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• Dibuix artístic, teoria dels colors, estudi
de la llum i les ombres.
• Tècniques a l’aquarel·la tempera i oli.

Aquestes activitats es duen a terme tots
els dimarts a la sala del bar de l’Acadè-
mia.
Les inscripcions estan obertes per a tot-
hom.

Tècniques de pintura
Aula d’art

de l’Acadèmia

Tardes agradables i divertides
fent el que més ens agrada, cosir
i compartir.
Fem moltes labors a partir de
trossets de robetes... un topo,
una flor, una ratlla...
Bossa de patchwork divertida i
molt primaveral.
Fem moltes coses xules, neces-
sers, funda llibreta, nines... ima-
ginació al poder.
Voleu venir? Apunteu-vos!!!
Tots els dimarts a la tarda.

nera de fer música del tot in-
novadora, acceptada àmpli-
ament pels programadors i
el públic en general. Es tracta
d’una col·lecció de CD, el
que s’acaba de presentar és
sobre Rock, en què es pre-
senten seleccions de temes
en què, mantenint l’estruc-
tura de la sardana, s’aporta

Què tenen en comú els
amants del rock i els d’un
pilar fonamental de la cultu-
ra popular catalana com la
sardana? A primer cop d’ull,
no res més enllà de la passió
per la música… però i si us
diem que podeu gaudir d’una
sardana amb tocs de mites del
rock com Queen, Elvis Pres-

Sardaxou 10 Cobla Contemporània

ley, Mike Jagger, Europe, Rod Taylor o Charlie Parke...,
o encara més a prop, de Lax&Busto i l’Elèctrica
Dharma?
Aquesta és la proposta musical del desè volum de la
col·lecció Sardaxou, impulsada per l’entitat Cobla
Contemporània, que difon des de l’any 1995 una ma-

“una nova manera de gaudir del so i dels instruments
de la cobla, un conjunt instrumental únic al món, però
amb un toc diferent, en aquest cas, incorporant-hi
melodies de cançons de rock de grups del país i inter-
nacionals molt coneguts”, explica a Tornaveu en Jeroni
Velasco, compositor i un dels impulsors del Sardaxou.



Sumari
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a som a finals de curs, i com cada any per al proper dijous dia
20 d’aquest mes de juny, us convoquem a la nostra Assem-
blea General de Socis, a on us oferirem  un ampli informe deJ

Banc de Sang i teixits
Propera donació de sang

El dilluns dia 16
de setembre de 2019
de 5 a dos quarts de 9

les activitats més rellevants de l’Acadèmia, tant les que s’han dut a
terme aquest curs, com de les previstes per al proper 2019-2020.

A més a més, el nostre tresorer hi exposa i sotmet a la vostra apro-
vació, el tancament de comptes de l’exercici 2018 i el pressupost
previst per aquest any 2019. Dins del sobre d’aquesta revista, us hi
enviem en carta a part, l’ordre del dia i hora de convocatòria.

Per a nosaltres, és d’una vital importància la vostra assistència, ja
que de tots vosaltres depenen les importants decisions que s’hi pre-
nen, vitals per al futur de la nostra entitat.

En les sis revistes anteriors us hem anat informant de les activitats
portades a terme per les nostres entitats, col·lectius i seccions, però
és en aquesta reunió a on hi exposem un informe més complet i
detallat de les entrades i sortides d’entitats, les seves activitats prò-
pies i alienes, informació de les reformes internes del nostre edifici,
temes de personal i serveis, modificacions i canvis d’espais, sales,
etc... en fi, tot el que la vida de l’Acadèmia ha estat aquest curs.

No voldríem acomiadar-nos sense desitjar-vos un molt bon estiu i
que gaudiu plenament de les vostres vacances, ja que com bé sabeu,
aquesta revista fa el descans estiuenc de cada any, fins al mes d’oc-
tubre que sortirà novament.

La Junta Directiva
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anys va fer els vots solemnes, als quals varen assistir
els seus pares i alguns familiars i amics de Barcelona.
Cada tres anys les carmelites descalces tenen votaci-
ons per elegir la priora, i en les eleccions del 13 d'agost
de 1973 va ser elegida com a priora, responsabilitat
que va anar repetint fins al maig de 1986, i que va
retornar del 1989 fins al 2001. El seu servei de priora
va anar obrint la vida comunitària a les directrius del
Concili Vaticà II que demanava a les congregacions i
ordes religioses que adaptessin les seves vides als nous
temps segons les inspiracions de les fundacions. El
Carmel de Mataró ho va anar fent en qüestions tan
importants com la formació de les religioses, en espe-
cial en l'espiritualitat i la teologia, l'obertura als pro-
blemes del món i de l'església, i una major relació
amb el barri i la ciutat. La mare Cristina unia un con-
junt de qualitats que de fet guiaven aquesta renovació
amb encert i en participació comunitària. Per altra
banda els seus escrits personals, i aquells que respo-
nien a les demandes externes que la sol·licitaven, amb
freqüència anaven mostrant unes realitats interiors
espirituals notables.
Cada vegada en el marc de l'Església de casa nostra
era més coneguda i li demanaven de molts llocs que
expliqués les dimensions i els fonaments de la vida
contemplativa. Va participar com a mare conciliar en
el concili provincial de la Tarraconense i en diverses
federacions de les carmelites.
El desembre de l'any 2000 va participar a la seva co-
munitat que des de feia temps sentia en el seu interior

