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Concurs mensual (Abril) - Tema “Minimalisme”

1

Aconseguir la màxima senzillesa en
una foto no és tasca fàcil.
L’objectiu de la fotografia minimalista consisteix a utilitzar els mínims
elements de composició possibles per
tal de transmetre la idea general, el
relat o el simbolisme, de la imatge.
En aquest mensual, ha calgut jugar
amb la composició, el color i la forma per tal de fer-los més
protagonistes que un element o objecte més reconeixible per sí mateix.
4
Aquest mensual ha comptat amb la participació de
27 autors amb un total de
53 obres presentades.
Fotos i classificació:

2

3

1r. 30 punts - foto de Joan Burgada
2n. 29 punts - foto de Miguel Martínez Palacín
3a. 29 punts - foto de Mercè Montes
4a. 29 punts - foto de Daniel Graell
5a. 28 punts - foto de Trini Canals
6a. 28 punts - foto de Teresa Robles
7a. 27 punts - foto d’Alfons Mallol
8a. 27 punts - foto de Joan Burgada

Banc de Sang i teixits
Propera donació de sang
El dilluns dia 20 de maig de 2019
de 5 a dos quarts de 9
5

3
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Editorial
es de maig mes dels Aplecs,
Des de l’Acadèmia Catòlica us animem a participar als que
se celebren a la ciutat i que us en fem coneixedors del programa. El de la Mare de Déu de la Salut, el de l’ermita de Sant Pau de
Riu Sec, i per descomptat el de la Mare de Déu de Togores.
Aquest últim cuidat i organitzat sempre per l’Acadèmia, ha procurat
que arribés fins als temps actuals, cosa molt difícil i quasibé impossible. Els pares i els monitors del nostre Grup d’Esplai La Teranyina són
els encarregats d’organitzar-lo, i procurar que aquest no s’acabi extingint, ja que darrerament la participació de fidels hi ha estat ben escassa.
Quedem enrere aquelles trobades familiars que un dia l’any s’aplegaven
a venerar la Mare de Déu de Togores, amb un acte festiu, a on no hi faltaven les ballades de sardanes, concerts de cant coral, concursos de dibuix, poesia, rams de flors, cucanyes per als més menuts i molt important els dinars de germanor, amb llargues tertúlies fins a mitja tarda.
Però sembla que els temps han canviat i que els costums d’avui impedeixin aquests actes festius al voltant d’una ermita, i que només ja
formin part del passat
Tenim l’esperança de que la nostra o bé futures generacions recuperin
una vegada l’any la tradició dels aplecs, encara que ja sabem que
juguem en desavantatge, però no hem de perdre mai l’esperança.....
Des d’aquest editorial fem una crida a tots els ciutadans, entitats culturals i col·lectius que tinguin ganes de recuperar aquesta tradició,
apuntant-vos a organitzar-la i participar-hi. Totes absolutament totes les propostes que es feu arribar seran molt benvingudes i totes
absolutament totes les persones i entitats que hi vulgueu col·laborar
us rebrem amb els braços oberts.
La Junta Directiva
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Temari de Vida Creixent - Curs 2018-2019
Testimonis de Jesucrist al segle XX
LLUÍS ESPINAL S. I.
l'evangeli de Mateu llegim que quan Pere li diu a Jesús:
Estem acabant els "testimonis de Jesucrist al segle XX"
"Nosaltres ho hem deixat tot" Jesús li respon que "Reque ens ha proposat per aquest curs el P. Jesús Renau
breu com a premi cent vegades més, i també persecuS. I., i aquest mes tenim un màrtir: el P. Lluís Espinal
cions". I al capítol 13 de l'evangeli de Joan llegim: "Si
S. I., i precisament l'etimologia de la paraula màrtir
m'han perseguit a mi, també us perseguiran a vosalvol dir testimoni.
tres". I a l'última de les benaurances diu Jesús. "FeliA la vida hi ha màrtirs físics, per assassinat o mort,
ços quan us insultaran i us acusaran falsament, perperò també hi ha màrtirs morals, de vegades amb
què la vostra recompensa serà gran en el Cel".
grans patiments invisibles, com poden ser les falses
Cada un d'aquests milers i milers de màrtirs, per noacusacions de qualsevol cosa greu, que poden portar
saltres persones anònimes, podria haver estat escollit
al rebuig, sense motiu, de la societat, i si s'arriba a
com a testimoni de Jesucrist igual que hem escollit el
descobrir la innocència, és molt difícil recuperar la
P. Lluís Espinal S. I.
bona fama.
Lluís Espinal i Camps va néixer l'any 1932 a Sant FruiAl P. Lluís Espinal el van torturar i assassinar, per fertós de Bages, i al ser al costat de Manresa la seva crislo callar en la seva defensa dels oprimits, a Bolívia el
tiana família coneixia els jesuïtes de "la Cova", i de nen
21 de març de 1980. Dos dies després també van asva ingressar al seminari menor que tenien aleshores
sassinar pel mateix motiu, a El Salvador el bisbe Òscar
els jesuïtes a Roquetes, al costat de l'Observatori de
l'Ebre. Va ingressar després al noRomero.
viciat de Veruela. Va estudiar filoDe màrtirs a l'església sempre n'hi
Va
ser
torturat
i
assesinat
sofia i teologia a Sant Cugat i va ser
ha hagut. Persones que amb la seva
per fer-lo callar en la seva
ordenat sacerdot el 1962. Va fer
mort han sigut testimonis de la seva
defensa
dels
oprimits
després estudis de periodisme i
fe. Van morir màrtirs els apòstols.
mitjans audiovisuals a la universiHi va haver màrtirs en temps dels
tat del Sagrat Cor a Bérgamo i en tornar va treballar
emperadors romans, no sols a Roma; a Barcelona tedos anys a TVE fent crítica de cine, i en altres progranim Santa Eulàlia. Al santoral tenim màrtirs tot al llarg
mes, però les seves denúncies en defensa dels drets
de la història. Els màrtirs de Corea, del Japó,
humans van ser motiu d'haver de deixar Espanya i els
d'Uganda... No acabaríem mai. Els màrtirs durant la
seus superiors el destinaren a Bolívia, on va residir a
nostra guerra civil. Uns beatificats, altres no. Però no
La Paz, amb dos companys més, en un barri molt poperquè no hi hagi una cerimònia oficial, deixen de ser
bre, mentre es dedicava a la seva especialitat de perimenys testimonis d'haver donat la vida per causa de
odista de premsa i de TV.
la seva fe. A Sabadell tenim els sacerdots màrtirs el
La seva denúncia dels drets humans dels miners, i la
beat P. Àngel Rodamilans, i Mn. Gaietà Clausellas, i la
seva participació en una vaga de fam de 19 dies per
nostra entitat va tenir com a màrtirs el President
demanar la democràcia, entre altres actuacions, semFerran Sotorra i el secretari Salvador Sabater, per serpre en favor dels més desfavorits, el va enemistar amb
ho de l'Acadèmia "Catòlica".
el govern, fins que el 21 de març de 1980 fou segresI encara avui dia s'estan matant els cristians a infinitat i bàrbarament torturat i assassinat.
tat de llocs del món, com a Nigèria o Egipte, que els
El poble bolivià el recorda com a profeta de la llibercremen les esglésies amb els fidels a dintre. La Pilar
tat i l'esperança i per això el tenen com un exemple
Rahola ha publicat fa poc un llibre: "Sos Cristians",
com podrien ser-ho moltíssims dels altres màrtirs que
premi Ramon Llull 2017, que explica com són persetot sovint ens ens arriben notícies.
guits actualment els cristians arreu del món, inclús a
casa nostra, a vegades no amb martiri físic, sinó el
Per la transcripció: Daniel Pinya Batllevell
moral, que comentàvem abans, fent mofa o burla del
cristianisme i dels cristians, de vegades amb diner
El grup de Vida Creixent es reuneix a la nostra
públic... el Papa Francesc ha dit que la persecució acentitat el tercer dimecres de mes, a les 6 de la tartual contra els cristians és més forta que la que van
da. Hi son convidades totes les persones en edat
patir els primers segles del cristianisme.
de jubilació.
Tot això no ens ha de venir de nou. Al capítol 10 de
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Mans Unides Sabadell - Diada de Sant Jordi 2019

