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Concurs mensual - Febrer 2020
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Tema: LLUMS DE LA CIUTAT
A to amb la foscor d’aquests mesos d’hivern, el tema
proposat entra en el camp de la fotografia nocturna en
l’espai urbà, des del capvespre fins a l’albada, donant
protagonisme a l’enllumenat d’edificis i carrers, i posant
a prova les habilitats tècniques del fotògraf per aconse-
guir visions diferents i creatives de la ciutat.

Aquest mensual ha
comptat amb la partici-
pació de 27 autors amb
un total de 53 obres pre-
sentades.

Fotos i classificació:

–1r. 30 punts - foto de
Manel Vinyals
–2n. 29 punts - foto de
Daniel Graell
–3a. 29 punts -
foto de Josep Mª
Berenguer
–4a. 28 punts -
foto de Manel
Vinyals
–5a. 27 punts -
foto de Daniel
Graell
–6a. 27 punts - foto de
Marc Gonzàlez
–7a. 26 punts - foto
d’Andreu Soler
–8a. 26 punts - foto de
Trini Canals



��������		
���	�����

Sumari

3

Editorial

��������	
������	�	
�	����	�����	��	�	�����	������	�	���	��� ��� � �	�	!�"	��� #�� #��

$%&	��'�	�($)*	 �� 	�	%'�*���	��+�)%,,%'
�	 ��-	�	.%)�,,�	)/0('($	)%	��+�)%,,	�� �

$%)�

*12	,�	�3���	�	
(,4,�+($%'2	�53�������	��	������	�	)�63����7	��	+�8�����
��9�:�������������������	�	;;;��������������������

*�68����"2	*�68����	
�<���8�	��,�	�	��68������<���8:=�������	�	)�6�	�=�	+�-#�� �-�	�	)�����32	 	

es de començaments d'aquest any, ens hem reunit diverses
vegades, per tal de començar a programar els actes del 150
aniversari de l'Acadèmia.D

La data senyalada és el pròxim 26 de desembre, que és quan el Doctor
Fèlix Sardà i Salvany a l'any 1870 va fundar la nostra entitat. Per tant,
tots els esdeveniments començaran a partir d'aquest dia en endavant
Ens agradaria rebre per part vostra, propostes que ens ajudin a fer més
enriquidora aquesta celebració tan important per l'Acadèmia, així com
que també sereu molt benvinguts a les nostres reunions de preparació.
Només cal que ens ho feu saber a través de la nostra secretària Maria
Pilar o bé per telèfon o correu electrònic.
A tall d'exemple ja han començat a sortir diverses propostes, com ara
un acte central a on hi convidarem les autoritats, tant civils com ecle-
siàstiques, diverses conferències que tractaran tant de temes d'actua-
litat, així com de la història de la nostra entitat.
També hi ha una proposta molt interessant, que és fer una exposició
de fotografies de tots aquests anys, així com la de continuar el llibret
explicatiu d'aquests 150 anys.
Demanarem, per descomptat, la implicació de totes les nostres enti-
tats i col·lectius en aquests actes tan importants.
La llista no està tancada, hi anirem afegint propostes.

La Junta Directiva
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Però, de fet, Jesús de Natzaret va fer una proposta
“diferent” que molts van poder fer palès. Ell va viure
la mort del cos i que després va continuar vivint-la
d’una manera diferent. Molts van ser testimonis de la
seva manera de viure una “nova realitat” que ens con-
necta amb Déu i alimenta la nostra esperança d’una
vida eterna. Aquesta visió del futur per a nosaltres és
una força de vida per al present i obre un horitzó de
vida eterna per a la humanitat.

De fet, la Fe i l’Esperança ens criden a acollir la vida
de l’Esperit que ens portarà a viure, per sempre, la
nostra comunió amb Déu i amb els germans. Puc dir
que encara que no la comprengui, crec en aquesta
Vida Eterna i la desitjo.

L’amor i l’esperança cada dia haurien de ser més forts.
Els qui m’acompanyen s’ho mereixen i els que em
segueixen ho necessiten, com jo he necessitat l’ajuda
dels qui m’han precedit i continuo tenint necessitat
dels qui estan fent camí amb mi. Són ells els qui m’han
ajudat a créixer, a creure i a seguir Jesús. El meu re-
corregut per aquest món està amarat d’un intens amor
per part de Déu i de les persones que m’han fet costat
i m’han ensenyat a estimar i a creure.

Els altres han de poder veure fins a quin punt agraei-
xo les seves atencions i el bé que m’estan fent. M’hau-
ré d’acostumar a viure aquest dinamisme de la Fe,
encara que no ho comprengui tot. La gent gran hau-
ríem de tenir present la confiança, que ens demana
ma Fe en allò que Jesús va fer i en el missatge de vida
eterna que ens va deixar. És el bell risc de la Fe i el
regal que m’han anat fent les persones que m’han ajudat
a créixer i a creure.

