ni amb veu" amb la commemoració, tot
just el dia abans, del Dia Internacional de la Dona.
El regidor d'acció social Gabriel Fernàndez, que assis-
tí en representació del batlle de la ciutat, va adreçar
també unes paraules als presents. Per part del consis-
tori li acompanyaven també el tinent d'alcalde Juli
Fernàndez i la regidora de cultura Montserrat Chacón.

Entre el nombrós públic assistent, que sovint havia de
contenir les ganes d'aplaudir, per no trencar la tensa
continuïtat del relat, hi havia també persones vincu-
lades al món de les sardanes, atès que el rapsode i
músic toca la tenora a la Cobla Jovenívola de Saba-
dell que, per cert, va tenir part en l'actuació.
Fou una vetllada màgica, carregada de sentiments i
amb una perfecta dramatúrgia i guió a càrrec d'en
Jordi Lara, que ens endinsà en el moment de l'arriba-
da de Jacint Verdaguer al Paradís, després de la seva
mort. Allà, cercant la mare, que li va ensenyar les can-
çons de la infantesa, es proposa fer-se sentir amb la
cançó del Paradís, per finalment trobar-se amb la seva
mare i l'Altíssim Senyor.
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10 pinzellades reflexives per funcionar millor per la vida
(conferència donada en el Centre de Vídues de Sabadell, del carrer Sant Joan, el 24-2-2019)

millor. I si topem amb algú que només punxa tot ell,
com un eriçó, ens caldrà una paciència excepcional si
ens hi relacionem o disminuir els contactes.
8) És molt freqüent, això quasi tothom en té una
mica: de gemegaire. Rondinar, queixar-se de les falles
alienes: no acudir a una cita, no telefonar-te, no com-
plir amb una promesa d'actuació o un compromís

apuntat, però també gemegar que si fa fred,
que si fa massa calor, si hi ha massa soroll,
de si hi ha massa gent o massa empentes,
que un aparell s'ha espatllat, o un objecte
se'ns trenca, també rondinar per avorri-
ment. Cal menys queixes i fer-ne sovint

participar als altres.
9) Saber escoltar, no voler només par-
lar nosaltres, l'ideal serien les alter-
nances: ara un ara l'altre (allò de mei-
tat/meitat). Encara que sovint qui
s'enrotlla de manera despietada i no
s'interessa per res teu: feina, fills, sa-
lut, també hi ha que t'ensenya les ci-

catrius d'una operació quirúrgica. És bo tenir una mica
d'empatia, ser capaç d'intuir els seus sentiments, les
seves cuites.
10) És bo fer cas d'indicacions assenyades de perso-
nes amb bon criteri que ens manifesten quelcom que
no hem fet prou bé, negligències nostres. Un escrip-
tor francès: Montaigne deia que sentia més interès pel
que li retreien que per les lloances, així podia
autocorregir-se i ser millor.

