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Concurs mensual
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Aquest primer mes de
l’any, sempre deixem
que els artistes triïn el
seu propi tema i així
comencem de manera diferent als altres
mesos
Com podeu veure la
tria de fotos que pu5
bliquem a la revista
també son del concurs mensual
En els propers mesos continuarem definint un tema central com hem vingut fent
fins ara
Us animem a participar
com sempre del nostre
concurs mensual tan a
la presentació de fotografies com en les
xarrades explicatives
que el nostre jurat fa
sobre les obres presentades.
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la portada us anunciem que el cap de setmana dels dies 7 i
8 de març, celebrem la 125 ena Romeria de Sabadell a Montserrat, seguint la seva llarga tradició.

Han passat ja 25 anys des d’aquells actes tan notoris que es van organitzar pel seu centenari l’any 1995, tant a l’Acadèmia com a Montserrat.
Com a actes especials que hem preparat en aquest aniversari, el diumenge al matí, hi ha prevista una audiència personal amb el Pare
Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, per part dels portants del Sant
Crist de les diferents parròquies de Sabadell. Ells han participat sempre a la Romeria en el seu Via Creu. També la comunitat benedictina
ens ha organitzat una visita especial a l’interior del convent, sagristia
i sales dels vestuaris de la Mare de Déu. Podeu consultar el programa
complet a l’interior d’aquesta revista.
La Coral Cants al Vent de Sabadell hi participa aquest any amb un
concert a l’altar major de la Basílica en commemoració dels seus 25 anys
de la seva fundació. També participarà en els cants de la missa juntament amb el col·lectiu de joves de les parròquies.
Montserrat ens ha ofert una credencial personalitzada a tots els pelegrins que hagin pujat a peu, que entregarà el pare Joan Maria Mayol,
rector del Santuari, el dissabte a la tarda durant la Vetlla.
També tenim confirmada l’assistència del Sr. Bisbe a la missa de diumenge a la tarda concelebrada pels capellans de la nostra Zona Pastoral.
Us hi esperem a tots!
La Junta
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Temari de Vida Creixent - Curs 2019-2020
Tema V - Fidelitat
PREGÀRIA PER DEMANAR UNA VIDA EFICAÇ,
VISCUDA AL RITME DE L’EVANGELI I D’ACORD
AMB EL QUE ENS HA ENSENYAT JESÚS:
Senyor que
On hi hagi odi, hi posi amor.
On hi hagi ofensa, hi posi perdó.
On hi hagi tristesa, hi posi alegria.
On hi hagi divisió, hi posi unió.
On hi hagi egoisme, hi posi solidaritat.
On hi hagi solitud, hi posi presència,
On hi hagi mentida, hi posi veritat.
On hi hagi desesperació, hi posi esperança.
On hi hagi dubte, hi posi fe.
On hi hagi racisme, hi posi fraternitat.
On hi hagi violència, hi posi pau.
Perquè vingui a nosaltres el vostre Regne, d’Amor, de
Veritat i de Justícia.
CAMINAREM AMB TOTA
LA FERMESA I FIDELITAT
La maduresa es presenta com un repte de fidelitat i de
sinceritat. Hauríem d’anar reforçant el que hem cregut i esperat. Potser constatarem que les forces físiques van disminuint i que necessitem més temps i més
esforços per ser fidels al que la realitat de cada dia ens
demana. Ens hauríem d’esforçar, però també haurem
de tenir en compte el que som en cada moment, sense
exigir-nos més del que podem fer o ser.
Cantem a l’himne de Vida Creixent: “Dur l’alegria al
cor de tot germà, i aquesta alegria ningú no ens la
prendrà” – Solidaritat.
És una experiència que l’amor verdader anirà gravant
en la meva persona i que, de mica en mica, em farà
canviar la meva manera de veure les persones i les coses
Des d’ara, junts hauríem d’anar construint una família i una societat solidàries, marcades per la fe i l’amor,
tal com Jesús ens ho presenta en l’Evangeli i com les
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vivències familiars i socials ens ho han anat proposant.
La vida familiar i el formar part d’una societat comporten necessàriament unes exigències i uns esforços
que potser no viuríem si visquéssim sols. Per motivarnos a ser-hi fidels, hauríem de tenir en compte els
aspectes positius i l’ajuda que rebem de la família i de
la societat.
Tant la vida familiar com la social ens exigiran actituds i esforços per col·laborar al bé del grup i al progrés equilibrat de la família i de la societat. Probablement la nostra edat ja no ens permetrà de ser tan actius
com ho hem estat en el passat. Ho hem d’acceptar!
Però, ens hauríem d’esforçar per ser-hi actius, en la
mesura que ens ho permetin les nostres forces.
Recordarem i ens esforçarem per viure el missatge que
Jesús ens dona en els evangelis i expressarem els nostres sentiments i la resposta que li voldríem donar en
la nostra vida de cada dia.
Amb una vida eterna a l’horitzó tots farem l’experiència de la vida i de la mort. La vida sempre ens semblarà curta i la mort sempre arribarà massa aviat. Jesús
ha viscut una altra experiència i ens ha dit que la mort
del cos ens farà entrar en la plenitud de la vida. Ell ha
ressuscitat i ens ha promès que nosaltres, com Ell,
viurem més enllà de la mort física del cos. No sabem
com serà aquesta vida, ni ens la podem imaginar. La
nostra família del cel ens hi espera. No és un somni,
ni una utopia, és la promesa d’un Déu que és Amor i
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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Concert gran gala solidària Mans Unides-Cáritas Sabadell