CRISTINA KAUFMANN
Cristina Kaufmann va néixer el 19 d'octubre de 1939
a la ciutat de Baden, a 25 Kms de Zurich a la Suïssa
de parla alemanya. Era la segona de set fills d'una
família cristiana que li posaren el nom de Cristina,
que ella sempre va apreciar per la seva relació amb el
Crist. La seva infància va ser molt familiar. Ja de gran
de vegades parlava de la seva infantesa com un temps
ordenat, sobri i religiosament important. Feta la pri-
mera comunió i la confirmació va formar part de la
joventut d'acció catòlica. Cap als 13 anys un profes-
sor li va fer conèixer les pintures del Greco i la Cristina
va quedar molt impactada per una pintura de la Mare
Dolorosa, i es preguntava com seria el país que tenia
aquests pintors.
Després dels estudis de secundària, va fer tres cursos
de comerç, infermeria i educació infantil, alternant
estudis i feines, especialment amb infants. Una famí-
lia de Barcelona cercava una cuidadora i educadora
pels seus fills, i va ser així com unes religioses de Friburg
van contactar amb la Cristina que amb molta il·lusió
va acceptar aquesta feina. Després d'un any a Barce-
lona va tornar a Suïssa, per ajudar a la seva mare,
delicada de salut i va treballar a la Maternitat de Ba-
den. També va entrar amb contacte amb emigrants
espanyols i els ensenyava la llengua alemanya. Anava
ja vivint en el seu interior la vocació contemplativa de
forma discreta i amb forta lluita personal. Visita un
Carmel a Suïssa i pregunta per algun convent de car-
melites descalces d'Espanya i li aconsellen el de Mataró,

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
tarda. Hi son convidades totes les persones en
edat de jubilació.
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on hi ha una priora de notable pres-
tigi, la mare Carmela. Ingressa el 7 de
març de 1964 en el monestir de la
Immaculada Concepció de Mataró.
Els primers temps de noviciat no varen
ser fàcils. El ritme de vida era auster, el clima humit i
molt calorós per a ella li va resultar dur i per altra part
va suportar una nit interior i una malaltia que la dei-
xava molt decaiguda i sense forces. Va tenir molta sort
de la notable capacitat de la mare priora, una dona ex-
cepcional que conjuntava a la seva capacitat de diri-
gir amb sentit la vida comunitària un cor magnànim
i maternal. Ella va ser per a la Cristina i les altres noví-
cies la millor formadora que les atenia personalment i
les reunia dues vegades al dia per instruir-les en la vida
espiritual carmelitana. Sens dubte aquesta etapa va ser
fonamental per a la seva relació amb el Senyor. Tota
la comunitat la valorava i l'estimava, i així el 14 de
setembre de 1965, festa de l'exaltació de la Santa Creu,
va fer els vots temporals de pobresa, castedat i obedi-
ència, en presència de tota la comunitat. Passats tres

una fonda moció vers un estil de vida
eremítica, i en les següents eleccions
per canvi de priora l'any 2001, el su-
perior general del Carmel va confir-
mar la possibilitat d'aquest canvi de

vida. Poc abans de marxar cap a una casa de pagès a
Les Guilleries, en una revisió mèdica, se li va diagnos-
ticar un melanoma. Allí va estar dedicada a la pregà-
ria, a una vida senzilla en soledat i contemplació. El
març del 2006, afectada d'un càncer limfàtic, va tor-
nar a la comunitat a Mataró. A poc a poc el càncer
anava minvant la seva salut, de forma que el 18 d'abril,
en plena setmana de Pasqua va fer el traspàs, rodejada
de la comunitat, a la qual va adreçar les darreres pa-
raules: "Déu és amor".

Resum del text del P. Jesús Resau, S. I.
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Projecte 2019 de Mans Unides Sabadell
Biodiversitat per la Unesco,
l'any 1997, aporta la meitat
de les captures de pesca del
país i és el centre econòmic i
cultural dels camperols, tant
pel que fa a la pesca com pel
cultiu de l'arròs.
Aquest projecte pretén recol-
zar les comunitats locals per
a organitzar-les i capacitar-
les en la gestió sostenible dels

boscos i aigües dels que depenen la seva supervivèn-
cia.
El soci local és el Servei Jesuïta de Cambodja, que ja
col·labora amb el Programa d'Ecologia Mans Unides
des del 2013. També incideix en l'educació i sensibi-
lització de les noves generacions que treballaran amb
voluntaris de la zona, govern local i Ministeri de Medi
Ambient. Aquest projecte beneficia directament a
1.328 persones i indirectament a 50.000. Mans Uni-
des hi aporta 59,07% del cost total per cobrir costos
d'equip i materials, personal i desplaçaments, la resta
del 40,93% és d'aportació local i es destina a les
mateixes partides.

Tancat i realitzat el Projecte
2018, Mans Unides ha pres
com a tasca d'enguany un nou
projecte solidari a Cambodja,
que té com a objectiu donar
suport a la gestió sostenible
de recursos naturals per al des-
envolupament comunitari.
S'ha posat el focus al Bosc de
Prey Lang, al nord del país i
al llac de Tonle Sap, a l'àrea
central de Stung Sen.
El bosc de Prey Lang, que en la llengua que utilitza el
poble indigena Kuy vol dir "el nostre bosc", és la llar
d'una gran biodiversitat i eco-sistemes de molta im-
portància ecològica, econòmica i cultural, però Prey
Lang està amenaçat. Els plans ja en marxa inclouen
mines, plantacions de cautxú, represes, etc. La tala
il·legal ja fa temps que dura i si aquests plans avan-
cen, aviat Prey Lang es transformarà en una zona in-
dustrial. Els mitjans de vida d'unes 700.000 persones,
principalment indígenes que viuen dins i als voltants
estan en perill.
El llac de Tonle Sap, àrea declarada Reserva de la

Aquest any 2019 Mans
Unides celebra el 60è ani-
versari de la seva creació.
Seixanta anys lluitant con-
tra la fam i la pobresa. I ja
en son 47 que existeix a la
nostra ciutat. Durant
aquests anys de bona fei-
na, s'han iniciat i assolit
una gran quantitat de pro-

un concert que en direm
Gran Gala, que tindrà lloc,
si Déu vol, el proper 30 de
novembre al Teatre de La
Faràndula.
És encara aviat per avan-
çar el nom de tots els
artistes i entitats que par-
ticiparan en aquest esde-
veniment, però podem ja