La millor manera d’agrair el que he rebut al llarg de la
vida, és mostrar-me fidel als valors que he anat here-
tant i que m’han obert un camí que em va portant cap
a la vida eterna. Mai no hauria d’oblidar els valors
humans i espirituals que he rebut dels qui m’han anat
fent costat des del començament de la vida.

                  Josep Codina Farrés, Claretià

AMB ESPERANÇA I COMPROMÍS

Jesús, et va arribar l’hora d’anar al Pare
i preparar-nos-hi estada.
Amb l’Ascensió ens vas obrir el camí del futur.
Així omples el meu cor d’esperança.
Sé que m’estimes i no em fallaràs.
Tu comptes amb mi i em fas confiança.
Mentre sigui aquí a la terra
em confies la tasca de continuar
la missió que vas començar entre nosaltres.
Amb la teva vida ens vas ensenyar a treballar;
i amb la teva mort i la teva resurrecció,
ens vas fer descobrir la riquesa de la persona.
Amb l’Ascensió ens vas obrir el camí
i m’assegures que tinc un lloc a la Casa del Pare.
Encara que no ho comprengui, et faig confiança.
Ajuda’m a ser fidel a la missió que m’has encomanat;
perquè sigui un bon testimoni d’aquesta “Bona Nova”
per als meus companys i companyes de camí.

UN PASSAT ARRELAT EN LA FE

Em vaig adonant que gràcies als qui m’han anat fent
costat, he pogut connectar amb els ensenyaments i les
promeses de Jesús. Ell ens ha deixat uns missatges
plens d’esperança i ens ha promès una vida i una fe-
licitat eternes per quan haurem de deixar la nostra
realitat present. La seva mort i la seva resurrecció són
el segell d’autenticitat que va posar a les seves pro-
meses.

Estic content que aquest missatge hagi arribat fins a
mi, gràcies a la influència dels qui hi han cregut i
l’han anat seguint. Ara, per a mi, també es va conver-
tint en una força de vida. És un punt de referència en
el meu caminar, amb fe i esperança, en el context on
m’ha tocat viure. Jesús ens va demanar que fóssim
“testimonis” del que Ell va prometre i va viure.

Constato que la humanitat sempre ha anat buscant
una resposta als interrogants que ens posa, amb in-
sistència, al fet “constant i universal” de la mort del
cos. Ens és fàcil d’observar que ningú no se n’escapa.

Temari de Vida Creixent - Curs 2019-2020
Tema VI - Solidaritat
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El grup de Vida Creixent es reuneix a la nostra
entitat el tercer dimecres de mes, a les 6 de la tar-
da. Hi son convidades totes les persones en edat
de jubilació.
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Missió al sud de Bolívia
El passat 5 de febrer vam rebre la visita de Mario Torres
Paniagua, missioner bolivià als sectors de Chuquisaca,
Potosí i Tarija, és director d’ACLO (fundació Acció Cul-
tural Loyola).

cessitats bàsiques. Els poblats solen ser de 40 o 50
famílies, on la major part de les tasques per a tirar
endavant van a càrrec de les dones, encara que para-
doxalment rebin més formació els homes. Les llengües
que s’utilitzen són principalment el quítxua i el gua-
raní.
No disposen d’electricitat i tenen molts problemes amb
l’aigua, en part per culpa del canvi climàtic. Per acce-
dir a l’escola la quitxalla té més de tres hores de camí.
L’únic mitjà de comunicació és la ràdio, que emet pro-
grames com “el maestro en casa” que imparteix clas-
ses per a nens i joves i que naturalment també està a
l’abast de tothom qui hi estigui interessat. També dins
d’aquestes emissions es donen consells sobre agricul-
tura domèstica i de respecte a la naturalesa.
Això sí, tothom disposa d’un petit ràdio-transistor que
els manté informats d’aquests i d’altres temes.  S’uti-
litzen tant el castellà com els idiomes locals.
Les fonts de riquesa naturals són principalment el gas
i el liti, aquest darrer molt  apreciat, ja que és la base
de les modernes bateries que gairebé tothom portem
a les butxaques i que són l’energia dels telèfons mò-
bils.
L’explotació d’aquests recursos està en mans de les
grans companyies, que poc o gens  benefici deixen als
ancestrals habitants d’aquestes terres, això afegit a la
destrucció que comporta per al medi ambient.
Els objectius de la missió són: impartir una educació
integral, l’alimentació, compatint i ampliant els co-
neixements d’agricultura i ramaderia.
Una de les coses importants és la construcció d’hiver-
nacles que facilitin una agricultura de llarga produc-
ció.
En Mario Torres va estar a Ràdio Sabadell i també
entrevistat pel Diari de Sabadell.

