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a continuació també del suplement especial que ens va de-

dicar el Diari Sabadell el passat 24 de desembre, ens decidim a publicar la primera revista daquest any 2021.
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van reprenent les seves activitats. A tall de recordatori, a la portada
hi teniu un diorama de la seva majoria i en el seu interior, una relació complerta amb les activitats de cadascuna, els seus objectius
i el seu dia a dia. Amb aquest numero pretenem fer-lis el corresponent homenatge que es mereixen.
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amb Montserrat, que la propera serà si Déu vol el cap de setmana
dels dies 5 i 6 de març de lany 2022. Esperem que llavors les coses
ja shagin normalitzat.
Per últim també comunicar-vos que lany 2020 no vàrem celebrar la
corresponent Assemblea General de Socis. Esperem properament celebrar-la junt amb la daquest any 2021. Us nenviarem prèviament
la convocatòria, amb el seu corresponent ordre del dia
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Càmera Club
Lany 1945 un grup damics aficionats a la fotografia
que es reunien al desaparegut i històric Café Español
de lavinguda 11 de setembre (en altres èpoques
Avenida del Ejército Español), davant lHotel Urpí, van
decidir fundar un club de fotografia que es va acabar
convertint en associació el 1949: naixia Càmera Club
Sabadell, essent-ne el seu primer president el Sr. Josep
Vila Rius (1949-1950).
Tot i que en els inicis lintercanvi dexperiències i la
compartició de coneixements fotogràfics no era freqüent entre els socis, amb el temps es van anar organitzant noves activitats perquè tothom pogués aprofundir i millorar en aquesta seva afició, com ara el
concurs social, petits cursets i xerrades sobre diferents
àmbits (des de nocions bàsiques per a principiants fins
a tècniques dil·luminació o de revelat), així com exposicions de lobra daltres fotògrafs, tant professionals com aficionats, per conèixer i divulgar nous estils i visions fotogràfiques; una dinàmica que ha
continuat fins als nostres dies i que sha ampliat amb
daltres activitats com ara la fotografia destudi i les
sortides fotogràfiques.
Ja des dels seus orígens, a més de fer difusió de la
fotografia, un dels objectius de Càmera Club Sabadell
és el dobtenir i preservar un registre gràfic de levolució de la nostra ciutat, tant a nivell urbà, arquitectònic, patrimonial, com social i cultural en les seves
branques més diverses.

I també participar i fer-se més visible en la vida cultural de la ciutat.
Així, des del 2009, durant el mandat del Sr. Josep
Sanmiquel Urgelés (2005-2010) simpulsa lanomenada Gimcana Fotogràfica de la Festa Major, amb la
qual Càmera Club participa de la festa gran de Sabadell
combinant fotografia i vida ciutadana. Del 2010 al
2013, és el Sr. Enric-Sebastià Invers qui la consolida
institucionalitzant aquesta activitat que se segueix
celebrant fins avui.
Des de labril del 2013 és al capdavant de lentitat el
Sr. Andreu Soler Monells, i aquest mateix any es crea
el Plató Fotogràfic de Festa Major, on tots els sabadellencs i visitants que sapropin a lAjuntament de la
ciutat poden venir a conèixer-nos i fer-shi una fotografia de record.
A Càmera Club Sabadell procurem no oblidar el caire
associatiu que el va fer néixer, i emfatitzar aquest vessant humà i socialitzador que ha estat llavor del teixit
associacionista del nostre país i que lha fet ser el que
és. Perquè creiem en la cultura per aconseguir una
societat dinàmica i lliure, fent dassociacions com la
nostra un organisme viu.
És per això que, setanta anys després, seguim reunintnos a la nostra seu per parlar de fotografia (i de tot!)
per compartir afició i companyia.
Càmera Club Sabadell, octubre 2020

Dones en lEsglésia
Què pretén el nostre Col·lectiu?