Joan Tarruell Plans

1) Saber somriure i ser amable, un repte per a tots
(qui no sap somriure no pot estar darrere un taulell de
botiga o d'una taula d'atenció pública)
2) Quan conversem amb algú cal pensar més en el
nostre interlocutor, pensar més en el que diem, que
no li sigui feridor ni humiliant, i si li pot interessar,
potser fins avorrir. En resum pensar en ell.
3) Saber aguantar caràcters difícils aliens, imper-
tinències, retrets, contrarietats, també ofenses. Per
això només funciona amb una actitud de molta
paciència.
4) Convé ser moderat en totes les coses: en el
menjar, en el beure, en el comprar, en les
diversions i viatges (exagerar la mida).
El terme mitjà és el més apropiat per
funcionar per la vida.
5) L'audàcia de viure passi el que ens
passi, tant si és bo com dolent, això
últim segur que ens esperona a ser
millors persones.
6) Tots som únics (fixem-nos: les
nostres empremtes no n'hi cap
d'igual) per tant diferents, però alhora incomplets, ens
necessitem uns als altres per completar-nos del que
som, sentim i sabem. L'intercanvi: relacionant-nos ens
proporcionarà segur quelcom del que ens falta o te-
nim menys.
7) Cadascú de nosaltres és com un atuell de dues
nanses: una que punxa, que desagrada i l'altra nansa
que és agradable, positiva. Aprofitem-nos de la part
positiva i procurem tolerar allò gens plaent. Anirem
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Recordant el Sant Pep
A la dècada dels 60, i sobretot als anys 70, prolifera-
ven els anomenats “salones deportivos", que no eren
altra cosa que locals on es jugava al futbolí, al “millón"
i al billar, i ja a la dècada dels 80 també als videojocs.
A Sabadell n'hi havia uns quants, però el que més
recorden la gent del centre és el Sant Pep, que s'ubicava
al carrer Sant Josep. Es va inaugurar l'any 1973, i va
romandre obert fins a finals dels 80, coincidint amb
l'enderrocament de les fàbriques i les naus situades
on actualment hi trobem el Pàrquing Creueta. Van
ser gairebé dues dècades d'acarnissades par-
tides de futbolí –els primers anys valia
dues pessetes el joc i al final un
duro-, amb tota la cerimònia dels
retaments –calia dipositar les mo-
nedes sobre la taula per enfrontar-se
a la parella guanyadora-, de picar amb
els dits els flippers del “millón" –un duro,
dues partides- i de fer caramboles als ele-
gants billars francesos que hi havia a la
part de dins, i que més endavant serien subs-
tituïts per billars americans o “xapolins".
Però, més enllà dels jocs en si, aquest in-
dret era un bulliciós punt de trobada pels
adolescents d'aquells anys –les motos aparcades al
davant, des de Vespinos a Enduros, delataven que allà
hi havia ambient-, i, perquè no dir-ho, també era el
pecaminós destí de molts “campaneros" que es salta-
ven la classe a la salut del Sant Pep. De fet, hi havia una
ruta de la “campana" que passava per altres locals, com
“Can Patata" –al costat de Can Colapi i les Carmeli-
tes-, “El Gato" –a prop de Sant Nicolau- i, pels més
grandets, els billars de l'Euterpe. Però tornem al Sant
Pep. No podem deixar de fer esment a les persones que
portaven el negoci, coneguts per tots com “el iaio" i la
“iaia" –tot i que no eren tan grans- i el seu fill Agustí.
Aquestes tres persones, que es repartien per torns les
guàrdies al llarg del dia, romanien darrere d'un taulell,
i de tant en tant sortien a fer quatre crits si algú s'esva-
lotava o tractava malament els millons o els futbolins,
i també atenien, a més o menys humor, les reclama-

cions que pogués haver-hi quan alguna màquina no
funcionava o es tragava la moneda. Quan la canalla
plegava del cole, hi havia cua per jugar al “millón".
Algunes màquines tenien més dificultat que altres –Da-
kota, Play Time, Orbit, Chamonix i Regio eren les pre-
ferides-, i l'objectiu final era arribar a una puntuació
suficient per gaudir de partides gratis, i així no haver
de rascar-se la butxaca. De fet, hi havia autèntics “pro-
fessionals dels millón" que passaven la tarda jugant
de franc, i a més tenien la visió comercial de vendre

les partides gratis que tenien acumulades als
jugadors que esperaven. El mateix pas-

sava a la zona de futbolins, on hi
havia autèntics especialistes que ar-

rossegaven la bola amb els davanters
i la ficaven a un cantó de la porteria,

fent ressonar la fusta amb estrèpit. Aquests
tampoc pagaven, perquè d'això ja se n'en-
carregaven els retadors. Entre uns i altres, al
Sant Pep es formava un ambient molt pecu-
liar i permissiu per l'època. Hi havia una mà-
quina de begudes i qualsevol marrec podia
agafar una cervesa i encendre un cigarret,
com els xulos de les pel·lícules, sense que

ningú s'escandalitzés. De fet, molts sabadellencs van
començar a fumar al Sant Pep i fins i fins i tot allà van
conèixer la seva primera novieta. Sí, perquè a diferèn-
cia d'altres salons semblants, al Sant Pep hi havia moltes
noies i ben bufones, atretes per l'ambient que allà s'hi
respirava, amb bastants xicots del centre que tenien
bones motos, i la proximitat de la discoteca "Coixí"
El Sant Pep evoca uns anys llibèrrims, que van coinci-
dir amb el final del franquisme, la Transició i els feli-
ços 80,i que van marcar almenys a dues generacions
de sabadellencs. Tant és així, que el col·lectiu Pura
Ceba, nascut per fomentar els valors del sabadellen-
quisme i impulsar productes i projectes fets a la nos-
tra ciutat (www.puraceba.cat), ha dissenyat i posat a
la venda la samarreta que il·lustra aquest reportatge,
on es ret homenatge al Sant Pep.