Ens explica com és la vida en aquelles remotes terres,
parlant dels pobles indígenes i de les seves manques
de recursos per a resoldre mínimament les seves ne-



Celebració del cap d’Any
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venir totes les violències masclistes vinculades a les
dones immigrades, fins a l'any 2012 no estaven pro-
hibides les pràctiques de mutilació genital femenina i
s'ha insistit en el perill que hi ha encara avui en dia de
culpabilitzar la víctima. Es calcula que hi ha unes 125
milions de persones a tot el món que han patit l'abla-
ció genital.
S'ha de seguir treballant amb tots els agents implicats
tant aquí a Catalunya com als països de l'Àfrica per
evitar aquesta pràctica abusiva per a les noies joves a
través de la formació de professionals de la salut que
tinguin els coneixements adequats i que el protocol
d'actuació en la detecció de possibles casos funcioni
correctament.
Hi han estat presents les dones responsables de les
delegacions territorials de Girona, Tarragona, Lleida i
Barcelona que treballen amb els ajuntaments respec-
tius per formar agents de salut en l'abordatge i pre-
venció de la Mutilació Genital Femenina i també per
formar a les dones africanes que viuen a Catalunya i
empoderar-les perquè siguin propietàries del seu pro-
pi futur.

Article d'ÁfricaNegra.
Respeto Mutuo.

L'Asociación de Guinea Bissau y simpatizantes de
Sabadell en col·laboració amb la Federación de las
Asociaciones de ÁfricaNegra de Sabadell y Catalunya,
hem participat a Barcelona el 6 de febrer de 2020 en
el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Muti-
lació Genital Femenina a la Secretària d'Igualtat, Mi-
gracions i Ciutadania.
Durant la sessió s'ha parlat de la importància de pre-
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A part dels projectes que ja tenim en marxa a la
Moskitia i que ja anem explicant periòdicament, en
l’actualitat s'ha d'afegir una nova actuació en favor
de dos nens cecs, el Redi Isai Cruz de 10 anys i la seva
germana petita, la Marilyn Licharli Cruz, als qui s'ha
de finançar el seu desplaçament a la ciutat i revisió a
l'hospital a fi de poder trobar solució o millora a la
seva ceguera.
Podeu col·laborar fent una aportació als comptes de
l'ONG:
Banc Sabadell: ES75 0081 0133 4500 0120 9322
Caja Mar: ES48 3058 0544 1528 1001 9745
Mentrestant a la seu d'aquí Sabadell continuem amb

Noves actuacions de l’ONG

les tasques de voluntariat que venen desenvolupant
els alumnes d'ESO de l'escola Ramar dins del progra-
ma "aprenentatge servei". I per altra banda, ja tenim
programades vàries xerrades a escoles de Sabadell per
explicar als alumnes la situació de la regió de la
Moskitia d'Hondures, tan faltada de recursos, i les
tasques de solidaritat i desenvolupament que necessi-
ta. Quedem oberts a la participació de tothom que
vulgui col·laborar amb nosaltres. Moltes gràcies pels
suports que anem rebent.

Núria Maeso
Fundació Sid-Moskítia-Sabadell
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SANT CRISTÒFOL

L’alcohol produeix efectes similars als anestèsics ge-
nerals en el sistema nerviós central i fa minvar les fa-

cultats psicomotrius necessàries per a la conducció.
Com més alt és el grau d’alcoholèmia, el risc d’acci-
dent també es multiplica per un valor més alt.

Patró dels conductors/es

Aquests són els percentatges d’accidents de
trànsit produïts pel consum d’alcohol:

–Del 30 al 50 % d’accidents mortals.
–Del 15 al 35 % d’accidents amb ferits greus.
–I el 10 % d’accidents sense víctimes.

SI ET TOCA CONDUIR NO TOQUIS L’AL-
COHOL.

R.M.S.
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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 romà-
niques 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 ac-
cés 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 au-
tocar fins a Monistrol, per pujar a Montserrat en Cre-
mallera.

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

9

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 dife-
rents 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’adoles-
cents 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. Te-
lèfon 93 725 75 19. Els tiquets de la pujada a peu,
viatge, dinar de germanor i allotjament, es podran ad-
quirir 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 diumen-
ge: 40 euros

L’organització es reserva el dret de canviar o anul·lar
qualsevol dels actes anunciats, sense previ avís.
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Per Amèrica sense anar més lluny
Aquest curs, a la coral, assagem un
munt de cançons americanes. Can-
çons conegudes del cinema, pels
musicals, de cantants famosos o
com a ritmes espirituals, traduïdes
al català o directament en anglès.

