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Concurs mensual (juliol) - Tema “Natura morta (bodegó)”
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Tot i que potser no ho sembli, la
fotografia de natures mortes
(bodegó) és un dels gèneres més
exigents per als fotògrafs, ja que
el resultat final depèn totalment
de la seva creativitat i domini de
la tècnica, des de la tria del motiu i la composició dels elements
dins la imatge fins a l’angle de
presa de la fotografia, per esmentar només algunes de les variables que intervenen en l’obtenció
del resultat final.
En aquest cas, doncs, podem ben
bé dir que el fotògraf FA (i no 4
només “pren”), la fotografia.
La clau de tot plegat,
però, és el domini de
la il·luminació, que
determina la qualitat
d’una natura morta: el
volum de les formes, el detall de
les textures, la profunditat de l’es- 5
pai representat...
Un bon i exigent exercici per als participants que han superat, i amb escreix,
el repte del mensual del passat mes de juliol.
Aquest mensual ha comptat amb la participació de 21 autors amb un total
de 40 obres presentades
El dia 8 de ju1r. 30 punts - foto de Trini Canals
liol, hi va haver
2n. 29 punts - foto de Joan Burgada a l’Acadèmia
3r. 28 punts - foto d’Andreu Soler
Catòlica les següents donacions:
4t. 27 punts - foto de Joan Burgada
Donants: 31 Oferiments 33
5è. 26 punts - foto d’Elvira Coma
A tots, moltes gràcies!
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la portada i a la penúltima pàgina d’aquesta revista, hi trobareu un ampli reportatge de les colònies d’estiu del nostre
Grup d’Esplai, que com cada any ha gaudit a un dels diferents
paratges del nostre país.

A

El Grup d’Esplai La Teranyina és com molt bé sabeu, un referent de les
nostres entitats i col·lectius que formem l’Acadèmia, com ho són cada
una en el seu context. De totes elles i de les seves activitats, en teniu
sempre informació a la revista, que procurem que us arribi puntualment cada mes.
Avui però, en començar aquest curs, volem fer referència a la importància que té per a nosaltres el Grup d’Esplai, ja que d’ell en surten les
noves generacions de joves, nens i nenes que en un futur ocuparan els
nostres llocs a la societat.
Per aquest motiu, el treball dels monitors hi té una importància vital,
ja que de l’ensenyança dels diferents valors, com la tolerància, respecte, convivència, solidaritat i ajut als altres, en dependrà molt i molt en
la seva formació integral com a persones.
Des de la Junta Directiva animem dia a dia al col·lectiu de monitors,
a ser estrictes en la seva feina i a treballar sempre encara més en el
comportament d’aquestes criatures. Vetllem perquè així sigui, no només aquest curs, sinó constantment, any rere any.
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Temari de Vida Creixent - Curs 2019-2020
Tema 1 - Pels camins de la maduresa
LA MADURESA TAMBÉ ÉS “VIDA CREIXENT”
Quan cantem l’himne de “Vida Creixent”, recordem
que la maduresa és una realitat que va obrint camí en
la nostra vida i que hauríem d’anar assimilant una
mica més cada dia. És una crida que ens invita a no
parar mai de créixer interiorment, enmig de les persones que ens envolten i de les realitats que hem d’anar
treballant i vivint. És una força que em ve de l’interior
de mi mateix, encara que, a vegades, no en sigui prou
conscient.
Sovint, em puc preguntar si la maduresa és una feblesa, que em va conduint cap a la mort i a la destrucció
total del meu ésser, o si l’he de considerar com un
dinamisme que m’ensenya a anar donant més importància als aspectes més profunds i més espirituals de
la meva personalitat.
Constato que el que estic vivint em permet prendre
temps per recollir records i vivències del passat i per
reflexionar sobre les promeses que se m’han anat fent
d’un futur més espiritual, que encara no he acabat de
descobrir. El camí del futur s’encarna en unes realitats
que ja he començat a constatar, mirant les persones
que m’han acompanyat en el meu creixement i, sobretot, tenint en compte l’experiència de Jesús de
Natzaret.
UN COMPANY DE RUTA PER A LA MADURESA
Aquest temari voldria ser una ajuda per desvetllar i
comprendre la riquesa humana que s’amaga en la
maduresa. Escoltarem el missatge de Jesús i li demanarem que sigui un mestre i un company de ruta per
a nosaltres, i que ens vagi preparant un lloc a la Casa
del Pare, amb els germans i amics que ja hi han arribat.
La fe viscuda amb la comunitat cristiana ens pot ajudar a descobrir i a viure les possibilitats de creixement
personal que podem anar trobant en les diferents etapes de la nostra vida. Per això volem escoltar i acollir
el missatge de Jesús, que ens permetrà veure les riqueses del present i començar a entreveure el que podem
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arribar a ser i el que ens espera.
El missatge de Jesús és una revelació del que Déu ha
proposat a la humanitat. És un missatge etern de vida
i d’esperança per als humans de tots els temps i de
totes les cultures. Els qui hem tingut la sort de conèixer i assimilar les seves propostes tenim la responsabilitat de fer-les descobrir als qui conviuen amb nosaltres. Serà una bona manera de viure una vida creixent
que ens portarà a la vivència d’una vida eterna.
UNA “VIDA CREIXENT”, SENSE PARAR!
Quan des de la maduresa, miro amb fe la meva vida,
descobreixo que és una “crida” de la “vida creixent”.
Ja he recorregut un llarg camí i, ara, vaig avançant
lentament cap a una nova etapa, que em fa seguir el
camí definitiu de la maduresa, que és un camí cap a
“la vida eterna”.
Constato que “la meva vida” hauria d’anar progressant plena d’esperança. Hauria de ser “una vida creixent”. Aquest fet m’estimula i motiva els meus esforços de fidelitat.
AVUI ÉS EL PRIMER DIA
DE LA RESTA DE LA MEVA VIDA
Aquest pensament em sorprèn i m’esperona. Estic de
sort! Encara hi sóc a temps! Avui, puc començar a
viure d’una manera nova. El que vaig fer ahir no ho
puc pas canviar; però, avui, tot pot ser diferent i millor. Puc començar la resta de la meva vida! No sé pas
quantes vegades ho podré fer; però, el que és cert és
que, avui, encara ho puc fer. Per a mi, el futur comença avui i és etern. Mentre disposi d’un alè de vida,
cada dia podré repetir: “Avui és el primer dia dels que
em resten de vida!”
Josep Codina Farrés, Claretià