Xavier Rosell



La Romeria de Sabadell a Montserrat
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plaça del poble i pujar després
fins a Montserrat. Quina alegria,
com cada any, quan arribem a
dalt de tot d’aquelles escales que
es fan eternes i ens trobem la
coca i la mistela!
Un cop vam recuperar una mica
les forces, ens vam instal·lar a
les habitacions i ens vam dut-
xar, els joves de les parròquies
vam reunir-nos a una de les
sales de Nostra Senyora per fer
una petita dinàmica i tot seguit
vam anar a sopar.
Després del sopar va arribar el
que per mi sempre és un dels
moments més especials de cada
any quan fem la Romeria: la
vetlla de pregària al Cambril.
Després de tot el dia de rauxa i
alegries, ens trobem amb Déu.
És una estona de pau i serenor,
un espai on aprofitem per do-
nar gràcies al Senyor pel dia que
ens ha regalat, per estar en un
entorn tan privilegiat com és el
Monestir de Montserrat. És un
moment d’intimitat on parem el
temps, no hi ha pressa, cantem
i preguem tots junts, i sempre
ho he trobat màgic. Aquest any,
les activitats i dinàmiques esta-
ven enfocades a com afrontem
les nostres pors i, a la vetlla

d’enguany, vam escriure cadascú de nosaltres les nos-
tres pors en un paperet i les vam deixar totes juntes en

Després d’un cap de setmana
intens, miro enrere i estic feliç
d’haver compartit un any més la
Romeria de Sabadell a Montser-
rat organitzada per l’Acadèmia
Catòlica, on ens hi sumem els
joves de les parròquies dels Ar-
xiprestats de Sabadell.
Aquest passat dissabte, a les
4:30h del matí, ens vam trobar
a la plaça Sant Roc tots aquells
que decidíem fer la caminada des
del principi, amb cara de son però
amb moltes ganes, sabent que
ens esperaven gairebé 40 quilò-
metres per davant. Quan ja por-
tàvem unes 6 hores caminant, a
Vacarisses, ens vam trobar amb la resta de romeus per
fer junts el tram fins a Monistrol, dinar plegats a la
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un cistell que hi havia als peus de l’altar per simbolit-
zar, d’alguna manera, que les deixàvem en mans de
Déu. Quan vam sortir de la vetlla, per això, el cos ja
demanava descans i recuperar l’energia per l’endemà.
Dormir en un entorn com és el de Montserrat és sinò-
nim de tranquil·litat i el despertar és espectacular. Veure
com surt el sol entremig de les muntanyes i il·lumina
tota la Creació que el Senyor ens ha donat, i que des
d’allà podem gaudir, és un regal.
Diumenge al matí vam separar-nos els majors d’edat
dels menors i vam fer diferents activitats relacionades
amb el fil conductor de les pors. L’activitat dels ma-
jors d’aquest any va ser molt maca, perquè vam refle-
xionar sobre qui som cadascú de nosaltres, quins som-
nis tenim i com a vegades es poden veure frustrats.

També vam veure dos vídeos d’un parell de testimonis
que han lluitat per aconseguir el seu somni i tirar
endavant. Per acabar, un grup vam caminar fins la
creu de Sant Miquel i allà vam fer una mena de con-
clusió amb l’ajuda d’un text, per tancar totes les ac-
tivitats i les idees que havíem anat pensant durant
aquell matí, altre cop aprofitant l’entorn en el que
estàvem, que ajuda i acompanya a reflexionar.
Finalment, després de dinar, a quarts de 5, ens vam
aplegar a l’església els joves de les parròquies amb la
resta de persones que van pujar de Sabadell per cele-
brar tots junts la missa a la Basílica. Primer, alguns
representants de la Puríssima de Sabadell, que era la
parròquia acollidora d’aquest any, van entrar el Ciri
Votiu i la Coral La Industrial, també de Sabadell, ens