Ja ha arribat la primavera, Sant Jordi altra vegada,
una de les celebracions amb més tradició i participació ciutadana del nostre país, és el patró de Catalunya
i enguany hem tornat a gaudir de la festa.
Com cada any Mans Unides de Sabadell ha estat present amb la seva paradeta de roses i roserets.
És primavera i això el temps meteorològic ho sap, i
per això es pot esperar de tot. Aquest any, però, ens ha
tingut gran respecte. Vam començar al matí amb certa incertesa, però a mesura que avançava el dia tot va
anar millorant per acabar en un migdia i tarda esplèndids.
La ciutadania va sortir al carrer amb gran profusió:
canalla de les escoles, jovent i joventut ja madura o

molt madura, no es van quedar a casa i els passejants
van omplir carrers i places.
A la paradeta de Mans Unides sempre va haver-hi visitants, als qui a canvi d’un donatiu s’emportaven les
roses que una mica abans d’acabar la jornada ja s’havien esgotat.
La recaptació obtinguda es destinarà al projecte que
Mans Unides té obert aquest any a Cambodja-Sudest
asiàtic.
Mans Unides de Sabadell, agraeix als qui amb els seus
donatius fan possible que els nostres projectes solidaris puguin arribar a bon fi.
A la foto de sota, un grup de voluntàries/is que formen part de la junta.

Cap a un 8 de març dins l’Església
Conferència a càrrec de Neus
Forcano, teòloga, filòloga,
professora de llengua i literatura, membre del Col·lectiu
Dones en l'Església de Barcelona i de l'Associació europea de dones per a la investigació teològica (ESWTR)
Hi ha diferents etapes de reivindicació feminista. Des de
l'Odisea, amb Ulises, Atenea
i les sirenes... l'onada del
segle XIX, buscant igualtats
de drets i arribant fins el dret a vot... des dels anys 70
ja al segle XX, buscant drets iguals en el treball i amb
la denúncia de l'esquema patriarcal de construcció dels
rols de gènere amb base a les diferències biològiques...

ara estem en una nova manera
d'enfocar-les. «Ens volem vives».
Surten molt els temes «gènere»
i «cos».
Tant a la societat com a l’Església ens preguntem: Què volem: poder o autoritat? Hi ha
més fonamentalisme que complementació?
Déu és trino. Hi ha una única
naturalesa humana asexuada?
Tota persona és subjecte lliure
i autònoma.
Important la trobada de Jesús amb la samaritana.
Comparteixen aigua. Compartim pa i vi.
Sororitat!
M.G.