���������	 té una excel·lent tra-
ducció que ens diu: “Lent baixa
dins la nit, amb l’aigua que som-
riu, brillant, que tot d’una surt la
Lluna...”. 
�����	��
�����	, en
anglès, descriu una ciutat que mai
no dorm, viva, entretinguda, exci-
tant,...

���	��� ens diu: “M’agrada tant
viure a Amèrica, és important viure

a Amèrica,...” malgrat els inconve-
nients que també hi són. ������
������������, amb ironia ens
mostra el veritable somni ameri-
cà, que és arribar a ser ric, o molt
ric, mentre que amb prou feines
es pot pagar les factures del gas,
la llum o la wifi.

I per completar, la religiositat ame-
ricana la trobem a �����
����,
la bona nova que ens arriba cor-
rent, i a ��	���� que dóna ritme a
un antic passatge bíblic.

Així doncs, en concert, esperem
poder-vos oferir un tast de la cul-
tura musical popular americana.

Consulta de medicina xinesa
Poden sol·licitar visita al telèfon 687 040 247.
Consulta, tots els dilluns matí i tarda. Acadèmia Ca-
tòlica de Sabadell.

“Preu especial a tots els socis”

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

SONIA GAMÓN
TÈCNIC SUPERIOR EN ACUPUNTURA

I MEDICINA XINA”

M’és grat dirigir-me a vostès, per a oferir-los els meus
serveis de MEDICINA TRADICIONAL XINA que estic re-
alitzant en l’Acadèmia Catòlica tots els dilluns matí i
tarda.
A l’espera de la seva visita, rebin una cordial saluta-
ció.

-Aprimar
-Migranyes, cefalees
-Deixar de fumar
-Insomni
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Carta apostólica ��������	��	
���������	�����del Santo
Padre Francisco, sobre el significado y el valor del belén

(continuació del mes passat)

El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro,
porque nos pone ante el gran misterio de la vida. Viendo
brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién
nacido, entendemos los sentimientos de María y José
que, mirando al niño Jesús, percibían la presencia de
Dios en sus vidas.

«La Vida se hizo visible» (1Jn 1,2); así el apóstol Juan
resume el misterio de la encarnación. El belén nos hace
ver, nos hace tocar este acontecimiento único y ex-
traordinario que ha cambiado el curso de la historia,
y a partir del cual también se ordena la numeración
de los años, antes y después del nacimiento de Cristo.

El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece
imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse
hombre como nosotros. Qué sorpresa ver a Dios que
asume nuestros propios comportamientos: duerme,
toma la leche de su madre, llora y juega como todos
los niños. Como siempre, Dios desconcierta, es im-
predecible, continuamente va más allá de nuestros es-
quemas. Así, pues, el pesebre, mientras nos muestra a
Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a
pensar en nuestra vida injertada en la de Dios; nos
invita a ser discípulos suyos si queremos alcanzar el
sentido último de la vida.

9. Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, se colo-
can en el Nacimiento las tres figuras de los Reyes
Magos. Observando la estrella, aquellos sabios y ricos
señores de Oriente se habían puesto en camino hacia
Belén para conocer a Jesús y ofrecerle dones: oro,
incienso y mirra. También estos regalos tienen un sig-
nificado alegórico: el oro honra la realeza de Jesús; el
incienso su divinidad; la mirra su santa humanidad
que conocerá la muerte y la sepultura.

Contemplando esta escena en el belén, estamos lla-
mados a reflexionar sobre la responsabilidad que cada
cristiano tiene de ser evangelizador. Cada uno de no-
sotros se hace portador de la Buena Noticia con los
que encuentra, testimoniando con acciones concretas
de misericordia la alegría de haber encontrado a Jesús
y su amor.

Los Magos enseñan que se puede comenzar desde muy
lejos para llegar a Cristo. Son hombres ricos, sabios
extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para
un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén (cf.
Mt 2,1-12). Una gran alegría los invade ante el Niño
Rey. No se dejan escandalizar por la pobreza del am-
biente; no dudan en ponerse de rodillas y adorarlo.
Ante Él comprenden que Dios, igual que regula con
soberana sabiduría el curso de las estrellas, guía el
curso de la historia, abajando a los poderosos y exal-
tando a los humildes. Y ciertamente, llegados a su
país, habrán contado este encuentro sorprendente con
el Mesías, inaugurando el viaje del Evangelio entre las
gentes.