El tradicional Concert de Tardor ha tingut l’any 2019
un afegit extraordinari, que és la celebració del 60è
aniversari de la fundació de Mans Unides. I és per això
que, com solem dir, vam posar l’olla gran dins de la
xica.
El proppassat 30 de novembre al teatre La Faràndula
va tenir lloc aquest esdeveniment que va poder comptar amb un reguitzell d’artistes sabadellencs com:
–Cor Amics de l’Òpera de Sabadell
–Cor Cants al Vent
–Cor Catasons
–Cor d’Acords
–Esbart Sabadell Dansaire

–Escoles de Dansa Mònica Escribà
–Sabadell Sardanista (colla Sabadell)
–Quartet de Cambra de l’Orquestra Simfònica del
Vallès i també amb la col·laboració dels actors sabadellencs Sergi Mateu i Jordi Boixaderas.
La presentació va ser a càrrec de la coneguda periodista Marina Romero de Catalunya Ràdio.
El públic assistent s’ho va passar d’allò més bé en cada
una de les actuacions.
Com a final apoteòsic tots els cantaires junts van fer
una emocionant versió de la cançó We are the World.
Mans Unides i Càritas destinen els beneficis de la recaptació als seus respectius projectes solidaris.

Encesa d’espelmes Nadal 2019
El dissabte 21 de desembre es va portar a terme l’Encesa d’Espelmes que com cada any, i ja en fa uns
quants, se situa a les escales de l’església de Sant
Fèlix.
Aquesta vegada vam poder gaudir de l’amenització
que ens van oferir El grup instrumental de nens del
Col·legi Escolapis de Sabadell, la Coral Piafònica, un
duet instrumental que va interpretar peces típiques
nadalenques. Cor d’Acords i l’esperada Cobla Contemporània, que ens va animar amb les seves originals sardanes i ens va regalar una primícia: una adaptació sardanista de la cançó Bella Ciao.

Concert a la Cava Urpí
I també com és tradició, el proper 29 de febrer, dissabte, tindrà lloc a la Cava Urpí un concert a càrrec de
la cantant empordanesa Neus Mar, coneguda arreu per les seves extraordinàries interpretacions. Del seu
repertori ens farà un recull d’havaneres, cançons d’en Lluís Llac i alguna que altra coneguda peça de la
nostra música.
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Celebració del cap d’Any

El col·lectiu de Guinea Bissau
en col·laboració amb els col·lectius d’ÁfricaNegra hem celebrat
el Cap d’Any del 2020 en bona
convivència i harmonia i hem
fet un sopar africà i hem escoltat música africana de Nigèria,
de Guinea Bissau i d’altres llocs.

Sabadell, dimecres 15 de gener de 2020 a les 18 h, en
el Casal Pere Quart en la sessió de presentació de la
nova pàgina web de l’Oficina d’Entitats i Voluntariat
de l’Ajuntament de Sabadell. Durant la sessió ens han
explicat que properament publicaran una nova pàgina Web on totes les entitats sense ànim de lucre de la
ciutat i les persones interessades en fer voluntariat i/o
voluntàries, podran accedir a la informació, recursos,
propostes formatives, crides de voluntariat... de manera ràpida, estructurada i intuïtiva. També des d’aquesta pàgina Web es podrà tenir accés a sol·licituds
per fer qualsevol tràmit, presentar-se a convocatòries
de les diferents subvencions de l’Ajuntament a través
del certificat digital, apuntar-se a tots els diferents
cursos de formació adreçats als membres de les associacions que es vagin fent durant tot l’any i fer les
Crides de Voluntariat quan les entitats necessitin de
persones voluntàries per anar fent les activitats que
tenen programades.
Hem participat el col·lectiu de Guinea Bissau en representació d’ÀfricaNegra.
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Un final d’any intens d’activitats

Amb motiu de la visita del nostre cooperant, Josep
Aguilà, el passat dia 17 de novembre vàrem organitzar un acte a l’Acadèmia que va constar d’una xerrada
informativa del propi missioner que ens va explicar
detalls sobre els projectes que va desenvolupant a
Hondures, amb la visualització d’un PowerPoint molt
interessant.
Després de la xerrada va tenir lloc un berenar per a
tothom, juntament amb una rifa solidària a base de
bonics lots de plantes, perfumeria, fruita... que van
tenir molt èxit. I a més a més, vàrem tenir el plaer de
comptar amb les actuacions musicals dels Cracs d´Andi,
Xantal Montsech i Miquel i la coral Cantaires de Can
Feu, tot plegat amb el toc d´humor d´en Germán Ramírez que va fer de presentador. Una vetllada fantàstica de germanor i solidaritat en favor de l´ONG.

Tenim notícies que en Josep Aguilà, després de moltes aventures, va tenir un bon viatge de retorn a la
Moskítia i sempre estem en contacte i ens va explicant
com va tot.
Per altra banda, a l’apropar-se Nadal, vam fer una
panera solidària també per recaptar fons, que el número guanyador havia de coincidir amb les dues últimes xifres de la Grossa de Nadal.
I també volem informar que el nostre número 46.476
de la loteria nacional del sorteig de Nadal va sortir
premiat a la “pedrea” i les participacions es poden
passar a cobrar a qualsevol oficina de Cajamar durant
aquest trimestre.