6
Gea, rector de la Parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres, de Sabadell. Organitza: Fundació de la Mare de
Déu de La Salut.

Dilluns 13

Missa matinal.

08:00h: Santuari de La Salut. Organitza: Fundació de
la Mare de Déu de La Salut.

Missa votiva de lAcadèmia Catòlica, presidida pel
seu consiliari.
09:00h: Santuari de La Salut. Organitza: Acadèmia
Catòlica.

Missa solemne votiva de la ciutat concelebrada i
presidida pel nostre bisbe, Mons. Josep Àngel Saiz
i Meneses.
11:30h: Santuari de La Salut. Cants a càrrec de Coral
Iubilo. Organitza: Fundació de la Mare de Déu de La
Salut.

Missa.
Dissabte 11 de maig

13:15h: Santuari de La Salut. Organitza: Fundació de
la Mare de Déu de La Salut.

Missa en honor de la Mare de Déu.

De les 10:00 a les 13:00 a l’Hostatgeria del Santuari,

Vetlla de La Salut.

bilitació de les Persones amb Malalties Mentals).

9:00h: Santuari de La Salut. Organitza: Fundació de
la Mare de Déu de La Salut.
Trobada de Joves de les parròquies de Sabadell.
20:00h Acollida. 21:30h: Vetlla de Pregària. 22:30h:
Espai de Trobada.

Concurs de Dibuix Infantil i Taller dImants i
Mandales a càrrec de AREP (Associació per a la RehaRosari i Visita Espiritual a la Mare de Déu de la Salut.
19:00h: Santuari de La Salut. Organitza: Fundació de
la Mare de Déu de La Salut.

Missa de Cloenda.

Diumenge 12

20:00h: Santuari de La Salut. Organitza: Fundació de
la Mare de Déu de La Salut.

Presidida per Mn. Oriol Pallàs, rector del Santuari.
10:30h: Santuari de La Salut. Organitza: Fundació de
la Mare de Déu de La Salut.

Divendres 17

Missa solemne de la festivitat.
Missa.

13:00h: Santuari de La Salut. Cants a. càrrec dels Cantaires de Can Feu, que al final de la missa oferiran
també un petit concert. Organitza: Fundació de la Mare
de Déu de La Salut. A partir d’aquest any, el Santuari
de La Salut convidarà a una parròquia de la diòcesi
per iniciar els actes propis de l’Aplec el diumenge al
vespre. La parròquia convidada aquest any és la de
Sant Vicenç de Jonqueres, de Sabadell.

Visita Espiritual a la Mare de Déu de la Salut i Vespres Solemnes cantades.
18:00h: Santuari de La Salut. Organitza: Fundació de
la Mare de Déu de La Salut.

Missa Vespertina.

19:00h: Santuari de La Salut, presidida Mn. Alfons

Peregrinació al Santuari de lEscola Mare de Déu de
la Salut.

11:00h: Santuari de La Salut. L’Escola Mare de Déu de
La Salut, amb tots els seus alumnes, peregrinarà al Santuari que porta el seu nom, per posar als peus de Maria
el treball i les il·lusions d’aquest curs. Presidirà el Sr Bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses. Al cambril de la Mare de Déu hi haura suports per qui vulgui
dipositar-hi un ram de flors com a ofrena a la Verge.
Servei especial de la línea F4 a l’aplec de la Salut 2016
Amb motiu de la Festivitat de l’Aplec de la Salut, el
servei de la línia F4 es manté com un festiu habitual,
però es reforça des de les 8.30h fins les 21.30h amb
una freqüència de pas de 15 minuts, des de la rda. de
Zamenhof (parada de l’intercanviador) fins El Poblenou,
en els dos sentits. La parada més propera per accedir
al Santuari de la Salut és la del Cementiri.
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Togores, fora del temps
A Maria des del principi del Cristianisme se l’ha vingut venerant. Per alguns, amb les paraules de Crist a
la Creu dient-li a l’Apòstol “Aquí tens a la teva Mare,
és la iniciació de la mateixa Església.
A les nostres latituds d’Occident, la devoció a la Verge
Maria les gents devotes la fixaren com
a patrona de les seves Esglésies, i
d’aquestes, patrona de les seves Comarques, regions, fins i tot nacions.
A Maria la veiem patrona de València, amb la imatge dels Desemparats, a Múrcia amb la Fuensanta, a
Montserrat amb Catalunya, i així podríem continuar amb la del Rocio,
la del Pilar, etc, etc...
Però aquella Fe d’altres temps es va
anar convertint en tradició, costum
o festa, excursions que a vegades les
anomenem romeries, i perquè no, en
els nostres temps actuals d’un dia de
sortida al camp o a la muntanya.
Però també en aquestes romeries o festejos al voltant
d’una imatge determinada influeixen els medis polítics i les difusions pels mitjans de comunicació actual. I d’aquí ve l’actualitat d’unes devocions i l’oblit
d’altres.
La Nostra Senyora de Togores ha quedat fora d’aquest
interès.
Fins a la meitat, potser fins al final dels noranta la
Verge de Togores era sentida per molts sabadellencs.
En certes parròquies s’animava a anar a la seva Romeria i entre les associacions juvenils s’organitzava aquesta participació que anaven acompanyats pels seus
grans.
Eren anys que al voltant de la seva Ermita acompanyaven famílies, es ballaven sardanes (amb cobla), concursos de dibuix, flors i actes pels grans i joves.
El temps ha anat seleccionant aquesta assistència. Els
joves no solen ja seguir els costums, i menys en general les tradicions dels seus pares i dels pares d’aquests,
avis ja d’aquells anys que per edat han passat, com