Volem ser un grup de reflexió i dacció, conscient de
la importància que té, o hauria de tenir, per a la comunitat eclesial, laportació femenina, per poder enriquir-la, en igualtat de condicions que el baró, i amb
el dret que ens dóna la nostra pertinença al Poble de
Déu. Per tant com a membres de la comunitat cristiana, volem intervenir en la seva marxa en el món.
Volem viure la fe de manera adulta i responsable, amb
esperit lliure, crític i constructiu. No pretenem però
perdrens en interpretacions complicades de les lleis
eclesials fetes per homes i al seu servei, sinó que el
nostre treball està encaminat a desbloquejar la situació marginal en què lEsglésia manté les dones i que
contrasta negativament amb els avenços científics i

socials i amb la mentalitat del nostre temps.
A Sabadell:
Ens reunim els primers dimarts de mes als locals de
lAcadèmia. Cada any programem un curs obert a tothom, doctubre a juny, amb el títol genèric de Pensem i parlem lliurement dins de lEsglésia. Les sessions són els tercers dimarts de cada mes, a 2/4 de 8
del vespre al casal Pere Quart, excepte algun que fem
juntament amb lAcadèmia Catòlica que té lloc a la
seva seu i en dijous.
També fem sentir les nostres opinions a la premsa i
allà on ho requereixin les circumstàncies. I participem
en actes organitzats per lAjuntament, com ara el dia
internacional de la Dona i el Dia del maltractament de
la Dona.
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No et jubilis de la vida
Quan arriba el moment de viure els resultats de la vida que hem viscut,
Cal fugir del desencís i la comoditat.
La maduresa ens dóna uns signes positius de capacitat...
Dacceptació de la nostra edat.
Dadaptació per a saber viure el moment històric de la Societat.
Dequilibri, experiència i amor amb els qui ens envolten.
De superació, col·laborant sense nostàlgies del passat.
De presència testimonial en el nostre entorn.

NO PODEM ABDICAR

SITUEM-NOS EN ELS NOUS TEMPS

De viure

No aïllant-nos

De compartir

Obrint-nos

I per tant hem de compartir i posar en comú els propis afanys i projectes.

Aportant la nostra experiència a la pluralitat actual.

Destimar

Donant sentit a la vida de ser útils a Déu, a lésser humà
i a la societat.

Dintre el nostre bagatge de coneixements, experiència i posició econòmica.

Establint contacte amb els altres, ajudant-nos mútuament en grup,
per tal de créixer en la personalitat i avançar, junts,
en el testimoniatge, lacolliment el servei en lentorn
de la Societat davui dia.

Romeria de Sabadell a Montserrat
La primera notícia que en tenim data del 1514.
Posteriorment al 1892 hi va haver la seva restauració.
Es duu a terme, tradicionalment, durant el segon cap
de setmana del mes de març.
Comença el dissabte de matinada amb la sortida a peu
dels peregrins, i continua diumenge amb la sortida
dels autocars des de les diferents parròquies de
Sabadell. Shi pot inscriure tothom que vulgui, sigui
o no sigui soci de lAcadèmia.
Cal destacar la Vetlla de pregària, el Via-Crucis amb
els Portants del Sant Crist de diferents parròquies de
Sabadell, el recital de la Coral a laltar major de la
Basílica, lofrena del Ciri votiu de la ciutat, que segueix
la tradició i el compromís de Vot de Poble, que els
Consellers de la Vila varen fer en nom dels nostres
avantpassats i la Missa solemne del diumenge a la
tarda. Lany passat 2020, es va combinar el viatge en
autocar i cremallera com ja vàrem començar fa sis
anys. Hi van participar persones de diferents sectors i
parròquies de Sabadell i Barberà el Vallés de totes les
edats.

Entre els diferents actes organitzats en destaquem:
-La pregària de dissabte a la tarda dels nens de lesplai al cambril de la Mare de Déu.
-La vetlla vespertina organitzada pels joves el dissabte
a la nit.
-El concert ofert per la Coral, a laltar major de la Basílica.
-El via-creu a laire lliure per les estacions de
Montserrat, organitzat per els portants del Sant Crist.
-El dinar de germanor de diumenge al migdia.
El diumenge a la tarda el nostre bisbe, Monsenyor
Josep Angel Saiz Meneses, va concelebrar la santa
missa junt amb diferents capellans de les parròquies
de la Zona Pastoral de Sabadell.
Seguint la tradició, prèviament lAcadèmia Catòlica va
oferir el Ciri Votiu al Pare Abat de Montserrat amb la
presència de tots els feligresos.
Esperem continuar com cada any sense interrupció, a
aquesta cita tan important i arrelada de la nostra ciutat, i així mantenir viva la tradició dels nostres avantpassats.
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Mans Unides de Sabadell
Mans Unides neix en làmbit estatal lany 1959. Es
constitueix a Sabadell lany 1972. Lany 1982 va traslladar la seva seu a lAcadèmia Catòlica, i des daleshores en forma part daquest elenc dentitats sabadellenques que donen vida i raó de ser a lAcadèmia. Una
institució, que al llarg del temps i malgrat totes les
dificultats i esdeveniments, ha estat sempre un referent a la ciutat.
A lAcadèmia Catòlica, Mans Unides se sent molt ben
acollida i identificada pel seu caire cultural, social i el
seu treball intens de suport a les tradicions de Sabadell.
Lobjectiu ferm de Mans Unides és la lluita contra la
fam, la deficient nutrició, la misèria, la malaltia, el
subdesenvolupament i la manca deducació en els
pobles del Sud. Així mateix, el compromís amb la
qualitat i transparència com a valors institucionals
davant la nostra societat que diposita la confiança en
tots nosaltres.
Mans Unides de Sabadell, està constituïda per voluntaris que treballen en dues línies: la sensibilització,
donant a conèixer i denunciant lexistència de la fam,
la pobresa, les seves causes i les possibles solucions;
i en la cooperació al desenvolupament, reunint mit-