Igualment posem de manifest que dins del programa
educatiu “aprenentatge servei”, l´escola Ramar ens ha
seleccionat perquè grups dels seus alumnes d´ESO, que
es van alternant cada cinc setmanes, facin taques de
voluntariat amb nosaltres (han de fer 10 hores cada
grup), que aprofitem per anar preparant el material de
la campanya de Sant Jordi. També un grup d’estudiants de fleca i cuina van fer voluntariat amb nosaltres,
confeccionant artesanies de decoració per la campanya de Nadal, amb un conveni de col·laboració entre
SID MOSKITIA i el Programa Singulars de Promoció
Econòmica de Sabadell.
Quedem oberts a que alguna altra escola es vulgui
afegir a la nostra entitat dins d’aquest programa “aprenentatge servei” i també a tothom que ens vulgui ajudar en la nostra tasca com a voluntaris. Moltes gràcies en nom de tot l’equip.
Núria Maeso Salvà
Fundació Sid Moskitia-Sabadell
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Que és una peregrinació?
Aquesta pregunta ha estat formulada moltes vegades
en el llarg dels anys. Trobarem escrites infinitats de
respostes, quasi totes elles tenen un motiu o altre, que
justifiquen en UNA PART IMPORTANT DELS HUMANS,
la necessitat de peregrinar.
Peregrinar es pot fer, sol o en comunitat, UNA VEGADA DECIDIT començarem el camí a un lloc sagrat,
amb la finalitat de donar gràcies i trobar respostes a
possibles problemes que ens angoixen, com, salut, pau,
protecció, treball, ajuda, favors, consol. Normalment
adreçarem aquestes o altres peticions, a una ADVOCACIÓ (DEUS, DEESSES, SANTS, SANTES, PROFETES...)
acompanyat normalment d’oracions, pregàries i d’ofrenes materials.
Des de fa segles la humanitat ens ha donat mostres,
d’aquesta innata necessitat espiritual de retrobar-nos
a nosaltres mateixos (desconnectar) i crear un nexe de
comunicació en el més enllà, sols o col·lectivament.
Molts pobles i civilitzacions, en formes espirituals i
materials, més o menys semblants, ens ho recorden,
ÉS UN NOU PRINCIPI D’ECUMENISME?
Apuntem alguns exemples:
–Pobles mesopotàmics que tenien els seus santuaris.
–Civilització egípcia, en els temples que pelegrinaven
els faraons i la seva cort, Abydos.
–Civilització grega, recordem l’oracle del santuari de
Delfos.
–Civilització romana, la mateixa Roma. Les tombes
de Pere i Pau i tants altres màrtirs.
–Civilització jueva, Jerusalem, l’antic Temple avui el
mur de les lamentacions.
–Civilitzacions precolombines, temples maies i asteques...
–Els grans temples Hinduistes de pelegrinatge a l’Ín-

dia. Temples Jainismes, Sikhismes, Budistes i molts
d’altres.
–L’Islam en la Civilització musulmana, La Meca, AIAqsa. I seguiríem amb un inacabable i interessant llistat.
Deixo per l’última la doctrina Cristiana. La que ens
han ensenyat i educat els nostres avantpassats. Nosaltres, també som hereus d’aquesta inquietud o neguit
de pelegrinar, de retrobar-nos a nosaltres mateixos i
de pregar per aconseguir favors i donar gràcies,
personal i col·lectivament.
Sembla que una bona part de la humanitat, té un
denominador comú, pelegrinar!!!
Exemples, recordar Terra Santa, Roma, Sant Jaume,
Lourdes, Fàtima, Lluc, Montserrat i una inacabable
llista, històrica i actual.
Nosaltres en el nostre Sabadell, també tenim notícies
de fa segles. L’Abat Pedró de Burgos, en l’any 1514 va
fer estampar “Història de Montserrat” diu que “entre
les poblacions, la Vila de Sabadell, pujava en processó des de temps immemorial...” La nostra Vila
durant segles ha intentat continuar aquest vot de poble,
lluitant contra tot tipus d’episodis i entrebancs com
no ens puguem imaginar, les inclemències climàtiques,
els anys de guerres i persecucions, les enfermetats i
epidèmies, la fam i la misèria, les destruccions i abandonaments forçats del Monestir, no han aconseguit
que els sabadellencs, continuem avui en el pelegrinatge a Santa Maria de Montserrat i guiats per les paraules del qui fou el fundador de l’Acadèmia Catòlica, el
Dr. Sardà i Salvany: “l’any que ve, tornarem a Montserrat”.
Pere Casanovas
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Programa d’actes de la 125a Romeria de Sabadell a Montserrat
DISSABTE, 7 DE MARÇ
A tres quarts de 5 del matí: Concentració de pelegrins
a la plaça Sant Roc, davant l’Església de Sant Feliu,
per iniciar el camí a peu cap a Montserrat.
A les 7 del matí: Sortida des de les esglésies romàniques de Sant Pere de Terrassa.