diem “a millor vida” o estan impossibilitats.
L’Església local segueix altres criteris o Montserrat per
molts motius, o la Salut que d’ençà que tenim Bisbe
al Vallès promou la devoció en la seva advocació de
La Salut.
Togores està fora d’aquests corrents,
i els que la tenien com a símbol d’una
tradició de segles actualment segueixen aquestes consignes.
Des de l’Acadèmia es segueix organitzant la seva Romeria. El grup d’Esplai La Teranyina realitza una sortida
i acampada. El passeig de la Imatge
per l’esplanada de l’Ermita es va deixar de fer. La Missa a l’aire lliure, és
escoltada pels dos alts xiprers que enquadren l’altar. Però els fidels a l’acte
religiós són pocs. Gent gran en les
darreres romeries, em sobren dits de
les mans. Algun any alguns nens de
l’esplai acompanyats assisteixen. Uns
pocs, molt pocs pares, acompanyen a aquests pocs,
pocs joves. Fa dos o tres anys em vaig il·lusionar perquè foren majoria els assistents, però la tradició s’apaga
per manca d’assistència.
Les persones de Fe a Maria, aquells cristians que quedem a Sabadell, ja compleixen amb Montserrat o la
Salut (i no és qüestió de competència) i la nostra tradició local ha perdut actualitat.
La devoció a Maria és vàlida de totes les maneres i
aplicant-la a qualsevol imatge. A la meva joventut era
la Verge del Carme, Des dels púlpits se’ns presentava
com portar el seu escapulari, amb un cordó i de certa
tela, tenies assegurat el Cel, doncs la Verge aquells
que la portaven no podien morir en pecat. Però aquestes recomanacions, aquell mode, va desaparèixer. Ara
n’hi ha d’altres. La Romeria de la Nostra Senyora de
Togores, tradició dels nostres avantpassats es perd.
Per sort, entre les famílies cristianes, encara que es
perdin les tradicions, la Fe es manté.
Simón J. Saura

PRE-PROGRAMA DEL 92è APLEC DE TOGORES (25 i 26 de maig de 2019)

Dissabte, 25 de maig de 2019

Diumenge, 26 de maig de 2019

9:30 Reflexió tot l’esplai
10:30 Activitat General
12:30 Coral
13:00 Fi de l’Aplec de Togores
Durant tot el matí el grup de Mofetes de l’Esplai La Teranyina,
vendran entrepans i begudes.

19:00 Acampada del Centre d’Esplai
La Teranyina.
21:00 Vetlla de Pregària.
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Una passejada fins l’ermita de Togores

Una passejada sense dificultat que ens durà des del
Torrent de Colobrers fins a l’Ermita de Togores, tots
dos al Rodal de Sabadell.
El Torrent de Colobrers, on començarem la caminada,
és un dels espais més valorats del Rodal de Sabadell i
també és conegut amb el nom de Torrent de la Tosca
-per trobar-s’hi la font del mateix nom- o de Can
Pagès -per ser el lloc on barreja amb el Ripoll-. L’aigua procedeix majoritàriament de la font de Can
Moragues. La vegetació que trobem al torrent és exuberant i diversa.
En sortir del torrent, no podem oblidar una visita a la
font de Can Moragues, on hi trobarem un safareig
d’origen Medieval. Més endavant, al nostre camí, hi
trobarem la masia de Can Moragues.
Després de passar per Can Vilà, masia en actiu que es
suposa construïda sobre les restes d’una vil·la romana, arribarem a l’Ermita de Togores, que es troba
enganxada a Can Pagès Vell. L’ermita es suposa construïda entre els S. XI i XIII sobre les restes d’una antiga
construcció romana i en trobem les primeres dades el
1323. Durant els S. XI i XV l’ermita va ser lloc d’estada
de monges de clausura i depenia del monestir de Sant
Llorenç del Munt. Molt a prop de l’ermita podem tro-

bar-hi el Pi de
les Tres Branques.
Finalment, passarem per la
Torre del Canonge, abandonada i en estat
ruïnós, construïda al S. XII,
època de la qual
en resten tres arcades de pedra.
Dissortadament
la vegetació i la
seguretat no ens
permeten accedir-hi, però al seu interior hi ha diferents elements
d’interès arqueològic com un conjunt de cups circulars de Vi (amb data inscrita 1775), forn de pa amb
cambra i cendrer, parets de tàpia, finestres amb carreus treballats i una dovella amb inscripció 1854.
També hi trobem una capella del S. XVII, coneguda
amb el nom de Mare de Déu dels Dolors.