60è ANIVERSARI DE MANS UNIDES

Grup de treball en l’organització d’aquesta Gran Gala

jectes solidaris arreu del tercer món.
Amb motiu d'aquesta efemèride, la nostra entitat de
Sabadell, està treballant juntament amb Càritas, en

assegurar que serà un espectacle de gran nivell.
Per més informació, a les oficines de Mans Unides del
carrer Sant Joan núm. 20.
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Càmera Club Sabadell ha dedicat el tema del
seu concurs mensual de maig a la nostra ciutat.
I ha proposat plasmar-la en tota la seva exten-
sió.
El format panoràmic de les imatges ha estat,
doncs, obligat per encabir-hi tot l’espai foto-
grafiat.
Tant de dia com de nit, des d’una certa alçada
o a peu de carrer, des del centre o des dels vol-
tants, mirant la ciutat des de la seva història o
cap al futur que va teixint dia a dia..., tot s’hi
val per mostrar la ciutat que s’estén per la pla-
na del Vallès.
No ha estat tasca fàcil mostrar el caràcter pai-
satgístic i/o arquitectònic que abastés un ampli
horitzó visual d’indrets distintius de Sabadell,
alhora que el format panoràmic ha posat a prova
no només la tècnica per prendre les fotografies
necessàries per crear una panoràmica, sinó també
el seu tractament posterior amb programes
d’edició per tal de respondre a les exigències
del tema.
Però amb perseverança, enginy i, sobretot, vo-
lent mostrar la millor cara de l’espai on vivim,
hem obtingut, entre d’altres, aquestes vistes que
des de Càmera Club volem compartir amb tots
vosaltres.
Aquest mensual ha comptat amb la participa-
ció de 23 autors amb un total de 44 obres pre-
sentades.
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1r. 30 punts - foto de Marc González
2n. 29 punts - foto de Carlos Andrés
3a. 29 punts - foto de Manel Vinyals
4a. 28 punts - foto d’Elvira Coma
5a. 28 punts - foto de Joan Mª Rubió
6a. 27 punts - foto de Daniel Graell
7a. 26 punts - foto de Gilbert López
8a. 26 punts - foto de Daniel Graell

Concurs mensual (Maig) - Tema “Panoràmiques de Sabadell”
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El desig-exigència segons l’Àngela Volpini
Farem una breu presentació de l'Àngela per als qui no
la coneixen. Als set anys va tenir una experiència mís-
tica amb Maria fins als 16 anys, cada mes. La seva
concepció del ser humà va atraure tant els creients
com els agnòstics. Els integrants de la Revolució del
maig del 1968 nascuda a França ompliren la munta-
nya del poble de Sforza, als Apenins, on nasqué la
Volpini. Allí imparteix cursos cada any. A l'agost de
2018 vaig tenir la sort d'anar-hi, em va colpir, i ho
vaig transmetre al Col·lectiu de Dones en l'Església,
on vam debatre el tema.
Intentaré esbossar alguns apunts que
seran només un tast del què es di-
gué. Potser començar per la condi-
ció humana, la relacionada amb la
dignitat de l'individu, per tant, res
de naturaleses pecadores, indignes.
Tot el contrari. L'ésser humà és pur
però no s'ho creu. Li han adjudicat
càstigs d'imaginaris pecats que l'exi-
lien de la felicitat. El sentiment de
culpa és com si et separés de la hu-
manitat, perquè no et veus en el seu
més alt nivell. Ens l'hem creguda tan
poc, la nostra valia, que ens hem
defenestrat a fora. Deia Sant Agus-
tí: "Oh! Bellesa tan antiga i tan nova et buscava fora
de mi i estaves dins meu però jo no estava en mi".
Aquesta recerca no és altra cosa que la "del sentit de
la vida", el sentit que ni Déu te'l pot donar. Només tu
te'l dónes. Tu escoltes o no la profunditat del teu
desig-exigència. Quan contemplem el misteri de l'En-
carnació el comprenem poc perquè sempre pensem
que només Déu és el qui actua per nosaltres, sense
tenir en compte el nostre desig profund. Maria ha des-
cobert que aquest desig profund de l'ésser humà co-
incideix amb el de Déu. D'acord amb aquesta consta-
tació, la Volpini qüestiona: Com hauríem pogut
comprendre l'Encarnació sense comprendre Maria en
la seva elecció personal i al mateix temps comuna a

tota la humanitat?
El desig que fonamenta el sentit de la teva vida és
nostàlgia del diví. La imatge de Déu que tenim dins
ens exigeix encarnar-lo. El teu sentit és original, com
tu. Som únics. Maria i Jesús no sempre estigueren
d'acord, i és des d'aquesta concepció del ser únic que
som que l'Àngela va donar nom a la casa de recepció
espiritual. Es diu "Nova Canà" en recordatori de les
Bodes de Canà, allà on Maria discernint del seu fill va
aconseguir que aquest proporcionés el vi del goig per

a l'amor nupcial. Ella és curosa de
la felicitat humana, relacionada,
evidentment, amb l'amor. Maria ha
escollit de ser ella mateixa. És el de-
sig-exigència de la voluntat profun-
da de cada u. No hi ha models.
L'autoestima et porta a l'autocrítica
que et desemboca a exercir l'auto-
disciplina conductora de l'acompli-
ment de sentit.
Som en relació i ens cal ser recone-
guts. Aïllats embogim. Necessitem ser
legitimats a partir de la pròpia legi-
timació. La relació sempre és pari-
tària altrament és joc de poder. Con-
fusió. Diu la Volpini que en la

trobada amb Maria es donava la relació en la mesura
que cada una era ella mateixa. Maria fa moltes temp-
tatives de comunicar-se amb nosaltres, però respo-
nem amb clixés, no ens adonem que cada u posa al
món quelcom nou, allò que jo sóc des de la llibertat.
S'ha adoptat com a model el patiment de Jesús, no
tant l'alliberació, i aquesta no es dona a partir del
patiment, de la culpa del pecat original. En aquest
sentit Maria es defineix: "Sóc la Immaculada Concep-
ció". Nosaltres també. Altrament nego la possibilitat
de desenvolupament.
En comunió amb el diví, però sense esperar que sigui
Déu qui prengui la iniciativa.