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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Relleu a Mans Unides de Sabadell

Concepció Cabanes

Maria Teresa Graells i Concepció Cabanes

Al dinar de fi de curs, que com és costum es porta a
terme a principis d’estiu, se’ns va comunicar la decisió de la Maria Teresa Graells de deixar el càrrec de responsable de l’equip de voluntaris de
l’oficina del carrer Sant Joan; càrrec que ha exercit durant els darrers quatre anys i que en el seu
dia, així mateix va substituir a Sofía Taulé.
Des d’aquest escrit, es vol agrair a la Maria Teresa
tots els esforços que durant aquest període ha
dedicat a la bona marxa de l’entitat i per l’èxit
del gran nombre de projectes que s’han dut a
terme durant el seu lideratge. El seu tarannà de
bona gestora ha fet en gran manera possible
aquest èxit. Ara la Maria Teresa continua treballant dins l’equip.
El relleu l’ha agafat Concepció Cabanes Duràn,
infermera i llicenciada en Humanitats. Fins a la
seva recent jubilació ha treballat dins l’àmbit
hospitalari, especialment en el sociosanitari. En
els darrers anys en el Departament de Salut. És
col·laboradora de Mans Unides des de fa més
de trenta anys. Mare de dos fills i àvia de cinc
nétes.
Des de la seva experiència en el món sanitari i
les seves vivències durant aquests anys en l’àmbit de la cooperació i solidaritat, manifesta la
seva voluntat de treball en els projectes que
s’han engegat i en els futurs, i segons les seves
paraules, fer front a les realitats encara tan
tossudes com la fam, la pobresa i les desigualtats en el món, i que de ben segur la Concepció

Amb Sofía Taulè

tindrà al seu costat tot l’equip que a partir d’ara haurà de liderar.
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Torneig Mixt de Futbol 7

La Asociación de Guinea Bissau y simpatizantes de
Sabadell vam participar en un Torneig Mixt de Futbol
7 al camp de futbol del barri de Lurdes de Mollet del
Vallès.
El torneig es va celebrar el dissabte 3 d’agost de 2019
des de les 10,00 h. del matí i fins a les 7,00 h. de la
tarda i van participar més de 14 equips de diferents
indrets de Catalunya i cada equip ha participat amb
uns 10 jugadors i al final del torneig hi va haver copes
per tots els equips participants.
L’objectiu d’aquesta primera edició d’aquest Torneig
Mixt de Futbol 7 ha estat el de fomentar la diversitat
cultural i la bona convivència entre els jugadors provinents de diferents cultures del món com els equips

de futbol formats per jugadors llatinoamericans conjuntament amb equips mixtos de catalans, equips mixtos dels països del Magreb i equips mixtos de països
de l’Àfrica Negra.
El President de la Asociación de Guinea Bissau y
simpatizantes de Sabadell (ASOCGBSS) es va encarregar de llegir el discurs de benvinguda a tots els joves
afrodescendents de Catalunya i desitjar-los una bona
jornada de convivència i de respecte mutu a través de
la pràctica esportiva i va desitjar que aquest Primer
Torneig Mixt de Futbol 7 fos l’inici d’una sèrie de
campionats de futbol que serveixin per criar ponts entre
totes les diferents cultures que hi ha per la geografia
catalana.
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Seguim endavant