10
Ai! Les caixes d’estalvis
Cada dia em toca caminar almenys una hora. Durant
aquesta caminada diària em trobo sempre algú: amics,
coneguts... Un dia em vaig trobar el Sr. Ramon. Era
un conegut meu, home de poques paraules, però quan
t’agafava confiança es deixava anar. Després de la
salutació protocol·lària –què fem, com estàs, etc.–
m’etzibà la pregunta següent:
-Albert, ¿què ha passat amb les
Caixes d’estalvis?
-Mira, Ramon és una mica llarg d
explicar, truca’m a casa i vine un
dia a prendre cafè i en parlarem.
Jo aleshores no estava prou documentat sobre el tema. Així que
em tocà buscar informació a la
meva biblioteca i a Internet.
-Sí home, però m’has de donar el
teu número de telèfon, em replicà.
I jo li vaig donar.
Em pensava que trigaria més a trucar-me, però puntualment al cap
d’una setmana vaig rebre la seva
trucada i em digué: ¿puc venir
aquesta tarda? Sí, i tant! A les cinc
de la tarda se’m presentà a casa i
mentre preníem un cafè, jo li intento explicar què havia passat amb les Caixes d’Estalvis. Heus aquí un resum de les meves explicacions.
En Ramon era un sabadellenc de soca-rel. Sempre em
deia que el seu patrimoni efectiu el tenia dividit a parts
iguals entre el Banc de Sabadell i la Caixa d’Estalvis
de Sabadell. Dic això perquè fa poc temps que en
Ramon, ens ha deixat. Serveixi d’homenatge aquest
escrit.
Una mica d’història:
A l’Estat espanyol hi havia 45 Caixes d’Estalvis a finals del 2009, si no vaig errat, avui només n’han sobreviscut dues: la Caixa d’Ontinyent i Caixa Pollença.

La resta han estat absorbides per Bancs, a petició, per
no dir ordeno i mando, del Ministeri d’Economia i
Hisenda.
Cal tenir en compte que les Caixes d’Estalvis actuaven darrerament com si fossin Bancs i es llançaren
a una activitat especulativa, igual que els Bancs,
que consistia a invertir sense mesura en el negoci del
totxo. Però aquesta no havia estat des de sempre la raó de ser de
les Caixes, sinó ben al contrari. En
el seu àmbit d’actuació, les Caixes havien estat sempre arrelades
al seu territori -ciutat, comarcaper poder donar resposta immediata als problemes comuns dels
seus veïns. No acostumàvem a demanar préstecs internacionals ni
a invertir en obres faraòniques.
Molts recordareu que original-

ment rebien el nom de Caja i
Monte de Piedad. De sempre, els
particulars podien demanar diners
a la Caixa dipositant allà objectes
de valor a canvi dels diners, fins
que poguessin retornar el préstec
i, aleshores, recuperar l’objecte de
valor. Exemple: s’hi podien deixar joies de la família per arreglar la cuina de casa,
comprar la moto o el tractor, etc.
La Patacada
En les darreres dècades, aquesta filosofia s’anà perdent. I en els últims anys no era gens fàcil de diferenciar les actuacions de les Caixes i els Bancs. Pel que fa
als beneficis les Caixes els destinaven a finançar obres
socials o reinvertir-los en elles mateixes, mentre que
els bancs repartien part dels beneficis entre els seus
accionistes. ¿Oi que recordeu el lema “OBRA SOCIAL
LA CAIXA” que exercia de mecenes en diverses activitats de museus, obres benèfiques, etc.?

11
Però no hi ha bé que per mal no vingui. Esclatà la
bombolla immobiliària a l’Estat, i tots a córrer. Es
calcula que el rescat del sistema financer espanyol
realitzat amb fons públics costà uns 60 mil milions
d’euros. Ja podeu calcular
què ens ha costat a cada
españolito de a pie. El Banc
d’Espanya ja en dona per
perduts més de 40 mil milions.
Però quines caixes són les
que ens han produït
aquesta sagnia? Bankia i
tota la seva tropa, Caixa Catalunya, Caja de Ahorros
del Mediterráneo, Caixa
Penedès... i fins a 43.
Quines foren aquestes inversions tan improductives? Ai! Ramon, ara en farem una petita llista. Abans,
però, deixa’m fer-te una introducció:

Durant els anys de les vaques grasses, finals dels 90
fins al 2008, ens trobem amb grans projectes que
no han estat gens rendibles i que han suposat una
profunda sagnia econòmica que hem hagut de pagar tots nosaltres.
Som-hi, amb la llista:
Espanya té 50 Aeroports: només 14 són rendibles. Com
a mostra dels fracassos, el de Ciutat Real, finançat per
Caixa Castilla la Manxa, que ens ha costat més de mil
milions i no està operatiu.
El de Castelló, recordeu el Sr. Fabra, quin pàjaro! diu
en Ramon, que amb un cost inicial de més de 150
milions d’euros, està situat a menys de 100 Km de
l’aeroport de Manises (València).
I podríem seguir, el de Lleida, el d’Osca...
Pel que fa a les infraestructures ruïnoses en trobem
a totes les comunitats: a Madrid, la Caja Mágica, s’usa
dos cops l’any per fer-hi algun concert; El Fòrum de
Barcelona, ¿em podríeu dir per a què serveixen molts
dels seus edificis? La Ciutat de les Arts i les Ciències de
València; la ciutat de la Cultura de Galícia, on hi ha
la Biblioteca més gran d’Europa, però en què durant
molt de temps no hi ha hagut cap llibre; la Ciutat del