10. Ante el belén, la mente va espontáneamente a
cuando uno era niño y se esperaba con impaciencia el
tiempo para empezar a construirlo. Estos recuerdos
nos llevan a tomar nuevamente conciencia del gran
don que se nos ha dado al transmitirnos la fe; y al
mismo tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría de
transmitir a los hijos y a los nietos la misma experien-
cia. No es importante cómo se prepara el pesebre, puede
ser siempre igual o modificarse cada año; lo que cuenta
es que este hable a nuestra vida. En cualquier lugar y
de cualquier manera, el belén habla del amor de Dios,
el Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca
que está de todo ser humano, cualquiera que sea su
condición.

Queridos hermanos y hermanas: El belén forma parte
del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe.
Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa
de la vida, nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el
amor de Dios por nosotros, a sentir y creer que Dios
está con nosotros y que nosotros estamos con Él, to-
dos hijos y hermanos gracias a aquel Niño Hijo de
Dios y de la Virgen María. Y a sentir que en esto está
la felicidad. Que en la escuela de san Francisco abra-
mos el corazón a esta gracia sencilla, dejemos que del
asombro nazca una oración humilde: nuestro “gra-
cias” a Dios, que ha querido compartir todo con no-
sotros para no dejarnos nunca solos.
 

FRANCISCO
Dado en Greccio, en el Santuario del Pesebre,

1 de diciembre de 2019
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Suportar sobre les espatlles 150 anys d’història d’una
entitat i 125 d’una romeria no és feina fàcil. És el que
fa en Ramon Graells Costa, 62, jubilat de Banc Saba-
dell, casat i amb tres fills, que presideix l’Acadèmia
Catòlica des de 2007 i organitza la Romeria a Mont-
serrat des de 2002.
Es va vincular a l’Acadèmia fa trenta-dos anys a través
del Grup d’Esplai La Teranyina al que anaven els seus
fills, Gerard i Biel i posteriorment la Maria del Mar. De
tarannà emprenedor, alegre i obert, de seguida es va
implicar en la comissió de pares de l’esplai. Després,
en assabentar-se que la co-
missió de la Romeria a Mont-
serrat quedava deserta, va
decidir prendre també aques-
ta responsabilitat i, des de
llavors, n’és el màxim orga-
nitzador.
Aquest any la Romeria és el
cap de setmana dels dies 7 i
8 de març i les inscripcions,
tant per anar-hi a peu com
en autocar o en tren, ja es
poden formalitzar a la secre-
taria de l’entitat cada tarda
de 17h a 21h.

—Què el va motivar a assumir una responsabilitat
amb més d’un segle d’història com la Romeria de
Montserrat?
—L’esperit de tradició. Jo ja n’havia sentit parlar de
ben petit als meus pares de la Romeria de Montserrat.
Ells la feien en autocar. Em va semblar que prenent
aquesta responsabilitat els feia un homenatge.
—Familiarment implicat amb Montserrat, doncs.
—Molt perquè, a més, un tiet meu va salvar el Sant
Crist de l’altar major. Era aprenent de forner del Mo-
nestir i va amagar, durant tota la Guerra Civil espa-
nyola, aquell Sant Crist, al forn del seu pare a Castellolí,
un poble sota El Bruc. Tres anys va estar aquell Sant
Crist, que és de Miquel Àngel, sota les cendres del
forn del meu tiet, per amagar-lo del vandalisme de la
FAI i la CNT. Els meus avis de Castellolí sempre van
tenir una devoció immensa per Montserrat. I jo passa-
va tots els estius a casa dels avis de Castellolí i cada
diumenge anàvem a missa a Montserrat que queda
molt a prop.
—Això l’engrescà a organitzar la Romeria?
—Això i el meu fill. L’any 1995, un bon dia se’m pre-

Ramon Graells, President de l’Acadèmia Catòlica
«L’Acadèmia té futur»

senta el meu fill de 13 anys, i em diu pare, dissabte
vaig a peu a Montserrat des de Sabadell i m’hi has
d’acompanyar. Li vaig dir que estàs boig? A peu???
—Ho va fer?
—Sí és clar (rient), quin remei! Em vaig llevar a tres
quarts de 5 del matí i au, a caminar 37 quilòmetres
dels quals els últims quatre són tot pujada. Aquest va
ser el meu primer contacte amb la Romeria a Mont-
serrat de l’Acadèmia Catòlica.
—I d’aquí a la presidència de l’entitat?
—Com a organitzador de la Romeria vaig entrar a la