Dins del programa d’activitats que periòdicament fa
la nostra entitat, últimament hem participat en la Festa
Major de Sabadell, concretament a la fira d’artesans
del carrer de la Indústria, on hem pogut mostrar i
vendre força artesania d’Hondures feta a base d’un
material autòcton que s’anomena “tunu” i s’obté de
l’escorça d’un arbre.
Així mateix tenim la bona notícia que a primers d’octubre ens visitarà el nostre benvolgut cooperant, en
Josep Aguilà, que fa trenta-cinc anys que treballa a la
Moskitia. Tal com va fer en la seva última visita, ara
fa dos anys, ens explicarà el desenvolupament dels

diferents projectes que tenim en marxa i s’acompanyarà de l’organització de diversos actes que ja anirem informant puntualment al llarg d’aquest trimestre. Per començar, estarà representant la nostra entitat
en la propera fira Mescla’t del 5 d’octubre.
També us anticipem que el dia 22 de setembre muntarem una parada solidària a la fira d’art de la Pobla de
Claramunt i en aquesta mateixa població el 6 d’octubre també presentarem una exposició de la nostra ONG.
De moment, seguim omplint el calendari d’activitats
per aquest curs que ja anirem informant, i si voleu
més detalls, ens podeu seguir per facebook
(@fsidmoskitia). Igualment tenim les portes obertes
per acceptar nous voluntaris i/o socis que vulguin
col·laborar en la nostra tasca solidària, sempre amb el
ferm propòsit de seguir endavant.
Núria Maeso Salvà
Fundació Sid Moskítia-Sabadell

ÚLTIMA HORA
Al tancament d’aquesta revista, concretament el
dia 26 de setembre, s’han entregat els vuitens premis Àlex Seglers, en els que ha estat guardonada
la nostra sòcia Maria Teresa Relat, expresidenta
del Moviment Ecumènic de Sabadell, promotora
del Col·lectiu Dones en l’Església i cofundadora
del Grup de Diàleg Interreligiós, entitats han estat
sempre a l’Acadèmia Catòlica.
Relat ja va guanyar l’any 2015 la medalla d’honor
de la ciutat.
Felicitem doncs molt efusivament a la Maria Teresa
per aquest nou guardó.
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Conferència del Dr. Francesc Torralba: teòleg, filòsof i pedagog
en l´Església de la Puríssima de Sabadell en els seus 150 anys de la seva constitució, el dia 13·6·2019
Torralba és un orador amb un verb concísissim, penetrant, molt entenedor, que diu molt en poques paraules, escoltar-lo és un plaer, només cal posar en pràctica tot el que ens diu.
Comença dient, referint-se al mot intel·ligència, que
la té tot ésser humà, encara que molts sense desenvolupar. Aquesta paraula és polisèmica, l’apunta com
oceànica, i en fa quatre accepcions:
1) És la capacitat de poder fer bones eleccions, distingir el gra de la palla, fer-se amb l’essencial.
2) Saber llegir dins nostre, el
fons, no quedar-se en la superfície.
3) Capacitat també d’adaptarse a situacions o camps nous,
a canvis, o a entorns diferents
fins i tot hostils.
4) Resoldre problemes o dificultats, buscar les vies per sortir-se’n.
Afegeix que si totes aquestes
opcions les fem cooperant amb
altres persones (que ho veuen
diferent perquè ho fan des d’angles oposats als nostres) els resultats segur que milloraran i es farà més
diana.
No valen respostes dicotòmiques (savi o burro, llest o
ximple), no podem tendir a la simplificació, al maniqueisme, sense fer-ne consideracions acurades o estats intermedis.
Ara concreta un tema clau: hi ha diferents tipus i gradacions d’intel·ligència. Entra quan l’aparició, a l’any
1983 amb Howard Gardner, l’home de les intel·ligències múltiples, ell va escriure sobre 8 classes que
cada persona té d’una mena determinada (la lingüística, la musical, la matemàtica, la corporal, l’espacial,
l’intrapersonal, l’interpersonal i la naturista), però clar
li cal desenvolupar-la, conrear-la, per fer-la créixer,
doncs, són latents dins d’ella.
Apunta Torralba que la realitat és molt més complexa
que l’esquema que en fem. També va fer esment que en
preguntar-li a Gardner com era que en citava només
8, li va contestar humilment que no dubtava, n’hi havia més, que ara ell es limitava a parlar-ne només de 8.
A l’any 1990 Daniel Goleman s’hi afegeix amb la
novena: la intel·ligència emocional.
Aquest es podria explicar amb tres accepcions:
1) El que sentim, saber-ho identificar, posant-l’hi
nom, fer-ho de què si es tracta de ràbia, una pena,
un remordiment, una alegria.
2) Si ens apareixen emocions tòxiques (com enveja, indignació, rancor) cal analitzar-les, procurant