Cine d’Almeria, on no s’hi roda cap pel·lícula; la Ciutat de las Aguas de Zaragoza, que només serveix per
a passejar...
Un cas a part: l’AVE. Diuen que som el país amb més
quilòmetres de via ràpida
per habitant, mentrestant les
rodalies són un desastre total, sobretot a casa nostra.
Hi ha estacions de l’AVE en
què no hi pugen més d’una
dotzena de passatgers al
dia. Aquest però és un tema
que donaria per molt més.
En parlarem, si cal, un altre
dia.
Per no parlar dels Poliesportius, que cada poble en té
un com a mínim.
Saps, Ramon, qui finançava aquestes obres? Entre d’altres, les Caixes d’Estalvis.
I, per no fer-me passat, Ramon, ¿saps com estaven
formats els diversos consells d’administració de les
caixes? Doncs es repartien en funció dels resultats polítics. Tant si manava un partit com un altre sempre
s’aprovaven els projectes faraònics detallats que presentaven en els seus programes. No cal dir que llavors
sempre els permetia guanyar les eleccions. Ah! També
es deixava participar els Sindicats a la festa.
Una anècdota: En una de les primeres caixes que es
va haver de rescatar resulta que en la seva comissió de
control hi havia una professora de ballet. Suposo que
totes les inversions s’aprovaven a ritme del Llac dels
cignes. I, per si no n’hi havia prou, tots disposaven
d’unes targetes que complementaven la seva remuneració. Ara no recordo bé com en deien, targetes black
potser?
Res més. Com pots veure, Ramon, en lloc d’acumular
en èpoques de vaques grasses, alguns es dedicaven a
gastar tot i més del que tenien. No coneixien la faula
de la cigala i la formiga. I així arribà la crisi i s’extingiren les Caixes d’Estalvis.
Albert Estrada i Farreras
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Tot repassant els 150 anys d’història (III)
... El Dr. Lluís Carreras, consiliari de l'Acadèmia als
anys 1930, escrivia ja en aquestes dates, uns articles
sobre la moral i l'ètica política que adreçada als amics
i socis de l'Acadèmia Catòlica havia de prevaler sobre els principis i actituds en les seves actuacions,...
ens deia:
LA CIUTAT CRISTIANA,
ELS PRINCIPIS FONAMENTALS DE L'ORDRE CIVIL.
La societat no ha nascut de cap convenció o pacte,
sinó de la mateixa naturalesa humana. Per això té un
origen superior a la voluntat nostra. L'home s'ha trobat
ja un ésser essencialment social i ell sol no pot satisfer les necessitats més elementals de la vida i li cal de
seguida la primera cèl·lula social que és la família.
Prenem consciència de la nostra naturalesa social pel
goig que trobem en la comunicació amb els nostres
semblants. Els sentiments ens ofeguen si no els versem un poc als nostres amics, I LES NOSTRES IDEES
I TOTA ACTIVITAT INTEL·LECTUAL NECESSITA LA COMUNICACIÓ I EL CONTRAST D'ALTRES PER AFINARSE, ACTIVAR-SE I ENRIQUIR-SE.
Però qualsevol forma de societat exigeix un principi
unificador que relligui els seus membres, els coordini
llurs funcions, interessos, punts de vista, i temperaments, etc. ...elements indispensables que han de conviure; és l'exigència natural de l'autoritat.
Autoritat i societat tenen idèntic origen perquè són
elements consubstancials i inseparables. Així no podem pas somriure despectivament, davant la formula: "Rei per la gràcia de Déu". No, perquè s'és Rei
o President per la gràcia de Déu, s'és autoritat de

qualsevol mena i categoria per la gràcia de Déu.
Cal, però, dir de seguida que l'origen diví de l'autoritat no dóna a la persona que ho encarna una
mena de naturalesa superior, sinó al contrari: l'aplana i l'afeixuga de deures. De Déu no ve l'autoritat
en el sentit d'arbitrarietat irresponsable, ben altrament. Per això els homes revestits d'autoritat s'haurien de sentir humilíssims, limitats, subordinats, I
més servents dels altres,...
Falta encara un altre element per ordenar la societat
humana: la llibertat. LA LLIBERTAT DÓNA UNA DIGNITAT SUPERIOR A L'HOME, ÉS UN DO DE DÉU QUE
NO POT RENUNCIAR, PERQUÈ SERIA EL SEU SUÏCIDI. Sacrificar la llibertat personal a la societat més
del just necessari a l'equilibri i recta utilitat del bé
comú, és girar els valors i fer servir l'home per a la
societat, i no la societat per a l'home. L'autoritat
ordenadora de la societat civil vers la seva finalitat,
es desviaria i seria injusta, si no exercís la seva missió
amb el màxim respecte i ajut a la llibertat humana,
que és condició essencial del nostre viure privat i civil
en totes les seves manifestacions.
Per això, l'autonomia, és l'expressió i forma actuadora
de la llibertat en tots els ordres de la vida dels homes
i dels pobles, i tal com digué el Bisbe Torras i Bages,
l'autonomia és la voluntat que Déu vol donar a l'origen i missió de la llibertat personal i civil com a element providencial del moviment humà. Per aquest
dret, l'autonomia s'ha de tenir com a llei fonamental
de l'ordre civil.
Salvador Soley i Junoy