Concepció Domènech
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Durant els seus primers anys de la seva vida professi-
onal des del 1936 fins al 1952 treballa a l’empresa
familiar. El seu prestigi professional fa que diferents
empreses de llaneria busquin els seus serveis i entre el
1953 i el 1977 treballa en cinc diferents, entre elles
Molins Germans, de la qual en va ser el director entre
el 1965 i el 1970.
Entre el 1977 i el 1989 crea tres empreses, on fabrica

diferents teixits singulars, roba de ves-
tir, camiseria, bufandes, mantes i molta
varietat de quadres escocesos, regi-
mentals i dibuixos Jacquard.
Al llarg de la conversa ens parla de com
va viure els canvis tecnològics, des dels
telers de garrot amb els quals va co-
mençar a treballar el 1936 fins a les
actuals màquines de teixir.
Conserva viu en el seu record les riua-
des del 1962. De la fàbrica Soler el va
colpir fortament veure “els tubs de va-
por plens de marques de sang que la
pobra gent va deixar, perquè s’hi ha-
vien agafat desesperadament abans
que se’ls emportés la riuada”.
El desenvolupament dels 60 ens el re-

sumeix amb una frase “tres anys bons i un de dolent”.
De la seva activitat a l’empresa Molins parla d’un tei-
xit molt especial “els TOP” que va crear i que va tenir
molt èxit de vendes.
Una vegada jubilat l’any 2004 forma part de la Co-
missió de Teòrics Tèxtils que de forma voluntària durant
més de 10 anys va contribuir a la catalogació dels
fons de mostraris del Museu d’Història i a la confec-
ció amb mostres vives del diccionari tèxtil llaner l’any
2013, del qual se’n sent especialment orgullós.
Aquest escrit pretén resumir, prop de dues hores de
conversa interessant sobre el món tèxtil, amb un pro-
fessional que recorda amb il·lusió el seu passat en
aquesta indústria.

Una conversa amb Josep Llobet i Pol
El passat mes de febrer en Josep Llobet, ens va rebre
a casa seva, per parlar una estona de la seva trajectò-
ria professional relacionada amb la indústria tèxtil i
també d’altres qüestions personals. Amb prop de 97
anys, va néixer el 7 d’agost del 1922 a Sabadell, en-
cara es manté ferm i amb una lucidesa envejable, i
parla amb entusiasme dels diferents teixits singulars
que havia contribuït a fabricar al llarg de la seva vida
professional. Diu que des del moment
de néixer ja estava escrit que el seu
destí professional seria la indústria
tèxtil, ell no el va triar, però s’hi va
trobar bé.
Ha viscut en primera persona molts
dels fets històrics de la història del
nostre país, com la proclamació de la
República, els fets del 6 d’octubre del
1934 i els del 18 de juliol del 1936, i
tota la violència que aquells primers
mesos de la guerra que van afectar
familiars seus i gent coneguda.
Les circumstàncies del moment fan
que el juliol del 1936, el seu pare
davant del perill que corria la seva
vida s’ha d’amagar i ell amb 14 anys
s’ha de fer càrrec del funcionament de l’empresa fa-
miliar, amb un total de set telers de garrot, sis teixi-
dores i una canonera. Els vespres quan acabava la
jornada laboral anava a estudiar a l’Escola Industrial,
dirigida per l’Antoni Forrellad (el fundador de la Uni-
tat Hermètica l’any 1962) que a la vegada ensenyava
Teoria de teixits.
El 27 de gener del 1939 acabada la guerra, ve la re-
pressió del bàndol guanyador i l’Antoni Forrellad és
cessat del seu càrrec i no es reconeixen els estudis fets
durant aquell temps. En Josep i d’altres companys seus,
reben classes al domicili particular de l’Antoni Forrellad
on també hi ha com a professor en Josep Salvador, un
dels fundadors de l’ASEA CES l’any 1945.
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-Ansietat, depressió
-Ciàtica, lumbàlgia
-Fibromiàlgia
-Dolores articulars

SONIA GAMÓN
TÈCNIC SUPERIOR EN ACUPUNTURA

I MEDICINA XINA”

-Aprimar
-Migranyes
-Cefalees
-Deixar de fumar
-Insomni

Consulta de
medicina xinesa

Consulta, tots els Dilluns matí i tarda. Acadè-
mia Catòlica de Sabadell.
“Preu especial a tots els socis” Demanar hora al
687 040 247. Us espero!!!



Portes obertes als centres de culte
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Després vam enfocar cap a Can Feu, al carrer de Cuba,
per entrar a la mesquita on els germans musulmans ja
ens esperaven: tot polit, llums encesos, cadires prepa-
rades. Previ deixar les sabates a l’entrada, ens vam
asseure. Unes nenes, vestides al seu estil, van cantar-
nos uns versos de l’Alcorà. Després ens férem mútua-

ment una salutació de ben-
vinguda i parlaren el president
i l’imam en àrab i amb un
traductor i la mestra de ceri-
mònies, una noia, en català.
Ens mostraren, com és habi-
tual, la seva hospitalitat amb
te i pastes. La seva fe també
és potent, molt confiada i
submisa. Tenen ganes d’acos-
tar-se a altres creences però
els costa molt. No entenen la
integració perquè es veurien
engolits. Són amables, bona
gent. Poques dones (un tema
difícil). Ens hi vam sentir molt
bé. Cal cultivar la bona avi-
nença a nivell social.
Finalment a Can Balsach ens
esperaven les amigues del
Templo de la Diosa perquè la
seva seu és petita i no hi ca-
bríem, per això van habilitar
un espai d’aquest centre cí-
vic. Amb molta senzillesa ens
van donar a conèixer la seva
espiritualitat pagana basada
en la centralitat de la natura-
lesa com a manifestació del
sagrat. El terme pagà ve del

llatí i designa els habitants del camp, és a dir, els vin-
culats a la natura. És una comunitat dedicada a l’es-
piritualitat ecofeminista que comparteix amistat, for-
mació, conferències, rituals i defensa dels drets humans.
Amb un pica-pica ofert per la regidoria, va acabar
aquesta jornada de to cordial i enriquidor que generà
coneixement, respecte i apropaments.
Jo resumiria la meva impressió de l’experiència religi-
osa així: Església de Filadèlfia: fe com a salvació;
Església catòlica: fe que acompanya i conhorta; Co-
munitat musulmana: fe submisa, orientadora; Comu-
nitat pagana: fe que et situa en la natura
Un consell: l’any que ve, apunteu-vos- hi!