jans econòmics per finançar programes i projectes de
desenvolupament integral.
Tots els programes i projectes estan relacionats amb
lagricultura, la salut, leducació, la integració social i
lempoderament de la dona. En tots ells, es fomenta
la participació de la població beneficiària, ja que la
seva implicació és indispensable per la sostenibilitat
de la iniciativa.
La feina dels voluntaris es desenvolupa principalment
preparant diverses activitats a la ciutat de Sabadell,
amb la finalitat de fer visible les realitats en què es
troben les persones dels pobles del Sud, les injustícies que afronten, així com els estils de vida que des del
Nord dificulten el canvi necessari per crear un futur
millor.
Els voluntaris, socis, col·laboradors i amics de Mans
Unides, vetllem intensament perquè cada persona,
visqui on visqui, gaudeixi duna vida digna.
Mans Unides de Sabadell felicita de tot cor a lAcadèmia Catòlica per aquests 150 anys de treball al servei
de la nostra societat, i considera que és un gran tresor per a la ciutat de Sabadell.

Aplec de Togores
Organitzen cada any lAplec de lermita de Togores, i
és lúnic aplec (apart del de la patrona de la ciutat) que
sha mantingut i es manté al llarg dels anys amb remarcable concurrència. La seva organització sempre
ha estat a càrrec de lAcadèmia. Se celebra el darrer
cap de setmana del mes de maig, amb diversos actes,
tant de tipus religiós com lúdics i musicals, tant per
adults com per la mainada.

La casa i lermita del mateix nom existeixen des de
1.323. Situades en els rodals de Sabadell. Si bé durant molts anys formava part del terme municipal de
Sant Pere de Terrassa, el 1.904 es va annexionar a
Sabadell. La celebració de laplec fa que els assistents
puguin conèixer, per una banda, la bellesa, la natura i
riquesa dels rodals de Sabadell, i per laltra, saber del
seu passat agrícola i pagès.

6

Agrupació de Pessebristes de Sabadell
Entitat, sense ànim de lucre, creada l´any 1941. LAgrupació va néixer amb el propòsit dorganitzar un
concurs de pessebres; construir un pessebre social; i
organitzar cursets, conferències i excursions per millorar la formació dels pessebristes. Eren temps molt
difícils, atesa la situació política del moment, per a una
entitat que es volia independent.
El pessebre social va donar pas, el 1977, amb motiu
dorganitzar-se a Sabadell la 8a Trobada de Pessebristes de Catalunya, a la primera exposició col·lectiva de
pessebres a la ciutat, al Casal del Centenari ubicat a la
Rambla. A la Rambla shi estigué tres anys. I el 1980
lAgrupació sinstal·la al primer pis de lAcadèmia
Catòlica. I el Nadal de 1987 ja definitivament al segon pis.
Des del seu inici, amb perseverança i tirant endavant
una feina incansable, lAgrupació no ha abandonat mai
lobjectiu de conservar i fomentar el pessebrisme a la
ciutat de Sabadell. I també, ha donat i dona a conèixer la bella tradició nadalenca de fer el pessebre fora
de la nostra ciutat. El concurs es continua organitzant
cada Nadal.
La nostra entitat és membre fundador de la Federació
Catalana de Pessebristes.
Es nodreix duna cinquantena de pessebristes actius
que any rere any es fan càrrec de bastir la quarantena
llarga de diorames que formen lexposició, i també els
pessebres que es fan fora de lestatge social.