neutralitzar-les que no niueixin dins nostre infectant-nos.
3) Hem d’instaurar en el viure diari: L’AUTOGOVERN EMOCIONAL.
Ara entra en el tema d’avui, apareix per diferents autors en l’any 2001 la desena intel·ligència: La INTEL·LIGÈNCIA ESPIRITUAL. Aquest adjectiu espiritual és més
entès i acceptat en països anglosaxons que en els llatins (per allò de connotacions religioses que suposen).
També se n’hauria pogut dir transcendent o existencial, però a Torralba el mot espiritual el troba més adient.
En aquell moment, Torralba
apunta el tret més important:
que aquesta intel·ligència espiritual és COMUNA A TOTS ELS
ÉSSERS HUMANS (siguin religiosos o no). El que passa és que
si no es conrea, s’atrofia i es pateix anèmia espiritual.
Marca també tres accepcions:
1) Capacitat d’interrogar-se pel
sentit que donem a la pròpia
vida, saber trobar sentit també del fer certes coses.
Fora malbarataments.
2) Prendre distància del que és immediat, de nosaltres mateixos observant-se de com actuem, fentnos espectadors. Prendre distància dels vincles (parella, amics, socis) també de les creences pròpies.
3) Sentir el GAUDI DE L’ADMIRACIÓ (SER CONTEMPLATIUS), D’UN PAISATGE, UN MONUMENT,
D’ESCOLTAR MÚSICA, LLEGIR UN LLIBRE, VIATJAR, EN FI PER LA REALITAT EN MAJÚSCULA.
Ens convé fer-nos preguntes, buscar respostes (encara
que moltes es queden sense). Sobre les conductes humanes que observem, saber fer-ne discerniments assenyats. Pel conreu d’aquesta espiritualitat hi contribueix un context adequat (una família que hi ajuda
però, en contra, una família que ho malmet).
Ell recomana espais de silenci i soledat, d’escoltar bona
música. Que no tinguem por de prendre distància de
les pròpies creences, idees, conviccions, valors, de les
doctrines inculcades, no és dolent, fins i tot, recórrer
al dubte. Va ser molt aplaudit.
El col·loqui:
- Jo vaig dir que donat la gran quantitat de les diferents religions i de les divisions i cismes al llarg dels
temps, d’aquestes i del nombre creixent d’ateus, agnòstics, indiferents, passotes, nihilistes..., sentir que
tots tenim una intel·ligència de signe espiritual, ens
ha de facilitar tenir una força latent de tanta enverga-
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dura a la qual només li cal que se’ns convenci de desvetllar-la i fer-la créixer pel bé propi i de tots.
- Que s’està fart del materialisme, el consumisme imperant, s’està frustrat i es desitja recuperar valors que
siguin postmaterialistes.
- Cal trobar sentit a la pròpia vida i aquest només la
podem trobar nosaltres solets, ja que no es pot donar
una pauta global per a tots.
- Algú va parlar de què hem de saber dubtar de moltes coses.
Com a resum del que va dir de més impactant com a

El món dels goigs
La primera etapa impresa

pedagog actiu que és: Cal una EDUCACIÓ INTEGRAL,
reconèixer que som un tot interrelacionat, que ell havia
fet proves amb els seus estudiants a “la Ramon Llull”
de 19 anys sota quins valors vivien, allò de les tres
columnes. De petits es tenen molts valors, als 19 anys
baixen dràsticament, fins i tot hi ha qui no en té cap,
i que passarà a la tercera si ho féssim als 45 anys? Cal
comprendre la necessitat de reintroduir valors humans,
com més millor.
Joan Tarruell Plans