M. Teresa Relat Tarrats

La regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Saba-
dell i el grup de Diàleg Interreligiós ja fa deu anys que
organitzen una jornada de portes obertes als diversos
centres de culte que s’ofereixen a la nostra ciutat.
És una experiència molt enriquidora, tant per facilitar
la bona convivència com pel coneixement personal de
les diferents espiritualitats que
generalment menystenim he-
reus dels estereotips i el pro-
fund distanciament.
Aquest any es començà per
l’església cristiana de Filadèl-
fia, bàsicament del poble gi-
tano, un local petit situat als
baixos d’un edifici de pisos.
Es veia que allà hi havia vida
i comunitat, una comunitat
que es reuneix cinc cops a la
setmana de set a nou fent
pregària i lloança al senyor,
llegeixen l’Evangeli, predi-
quen, canten amb instruments,
inclús parlen que experimen-
ten miracles. El jove delegat
del pastor que ens va rebre
transmetia una fe profunda en
Déu i els seus manaments. Ens
explicà la seva conversió. Vam
sortir edificats per la senzille-
sa i la fe.
Al sortir de la plaça de la
Fuensanta, ens vam dirigir a
l’església catòlica del Sagrat
Cor, també a Ca n’Oriach. Ens
va rebre uns amables missio-
ner dels Padres mexicans que
tenen cura de parròquies sense rector. Allà vam assis-
tir a l’explosió de la religiositat popular. L’església i la
placeta plenes de gom a gom. Casualment vam coin-
cidir amb la Romería de la Virgen de la Cabeza, pa-
trona de Jaén. Aquest barri es formà als anys 50 amb
molta gent vinguda del sud d’Espanya. A la parrò-
quia, un pot reafirmar els seus sentiments de perti-
nença i troba entronitzades la Virgen de la Fuensanta,
la de la Cabeza, la del Rocío, la de Guadalupe, la de
la Salut i, per descomptat, el Sagrat Cor. Es respira
comunitat, acolliment, una fe senzilla, però heretada
i sincera. No ens movíem d’allà per contemplar i bar-
rejar-nos amb un Sabadell poc conegut i tan nostre
en les creences compartides.



Tot repassant els 150 anys d’història (IV)
tenim cura de complir amb les obligacions imprescin-
dibles del cristià, ja estem a punt de no ser-ne. Una
frase famosa ho diu amb vehemència colpidora: EN
ELS NOSTRES DIES EL QUE NO ÉS APÒSTOL, COMEN-
ÇA A SER APÒSTATA. Aquests mots de foc hi haurien
d'encendre'ns el rostre d'avergonyiment... Què en fem
de la veritat, si la guardem erta i reclosa..? Jesucrist la
portà al món per tal que l'espandíssim i fos la llum i

el consol de la humanitat. Conèixer
la veritat i estimar-la és el primer deure
del cristià; defensar-la i propagar-la
és la seva major glòria i perfecció; el
proselitisme és la prova més palesa
de fervor d'ideal.
Aquesta alenada d'apostolicitat és el
veritable esperit de l'Evangeli,... Nostre
dolcíssim Salvador ho diu ben clar:
NO HE VINGUT A PORTAR LA PAU,
SINÓ LA GUERRA, ço és, la missió
del cristià és combatre i avançar.
Aquestes veritats tan elementals, avui
són molt oblidades; per això l'acció
cristiana té tanta minva.
Amics i socis de l'Acadèmia, serveu
la virilitat cristiana d'un apostolat
conscient, exemplar i arrabassador. I
vosaltres, jovent assenyat i generós

que sentiu les primeres responsabilitats de la vida,
sentiu-vos forts i perseverants, cureu la pietat i el zel
social que comença a granar en vosaltres. Contem-
pleu aquesta ciutat, que us espera perquè l'exalceu
amb les vostres empreses i la feu gloriosa i pacífica...,
de vosaltres depèn que no sigui sense remei un ce-
mentiri espiritual; no vulgueu viure en ella, talment
com cadàvers vivents. Sigueu tots models de virilitat
cristiana. "

Salvador Soley i Junoy,
expresident de l´Acadèmia

D'un article que el Dr. Lluís Carreras va escriure a la
Revista "CULTURA CRISTIANA", el gener del 1918, i
que dirigit als amics i socis de l'Acadèmia els exhor-
tava al proselitisme, i que per la seva actualitat es dig-
ne de fer-hi la nostra reflexió,...

"LA VIRILITAT CRISTIANA.
El crim de la nostra gent és desertar de l'acció viva,
constant, personal per a fer triom-
far l'ideal del Cristianisme. L'ene-
mic nostre som nosaltres mateixos.
De plànyer-nos tots en sabem; de
treballar com cal, no tant. Quan ha-
vent dit la cançó de cada dia, tro-
bant-ho tot malament, ja creiem
haver complert els nostres deures de
bon home. Un plany per als que van
errats, un sospir perquè no hi ha re-
mei i el desig que Déu ho adobi... I
amb tranquil·litat massa pacífica
pensen descarregar-se de culpa,
atribuint a tots els altres el mal ca-
ient dels esdeveniments.
Aquest és el corc maligne dels nos-
tres temps: la feblesa dels bons, llur
inhibició en les lluites, la deserció
en l'apostolat de l'ideal cristià. La
nostra consciència és tarada si no és activa la nostra
fe. Som col·laboradors del mal, quan no posem tot
l'esforç a afavorir tot el que sia bo. No hi valen excu-
ses,... Tot això és la por de l'esforç, la manca de fe i
l'enllepoliment de la comoditat. Totes aquestes raons
no ens serviran davant de Déu ni ens salven als ulls del
món,...
Aquesta vida és una milícia perpètua, i mentre tenim
alè es redreça comminador el deure de lluitar per as-
solir l'ideal de la nostra perfecció. Si retenim la nostra
activitat, comencem a trair la nostra fe; quan només

11



18 hores - Concentració de vehicles a la plaça de Sant
Salvador de Sabadell.