QUÈ FEM

Una exposició de pessebres cada Nadal al nostre es-

tatge social.
Des de fa uns anys, lAgrupació basteix el pessebre de
la ciutat.
Col·laborem amb altres entitats pessebrístiques, aportant pessebres a exposicions que organitzen.
Es fan pessebres a alguns començos, entitats i parròquies.
Es porten a terme activitats per divulgar i ensenyar a
bastir un pessebre. Aquestes activitats estan adreçades tant a pessebristes novells com a aquells que volen aprofundir o millorar tècniques. En destacarem
els tallers de construcció de pessebre de diorama i
pessebre popular, de modelatge de figures de pessebre i de construcció amb poliestirè. I les xerrades sobre perspectiva, pintura i il·luminació.
El 2014 es crea el gegant Llucià. De llavors ençà sha
convertit en un ambaixador dels pessebristes. Col·labora en festes majors de la ciutat i rodalies.
El febrer de 2019 dos nous personatges virtuals en
forma de ratolins, s´instal·len a la Borriana i fan de
reporters de les activitats dels pessebristes. També
conviden a llegir als més menuts i donen consells
d´higiene dental.
Lèpoca més intensa de feina de la nostra Agrupació
comença a finals destiu i sallarga fins a finals passat
Reis. Els últims anys, shan aprofitat els mesos de
menys activitat per organitzar algun curset i alguna
xerrada adreçada principalment als pessebristes que
col·laboren a lexposició. Aquestes activitats shan
obert a altres entitats pessebrístiques. I han tingut
bona acollida. Així anem estrenyent lligams.

Associació Sabadell Memorial (ASM)
Associació sense ànim de lucre que vetlla per lenaltiment, defensa, conservació i millora del patrimoni
històric, urbanístic, cultural, arquitectònic i tecnològic de la ciutat. Lentitat fou creada lany 2005, amb
la finalitat dagrupar aquells ciutadans de Sabadell
preocupats per la preservació i millora del Cementiri
Municipal, conjunt monumental de gran valor artístic, arquitectònic i espai on es fa present la nostra
memòria històrica, Una de les primeres tasques que
es va fixar lASM fou la de lluitar, enfront de ladministració municipal, per la reducció de les taxes abu-

sives de renovació de concessions de les sepultures del
cementiri de Sabadell.
A banda daquestes activitats, lAssociació Sabadell
Memorial, treballa igualment per fomentar la presència
a tota la ciutat de monuments, plaques i carrers, que
recordi a propis i estranys, els fills il·lustres de la Ciutat, col·laborant amb totes aquelles entitats que socupen del Nomenclàtor, amb lobjectiu que la Ciutat de
Sabadell reflecteixi en els carrers, places i edificis, la
seva història i les seves arrels, vetllant per la defensa
del patrimoni històric de la Ciutat.
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Tai Chi Taoista - Força, flexibilitat, calma
Els antics xinesos creien que la veritable salut sarriba
quan cos, ment i esperit treballen junts en harmonia.
Les arts del Tai Chi Taoísta sorgiren de esta tradició
i constituïen una manera de desenvolupar un cos fort,
però també flexible, equilibrat i enèrgic; una ment
tranquil·la i clara, a la vegada que creativa i dinàmica;
un esperit lleuger i pacífic, i a la vegada resistent.
Les arts del Tai Chi Taoísta combinen el estirament
profund con tota una gama de moviments i girs continus de la columna vertebral. Exerciten tota la fisio-

logia, incloent els sistemes muscular, esquelètic i circulatori, així como tendons, articulacions, òrgans i
teixit connectiu. En lloc de dependre de la tensió i el
desenvolupament del teixit muscular dur, aquestes arts
desenvolupen un cos relaxat i fort en els nivells més
profunds.
Els suaus moviments interns equilibren tot el cos i
exerceixen un efecte calmant sobre la ment.
Les arts del Tai Chi Taoísta son veritablement una
meditació en moviment.