Junta Directiva i des de la
Junta, de mica en mica, fins
a arribar a president.
—Per què es fan romeries
al segle XXI?
—Romeries se’n fan des de
temps ancestrals. El Camí de
Sant Jaume té segles i se-
gles d’història. De fet, no-
saltres el seguim sempre
aquest Camí per arribar a
Montserrat.
Però és que la Romeria de
Montserrat és també anti-
quíssima. L’any 1038 la gent
ja pujava a Montserrat per-

què se’ls curés el còlera, el tifus o altres malalties. Des
de, la llegenda que parla del trobament per atzar de la
imatge de la Mare de Déu cap al 800 fins a la guerra
del Francès, anys 1800 (a on es va arrasar el Monestir
per cert), les peregrinacions a Montserrat hi han estat
sempre presents. Des de la seva restauració, el 1893,
ja fa 125 anys seguits que fem la nostra Romeria amb
l’única excepció dels tres anys de la Guerra Civil.
—Però per què la seguiu fent?
—Purament per tradició. Sentim que hem de mantenir
la tradició. Ara bé, de les quasi tres-centes persones
que sortim de Sabadell o Vacarisses, a peu o en auto-
car, n’hi ha que van motivats per sentiments religio-
sos, d’altres per sentiments de natura, d’excursionis-
me... Els sentiments són diversos i tots s’han de
respectar.
—És una manera d’introduir en els nens el senti-
ment cristià de la vida?
—És veritat que el grup d’esplai La Teranyina està en
una entitat clarament confessional. I, certament, un
cop som a dalt de Montserrat, fem una vetlla de pre-
gària amb els nens. Ara bé, cada grup de monitors
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explica als nens el romiatge d’una manera diferent,
segons les seves pròpies conviccions. És això la rique-
sa de la nostra manera de fer.
—La Romeria és oberta a totes les confessions?
—I tant. Si ve una persona ortodoxa, no li direm pas
que no. Ni a una anglicana, ni a una musulmana.
Com Acadèmia Catòlica estem oberts a tothom. Aquí
hem tingut fins fa poc, l’Associació Cristiana Roma-
nesa Ortodoxa de Sabadell, que feien les seves cele-
bracions a la nostra Sala d’Actes.
—De fet, cediu els vostres locals a les entitats més
heterogènies. Des de practicants de tai-chi fins als
fotògrafs de Càmera Club, els jugadors d’escacs o
les senyores de la Dieta Ideal. Aquesta diversitat
extraordinària us converteix en Hotel d’Entitats?
—No m’agrada que ens comparin
a un Hotel d’Entitats. L’Acadèmia
Catòlica és una entitat social i, com
a tal, fa un benefici social a la ciu-
tat i als ciutadans.
—Amb quins criteris accepteu una
entitat o en rebutgeu una altra?
—Evidentment les entitats amb
afany de lucre no són acceptades.
El benefici social és imprescindi-
ble. Allotgem per exemple quatre
ONGS: Fundació Vicente Ferrer,
Mans Unides, Guinea Bisseau i Sid-
Moskitia d’Hondures i 8 entitats
culturals diverses, per tant, acollim
a tothom que aporti un benefici a
la societat. Els pessebristes aporten tradició, el grup
d’esplai valors als nens... Fins i tot vam estar a punt
de muntar un menjador social a proposta d’Ajunta-
ment, Bisbat i Monges de Calcuta.
—Què va passar?
—Ens van faltar metres, espai i personal. El projecte
era bonic i ens el vam plantejar molt seriosament, però
no va tirar endavant. Però estem oberts a tots: tenim
també una coral i una cobla sardanista i aquest mes
ha entrat l’Associació de jubilats de l’antiga Caixa
Sabadell, imagina’t!
—Els Pessebristes són l’entitat que us dona més vi-
sibilitat?
—Sí. Entre 18.000 i 20.000 visites cada nadal. Això és
molta gent i ens ajuda a conèixer l’Acadèmia com a
entitat. Però l’Acadèmia Catòlica és molt més que això
i volem que se sàpiga. Per aquest motiu, ara que fem
150 anys, entre d’altres actes, editarem una publica-
ció dins el Diari de Sabadell amb entrevistes a ex-pre-
sidents que ho expliquin.
—Teniu alguna incidència en la vida ciutadana de la
ciutat?
—I tant! Som a la Taula d’Entitats i tenim un repre-
sentant al Consell de Districte. Sí, sí, participem de la

ciutat i ens donem a conèixer. Entre altres coses, ens
donem a conèixer amb la Romeria.
—Quina diferència hi ha entre la vostra romeria i,
per exemple, la de la Fuensanta?
—Són pelegrinatges similars, nosaltres amb la Moreneta
i ells amb la Fuensanta o la del Rocío que també hi
tenim bona relació. Ens vam plantejar convidar-los a
tots a caminar amb nosaltres, però està estudiat que
una caminada amb tants quilòmetres amb més de tres-
centes persones ja no la domines. A vegades, per pujar
corriols o travessar rieres ja hem d’esperar vint mi-
nuts. Amb més gent se’ns desmarxaria tot.
—L’esperit de la Fuensanta és el vostre?
—Sí, és exactament el mateix. Una professió de fe cap
a una Verge i un sentiment de poble.