1870 la fundà el Doctor Sardà Salvany....
Actualment acull gairebé 30 entitats i col·lectius tan
diversos com ONGS, Grups de cultura i pregària, enti-
tats socials i fins i tot cultes d'altres religions cristia-
nes diferents de la nostra. També hi tenim una Coral
"Coral La Industrial" que us acaba d'oferir aquest
magnífic concert i que participarà en els cants de la
missa.
Aquest acolliment amb tots aquests col·lectius i enti-
tats, és el mateix que sentim nosaltres en pujar a
Montserrat. Ens sentim com a casa nostra gràcies a la
comunitat de monjos que vostè presideix, i gràcies a
tot el personal que ens atén amablement des del pri-
mer a l'últim.
El repte de la Romeria és que cada any s'hi afegeixin
més parròquies i fidels per fer-la més gran i partici-
pativa, i continuar així a través de generacions i ge-
neracions amb aquesta llarga tradició. Des del nostre
Bisbat i Arxiprestat ens animen i recolzen perquè així
sigui
Dono les gràcies de tot cor a les parròquies que hi han
participat, aquest any Sant Feliu, La Puríssima, Sant
Vicenç, Trinitat, Concòrdia, Ca N'Oriac, Creu de Barberà
i Santa Maria de Barberà.
També dono les gràcies especialment als Portants del
Sant Crist que des de ja fa una pila d'anys concreta-
ment 26, han pujat amb nosaltres per fer celebrar el
Via Crucis del matí.
Pare Abat esperem poder veure'ns l'any vinent en
aquesta Romeria tan especial, amb renovada fe i es-
perança cap a la Moreneta.

Reverend Pare Abat, Monsenyor Bisbe Auxiliar, Comu-
nitat de monjos, Preveres I Comunitat de fidels.
Un any més hem pujat a Montserrat en romiatge les
parròquies de la Zona Pastoral de Sabadell, la 124ena
vegada des de la seva restauració.
L'any vinent si Déu vol, la fita és important, ja que
n'acomplirem la 125ena que precisament coincidirà
amb els 150 anys de la fundació de l'Acadèmia Catò-
lica.
L'Acadèmia durant el seu llarg recorregut ha passat per
diferents etapes i vicissituds des que en el llunyà any
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Consulta de medicina xinesa
A l’espera de la seva visita, rebin una cordial saluta-
ció.
Poden sol·licitar visita al telèfon 687 040 247.
Consulta, tots els dilluns matí i tarda. Acadèmia Ca-
tòlica de Sabadell.

“Preu especial a tots els socis”

-Ansietat, depressió
-Ciàtica, lumbàlgia
-Fibromiàlgia
-Dolores articulars.

SONIA GAMÓN
TÈCNIC SUPERIOR EN ACUPUNTURA

I MEDICINA XINA”

M’és grat dirigir-me a vostès, per a oferir-los els meus
serveis de MEDICINA TRADICIONAL XINA que estic re-
alitzant en l’Acadèmia Catòlica 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 lum-
bars, osteoar-
tritis de genoll,
maldecaps, hi-
pertensió, fi-
bromiàlgia, in-
s o m n i ,
nervios isme,
ansietat, apri-
mar, etc...

-Aprimar
-Migranyes, cefalees
-Deixar de fumar
-Insomni

Ciri Votiu

van oferir un petit concert a l’Altar Major. Seguida-
ment, el Pare Abat ens va donar la benvinguda, jun-
tament amb els parlaments del nostre bisbe auxiliar
Salvador, que presidiria l’Eucaristia, i en Ramon Graells,
president de l’Acadèmia Catòlica.
La missa va ser concelebrada amb sacerdots de dife-
rents parròquies de la Zona Pastoral de Sabadell i la
Coral La Industrial i els joves de les parròquies es van
encarregar d’acompanyar-nos amb cants de l’eucaris-
tia.
En acabar la celebració, vam sortir tots a fora a la pla-
ça i vam fer l’hora dels adéus, posant així el punt i final
a la 124a Romeria de Sabadell a Montserrat i esperant
amb més ganes que mai la de l’any vinent, que serà la
número 125 i es celebrarà també el 150è aniversari
de l’Acadèmia Catòlica.

Mireia Farell
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Tot Recordant els 150 anys d’història (II)
Del Butlletí "Cultura Cristiana", el febrer del 1919, ara
fa 100 anys...