A les 10 del matí: Sortida en tren des de l’estació de
la Renfe de Sabadell-Centre, per ajuntar-nos amb els
romeus, i continuar a peu des de Vacarisses.
A la 1 del migdia: Dinar a Monistrol de Montserrat.
A dos quarts de 3 de la tarda:
Sortida de Monistrol de Montserrat pel camí del
Pelegrí per pujar a peu la muntanya.
A dos quarts de 5 de la tarda:
Arribada a Montserrat de tots els romeus a la plaça
de l’estació del Cremallera. Recepció amb coca i vi bo.
A dos quarts de 8 del vespre:
Pregària dels nens de l’esplai al Cambril de la Mare
de Déu. En aquest acte el pare Joan Maria Mayol, Rector
de Montserrat entregarà les credencials a cadascun dels
romeus que hagi pujat a peu.
A dos quarts de 9 de la nit:
Sopar de germanor dels joves i l’esplai, a l’edifici
Abat Garriga.
A les 10 de la nit:
Vetlla de Pregària al Cambril de la Mare de Déu,
organitzada pel Grup de Joves de les parròquies de la
Zona Pastoral de Sabadell. Oberta a tothom amb accés pel camí dels ciris. En aquest acte el pare Joan
Maria Mayol rector de la Basílica tornarà a fer entrega
de les credencials a cadascun dels pelegrins que hagin
pujat a peu.
DIUMENGE, 8 DE MARÇ
A dos quarts de 9 del matí:
Sortida de diferents llocs de Sabadell (plaça Marcet
i Parròquia de Ca N’Oriac i Barberà del Vallès) en autocar fins a Monistrol, per pujar a Montserrat en Cremallera.
A dos quarts de 10 del matí:
Arribada a Montserrat. Temps lliure per esmorzar.

A dos quarts d’11 del matí: Via-Creu organitzat per
la Germanor Interparroquial dels Portants del Sant Crist.
Concentració a la plaça de Santa Maria.
A dos quarts d’1 del migdia a la plaça Santa Maria:
Visita a la sagristia de Montserrat i vestuari de la Mare
de Déu, com a acte cultural de la 125a Romeria

A dos quarts de 2 del migdia:
Dinar de Germanor al self-service.
A un quart de 5 de la tarda:
Entrada en processó a la Basílica del Ciri Votiu de la
ciutat. Seguidament a l’altar major, concert a càrrec
de la Coral Cants al Vent de Sabadell, que aquest
any celebra el seu 25è aniversari.
A tres quarts de 5 de la tarda:
Ofrena del Ciri Votiu de la ciutat a la Mare de Déu.
Benvinguda pel Pare Abat, Josep Maria Soler.
A les 5 de la tarda:
Eucaristia a la Basílica, presidida pel nostre Bisbe,
Josep Àngel, i concelebrada amb sacerdots de diferents parròquies de la Zona Pastoral de Sabadell. Els
cants de la missa aniran a càrrec de la Coral Cants al
Vent de Sabadell, juntament amb els grups d’adolescents i joves de les parròquies. A la sortida es farà una
col·lecta a favor de Càritas Sabadell, i cantarem tots
plegats el cant de l’Hora dels Adéus.
A dos quarts de 7 de la tarda:
Concentració dels pelegrins a la plaça de Santa Maria
per agafar el cremallera cap a Monistrol.
Posteriorment sortida dels autocars cap a Sabadell.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Acadèmia Catòlica, carrer Sant Joan, 20 Sabadell. Telèfon 93 725 75 19. Els tiquets de la pujada a peu,
viatge, dinar de germanor i allotjament, es podran adquirir a secretaria, els dies de diari de 5 a 9 de la tarda
i el dissabte dia 22 de febrer de 6 a 8 de la tarda.
També podeu fer les vostres inscripcions a les següents
parròquies: -Sagrat Cor de Ca n’Oriac -Santa Maria
de Barberà del Vallès -Nostra Senyora de la Mercè de
Badia del Vallès.
També podeu fer les vostres inscripcions a les següents
parròquies: -Sagrat Cor de Ca n’Oriac -Santa Maria
de Barberà del Vallès -Nostra Senyora de la Mercè de
Badia del Vallès.
PREUS. Habitació hotel Abad Cisneros amb règim de
mitja pensió (sopar del dissabte, dormir i esmorzar el
diumenge): 65 euros (hi ha un suplement de 6 euros
si l’habitació és individual). -Només inscripció per a
la pujada a peu: 5 euros. -Només viatge en autocar i
cremallera anada i tornada: 20 euros. -Només dinar
del diumenge: 25 euros. -Viatge i dinar del diumenge: 40 euros
L’organització es reserva el dret de canviar o anul·lar
qualsevol dels actes anunciats, sense previ avís.
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Temps de Nadal, temps que s’acaba

Amb el baptisme del Senyor al riu Jordà s'acaba aquest
temps tan joiós i tan exuberant de cants. La coral La

Industrial hi ha col·laborat amb tres actes, les nadales
al teatre Principal, el dia 19 de desembre, juntament
amb altres tres corals, el recital a l'església de la Trinitat, convidada per la coral Iubilo, i la nit de Reis
amb els reis mags.
A la nit de Reis la coral ha aportat més patges per
ajudar a repartir presents a les cases. Com que van
començar molt d'hora, just en acabar la desfilada, a
les primeres cases que van anar ningú dormia, i va ser
gran alegria poder saludar els mags d'orient personalment. No debades hi anaven els nostres patges
coral·lins, que hi van cantar El noi de la mare, Santa
nit, Fum, Fum, Fum, El desembre congelat, etc. Tot
per fer badar la mainada, que no se'n sabien avenir de
contents.