—Excursionisme i espiritualitat
lliguen bé?
—Jo diria que sí. La natura inspira
fe. Però la fe cadascú la viu a la
seva manera.
—Montserrat és màgica?
—Sí. Siguis o no creient, Montser-
rat és un lloc especial, únic. A tota
Europa les úniques muntanyes una
mica semblants són les de Meteora,
a Grècia. Des que Guifré el Pilós la
va elevar a la categoria de capital
mística de Catalunya, pels catalans
té un magnetisme impressionant;
és el gran entorn mític del país. Si
avui Montserrat té gairebé tres mi-

lions de visites anuals i més de 800 llits per pernoctar-
hi diàriament, és per alguna cosa.
—Quin és actualment l’objectiu de l’Acadèmia Ca-
tòlica com a entitat? Ha de créixer?
—Hem de modernitzar l’Acadèmia i actualitzar-la, però
també continuar exactament en la mateixa línia d’apro-
fitar els nostres locals pel benefici social a la ciutat.
—Teniu 200 socis. Cada dia sou més o menys?
—Anem mantenint el ritme d’altes i baixes com qual-
sevol entitat.
—L’Acadèmia Catòlica no està doncs en vies d’ex-
tinció?
—No perquè no només vivim de les quotes dels socis,
sinó també de les aportacions que ens fan les entitats
i aquestes sí que cada dia són més. Ara hem acollit un
grup de patchwork i un club de lectura i tots s’han fet
socis. De tota manera, els nostres estatuts són molt clars.
—Què vol dir?
—El gran llegat del doctor Fèlix Sardà i Salvany per-
durarà per sempre a Sabadell. Ell va cedir la seva casa
per ubicar-hi l’Acadèmia que és una entitat canònica
pública i així esperem i desitgem que es mantingui en
les futures generacions.

Víctor Colomer



ECUMENISME.
CAP A LA UNITAT DELS CRISTIANS?
L’ecumenisme és -segons una definició clàssica- la
tendència o moviment que intenta aconseguir la uni-
tat visible entre esglésies cristianes, separades històri-
cament des dels grans cismes. Des d’una altra pers-

ca en la voluntat explícita del Moviment Ecumènic de
Sabadell de treballar preferentment en col·laboració
amb altres entitats i institucions, al servei de la socie-
tat que l’envolta.

Cicle de conferències

14

pectiva l’ecumenisme ha de
buscar l’acció conjunta
dels cristians en la difusió
dels valors de l’Evangeli
perquè tothom pugui rebre
la Paraula sense els dubtes
que la divisió provoca.

En aquest sentit, el Movi-
ment Ecumènic de Saba-
dell es dedica, sobretot, a
promoure l’amistat entre
els individus que, cadascú
amb la seva identitat con-
fessional, fan via junts cap
a un retrobament el format
del qual només Jesucrist
coneix. Al voltant de la
taula del Moviment Ecu-
mènic de Sabadell es reu-
neixen, avui, anglicans,
evangèlics i catòlics, en un
treball que es basa en el
diàleg, el coneixement
mutu, i la pregària.

El cicle de tres sessions,
que sota el títol “Ecumenisme. Cap a la Unitat dels Cris-
tians?” el Moviment Ecumènic de Sabadell organitza
aquest mes de març conjuntament amb la Fundació
Bosch i Cardellach, representa un pas important en
l’esforç per difondre el significat que per a uns i per a
altres té la paraula “ecumenisme”. Esforç que s’emmar-

PROGRAMA

����	���������	���� ��!
–Què és l’ecumenisme?

P. Hèctor Vall, jesuïta, doc-
tor en Teologia Ecumèni-
ca.

����	����"#���	���� ��!
–De quin ecumenisme
parlem?
Francisco Cegarra, pastor
de l’Església Cristiana de la
Resurrecció-Centre Famili-
ar Cristià, comunitat evan-
gèlica a Sabadell.

����	���$����	���� ��!
Presentació llibre:
“El Moviment Ecumènic i
el Diàleg Interreligiós a
Sabadell (1961-2017)”.
M. Teresa Relat, autora.
Expresidenta del Moviment
Ecumènic de Sabadell i del

Grup de Diàleg Interreligiós de Sabadell.

Totes tres sessions tindran lloc a la nova seu de la
Fundació Bosch i Cardellach, carrer d’en Font, nú-
mero 1, Sabadell (Edifici de l’antiga Obra Social de la
Caixa de Sabadell).