"L'IMPERI DE LA FEROCITAT"
Deia el Bisbe Dr. Torras i Bages... "Allà on hi ha lluita
de classes i la lluita ha d'acabar-se amb la guerra, hi
ha d'haver vençuts i vencedors, i el vençut, per la llei
natural de les coses, queda a disposició del vencedor,
és a dir, esclau d'ell."...
Prou n'hi hauria per a imposar una treva social amb
què tothom fes meditació sobre aquesta sentència del
nostre gran Bisbe. Som ja en aquest moment terrible
en què s'és fet l'esquinçament de la raó i totes les
passions ens han pujat al cap. Estem passant la prova
decisiva de la civilització actual. De tal manera tot al-
tre problema i inquietud s'han esquifit, que tots ens
neguitegem només de la lluita començada i sentim
l'esglai del què passarà. I el que ha de venir és prou
clar: hi haurà vençuts i vencedors, i el vençut serà es-
clau del que guanyi. ¿Com no ens espanta més encara
aquesta paorosa perspectiva..?
Cal no fer-se il·lusions. ...si ara no s'imposa el seny
de tots, anem a entrar a l'imperi de la ferocitat.
La societat s'ha dividit en dos estols enemics, a punt
de fer-se irreconciliables: cada u d'ells pensa solament
en forjar noves armes per a aterrar l'altre. L'estat sen-
timental d'uns i altres bogeja tant com pot i només
es nodreix d'esperances de triomf i cerca nous embats

d'ira. Sembla com si l'espectacle cruel dels anys de
guerra ens hagi avesat a la violència i no es faci témer
cap llei de ferotgia; hi ha un escabellament de passió
que torna tothom esperitat. Si seguim així gaire temps,
la desfeta és segura; no guanyarà ningú, perquè tots
serem esclaus... El fruit de la lluita serà haver de tor-
nar a pujar la casa, que vol dir tot l'edifici social.
¿Per què no es podria fer el mateix de bones en bo-
nes..? Cal només un sentit invencible de justícia, una
efusió generosa de caritat. Hem de fer que hi hagi un
atansament; i ens hem de cercar amorosament per a
trobar-nos al bell mig del seny i de l'equitat. Si tots
estrebem, s'esbocinarà tot. Només acostant-nos i par-
lant d'amic, ens podem entendre i trobar la solució.
Som en un moment suprem, que reclama de tots els
elements una mirada molt alta i una generositat il·-
limitada. Hem de fer el desarmament de l'odi i de l'in-
terès, perquè brolli el doll de justícia i caritat, única
regor fecunda de la pau social. La violència actual ens
duu a la ferocitat. I si aquesta es fa mestressa del nostre
poble, tot seran runes... I la bella florida d'una esplèn-
dida civilització que anàvem preparant per a la nostra
pàtria, es tornaria un ermot espaventable...
¿Per què no ho volen veure els que menen,... que ben
tost el seny català faria que ens entenguéssim, retor-
nant-nos a l'estat del poble més just i el més lliure del
món..?

Salvador Soley i Junoy

Bossa de costura feta a mà per l'alumna Lola Baena.
Quadrats de roba cosits amb aplicacions davant i darrere, rivetejada a biaix, amb
dues butxaques als costats.
Li donem cos posant foam i folrat a l'interior amb un estampat dels quadres de fora.
Nanses molt xules de pell.

Tardes de Patchwork, cada dimarts a la tarda
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saires, membres del Cor de l’Òpera, un quartet de la
Simfònica, l’escola de Música de la Creu Alta, l’escola
Mònica Escribà... Ho farem a La Faràndula el 30 de
novembre.

—Quina és ara mateix la
vostra principal preocu-
pació?
—Doncs mira, trobar un
regidor per aquesta gala
de La Faràndula. Una per-
sona que ho dirigeixi tot
des de darrere el teló. L’es-
tem buscant i encara no
l’hem trobat.
—La vostra feina durant
tot l’any és recollir di-
ners?
—Exactament, és el nostre
principal objectiu. Cada