19 hores - Benedicció de vehicles per Mossèn Alfons
Puig i sortida de la cercavila pels carrers de Sabadell,
acompanyats per l’abanderat Jan Marc Padilla Garcia
de 6 anys.

Sant Cristòfol
Programació dels actes de la festa del 10 de juliol del 2019

20 hores – Missa solemne dedicada a Sant Cristòfol
i els amics difunts que ens han deixat durant l’any.
Acompanyarà la missa, la coral els Amics de l’Acor-
dió, amb l’arribada de la cercavila

21 hores – Concert d’Havaneres i demés cançons can-
tades per la coral Amics de l’Acordió davant de l’es-

La parròquia ortodoxa romanesa de Sabadell va ser
fundada l’1 d’abril de 2016 per la necessitat dels fi-
dels romans de fe ortodoxa.
Aquesta comunitat de creients ortodoxos és pastora-
litzada pel sacerdot ortodox Candea Virgil, que duu a
terme una rica activitat religiosa.
La nostra església no podia funcionar si no fos la Sala
de l’Acadèmia Catòlica, on vam estar allotjats durant
tres anys, on vam pregar pels sants ministeris.
El motiu de la nostra sortida és el fet que som molt
creients ortodoxos a Sabadell, construint una església
molt més gran a Sabadell al carrer BRUC, 118.
L’Església ortodoxa romanesa de Sabadell, una co-
munitat de cristians ortodoxos i el sacerdot Candea

Acció de Gràcies...
Virgil, agraeixen el lideratge de l’Acadèmia Catòlica
pel seu suport.

glésia de Sant Salvador.

22 Hores – Cremat, coca i beguda  per
a tothom.

Nota: Els assistents a la cercavila se’ls
farà entrega de la medalla d’enguany.

Una bona festa a tothom.

LA JUNTA
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Casal d’estiu

L'estiu es va acostant a poc a poc, i amb ell el Casal
d'Estiu i les Colònies d'estiu de l'esplai La Teranyina!
Les colònies es realitzaran del 14 al 27 de juliol a la
casa de colònies Can Solà, situada a Vilobí d'Onyar
destinada a infants de 5 a 14 anys, i la colla més gran
farà una ruta amb bicicleta per Menorca. Tenim mol-
tes ganes i esperem repetir l'èxit dels anys anteriors.
Pel casal ja estan obertes les inscripcions!!
Només heu d'enviar un correu a l'adreça
casalteranyina@gmail.com dient nom complet de l'in-
fant, edat, quin pack us interessa i quina/es setmanes.
També recordem que el Casal està obert no només a
ells i elles sinó també a germans i germanes que no
siguin de l'esplai, cosins o altres familiars o amics!
I tot això, a quin preu?
Doncs els preus setmanals són:

- Matí + dinar + tarda ��115 euros.
- Preu matí + dinar ��110 euros.
- Preu matí ��80 euros.
- Dinar esporàdic ��18 euros/dia.
Fem un descompte del 10% a partir del 3r germà/na
o en inscriure’s les tres setmanes. Per qualsevol dubte
o per més informació no dubteu en contactar amb el
correu electrònic o els telèfons del cartell.
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qual van participar un total de 25 equips amb 10 ju-
gadors per cada equip.
En el torneig hi van participar equips provinents de
tots els racons de la geografia catalana de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona i va ser un exemple de
convivència, diversitat, participació i cohesió social
entre col·lectius de joves de diferents orígens ètnics.

El passat dissabte 20 d’ abril de 2019 els membres de
la “Asoc. de Guinea Bissau y simpatizantes de
Sabadell” (ASOCGBSS ) vam participar en un torneig
de futbol 7 organitzat per la “Generación de Asocia-
ciones de África Negra de Sabadell y Catalunya” que
es va fer a la Bassa de Sant Oleguer de Sabadell des
de les 10 h. del matí i fins a les 6 h. de la tarda en el

������������	
�����
Això és un gall mal educat, perquè com diu la cançó,
una veïna és queixa de què vai cantar todas as noites
enriba do meu tellado. I més que
diu aquesta alegre cançó popu-
lar gallega.
Forma part del repertori que la
coral la Industrial està preparant
per al concert de fi de curs. Hi
haurà també cants espirituals ne-
gres en anglès, com Jericho i
Good News!, una havanera i altres
cants en català.
Aquest concert serà el diumenge
30 de juny aquí a l’Acadèmia, a
dos quarts de set de la tarda. Esteu tots convidats.

ALTRES ACTIVITATS
La coral organitza per als socis i amics més activitats.

Així, per a finals de
setembre, una excur-
sió a Blanes, amb au-
tocar i amb el trenet,
per visitar Mar i mur-
tra, i dinar després al
restaurant arran de
platja. I pel mes de
desembre, el dinar de
Nadal serà al Prat del
Llobregat, per poder
visitar la fira avícola

de la raça autòctona pota blava.



Aquest curs el repte és atacar el fang. Els amics i mes-
tres pessebristes de la FAS ens tornen a guiar en una
nova aventura de tallers de pessebres. L'estiu passat
ens les vàrem tenir amb el poliestirè, ara toca "tocar"
fang. I aquí estem. Instal·lats a la Sala Sant Francesc
alguns dels companys i companyes s'encaren per pri-
mera vegada amb el repte de fer sortir una figura o
una cosa semblant, d'un tros de fang.
Fa gràcia observar les reaccions que tenim davant d'un
material sense forma, van des de la curiositat, passant
per la incredulitat de creure'ns capaços de fer alguna
cosa amb cara i ulls. Mai millor dit. I a mida que es
cremen etapes, la poca confiança que teníem es va
transformant en sorpresa de veure que entre els dits
maldestres del primer dia, apareixen formes, cares,

massa endavant o massa endarrere, o té els peus mas-
sa grans, el que importa és saber que tot es pot millo-
rar, tot es pot aprendre. I el que cal saber, és que tocar
fang... No ho digueu a ningú, però... Crea addicció!