El Sagrat Manament
“I el Segon és igual d’important, estimaràs al teu proïsme com a tu mateix”, (Marc 12, 28-34 i Lluc 10,
25-28) i l’escrit que el contesta: (...) Més que tots els
holocausts i sacrificis que es poguessin fer. I Jesús li
respon, “No està lluny del Regne de Déu” (12.33).
En els nostres actes religiosos, i al ser a la Missa la
Consagració del Pa i el Vi, com comunicació amb Déu,
i en molts altres actes religiosos que practiquem, es
ressalta sempre el Primer Manament, oracions, recessos, adoracions, ofrenes, meditacions, sempre l’Amor
a Déu està present. ¿Però com estimar a Déu que no el
veiem?, Déu, l’inaccessible, és incomprensible. A la
persona de Crist ens és més fàcil, el coneixement, el
palpem, sabem de la seva vida.
Als Evangelis a vegades sabem que hi va al Temple, a
les sinagogues o que es retira a pregar. Però el normal
a la seva activitat sempre està atent a les persones
concretes, a les seves necessitats, des de la seva malaltia, llur soledat, els seus problemes quotidians... als
desfavorits, que a la seva època destaquen les viudes,
orfes, malalts.
La nostra Església com a col·lectivitat té nombrosos
organismes que compleixen amb el Sagrat Manament.
Però com a cristians dels nostres dies devem estar atents
a les causes que creen aquestes necessitats. El Papa
Francesc, amb una claredat perquè s’entengui en aquest

moment històric, no recorda tant a la societat que
crea serveis per pal·liar aquestes situacions, que els
Estats també ho fan, sinó que denuncia les “causes
que produeixen aquestes situacions”.
Cada cristià entén el mandat del Segon Manament
d’un mode diferent. Possiblement tots són vàlids, però
una gran majoria, crec, la seva interpretació va per
atendre les necessitats del nostre entorn.
Però també n’hi ha que, superant aquesta proximitat
peremptòria que veu, que commou la nostra sensibilitat i la nostra pietat, més que donar pa, analitzen el
perquè tenen les carències socials (pensió suficient,
habitatge adequat, salari just, horari de feina raonable, qualitat d’ensenyament o adequat accés a l’escola), i es pregunten per les causes que ho produeixen i
decideixen esforçar-se per eliminar-les, i cerquen i es
comprometen per treballar per una societat que elimini aquestes causes.
Per a complir amb el Segon Manament tots els camins
són vàlids, tots són necessaris, però és una satisfacció
que el Papa Francesc proclami aquest missatge que a
molts no els hi agrada (també cristians) que encoratjant també aquestes accions, d’atendre les necessitats,
encomanar-se a treballar per un món millor.
Simón J. Saura
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Carta apostólica El hermoso signo del pesebre del Santo
Padre Francisco, sobre el significado y el valor del belén
1. El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el
pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración.
La representación del acontecimiento del nacimiento
de Jesús equivale a anunciar el misterio de la
encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría.
El belén, en efecto, es como un Evangelio vivo, que
surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La
contemplación de la escena de la Navidad nos invita
a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por
la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para
encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos
ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que
también nosotros podamos unirnos a Él.
Con esta Carta quisiera alentar la hermosa tradición
de nuestras familias que en los días previos a la Navidad
preparan el belén, como también la costumbre de
ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en
los hospitales, en las cárceles, en las plazas... Es
realmente un ejercicio de fantasía creativa, que utiliza
los materiales más dispares para crear pequeñas obras
maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños:
cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten
esta alegre tradición, que contiene en sí una rica
espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca
se debilite; es más, confío en que, allí donde hubiera
caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada.
2. El origen del pesebre encuentra confirmación ante
todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento
de Jesús en Belén. El evangelista Lucas dice
sencillamente que María «dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un
pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada» (2,7). Jesús fue colocado en un pesebre; palabra
que procede del latín: praesepium.
El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio
donde los animales van a comer. El heno se convierte
en el primer lecho para Aquel que se revelará como «el