any fem activitats que ja són tradicionals, com la
recol·lecta a totes les esglésies de Sabadell un dia de
l’any determinat,  l’encesa d’espelmes de Nadal a la
Plaça Sant Roc, la marxa de solidaritat a l’octubre que
és una excursió pel rodal, una tómbola, la paradeta
de roses per Sant Jordi, concerts, un acte a la Cava
Urpí cada mes de febrer... Mira, dissabte passat vam
muntar un recital de poemes de Jacint Verdaguer per
Valentí Maymó a la Cava Urpí que va ser un èxit.
—Gestió i prou?
—Sí. A vegades se’ns presenten voluntaris per ajudar
físicament i els hem de dir que aquesta feina nosaltres
no la fem. A Càritas per exemple sí que ho fan, però
nosaltres només organitzem activitats per recaptar
diners i amb això finançar projectes de desenvolupa-
ment  a un lloc del Tercer Món. Aquest any el nostre
projecte per Cambodja puja a 76.322 euros. L’any pas-
sat van ser 104.000 euros.
—Per què heu triat Cambodja?

Una de les entitats que ocupa els locals de l’Acadèmia
Catòlica des de fa més temps és Mans Unides. La seva
responsable comarcal, M. Teresa Graells, va viure en
primera persona a Guatemala el plaer de donar i el
goig de viure la solidaritat.
Des de molt abans, 1994,
és sòcia de Mans Unides,
entitat que a Sabadell
compta amb uns 200 so-
cis i organitza concerts i
activitats durant tot l’any
per recollir prop de
100.000 euros que es des-
tinen sempre a un projecte
molt concret del Tercer
Món.
Des de la junta d’una dot-
zena de persones que ella
dirigeix, aquest any s’han
proposat recollir 76.322 euros per la reforestació del
bosc de Prey Lang i la recuperació de la biodiversitat
del llac Tonle Sap (Cambodja), on camperols i pesca-
dors, respectivament, veuen reduïda la seva economia
per culpa del canvi climàtic.
—Mans Unides és cosa només de dones?
—Ja no. Quan es va fundar, el 1960, sí que ho era.
Però avui a més de senyores també hi treballen se-
nyors. A la Junta de Sabadell, per exemple, ara mateix
som un 50% de cada gènere.
—Mans Unides és cosa només de catòlics?
—El fons del moviment és clarament catòlic. I en la
seva fundació ho era exclusivament. Però ara els que
hi col·laboren poden tenir idees diferents tot i assu-
mint aquest fet.
—Avui heu tingut reunió. Dues hores ben bones.
Què heu decidit?
—Hem concretat aspectes de la celebració dels 60 anys
de Mans Unides. Estem preparant una gala amb dan-

M. Teresa Graells, Mans Unides:
«Els projectes de Mans Unides es realitzen sempre»
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—Des que depenem del bisbat de Terrassa, el projecte
ja ens ve donat.
—Abans fèieu tres projectes l’any. Ara només un.
La cosa va a menys?
—Una mica sí, de tota manera el que compta és l’im-
port total. Poden ser tres projectes menors o un de
molt important. La recol·lecta a les parròquies dismi-
nueix una mica. I els socis que es moren és molt difícil
substituir-los amb nous socis.
—Vau ser una de les primeres ONGs, però ara n’hi
ha milers. Ser antiga us perjudica?
—No, però, com et deia, captar socis nous és realment
difícil perquè hi ha molta competència.
—Algunes persones no es fien que els diners arri-
bin a bon port.
—En el nostre cas arriben sempre perquè comptem amb
una contrapart en el territori de destí. Aquest any és el
missioner jesuïta Gabriel Lamug-Nañawa que s’encar-
rega de rebre els diners a Cambodja, controlar la in-
versió i administrar-la. Els projectes de Mans Unides
es realitzen sempre. I no només es realitzen, a més
també vetllem per la continuïtat del projecte, que no
s’acabi tot en un any. A més, tots els comptes estan
auditats.
—Una altra de les crítiques clàssiques és que les
ONGs es gasten en propaganda i despeses internes
quasi tot el que reben per ajudes.
—En el nostre cas només el 7% es destina a despeses
internes de Mans Unides. Pensa que aquí tots som