Coral La Industrial
Som La Industrial la coral més antiga de Sabadell, des
de lany 1887 en que començà, no hem parat de cantar. La nostra agrupació nasqué al segle XIX, dins el
corrent social i musical empès per Anselm Clavé, que
era lideal cultural i catalanista per agermanar el poble treballador, fou el cant del poble per al poble, lart
musical a labast dels obrers, i era també una societat
dajuda mútua.
Sobrevisqué a la guerra, als canvis de costums i al pas
a coral mixta lany 1981. Ha actuat en moltíssims llocs

i sha creat un prestigi per la qualitat del seu cant.
Actualment és na Rosa Maria Sanromà qui presideix
lassociació de la Coral, i el seu director musical és en
Roger Pérez, el seu bon mestratge és garantia de la
nostra qualitat.
Assagem a lAcadèmia Catòlica cada setmana, pel plaer
de cantar, per aprendre a cantar i per conèixer bells
cants.
Amb els nostres concerts, oferim el nostre art musical
a tothom, perquè gaudim fent gaudir.
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Sant Cristòfol
El 10 de juliol de lany 1918, un grup dentusiastes (21)
de lautomòbil (cotxes) decideix de beneir el primer
cotxe a Sabadell, era un Escat propietat del Sr. Jaume
Viadé i Bachs, President de la que seria (quatre anys
mes tard) la SOCIEDAD RECREATIVA DE SAN CRISTÓBAL. La benedicció va ser a la Tenència de la Rambla.
El 15 de juny de lany 1922, aquest grup de professionals de lautomòbil (ara ja, hem mes de cinquanta
socis) decideixen de legalitzar lEntitat i els seus Estatuts.
Lany 1931, saprova en Assemblea, el canvi del nom,
per el de: MUTUA DE SOCORROS AUTO MOTORISTA.
I acabada la guerra, el gener de 1939 es imposat el
nom de MONTEPIO DE CONDUCTORES.
Des dels seus inicis, la Festivitat del Patró dels Xofers
(10 de juliol) sha celebrat sense interrupció (excepte,

durant la guerra).
Lany 1999, el Montepío de Conductors de Sabadell,
suneix al de Barcelona i daltres Montepíos, per fundar en endavant, la: Mutual de Conductors.
Deixant de celebrar, a partir daquesta data, la Festa
de la Diada del Patró dels Conductors i Conductores,
cada any, el 10 de juliol, dia de Sant Cristòfol.
El 26 de maig del 2001 al local social del carrer
Covadonga nº 171, es va crear la Societat Recreativa
Amics de Sant Cristòfol i es va recuperar la celebració
de la festivitat amb la benedicció de cotxes a càrrec
de Mn. Jordi Sotorra a la Parròquia de Sant Salvador i
així ha sigut fins el 2019, ja que aquest 2020 pel trist
tema de la COVID, sha tingut daplaçar al 2021 que
esperem puguem celebra-ho com cada any.

Esplai La Teranyina
El Centre dEsplai La Teranyina, som una entitat que
va néixer lany 1983 i formem part del grup desplais
de MCECC de la Pere Tarrés. Des daleshores joves monitors i monitores han passat per lesplai per tal de
transmetre la passió per la natura i loportunitat de
fer créixer a infants i joves dentre cinc i setze anys
amb els valors dun esplai. Ens trobem a lAcadèmia
Catòlica, situada al centre de Sabadell, i és allà on
desenvolupem la gran majoria dactivitats.
La principal finalitat de lesplai és éducar en el lleure:
treballar a través de jocs, contes, històries i activitats
fantàstiques, per tal de contribuir al creixement i la
formació integral dels infants i joves, fomentant la
seva convivència, lesperit crític i la responsabilitat