Montserrat Masagué
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Curs de modelatge de figures - Abril 2019
braços, cames, vestits, orelles, i
mans, que es van harmonitzant
sota la supervisió de dos mestres
en directe i d'un tercer que intervé
via whats app de tant en tant, ja
que la distància hi posa traves.
I no en teníem prou treballant el
fang, que els deures que ens han
posat els profes és, fer-nos els
boixets nosaltres mateixos. Veu-
rem com quedaran, a la propera
classe en veurem els resultats.
Cada classe és un graó més de
descoberta. I el més gratificant és
contemplar el que surt d'aquell
primigeni manyoc d'argila.
I no importa gaire si el cap és
gros, o les orelles les hem plantat



Recordo perfectament aquell primer viatge a Israel l’any
84 i la percepció que en vaig tenir d’aquest. Un viatge
ple d’entrebancs i de manca de convivència, cosa que
em va portar a decidir que no hi tornaria mai més.
Doncs bé, 35 anys després no m’imagino estar sense
anar a Israel com a mínim un cop l’any. M’agrada, em
sento a casa, un més, n’estic capficat. Com canvien
les coses, veritat?
Israel és un país petit amb platges, muntanyes, sol,
neu... tot ben a prop. L’hebreu n’és l’idioma oficial
parlat per 8 milions de jueus. A més,
Israel és conegut per ser la Terra
Santa, la Terra de Jesús, sols per
això ja val la pena.
He acompanyat molts grups en
aquest destí, gent de totes creences.
Per a nosaltres, els catòlics que tenim
fe, no necessitem d’explicacions per
verificar allò en el que professem,
en tenim prou amb el contacte amb
la terra per sentir la presència del
Senyor, però, i els escèptics? I els
agnòstics que no creuen o no volen creure?
Frivolitzant una mica, i amb el vostre permís, els hi
dic: “Anem a fer un viatge amb un llibre a les mans
amb milers d’anys d’història per conèixer els llocs més
importants de l’origen de la nostra cultura. Sí, els parlo
de la Bíblia, de l’antic testament, però sobretot del
nou. De com un home, Jesús, pels cristians el fill de
Déu, va revolucionar tota una cultura com la jueva; la
va modernitzar, va posar a la dona al mateix nivell
que l’home, va trencar prejudicis amb el menjar per-
metent que es mengés de tot, va donar valors nous
com la humilitat, la constància, el treball ben fet, l’es-
timar i respectar sense prejutjar al pròxim i sobretot,
el valor i valentia de saber perdonar.
Tots, en conèixer aquests fets, comencen a canviar les
cares, la curiositat els envaeix i volen saber-ne més.
A partir d’aquí, tots sabeu que els típics viatges a Terra
Santa es centren sobretot en el ministeri de Jesús, però,
hi ha racons que val la pena conèixer. Un exemple és

el desert d’en Guedi, tan àrid des de fora i tan ple de
vida dins; rius d’aigua, cascades, cérvols, cabres,
ocells... Sembla un miracle que dins d’aquell desert
trobem “oasis” com En Guedi, un lloc bíblic impor-
tant, on el Rei David va tenir l’oportunitat d’assassi-
nar el seu enemic Saul i sols l’hi va tallar un tros del
seu mantell per demostra-li què hagués pogut fer.
També trobem Rosh Hannikrà, al nord del país fronte-
rer amb Líban, un tros de costa espectacular, la medi-
terrània erosiona la terra i es formen unes coves i gru-

tes d’un atractiu visual brutal.
Magdala, la ciutat de Maria
Magdalena, va ser descoberta fa
pocs anys on el Pare Solana, en-
carregat de la Santa Seu per
l’Institut Pontifici Notre Dame de
Jerusalem, és l’autèntic promo-
tor. Dins aquesta, s’ha descobert
una sinagoga del segle I. Sabeu
què vol dir això? Doncs que se-
gurament Jesús va passar esto-
nes allà. Finalment, el campa-

ment juvenil que ha construït, ha fomentat l’amistat
de molts joves de tot el món.
Racons com Masada, Banias, Safed, Cesarea Maríti-
ma, Tel Megido, la impressionant Ciutat de David,
una ciutat avançada al seu temps amb rierols subter-
ranis per abastir d’aigua la ciutat i banys de purifica-
ció, quelcom digne de visitar. Tots són llocs poc visi-
tats en les rutes clàssiques de Terra Santa i que jo
particularment us recomano.
Per llocs com aquests i altres més que no he mencio-
nat, fan que tornar a Israel sigui sempre un plaer.
A Israel, sempre hi ha temps per la meditació, per re-
flexionar, tan necessàri avui dia... Com deia Sant
Francesc de Sales: «És essencial dedicar mitja hora al
dia a la meditació, excepte quan un està molt ocupat,
llavors cal una hora sencera».
Us convido a conèixer aquest país tan meravellós.
Gràcies,

Josep Sala  - Propietari i Gerent Tarawa Travel

Israel, Terra Santa: Un Punt de Partida
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Darreres activitats de l’ONG SID Moskitia

- Escola Catalunya – 6è primària (dos grups)
- Escola Arraona – 1r 2n primària
- Escola Cifuentes – 1r primària (dos grups)
- CE Ramar – Campanya Sant Jordi (dues jornades)
- Escola Catalunya – 5è primària (dos grups)
- Escola Torreguitart – P-5
A cada una d'aquestes sessions s'ha passat un power-
point per documentar la xerrada i al final els alumnes
han fet un treball resum a triar entre la confecció d'una
maqueta amb plastilina, un joc (memory) o un di-
buix, prèviament acordat amb l'escola. En cada cas
sempre es tracta de posar de manifest els diferents
elements que caracteritzen la Moskitia, que porta
implícit fer una bona reflexió personal. Cal esmentar
que per part dels alumnes més grans, 5è i 6è de pri-
mària, varen qüestionar molt les diferències nord-sud,
varen fer moltes preguntes i van mostrar un bon nivell
crític.