pan bajado del cielo» (Jn 6,41). Un simbolismo que ya
san Agustín, junto con otros Padres, había captado
cuando escribía: «Puesto en el pesebre, se convirtió en
alimento para nosotros» (Serm. 189,4). En realidad, el
belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y
nos los hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana.
Pero volvamos de nuevo al origen del belén tal como
nosotros lo entendemos. Nos trasladamos con la mente
a Greccio, en el valle Reatino; allí san Francisco se
detuvo viniendo probablemente de Roma, donde el
29 de noviembre de 1223 había recibido del Papa
Honorio III la confirmación de su Regla. Después de
su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban
de manera especial el paisaje de Belén. Y es posible
que el Poverello quedase impresionado en Roma, por
los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor
que representan el nacimiento de Jesús, justo al lado
del lugar donde se conservaban, según una antigua
tradición, las tablas del pesebre.
Las Fuentes Franciscanas narran en detalle lo que
sucedió en Greccio. Quince días antes de la Navidad,
Francisco llamó a un hombre del lugar, de nombre
Juan, y le pidió que lo ayudara a cumplir un deseo:
«Deseo celebrar la memoria del Niño que nació en Belén
y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos
lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado
en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el
buey y el asno»[1]. Tan pronto como lo escuchó, ese
hombre bueno y fiel fue rápidamente y preparó en el
lugar señalado lo que el santo le había indicado. El
25 de diciembre, llegaron a Greccio muchos frailes de
distintos lugares, como también hombres y mujeres
de las granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas
para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó
Francisco, encontró el pesebre con el heno, el buey y
el asno. Las personas que llegaron mostraron frente a
la escena de la Navidad una alegría indescriptible, como
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nunca antes habían experimentado. Después el
sacerdote, ante el Nacimiento, celebró solemnemente
la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación
del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión, en
Greccio, no había figuras: el belén fue realizado y vivido
por todos los presentes[2].
Así nace nuestra tradición: todos alrededor de la gruta y llenos de alegría, sin distancia alguna entre el
acontecimiento que se cumple y cuantos participan
en el misterio.
El primer biógrafo de san Francisco, Tomás de Celano,
recuerda que esa noche, se añadió a la escena simple
y conmovedora el don de una visión maravillosa: uno
de los presentes vio acostado en el pesebre al mismo
Niño Jesús. De aquel belén de la Navidad de 1223,
«todos regresaron a sus casas colmados de alegría»[3].
3. San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Su enseñanza
ha penetrado en los corazones de los cristianos y
permanece hasta nuestros días como un modo genuino
de representar con sencillez la belleza de nuestra fe.
Por otro lado, el mismo lugar donde se realizó el primer belén expresa y evoca estos sentimientos. Greccio
se ha convertido en un refugio para el alma que se
esconde en la roca para dejarse envolver en el silencio.
¿Por qué el belén suscita tanto asombro y nos
conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la
ternura de Dios. Él, el Creador del universo, se abaja
a nuestra pequeñez. El don de la vida, siempre
misterioso para nosotros, nos cautiva aún más viendo
que Aquel que nació de María es la fuente y protección
de cada vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un
hermano que viene a buscarnos cuando estamos
desorientados y perdemos el rumbo; un amigo fiel que
siempre está cerca de nosotros; nos ha dado a su Hijo
que nos perdona y nos levanta del pecado.
La preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda
a revivir la historia que ocurrió en Belén. Naturalmente,
los evangelios son siempre la fuente que permite
conocer y meditar aquel acontecimiento; sin embargo, su representación en el belén nos ayuda a imaginar las escenas, estimula los afectos, invita a sentirnos
implicados en la historia de la salvación, contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo y actual
en los más diversos contextos históricos y culturales.
De modo particular, el pesebre es desde su origen
franciscano una invitación a “sentir”, a “tocar” la
pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su
encarnación. Y así, es implícitamente una llamada a
seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza,
del despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta
la Cruz. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con
misericordia en los hermanos y hermanas más
necesitados (cf. Mt 25,31-46).

4. Me gustaría ahora repasar los diversos signos del
belén para comprender el significado que llevan
consigo. En primer lugar, representamos el contexto
del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la
noche. Lo hacemos así, no sólo por fidelidad a los
relatos evangélicos, sino también por el significado
que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve
nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes,
Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para
responder a las preguntas decisivas sobre el sentido
de nuestra existencia: ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo?
¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por
qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas
preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz
donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan
las tinieblas del sufrimiento (cf. Lc 1,79).
Merecen también alguna mención los paisajes que
forman parte del belén y que a menudo representan
las ruinas de casas y palacios antiguos, que en algunos
casos sustituyen a la gruta de Belén y se convierten en
la estancia de la Sagrada Familia. Estas ruinas parecen
estar inspiradas en la Leyenda Áurea del dominico
Jacopo da Varazze (siglo XIII), donde se narra una
creencia pagana según la cual el templo de la Paz en
Roma se derrumbaría cuando una Virgen diera a luz.
Esas ruinas son sobre todo el signo visible de la
humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que
está corrompido y deprimido. Este escenario dice que
Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo, y
que ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a
nuestra vida y al mundo su esplendor original.
5. ¡Cuánta emoción debería acompañarnos mientras
colocamos en el belén las montañas, los riachuelos,
las ovejas y los pastores! De esta manera recordamos,
como lo habían anunciado los profetas, que toda la
creación participa en la fiesta de la venida del Mesías.
Los ángeles y la estrella son la señal de que también
nosotros estamos llamados a ponernos en camino para
llegar a la gruta y adorar al Señor.
«Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido
y que el Señor nos ha comunicado» (Lc 2,15), así dicen
los pastores después del anuncio hecho por los ángeles.
Es una enseñanza muy hermosa que se muestra en la
sencillez de la descripción. A diferencia de tanta gente
que pretende hacer otras mil cosas, los pastores se
convierten en los primeros testigos de lo esencial, es
decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más
humildes y los más pobres quienes saben acoger el
acontecimiento de la encarnación. A Dios que viene a
nuestro encuentro en el Niño Jesús, los pastores
responden poniéndose en camino hacia Él, para un
encuentro de amor y de agradable asombro. Este
encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el
que da vida precisamente a nuestra religión y constituye
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su singular belleza, y resplandece de una manera particular en el pesebre.
6. Tenemos la costumbre de poner en nuestros belenes
muchas figuras simbólicas, sobre todo, las de mendigos
y de gente que no conocen otra abundancia que la del
corazón. Ellos también están cerca del Niño Jesús por
derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o alejarlos
de una cuna tan improvisada que los pobres a su
alrededor no desentonan en absoluto. De hecho, los
pobres son los privilegiados de este misterio y, a
menudo, aquellos que son más capaces de reconocer
la presencia de Dios en medio de nosotros.
Los pobres y los sencillos en el Nacimiento recuerdan
que Dios se hace hombre para aquellos que más sienten
la necesidad de su amor y piden su cercanía. Jesús,
«manso y humilde de corazón» (Mt 11,29), nació pobre, llevó una vida sencilla para enseñarnos a
comprender lo esencial y a vivir de ello. Desde el belén
emerge claramente el mensaje de que no podemos
dejarnos engañar por la riqueza y por tantas propuestas
efímeras de felicidad. El palacio de Herodes está al
fondo, cerrado, sordo al anuncio de alegría. Al nacer
en el pesebre, Dios mismo inicia la única revolución
verdadera que da esperanza y dignidad a los
desheredados, a los marginados: la revolución del amor,
la revolución de la ternura. Desde el belén, Jesús proclama, con manso poder, la llamada a compartir con
los últimos el camino hacia un mundo más humano
y fraterno, donde nadie sea excluido ni marginado.
Con frecuencia a los niños —¡pero también a los
adultos!— les encanta añadir otras figuras al belén que
parecen no tener relación alguna con los relatos
evangélicos. Y, sin embargo, esta imaginación pretende
expresar que en este nuevo mundo inaugurado por
Jesús hay espacio para todo lo que es humano y para
toda criatura. Del pastor al herrero, del panadero a los
músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a los
niños que juegan..., todo esto representa la santidad
cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria
las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte
con nosotros su vida divina.
7. Poco a poco, el belén nos lleva a la gruta, donde
encontramos las figuras de María y de José. María es
una madre que contempla a su hijo y lo muestra a
cuantos vienen a visitarlo. Su imagen hace pensar en
el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando
Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado.
Ante el anuncio del ángel, que le pedía que fuera la
madre de Dios, María respondió con obediencia plena
y total. Sus palabras: «He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38), son para
todos nosotros el testimonio del abandono en la fe a
la voluntad de Dios. Con aquel “sí”, María se convertía
en la madre del Hijo de Dios sin perder su virginidad,