voluntaris. A Barcelona i Madrid hi ha alguna perso-
na assalariada. Però la majoria de delegacions a tot
Espanya estan portades per voluntaris.
—Els organismes estatals de cooperació diuen que
allò que aporteu les ONGs al Tercer Món són en-
grunes comparat amb els seus pressupostos milio-
naris. Sembla que els feu nosa i tot.
—Si nosaltres detectem necessitats a tot el món és per-
què els governs no fan prou bé la seva feina. Si ells
fessin bé la seva feina, no caldrien ONGs. A part del
problema de la corrupció que ells no poden controlar.
Reparteixen tants milions que no saben quants es
queden a la butxaca del polític corrupte de torn. En el
nostre cas això no passa mai precisament perquè tre-
ballem amb petites quantitats i sempre amb gent de
confiança a l’altra banda.
—Ser petit és una garantia?
—És clar. Nosaltres ens enfoquem en fer una conduc-
ció d’aigua i prou. O una escola i prou. O un petit
hospital de campanya al mig de la selva. Veure el re-
sultat de la teva inversió és molt fàcil. Sempre super-
visem que s’hagin fet bé les coses.
—Seguim amb els tòpics: «per què hem d’ajudar als
de fora quan els d’aquí també pateixen necessi-
tats»?
—La resposta és molt senzilla. Els que aquí passen més
necessitats són precisament i  majoritàriament vin-
guts de fora. És a dir que si els ajudem a viure digna-
ment als seus països, ja no es veuran forçats a emigrar
cap aquí. Tractem el problema en origen.
—El teu càrrec a Mans Unides et proporciona mo-
ments bonics?
—I tant! Quan veus que la gent col·labora amb aques-
ta il·lusió. Un et fa un donatiu, un altre et cedeix un
auditori gratuïtament, els músics actuen sense cobrar,
un altre et ve cada any a buscar la rosa de Sant Jordi
a la teva parada... Veure tanta solidaritat a mi em posa
contenta. Quan vaig per les botigues a demanar obse-
quis per la nostra tómbola, poquíssimes diuen que
no. La majoria  diuen que sí i ben contents. Hi ha
molta gent al món que vol ajudar. Molta! I això em fa
feliç.
—Ajuden perquè vosaltres ajudeu.
—Sí, és clar. Però jo mai no els hi podré donar prou les
gràcies. Sempre estic donant gràcies a tothom i ara
aprofito aquesta entrevista per reiterar un cop més el
meu agraïment als nostres socis, als qui ens fan dona-
tius i a tots els que col·laboren desinteressadament.
Gràcies, gràcies i moltes gràcies.
Ja ho sabeu. Aportacions al compte: ES24 0081 0900
8100 0105 7509

Víctor Colomer
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La pobresa crònica no fa vacances

A la Rambla de Sabadell. Autor: Antoni Ibáñez Instantània parcial de la segona reunió del Moviment Ecumènic
sobre la pobresa (7 març 2019). Foto: Antoni Ibáñez

congelació, des del 2010, dels increments anuals de
les prestacions.
La pobresa es troba a l’arrel de molts problemes de
salut; provoca que els qui la pateixen tinguin un ni-
vell formatiu baix; és un cap abonat per a la violència
de gènere i cap als infants; també per a la solitud,
principalment de dones grans; i es pot associar amb
l’increment de determinades formes de delinqüència.
Per desgràcia, no sembla que hi hagi esperança per als
pobres. Prop ja del pont de Setmana Santa, un nou
informe acaba de fer-se públic. Es tracta de l’Insocat

El Moviment Ecumènic de Sabadell (MES) s’acosta
aquest curs al fenomen de la pobresa a Sabadell i
comarca. No és estrany que les diverses confessions
cristianes trobin en aquest àmbit un punt de col·labo-
ració i de retrobament, el qual es coneix com a ecu-
menisme “pràctic”. En tenim un bon exemple en els
orígens del Rebost Solidari de Sabadell que va ser cre-
at, l’any 2009, a iniciativa d’un grup d’entitats ciuta-
danes, majoritàriament religioses.
Per començar, en la reunió del passat mes de febrer
del MES es van revisar  diversos articles de premsa -
també informes específics- publicats principalment du-
rant el darrer trimestre de 2018,
i es va arribar a la conclusió que
la pobresa s’està fent crònica a
causa de la precarietat laboral,
de l’increment de les desigual-
tats i de la minsa redistribució de la riquesa.
Lamentablement, els experts de Creu Roja de Saba-
dell invitats a la reunió del mes de març han confir-
mat, a partir de les dades del seu Observatori de la
Vulnerabilitat i de la seva pròpia experiència quotidi-
ana, que, en efecte, la pobresa, llevat  d’alguns casos
d’intermitència, ja és crònica entre els qui la pateixen.
Els aturats que troben feina passen a ser treballadors
pobres a causa de la precarietat laboral: baixos salaris
i multiplicitat de contractes, sovint a temps parcial. Al
fenomen dels treballadors pobres s’hi afegeix de ma-
nera creixent el dels pensionistes pobres i especial-
ment el de les pensionistes pobres, atesa la pràctica
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10. Treball precari, habitatge privatiu i
manca d’inversió social, elaborat per les
Entitats Catalanes d’Acció Social, que
resulta demolidor: la pobresa ja afecta
gairebé un 24 per cent de catalans; els