 Nova seu de la Fundació Bosch i Cardellach,
al carrer d’en Font, n. 1, de Sabadell/Jaume Barberà



El diumenge 19 de gener, va tenir lloc la
Festa del Pessebre, el penúltim acte la tem-
porada pessebrística amb el repartiment
de premis al 92 Concurs Local de Pesse-
bres i la segona edició de la modalitat 2.0.
aconseguint una elevada participació de
132 pessebres presentats, en comparació
en edicions passades.
Festa que va tenir lloc al Teatre Sant Vicenç,
agafats de la mà de la Companyia l’Ou
Ferrat, integrada pel Rah-mon Roma, Oriol
Casas i en Werens que van teixir un espec-
tacle ple de música, històries i color seduint
a un públic molt jove i participatiu.
I per acabar el divendres 7 de febrer, ens
vàrem aplegar en un sopar al Bar de l’Aca-
dèmia, on es va fer un  reconeixement
públic al company  David Ossó, pessebris-

Fi de temporada
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ta. Es va anunciar l’artista que confeccionarà el cartell d’aquest proper
Nadal, en  Miquel Vallhonrat,  pessebrista veterà, la  reincorporació d’en 

Joan Carles
Capdevila, mes-
tre pessebrista i
figuraire.
I es va desplegar
una tela de gran
format que va
pintar en Werens
en directe dins
de l’espectacle
del dia de la
Festa del Pesse-
bre i que va ce-
dir a l’Agrupa-
ció, al·lusiva al
cartell que ell
mateix va fer per
l’exposició de
Caganers i Fi-
gures de pesse-
bre que va tenir
lloc l’any passat
al Casal Pere
Quart.
S’acaba la tem-
porada i en breu
s’iniciarà  la
propera.



Les colles de La Teranyina
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ELS ARKERS
Aquest passat mes de desembre, la colla d’Arkers de
l’Esplai la Teranyina vam representar com ja es tradi-
ció Els Pastorets, obra que versionem cada curs per tal
de donar-li un toc d’humor amb temàtica més actual.
Enguany vam donar un caire interdimensional al guió
original de Folch i Torres, introduint i variant-ne per-
sonatges per tal d’adaptar-ho al món de Rick&Morty,
una de les sèries de dibuixos animats del moment. És
per això que els pro-
tagonistes s’anomena-
ven Ricket i Mortelló,
o en Jeremies aparei-
xia en patinet elèctric
a l’escenari. Cal afegir
que l’obra representa-
va una metàfora de la
confusió entre la pro-
blemàtica moral del bé
i el mal, jugant també amb el fet que els protagonis-
tes anaven saltant de dimensió a dimensió, canviant
també els personatges que allí se’ls hi apareixien.
La colla d’Arkers vam preparar l’obra durant tot el
primer trimestre amb molta empenta i il·lusió, creant-
ne els decorats, aprenent a projectar la nostra veu i
perfeccionant la posada en escena, convertint-nos en
autèntics actors! 
És per això que ens va ser d’agrair veure la sala d’actes
de l’Institut Pau Vila de gom a gom i la magnífica
rebuda que el públic, del més petit al més gran ens va
donar. 
Altrament us convidem a totes i a tots a venir a veure
l’obra l’any que ve, que de ben segur que els nostres
companys us sorprendran amb uns Pastorets extraor-
dinaris!

ELS PICASSOQUES
Els Picassoques són una colla de l’Esplai La Teranyina,
formada per nens i nenes d’entre 5è i 6è de primària.
Aquest any els Pikas van aparèixer en un món domi-
nat per monstres que surten de nit.
Durant el primer trimestre van aconseguir trobar una
sortida a través d’un portal creat per un mineral molt
important.
Ara viatgen a través del portal per visitar mons i trobar-

ne un sense monstres
on poder-hi viure.
Cada mon és diferent
i junts estan aprenent
molt, van trobar un
que havia estat destruït
per una bomba atòmi-
ca i només hi havia un
supervivent que volia
jugar perquè es sentia

sol, un sense normes on van poder fer el que volien
però van veure que perdien el respecte entre els com-
panys i un altre amb moltes normes on ens van acabar
fent fora per culpa de les seves lleis.
El cap de setmana passat vam fer una excursió d’un
dia i vam anar a la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, vam jugar durant tot el dia amb uns personatges
estranys que no ens deixaven marxar. També vam
apadrinar una nova mascota, el nostre petit caragol
“Rolli” i vam fer un partit del Pitxi per acabar el dia.
Va ser un dia de moltes emocions, rialles i ximpleries,
però van marxar molt contents a casa.
Els Picassoques esperem continuar viatjant per tots
els mons de l’Univers per així continuar aprenent i
acabar de descobrir tots els misteris que envolten aques-
ta història.