http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com/

La invenció de la tipografia va suposar un pas decisiu
en la difusió dels goigs. Al primer llibre imprès a la
península Ibèrica, Les trobes en lahors de la Verge
Maria, trobem ja el primer goig. El cas és el següent:
l’any 1474 el prevere i domer de la catedral de València Bernat de Fenollar
convoca un certamen poètic de lloances a la Mare de Déu al que concorren
40 escriptors. Amb les seves aportacions dóna el recull a la impremta molt
ben estructurat: en primer lloc, apareix
el cartell o bases de la convocatòria; ve
després l’antologia poètica que el mateix mossèn Fenollar clou amb una contribució pròpia i, finalment, es copia la
sentència o veredicte final. Doncs bé, la
poesia de Bernat de Fenollar que tanca
el recull és un goigs d’estructura perfecta, amb la particularitat que posa en
boca de la Verge Maria les seves alegries o goigs. Comença dient la Mare de
Déu tot adreçant-se als participants: «Los qui em
desit[j]au lloar/ mirau quant só triümphadal que regina singular/ Déu, mon fill, m’ha coronada.»
A partir del segle XVl, aquests goigs fins ara cantats es
comencen a difondre impresos en un full de paper
solt, decorat de forma especial amb una estampa xilogràfica que representa l’advocació i boniques orles
que envolten el text. Les estrofes es disposen general-

ment en dues columnes separades per un
corondell ornamental. Al final de les cobles hi figura una molt breu oració en llatí i un respons i, a banda i banda de la
imatge, apareixen un parell de motius decoratius que
amb el pas del temps evolucionaran en
florons. Com a operació de màrqueting
que diríem ara, no acostuma a faltar al
final del full el nom de l’impressor i,
sovint, la seu del domicili i l’any d’estampació. Les devocions destinatàries es
van multiplicar de seguida i, de lloar
Maria a través de les seves nombroses
advocacions, es va passar a implorar també als sants protectors la seva intercessió. Crist i els misteris litúrgics van ser
així mateix objecte de veneració encara
que en una freqüència menor. Aquests
folis, encarregats pels rectors de les parròquies i ermites, o pels responsables
d’altres estaments religiosos, es repartien als fidels per invitar-los a cantar tots
junts les lloances i precs que contenien, al final de les
festivitats litúrgiques.
El disseny de presentació senzill i bonic, juntament
amb la fórmula d’oferir un vers popular i entenedor,
va tenir tan d’èxit que, si ve va anar evolucionant en
consonància amb el pas del temps, encara ara manté
la seva característica d’oferir una versificació popular
presentada en un full atractiu.

CURSOS D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
A L’ACADÈMIA

CURSOS DE REFORÇ D’HUMANITATS DE
BATXILLERAT I ESO A L’ACADÈMIA

IMPARTIT PER LA LLICENCIADA SRA. NÚRIA LOPEZ
A partir del mes d’octubre s’impartiran classes d’història de Catalunya per part de la Sra. Núria Lopez,
llicenciada en història, en les nostres sales.
Horari de tarda i dia per determinar
APUNTEU-VOS-HI!!!

IMPARTIT PER LA LLICENCIADA SRA. NÚRIA LOPEZ
A partir del mes d’octubre s’impartiran classes reforç
d’humanitats del batxillerat i de l’ESO per part de la
Sra. Núria Lopez, llicenciada en història, en les nostres sales. Horari de tarda i dia per determinar.
APUNTEU-VOS-HI!!!
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Vida després de la vida
Amb aquest títol: “Vida després de la vida” va fer una
conferència a l’Aula Universitària de Sabadell per a la
Gent Gran, l’últim trimestre del curs 2018/2019, el Dr.
Manuel Sans Segarra, que va ser molt interessant i molt
comentat per tots els assistents, i amb aquest comentari voldríem donar-la a conèixer a tots els lectors.
El Dr. Sans és cap de cirurgia de l’Hospital de Bellvitge
de Barcelona i al llarg de la seva trajectòria professional s’ha interessat per aquells casos en què un malalt, després d’haver estat uns quants minuts en diagnòstic de mort clínica, per aturada cardíaca, aturada
respiratòria i sense activitat mental, després d’haverli aplicat una reanimació cardiorespiratòria, per massatge cardíac, punció al cor amb adrenalina, o desfibril·lador, han respost als tractaments i han tornat a
l’activitat vital.
Va explicar com ha comparat els casos que ell ha
observat i li han explicat al llarg de la seva experiència
professional, amb una extensíssima bibliografia de les
experiències explicades a metges d’arreu del món, i
manifesta la seva sorpresa per la coincidència en les
explicacions que donen absolutament totes les persones que han retornat d’aquest estat de mort clínica,
sense diferència ni d’edat, ni de raça, ni d’estat cultural o socioeconòmic, però, encara que la majoria es
resisteixen a explicar-ho, pràcticament tots estan
d’acord en què falta llenguatge habitual o terminologia per explicar la naturalesa i la intensitat del que
han experimentat, reafirmant-se en què el que expliquen és cert i no és un somni.
Tant els malalts amb qui ha parlat el Dr. Sans, com els