rics guanyen com a mínim set vegades més que els
més pobres, mentre la protecció social va a la baixa.
La meitat dels catalans, i probablement la meitat dels
sabadellencs, tenen problemes per arribar a final de
mes, i no en faran, de pont de vacances. Ja ni se’n fan
il·lusions.
Com a conseqüència, i per acabar, ens podem pre-
guntar: ¿és aquesta una societat en la qual, després
de tants anys de doctrina, prevalgui l’ètica cristiana
de la generositat i de la justícia?

Antoni Ibáñez-Olivares
MOVIMENT ECUMÈNIC DE SABADELL/Diàleg intercristià



s’estan violant els drets humans de moltes persones
que des de Guinea Bissau, Senegal, Mali, Gàmbia, etc.

decideixen d’arribar a Europa a tra-
vés de Líbia i allà són detinguts per
traficants de persones que els com-
pren com a mercaderies i són trac-
tats com a esclaus. Moltes perso-
nes són víctimes de tortures, d’altres
moren i d’altres després de pagar
molts diners i d’arruïnar-se aban-
donen la seva idea d’arribar a Euro-
pa i no els hi queda més remei que
tornar als seus països d’origen.

Nosaltres intentem de visibilitzar i denunciar aquesta
problemàtica.

El dilluns 11 de març a les 18,00 h en el Ple de l’Ajun-
tament de Girona el President de la “Asociación de
Guinea Bissau y simpa-
tizantes de Sabadell
“(ASOCGBSS) el Sr. Bubacar
Balde que també forma part
de la “Federación de
Asociaciones de África Negra
de Sabadell y Catalunya” va
llegir un manifest de con-
demna de l’esclavitut a Lí-
bia que va ser tractat com a
declaració institucional per
tots els partits polítics presents a l’Ajuntament de
Girona. Hem denunciat que en el segle XXI a Líbia

El passat dia 10 de març els membres de la coral la
industrial vam gaudir de la romeria a Montserrat de
l’acadèmia. Feia uns quants anys que no participà-
vem a la romeria i l’última vegada molts dels mem-
bres que formen part de la plantilla i el director actual
no hi eren. És per això que per a nosaltres era un concert
molt interessant que esperàvem amb moltes ganes. 

Vam poder cantar durant mitja horeta a l’altar major
de la basílica de Montserrat, cosa que no passa cada
dia i vam interpretar un repertori variat molt similar al
que vam fer al concert d’hivern a l’acadèmia. Seguida-
ment, durant la missa vam interpretar 4 peces de reper-
tori litúrgic que vam preparar especialment per l’oca-
sió. Va ser un plaer per a tots i esperem tornar-hi aviat.

15

Notícies dels pessebristes

Farà uns mesos un dels nostres pessebristes amb més
trajectòria de l’Agrupació, el Jordi Portolés, va rebre
un encàrrec molt especial: la construcció d’un Cal-
vari.
El Museo de Belenes de Mollina va encarregar-li un
calvari de grans dimensions, “el prendimiento” per la
propera exposició que estan organitzant.
El Jordi va voler des del primer moment que aquest
encàrrec fos compartit per la resta de pessebristes de

la nostra agrupació i després de setmanes d’intensa
feina, el proper dijous dia 21 de març, el calvari va ser
donat als responsables del Museu.
Aquest Calvari poden dir que és una realitat gràcies a
Jordi Castells, Miquel Dalmases, Jordi Mañosa, Maite
Marsiñach, Montse Masagué, Núria Portolés i Cons-
tantino Sanchez, tots ells sota la direcció del Jordi
Portolés.
Molt bona feina i enhorabona companys.
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