Consulta de medicina xinesa
M’és grat dirigir-me a vostès, per a oferir-los els meus
serveis de MEDICINA TRADICIONAL XINA que estic realitzant 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 lumbars, osteoartritis de genoll, maldecaps,

hipertensió, fibromiàlgia, insomni, nerviosisme, ansietat, aprimar, etc...
Poden sol·licitar visita al telèfon 687 040 247.
Consulta, tots els dilluns matí i tarda. Acadèmia Catòlica de Sabadell. “Preu especial a tots els socis”
SONIA GAMÓN
TÈCNIC SUPERIOR EN ACUPUNTURA
I MEDICINA XINA”
-Aprimar
-Ansietat, depressió
-Migranyes, cefalees
-Ciàtica, lumbàlgia
-Deixar de fumar
-Fibromiàlgia
-Insomni
-Dolores articulars
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Una conversa amb Jordi Marminyà Valls
Quatre membres de l’Associació de Professionals i
Amics del Tèxtil ens vam asseure a parlar, amb un dels
nostres Presidents d’Honor, en Josep Marminyà. El vam
trobar molt bé, amb la seva coneguda capacitat per
explicar, però sobretot mantenint la riquesa d’anècdotes i expressions del seu llenguatge. I ens va sortir
quasi una mini biografia.
Té vuitanta-set anys, ben portats, i ens va confirmar
que va néixer a Sabadell. Ha rebut dos premis del Gremi
de Fabricants, l’any passat el Floc de Llana. També
una medalla de la Generalitat.
Home donat a les anècdotes, ens
va explicar algunes i entre elles,
aquesta de quan encara era un
alumne dels escolapis, i anava
a assajar al cor de l’església de
la Puríssima. Va ser després de
la guerra, quan es va decidir
tornar a pujar les campanes i en
Jordi un dia que va arribar d’hora per assajar al cor, va veure
que hi havia uns taulons a l’escala del campanar per poder
pujar-les, i va decidir fer-ho ell
també, fins que va arribar a dalt
on els taulons sortien a fora, i
s‘hi va asseure amb els peus penjant, per sobre la Via
Massagué, fins que va venir el sagristà a treure’l.
El seu camí cap al tèxtil, va començar quan va tenir
edat de treballar i el seu avi que havia sigut un bon
teixidor, el va portar a presentar-lo a l’empresa on
havia passat part de la seva vida. Era Brujas SA, on va
començar d’aprenent al quarto del fil, i va acabar d’ajudant del Director. Va estudiar a l’Escola Industrial, on
va fer els estudis de Teoria de Teixits i Tintoreria, convertint-se en un dels millors alumnes de la seva història, i en el successor a l’assignatura de Teoria de Teixits dels grans mestres Narcís Giralt i Lluís Mas. El seu
mestratge va durar 55 anys, entre l’Escola Industrial i
l’ESDI.

Va tenir una gran experiència de treball. Després de
Brujas SA, va treballar a l’Anònima Torras Font, de
1954 a 1962 on va acabar sent soci, però no es va
entendre amb els altres socis, per les seves idees avançades, es va vendre les accions i va plegar. Va estar
treballant una petita temporada a Béjar, a “Hijos de
Rafael Diaz”, però va tardar poc a tornar a Sabadell,
i l’any 1963 es va incorporar a Viladomat SA, on va
treballar fins a l’any 1987. També va estar un temps
a l’empresa Rosson Moda SA.
Amb els seus alumnes de l’Escola Industrial van fer retrats amb
teixit, entre ells el de Francisco
Franco, que no els va quedar
gens bé. D’altra banda, està molt
orgullós dels del seu mestre Lluís
Mas i de Ferran Casablancas, fets
amb il·lusió. Sempre en feien una
còpia que es quedava a l’escola
i avui dia estan al Museu d’Història de Sabadell.
Va viure els petits i grans canvis
tecnològics de la seva època,
entre els quals destacaven els parafils, que interrompien el funcionament de telers en trencarse un fil, i més endavant els telers automàtics. Encara
recorda embadalit un teler japonès Maruberri, que treballava a 1060 passades per minut i funcionava amb
gotes d’aigua.
En l’opinió del Jordi, la tecnologia va ser clau pels
canvis del sector, ja que cada vegada es feia més producció amb menys personal. Pel que fa als costos les
matèries primeres van augmentar relativament poc,
entre un 10% al 15%. Però, el que va encarir comparativament el tèxtil dels anys setanta, van ser els costos de personal.
En resum, es tracta d’un dels mestres més significatius
del tèxtil de la nostra ciutat.
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Jornada de formació i convivència - Sant Martí de Sesgaioles
9 i 10 de febrer de 2019
Arribo a casa a mitja tarda del diumenge després d’una
jornada intensa de convivència, diàleg, reflexió i servei amb la Fraternitat. Cansada però feliç d’haver-hi
assistit.
L’Equip de Zona va programar el tema de “Com ser
feliç”. Ha sigut preparat pel matrimoni Pons que sense
sortir de casa, per problemes de salut, han sigut l’ànima d’aquesta trobada.
Fent una breu crònica de la jornada d’aquests dies,
després de l’arribada i distribució de les habitacions,
amb salutacions dels que eren d’altres grups de Fraternitat, Equip General (4), Girona (4), Solsona (4),
Tarragona (12), Barcelona (19) i Vic (7)... es va anar
seguint el programa.
El matí del dissabte, la presentació del treball: QUÈ
ÉS LA FELICITAT”.
Mossèn Lluís de Tarragona i consiliari de FRATER
Catalunya, va exposar les reflexions d’en Joan Costa
de Girona i que ha deixat escrit el seu testimoni del
que era per a ell la felicitat. Són reflexions que ens
ajuden a caminar en aquest espai de felicitat, ja que
cadascú té la seva vida i la seva història. Joan Costa
amb les seves limitacions ha sigut un exemple de com
viure feliç. (exposat en una conferència que va donar
a Frater Tarragona el 2015) Deia que la felicitat és
una actitud davant la vida, tot resumint diferents matisos. Tot són reflexions que ens poden ajudar, però
gens fàcils en aquest camí d’obstacles. És molt fàcil
parlar de felicitat quan tot va bé, però en Joan Costa
des que va néixer va haver de lluitar.
Amb reflexions del P. François es va anar veient què és
la felicitat?, quines coses impedeixen? Són preguntes
que tenen tantes respostes com persones hi ha al món.
Per tant si a la trobada érem uns 50 assistents, entre
“minus” i col·laboradors, cadascú tenia el seu punt de
vista segons la seva manera de ser i la seva experiència.
No es poden donar fórmules màgiques per aconseguir-la però si reflexions de com actuar a la vida. Som
nosaltres mateixos que hem de saber treballar-la. La
portem a dins, és una actitud. La felicitat ens demana
de ser fidels amb nosaltres mateixos. Saber transitar
amb els períodes de crisis i de fracassos. Encaixar els
nostres propis problemes per difícils que siguin,... tot
això i molt més es va anar exposant durant la presentació de la jornada iniciada el matí del dissabte.
Tot seguit i després del dinar i breu descans, s’inicià la
tarda amb el treball per grups. Ens vàrem anar distribuint, en grups de 6. Una dinàmica amb la lectura d’uns
contes: “Els set nans” i “Amarar les tenebres de claror”.