que ha conegut per l’extensa bibliografia sobre el tema
que ha pogut comparar, tots expliquen que han vist
una llum blanca i tots s’han trobat en un estat de
gran felicitat i no tenien cap desig de tornar a la vida
terrenal. També explica com crida l’atenció el canvi
que fan aquestes persones, després d’aquesta experiència, a nivell psicològic i existencial,
El Dr. Sans va explicar el cas d’una infermera del seu
equip de cirurgia que va tenir un greu accident de
circulació i en el trasllat de l’ambulància al quiròfan
va tenir un paro cardíac i va estar uns 7 o 8 minuts en
estat de mort clínica mentre li estaven fent els tractaments de rehabilitació, que afortunadament van tenir
bon resultat i després d’estar vuit dies en coma i anarse refent, uns dies més tard quan el doctor li va preguntar que havia sentit durant el seu estat de mort
clínica, primer es negava a explicar-li res, adduint que
no el creuria, però davant de la insistència del doctor,
li va explicar com ella estava veient tots els tractaments mèdics que li feien, explicant-los amb tot detall, i com va tenir una sensació de pau, de laxitud i
d’harmonia interior, i com va veure una llum i va
contactar amb éssers seus estimats sortits d’aquesta
llum, que la van ajudar, i en aquesta sensació de pau
va tenir una visió completa de la seva vida, passat,
present i futur, i li va dir al doctor: “vostè em va fer
una mala passada, jo no volia tornar”
El qui estigui interessat en el tema pot trobar la conferència completa a internet “Dr. Manuel Sans Segarra,
Vida després de la vida”.
Daniel Pinya Batllevell

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
-Dolors articulars
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El Vapor Pissit. Breu història d’Hilaturas Serracant

A l’edifici del vapor Pissit, que esperem que sigui la
seu del futur Museu Tèxtil de Sabadell, hi queda a la
planta baixa de la nau del carrer del Sol una filatura
de carda dels anys cinquanta del segle passat amb
tota la maquinària construïda a Sabadell, que va funcionar fins a l’any 1997 i és l’última instal·lació d’aquestes característiques que queda a la nostra ciutat.
L’empresa Serracant dedicada a la filatura de llana
cardada tenia llogada la nau esmentada des del 1936
fins al 1998. En un principi la instal·lació tenia la distribució clàssica d’una filatura de finals de segle XIX i
començaments del segle XX, una carda emborradora,
una carda repassadora i una carda metxera, les tres
individuals i d’un sol cos (una bota per màquina), a
més de dues selfactines de tipus Platt, tot aquest grup
de màquines constituïa la unitat bàsica de filatura i es
denominava, ”assortiment”, pel seu funcionament es
precisaven un mínim de nou persones per torn.
A finals dels anys 50’s es modernitza la instal·lació, se
substitueixen les antigues cardes per unes de més
modernes, una carda emborradora doble (dues botes),
una carda repassadora amb bombo pesanapes connectades entre si per un transportador de teleres i una
carda metxera de 120 fils de sortida, maquinària cons-

truïda a Sabadell per Talleres Julià i Talleres Domenech.
Les selfactines són de l’any 1954 també de tipus Platt,
construïdes a Sabadell per Indústrias Electromecánicas, amb 420 pues cada una. L’empuat de les selfactines en un principi era de metall i greixatge continu,
posteriorment se substitueix per un de més gran (fusades amb més capacitat) i coixinets amb bany d’oli,
quedant tota la instal·lació actualitzada per la seva
època. Un cop acabada la modificació, s’aconsegueix
més producció i es pot portar tot l’assortiment amb
només cinc persones per torn.
El seu estat actual s’ha conservat intacte des de la seva
última modificació. Una de les característiques a destacar d’aquesta instal·lació és que conserva el sistema
d’embarrat inicial, movent tota la maquinària amb
un sol motor i també que les selfactines estan situades
una d’esquena a l’altre per tal de facilitar la presa de
força de l’embarrat i no encarades com va ser el normal a partir de l’electrificació, quan s’instal·là un motor
individual per selfactina.
Pere Nogué Llimós.
Associació de Professionals i Amics del Tèxtil.
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Records d’infància
22 de desembre del …
Avui ha estat un dels millors dies de la meva vida. Ara
sóc al meu llit, a la meva habitació acompanyat dels
meus dos germans. Ells ja dormen fa estona, jo encara barrino recordant el meravellós dia que he passat.
Només obrir els ulls aquest dissabte fresc de desembre
hem fet via cap al llit dels nostres pares; allà ens esperava el pare a l’enorme llit i els braços oberts, tot
disposat a rebre’ns per mirar tots plegats el típic sorteig de Nadal. Aquest és l’únic dia que compartim llit
al matí. Bé, aquest i també el primer dia de l’any que
mirem junts el Concert d’any nou i els salts d’esquí.
Però avui ha estat el millor dia de l’any, gairebé igual
que el dia de Reis. Avui després del sorteig del “Gordo”
ens hem banyat, ens hem endiumenjat i hem dinat
amb molts nervis, almenys jo. I tot perquè sabia que
el meu pare ens portaria agafadets de la mà a veure
els pessebres del carrer Sant Joan.
Quan hem baixat del 5 (l’autobús) jo tibava més que
un gos petaner quan li posen al davant un tros de
pollastre. I tot perquè frisava per arribar-hi ja. El meu
pare, però, tenia posat el fre de mà. Primer havíem de
passar per La Jijonenca a comprar-nos uns gossets de
massapà que duen un llacet a coll, blau pels nens, i
rosa per les nenes, és clar.
Un cop tenim el gosset a una mà, i a l’altra la mà del
meu pare i la resta d’ell, ens hem encaminat de dret
cap a l’Acadèmia Catòlica.
Hem arribat finalment, abans de pujar cap a l’exposició, només entrar i sota de les escales que s’enfilen
amunt, trobem un meravellós pessebre, enorme, ple
de detalls i on corre l’aigua fresca entre la molsa i el
suro, com volent refrescar el nen Jesús i els seus pares,
per sobre la porta arriben els Reis de l’Orient, amb els
seus camells i els seus patges. Hi ha pastors i ovelles,
un àngel que els marca el camí i que acull a tot de
gent que ofereixen al nen tot allò que tenen… una
autèntica obra d’art, diu el meu pare.
Pugem escales amunt i trobem la joia de la corona. La