antes bien consagrándola gracias a Él. Vemos en ella
a la Madre de Dios que no tiene a su Hijo sólo para sí
misma, sino que pide a todos que obedezcan a su
palabra y la pongan en práctica (cf. Jn 2,5).
Junto a María, en una actitud de protección del Niño
y de su madre, está san José. Por lo general, se representa con el bastón en la mano y, a veces, también
sosteniendo una lámpara. San José juega un papel
muy importante en la vida de Jesús y de María. Él es
el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia.
Cuando Dios le advirtió de la amenaza de Herodes, no
dudó en ponerse en camino y emigrar a Egipto (cf. Mt
2,13-15). Y una vez pasado el peligro, trajo a la familia
de vuelta a Nazaret, donde fue el primer educador de
Jesús niño y adolescente. José llevaba en su corazón
el gran misterio que envolvía a Jesús y a María su
esposa, y como hombre justo confió siempre en la
voluntad de Dios y la puso en práctica.
8. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando,
en Navidad, colocamos la imagen del Niño Jesús. Dios
se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros
brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su
poder que todo lo crea y transforma. Parece imposible,
pero es así: en Jesús, Dios ha sido un niño y en esta
condición ha querido revelar la grandeza de su amor,
que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos
hacia todos.
(Continuarà)
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Es va celebrar la pregària per la unitat dels cristians 2020
La parròquia de Sant Josep, de La Concòrdia, va acollir el dissabte, 18 de gener de 2020, més d’un centenar de persones de diferents confessions, que es van
reunir en la Pregària per la Unitat dels Cristians. El
Moviment Ecumènic de Sabadell, que des del 1962
organitza aquesta celebració, agrupa cristians de diverses tendències. El seu objectiu és aconseguir-ne un
nou retrobament, mitjançant l’amistat, el diàleg i la
comprensió mútua.
El lema de la celebració del 2020, “Ens tractaren amb
una humanitat poc corrent”, es correspon amb una
cita del llibre dels Fets dels
Apòstols que fa referència
a l’hospitalitat amb la qual
va ser acollit a Malta, després d’una forta tempesta,
el vaixell que duia l’apòstol Pau i altres persones, a
la ciutat de Roma.
Precisament, els textos per
a aquesta celebració d’enguany han estat elaborats
conjuntament per diverses
esglésies de Malta, tot fent
referència al sofriment dels
migrants que hi arriben per Foto: Joan Ibáñez Angulo
mar fugint de la pobresa i
de les guerres. El document de Malta ha estat posteriorment validat i publicat pel Consell Mundial d’Esglésies (no catòliques) i per la Santa Seu. La versió
oficial en català és obra del P. Joan Botam, del Centre
Ecumènic de Catalunya
La celebració de Sabadell, a la qual van donar la benvinguda Rubèn Garcia, mossèn de la parròquia, i el
president del Moviment Ecumènic de Sabadell, Antoni
Ibáñez, va comptar amb les intervencions de Mn.
Llorenç Sagalés, rector de les parròquies de Sant Roc,
Sant Josep i Mare de Déu dels Dolors, de Melcior
Peracaula, lector seglar de l’Església de Crist de Saba-