                         Núria Maeso Salvà
Fundació Sid Moskitia - Sabadell

Amb l'objecte de sensibilitzar i donar a conèixer la
nostra tasca entre els més joves, el passat mes de març
vàrem assistir a la jornada de portes obertes de l'esco-
la Ramar, on vàrem instal·lar la nostra parada amb
artesania autòctona de la Moskitia. Molts estudiants
i pares de l'escola s'aproparen per demanar-nos in-
formació i interessar-se pels projectes que tenim en
marxa, dins d'un bon clima amistós i festiu.
Durant la diada de Sant Jordi, vam participar en la fira
que s'instal·la al Passeig de la plaça Major de Saba-
dell, on la nostra parada va oferir llibres i roses a bon
preu, a part de punts de llibre i material de difusió de
la Moskitia. Va ser un dia magnífic, amb molta aflu-
ència de gent i vàrem fer bona recaptació per a l'ONG.
A més a més i en l'àmbit escolar, des de primers d'any
hem realitzat xerrades en diverses escoles de Sabadell
per donar a conèixer la forma de vida de la Moskitia
i la feina que hi desenvolupa la nostra fundació:
- Escola Gaudí – 1r primària
- Col·legi Claret – P-5 (dos grups)
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Alerta! La pobresa es fa crònica

La pobresa, que, segons determinades fonts, arriba a
més el  vint per cent de la població, és causa de molts
problemes de salut, d’un nivell formatiu baix, de vio-
lència de gènere, de solitud, principalment de dones
grans, i, en algun cas, de delinqüència comuna. I afecta
greument els infants. En aquest sentit, el testimoniat-
ge de la família invitada a la reunió de març corrobo-
ra la veracitat de tot el que s’ha exposat.
Per si fos poc, els darrers informes publicats, a finals
d’abril, per entitats tan diverses com l’Institut Nacio-
nal d’Estadística o la Cambra de Comerç de Barcelo-
na, segueixen posant de manifest que hi ha un seg-
ment important de la població al qual no ha arribat la
suposada recuperació econòmica.
El Moviment Ecumènic de Sabadell té confirmada, per
a la reunió del mes de juny, la presència del regidor
d’Acció Social de l’Ajuntament, el qual ens aportarà
més dades específiques i actualitzades sobre els ni-
vells de pobresa a Sabadell. D’aquest, i d’altres assump-
tes de caire doctrinal, relacionats amb el diàleg
intercristià, us informarem en el proper escrit que, si
Déu vol, publicarem en aquesta mateixa revista.
Que passeu un bon estiu.

Antoni Ibáñez-Olivares
Moviment Ecumènic de Sabadell-Diàleg Intercristià

Un dels temes que ocupen aquest curs el Moviment
Ecumènic de Sabadell és el de la pobresa, i, més con-
cretament, el de la cronificació de la pobresa a Saba-
dell. Aquest assumpte constitueix un bon punt de tro-
bada de les diverses confessions cristianes, per bé que,
sens dubte, resulta colpidor i dolorós.
Així, en la reunió del mes de febrer vam revisar infor-
mes específics de diverses institucions públiques i pri-
vades, referits principalment al darrer trimestre de 2018,
i vam arribar a la conclusió que la pobresa, tant a
Sabadell com en general al nostre país, malgrat el crei-
xement econòmic que s’anuncia oficialment, s’està fent
crònica a causa de la precarietat laboral, i de la feble
redistribució de la riquesa.
A la reunió del mes de març, els invitats de Creu Roja
de Sabadell, van confirmar, a partir de les dades del
seu Observatori de la Vulnerabilitat i de la seva pròpia
experiència, que, en efecte, la pobresa, llevat d’alguns
casos d’intermitència, ja és crònica entre els qui la
pateixen. Els aturats que troben fenia passen a ser
treballadors pobres a causa dels baixos salaris i la
multiplicitat de contractes, sovint a temps parcial. Al
fenomen dels treballadors pobres s’hi afegeix de ma-
nera creixent el dels pensionistes pobres, atesa la pràc-
tica congelació, des del 2010, dels increments anuals
dels imports de les prestacions.



19

�������������	�
��
Tel. 653 61 82 94

• ���������	
�������� ��	����	�����	�� �������	���	�	� �	�	�!�
• "��������	
�	������ ��	#����	��	$���%�	�!&'! �������	���	�	�(�)��
• #��������	���*�	
�	+���� ��	$,���	�	-������	. ��/�0�	���	�	�(�)��	�	�.�

�������	
��� ���
������ ��� �������� ������
��	
�
������� ���
�� 
 �
����
���


 ��������� � �� ���	����� �� ��� ����	�

����������	���������
�����������������

�������	����������������	�������������
���	�������������	�������	��������������	���
��������� �������	����	����!����������	��"�
	������	��	
��#���
�������������	��$��	�������
����	����"������������������$%	���&��������	�'�	�
	���	�����������������#�	����'��������	���������
���(�����������������

)��*���	�������+�
	�����	������	���,	���
-������������(�����$��	�������������������
�����������+�
	��#��������"����.�	���������
��������������	����������������������������

/����������$��������������������������#
�	�������%��������	��#��	����������������
�����������	�	�����

0�	��	�����������	����"�������	��	�"�������
��������������	%1�/����������������������
���	���	���
��������������������������������
��������'�	��

2	�������������������������������"�����3
4	��������$	%������3

5������������%�������������������������%��	�
�������
������������������	����

��������	
����������
-� ���	��������
�� '�	������������� 	���	�������#

����	����	�#������� ����������%��#����������������
��	���#�����	���
����6�����������������%�����������
����
�� '�	��	��������������$����������	�������	���
7��������������	
������
���������������������
���
 '�	�#���������� �#������������#��������	��	����������
�����%������
�� '�	���/	%'���
������������������
8	�����������	
���������������������%���������
��
����������������
�9����������	�������������� �
��������/�����33

����������

����������������������
����������



20