sala a les fosques (que he de confessar que quan vaig
venir per primer cop i que no sabia que em trobaria
em va fer una micona de por). Avui he trobat de nou
tot d’estampes de la infantesa de Jesús convertides en
diorames (així diu el pare que es diuen); però que són
molt millors que les estampes per suposat. Aquelles
escenes tenen vida, pots mirar-les des de diferents
angles i veus coses diferents, veus un munt de detalls
que des de l’altra angle no havies vist. De debò que
una meravella!
Quan hem mirat i remirat tots els diorames, i hem
assenyalat amb el dit els milers de detalls que ens han
sorprès a cadascú, hem desfet el camí pel què hem
vingut escales avall, hem tornat a fer parada al pessebre de benvinguda i hem fet camí cap a la fira de
Santa Llúcia a veure figuretes i petits pessebres que no
tenen res a veure amb els que acabem de veure a l’exposició.
Amb el pare comprem una figura pel nostre pessebre,
pel de casa i tornem amb el 5 tot comentant que macos
eren els d’aquest any.
Després, a casa, mentre sopàvem hem seguit parlant
del tema i li hem explicat a la mare tot el que hem
vist.
Ara al llit, m’imagino a algun pessebrista anònim que
ens deu haver observat mentre nosaltres frisàvem amb
aquella figura, aquella casa, o aquell palau de la fugida, amb un mig somriure de satisfacció per haver
fet feliç a més d’un nen amb el seu esforç.
Mentre se’m van mig tancant els ulls penso i em faig
la promesa que algun dia jo faré el mateix que aquell
pessebrista anònim.
Avui, gairebé quaranta anys més tard, puc dir que sóc
un d’aquells pessebristes, que tot i no tenir tanta traça
com ells, fa que els ulls dels infants s’il·luminin i brillin,
tot gaudint de les nostres figures, les nostres escenes
i els nostres pessebres.
Grècies pessebristes i gràcies pare per dur-me de petit.
Teo Rodriguez
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Remant en una mateixa direcció
L’objectiu primordial de l’ecumenisme en general, i
del Moviment Ecumènic de Sabadell (MES) en particular, és l’enfortiment dels llaços d’amistat entre les
diferents confessions cristianes amb vista a una futura
convergència, la forma de la qual caldrà anar definint
a poc a poc amb afecte, tenacitat, i molta pregària. A
tal fi, la paraula clau és DIÀLEG.
El curs passat, va ser el primer en què, després d’uns
anys de reunions conjuntes
amb el Grup de Diàleg Interreligiós, vam considerar arribat el moment d’emprendre
sols una nova etapa en la qual
el MES es dediqués fonamentalment a assumptes ecumènics, bé de caràcter espiritual
o doctrinal, bé de caràcter social o cultural, però sempre des
d’una perspectiva cristiana.
D’aquí ve que al nostre nom,
MOVIMENT ECUMÈNIC, hi
vam afegir el cognom DIÀLEG
INTERCRISTIÀ. Així doncs, durant el curs 2018-2019,
seguint amb la línia proposada, vam estudiar els textos d’acords molt importants sobre fe, baptisme i eucaristia, però també ens vam ocupar de la cronificació
de la pobresa a Sabadell, treball que va culminar amb
la publicació d’un MANIFEST CONTRA LA POBRESA.
D’altra banda, el curs 2019-2020, que haurem començat el 19 de setembre, ha de servir tant per a la con-