dell (anglicana), al carrer del Sol, de Xavier Guerrero,
pastor de l’Església Baptista del Redemptor, al carrer
Moratín del barri d’Hostafrancs, i de Miriam Ronsano,
diaca del Centre Familiar Cristià, que és una comunitat evangèlica ubicada a Can Feu, a tocar del castell.
D’una forma o una altra, tots ells van remarcar que els
cristians han de ser molt sensibles a la tragèdia que es
viu amb els refugiats a les aigües de la Mediterrània,
i que té la seva causa en les injustícies i les guerres en
els països d’origen. “L’hospitalitat -s’hi va dir- és una
virtut molt necessària en la nostra recerca de la unitat
cristiana. És una praxi que
invita a ser màximament
generosos amb els que
passen necessitat. Ecumenisme i justícia social van
agafats de la mà.”
D’altra banda, van resultar especialment inspiradores, al llarg de tot l’acte,
les cançons que va oferir
el grup de lloança parroquial, el qual va interpretar peces del repertori de
Taizé, entre les quals es
poden esmentar les molt
conegudes “Nada te turbe”
o “El Senyor és la meva força”.
Per acabar, tothom va poder compartir el refrigeri que
havien preparat fidels de la parròquia de Sant Josep,
refrigeri que va propiciar un diàleg animat i un enfortiment dels lligams entre els assistents.
La Pregària per la Unitat dels Cristians continua sent,
d’aquesta forma, el principal moment de reunió d’aquelles persones de Sabadell que treballen i confien en el
retrobament de les esglésies que es van anar separant
al llarg dels segles tot i coincidir en una mateixa fe en
Crist.
Antoni Ibáñez-Olivares
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Nadal roda al món
Quan molts mesos enrere vàrem començar a parlar entre tots de com es veuria
fer donar la volta al món als nostres pessebres, va suscitar forces ganes de començar a buscar llocs concrets on
reproduir les escenes del pessebre en
paisatges ben diferents. D’aquesta manera s’han comptabilitzat 28 països fàcilment reconeixibles per on la feina de
tots nosaltres, hem fet córrer la traça en
tots els diorames grans, mitjans i petits.
46 diorames molt treballats han ocupat
les dues sales i 6 d’ells s’han dedicat a
recordar un “Nadal diferent” un Nadal
que passa inexorable sobre situacions de
guerra, de fugida, de destrucció, de pèrdues i que malgrat el poderós missatge de pau, entesa
i solidaritat, a vegades no pot vèncer l’estupidesa, la
mesquinesa i la maldat que som capaços de generar
aquesta espècie anomenada racional i humana a la
que pertanyem. Per això hem volgut guardar memòria
d’aquestes situacions i que des de
fa uns quants anys, pessebristes de
l’Agrupació han recreat en els seus
pessebres. Un petit toc d’atenció
per recordar que els colors vius i
alegres en què vestim les festes nadalenques, no tothom les ha pogut viure així, desgraciadament.
Enguany ens va fer l’honor d’apadrinar l’exposició, Proactiva Open
Arms i de la mà de l’amic Genís Sinca. Amb la Sala d’Actes de l’Acadèmia plena de gom a gom, el grup Candy
va omplir de bona música l’acte d’inauguració.
I a tota aquesta feinada hi afegim el Pessebre de la
Ciutat, on tres construccions de mides considerables
ha omplert la galeria de la Casa Durán. Un nombrós
“equip” de paletes, pintors, rajolaires, jardiners, electricistes treballant contra rellotge mig mal partits per
culpa de la grip i el fred, en menys d’una setmana es

va bastir el pessebre de la Casa Duran. No cal aclarir
qui és l’equip, oi?
I el diumenge passat dia 12 de gener, s’apaguen els llums
dels diorames dels nostres pessebres, quedaran així, a
les fosques potser esperant una última visita d’algun
grup o agrupació que fora de
temps voldran donar un últim
cop d’ull a les històries que hem
intentat fer arribar a tothom.
Els han vist moltes persones,
moltes escoles i agrupacions.
No cal entrar en números, ens fa
sentir bé, millor dit, ens ha de
fer sentir bé a tots el saber que
hem arribat a moltíssima gent,
hem estat capaços d’estendre llavors de tradició i cultura en molts cors i a moltes cases. Ho hem fet possible
amb l’esforç de tots. Condició indispensable per tirar
endavant aquest projecte on cadascun de nosaltres en
som una peça important, i no importa la mesura, sinó
les ganes, l’empenta, l’amistat, la creativitat. Som una
agrupació amb grans possibilitats i ho demostrem any
rere any bastint una exposició amb exigències cada vegada més altes. Gràcies a tots. Som imparables.
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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.
Al nostre mètode no es pren cap fàrmac,
ni complexos proteics, ni es ven cap complement addicional.

Us donem un exemple duna recepta que expliquem amb detall a les reunions:
PATATES BRAVES DIETA IDEAL
Ingredients: patata, sal, pebre mòlt, pebre
vermell de la vera, maionesa baixa en greixos,
una culleradeta doli i all.
La patata es talla en rodanxes i aquestes es
posen en un plat. Posem sal i pebre mòlt i les
tapem amb film de plàstic apte per microones, i
al micro 3 a 4 minuts. Es treuen i es posen a la
planxa amb el pebre vermell un parell de minuts.
Donem la volta i deixem daurar. Barregem la maionesa amb lall picat fent una mena dallioli. Es
treuen les patates a un plat maco i posem per
sobre lallioli anterior i la culleradeta doli. A punt!

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