Tot seguit es va anar reflexionant i exposant quines
coses positives ajudaven a ser feliç o quines de negatives ho impedien.
Tot això es va fer simbòlicament posant 2 o 3 cullerades de cigrons a unes bossetes amb el gomet verd,
de les coses positives. També a unes bossetes amb el
gomet vermell tantes cullerades de cigrons com de coses
negatives que veiem en el conte. A cada conte es comunicava un missatge que eren fàcils d’aplicar a la
nostra vida i veure quines bosses pesaven més. Al final
de tot aquest joc, ens preguntàvem, i nosaltres què
fem? Que podem fer per ser feliços? Tots ho volem
ser, però són pocs els que facin alguna cosa per serho. Si no solucionem els nostres problemes difícilment serem feliços, però per tot es necessita acceptació, paciència i valor. Tots necessitem dels altres i
dels amics de la Frater. Fa més feliç donar que rebre i
una pau interior estimant als altres és un camí a fer,
saben encaixar els problemes.
La posada en comú de cada grup va ser molt enriquidor però només puc exposar un breu resum del grup
que vaig participar. Com per exemple, “posar al servei
dels altres el do que tenim”, “llibertat per triar”, “constància, “esforç”, “acceptar-nos a nosaltres mateixos”,
“fer el que es pot”..., com a negatiu, “la mandra”, “falta
de paciència”, “mal humor”... Hi varen haver moltes
més aportacions dels quals l’Equip de Zona ja passarà
el resum.
Abans de sopar vam tenir una Pregària estil Taizé que
va anar molt bé per sentir-se acollits i estimats per Jesús
i que invitava a lloar tot el do de la vida i de l’amistat.
El diumenge 10, es va seguir la convivència amb l’aportació dels membres de l’Equip General, amb uns vídeos que ens feien reflexionar sobre com han de ser els
contactes personals i les visites. Tot molt interessant.
A mig matí, es va celebrar l’Eucaristia d’acció de gràcies per aquesta jornada, amb oferiment del llibret
“Què és la felicitat”?, d’en Joan Costa i que a l’acabar
es va repartir per cadascú, amb molta fraternitat i ànims
renovats per ser feliços amb els problemes i limitacions que tenim i se’ns presentin.
Tot seguit una bona paella per dinar i seguir dialogant per compartir i conèixe’ns persones de diferents
grups.
Va arribar l’hora de l’acomiadament, recollir maletes
i cap als cotxes. L’autocar del grup de Barcelona va
fer parada a Terrassa i a Sabadell arribant a casa amb
una mica més de felicitat en el nostre interior.
Assumpta Codina
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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:
AMANIDA DE LLEGUM I QUINOA
Ingredients: Mongetes seques cuites, quinoa
cuita, ou dur, enciam, tomàquet, pebrot vermell i
groc i carxofes de pot.
Per preparar lamaniment els ingredients són
oli, vinagre, sal, pebre, una culleradeta de mostassa de Dijon i una miqueta daigua.
Mesclar tots els ingredients de lamaniment i
reservar. Poseu tots els ingredients en una enciamera i amanir de gust. 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
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