solidació de la línia empresa a la tardor del 2018 com
per a l’assoliment de noves fites. Per tant, dedicarem
més temps a conèixer la història de l’ecumenisme, una
història apassionant que comença l’any 1910 amb la
Conferència Missionera Mundial d’Edimburg. També
tenim previst tractar en cada reunió mensual assumptes d’actualitat relacionats amb els nostres objectius.
Continuarem impulsant la celebració la Pregària per
la Unitat dels Cristians i també dedicarem un temps a l’organització interna de l’entitat i, sobretot, a la difusió de
les nostres activitats.
Finalment, convé saber que
els recursos econòmics per al
sosteniment de les activitats
de l’entitat provenen de petits donatius voluntaris que
es destinen exclusivament al
diàleg intercristià. I que el
Moviment Ecumènic de Sabadell, seguint el solc del
Centre Ecumènic de Catalunya, la seva casa mare, el
formen persones que es representen a sí mateixes i a la
seva pròpia identitat confessional, remant en una
mateixa direcció amb la il·lusió i l’esperança de ferho tot a major glòria de Déu.
Antoni Ibáñez-Olivares
Moviment Ecumènic de Sabadell-Diàleg Intercristià
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Canticorum Iubilo

Amb la joia dels cants comencem el
nou curs 2019-2020. Ja estem a
punt per afinar les nostres veus, per
unir-les i harmonitzar-les en un sol
cor. Un cor que batega i que es deleix per fer-ho cada vegada millor.
Volem que ressoni la nostra música
per la terra i el cel del nostre país,
doncs, volem servir el seu art i la
seva cultura. El futur és obert i estem disposats a aprofitar totes les
ocasions per cantar.
Amb el nou curs també entren noves veus, els hi donem la benvinguda i ho celebrem amicalment.
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Sant Cristòfol 2019

El dimecres 10 de juliol, un any més,
hem celebrat la diada de Sant Cristòfol
començant a la plaça de Sant Salvador
amb la benedicció dels cotxes, seguit
de la cercavila per diferents carrers de
la ciutat i acabant de nou a la plaça.
Seguidament a la parròquia es va celebrar una missa dedicada al sant i els
difunts de l’any. Seguidament una cantada d’havaneres a càrrec dels Amics
de l’Acordió i vam finalitzar amb un
cremat fet allà mateix, o sigui, ben beneït.
I per acabar la festa, el divendres vam
fer el dinar de germanor a l’hotel Urpí,
on el president, per sorpresa de la junta, va presentar la seva dimissió.
O sigui que l’any vinent hi haurà canvis. Esperem!

Junta Sant Cristòfol
Comuniquem a l’Acadèmia que el 25 de juliol de 2019,
el president de l’associació Amics de Sant Cristòfol,
Sr. Carles Peig i Segú, va presentar la seva dimissió
amb efecte immediat. O sigui que a partir de llavors ja
no representa a l’entitat.

Quan hi hagi la nova junta constituïda ja ho posarem
en el vostre coneixement.
Fins llavors,
La junta provisional
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Colònies a Can Solà

Aquest passat Juliol l’esplai vam marxar 15 dies de
colònies a la casa de Can Solà! Un gran esplai que
comptava amb molts camps per poder fer un munt
d’activitats i una zona plena d’arbres per poder
construir-hi cabanes magnífiques. Va ser tota una experiència, on cada colla d’infants va viure mil i una
històries, com els més petitons i petitones, que van
descobrir un gran mon marítim i van conèixer molts
personatges curiosos o colles més grans que van utilitzar el seu enginy per descobrir noves veritats. Vam

acabar les colònies amb unes activitats conjuntes, com
les olimpíades on tots els infants i joves de totes les
edats es barrejaven en equips per realitzar activitats
per descobrir qui mereixia governar un regne fantàstic. Els més grans de l’esplai van marxar de ruta a
Menorca amb bicicleta!! Una experiència única que
de ben segur no oblidaran mai, i menys les caigudes
i anècdotes que conservaran per sempre amb una gran
rialla. L’última nit la vam passar conjuntament ballant i fent gresca.
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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 PATATA
Ingredients: Patata cuita, ou dur, tonyina, tomàquet, alguna oliva de regal i fulles denciam
(opcional).
Tot tallat a trossos. Amanir amb sal i oli. Es
pot acompanyar amb una maionesa lleugera.
Servir ben fresca.
Llest!!

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