Dins de La Teranyina es treballen molts aspectes amb
diferents grups de persones. Enguany, però, tenim uns
objectius ben marcats a seguir per tal que la convivència amb tothom sigui la millor possible.
-Esmenar el tracte amb les nostres famílies. Doncs elles
son un dels punts centrals que sostenen lesplai
-Mantenir la relació amb lAcadèmia. Es una entitat
molt atenta, agraïda, a la que devem molt gràcies a
les zones que ens ofereixen per poder educar als nostres infants i per divertir-nos cada dissabte.
-Emfatitzar amb la natura. Realitzant més activitats a
laire lliure i prendre consciencia del nostre entorn.
-Fomentar el reciclatge. Volem impulsar lacció de reciclar juntament amb la de reduir i reutilitzar materials.
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Cobla Comtemporània
Lany 1995, il·lusionats i engrescats amb lànim de fer
noves i diferents aportacions, vam crear la cobla Contemporània. Durant aquest temps la Contemporània ha
difós una manera de fer música del tot innovadora, acceptada àmpliament pels programadors i el públic en
general. Les actuacions en directe es caracteritzen per
laproximació de públic molt divers i heterogeni, dels
nens atrets pel confeti, de les mares i els pares, dels
sardanistes, dels curiosos... Sens dubte, el Sardaxou
de la Contemporània no deixa a ningú indiferent.
Sardaxou és fer de la sardana una festa. En les actuacions, els de la Contemporània coreografiem i animem
fent gresca i xerinola. Hi podeu trobar molt confeti,
barrets, escuma, globus..., amb lànim constant dinnovar. La música sempre és el fil conductor amb el qual
sengresca a tot el públic. Components i col·laboradors
de la Contemporània agafen les partitures musicals més
conegudes, les arrangen al ritme i el tempo característics de la sardana i les interpreten amb els instruments
més singulars del país.
Els projectes ens apassionen. Confinats és la creació del
2020, en aquest espectacle hi podreu trobar tonades que
shan fet famoses durant el confinament de la pandèmia, en format sardana. Festa Major(2020) inclou els
grans èxits dels 25 anys dexistència de la formació. Llatí
(2018) els ritmes llatins com el reggaeton, el bolero, la
salsa, la bossa nova, la música tropical, el merengue, la
batxata, en format de sardana; Rock (2017) la guitarra
elèctrica amb la cobla; .Cat (2014) les melodies populars i tradicionals catalanes; TV (2013) les sèries i sintonies de la televisió; +Líric (2012) la segona part de les
versions dòperes, sarsueles, napolitanes i cuplets catalans; Lírics (2011) el retrobament amb Pep Ventura, les
òperes, les sarsueles i les napolitanes; Més Stius (2010)
la segona part de les cançons de lestiu; Stius (2009) la
primera part de les cançons de lestiu; Més Films (2008)
la segona part del cinema; Films (2007) la primera part
del cinema; Circum! (2006) una volta pel circ; Bestial
(2005) la recreació del món animal i Sardafòrum (2004)
un viatge per la cultura universal. La fàbrica creativa de
la Contemporània no para mai.
A més de la part més festiva, la Contemporània té el
segell propi de ser lúnica formació de cobla que inclou
únicament compositors vius en el seu repertori. Anualment renovem les sardanes que interpretem amb les
darreres estrenes. Fidels a les arrels del nostre nom, els
Contemporanis són el pilar de les nostres actuacions.
Interpretem compositors totalment desconeguts.
La Contemporània ha obert el món de la cobla i la sardana en àmbits generalistes de comunicació: RAC1 amb
És Nadal al Món de Jordi Basté des del Palau de la Mú-

sica Catalana de Barcelona, Versió RAC1 On Tour i Versió RAC1 de Toni Clapés i lEspecial 11 de Setembre a
La Primera Pedra de Jordi Margarit; 8TV amb La Via
Làctia de Jordi González; TV3 amb Els Matins de Josep
Cuní, Els Matins de la Núria Solé, El Club dAlbert Om i
La Festa dels Súpers; Xarxa TV amb Al Cap del Dia de
Vicent Sanchís. Ha participat en la desena entrega dels
Premis Ràdio Associació de Catalunya i en els III Premis
Gaudí de lAcadèmia del Cinema Català, a la Festa Nacional de Colòmbia 2013 al Fòrum de Barcelona i a La
Patum de Berga. Ha sonat també en el Piromusical 2009
de les Festes de la Mercè de Barcelona. Lany 2018 la
Contemporània va navegar en una embarcació per lEstany de Banyoles, en motiu de lacte reivindicatiu de
Sardana per la Llibertat, on més de 12.000 persones hi
van participar envoltant lestany amb una gran rotllana
sardanista.
La Contemporània és una cobla solidària. Anualment
participa actuant en lencesa despelmes pels volts de
Nadal de Mans Unides (ONG). Ha actuat altruísticament
a lHospital de Sant Joan de Déu de Barcelona i en dos
concerts benèfics a favor de la investigació de la
fibromiàlgia i de la síndrome de la fatiga crònica en el
Saló dactes de lHospital de la Vall dHebron de
Barcelona.
LObra del Ballet Popular ens va atorgar el Premi a les
Iniciatives Renovadores 2004, la Federació Sardanista de
les Comarques de Lleida ens va atorgar el Premi Rotllana 2011 per laportació festiva a la sardana i Sabadell
Sardanista ens va atorgar el Premi al Mèrit Sardanista
2020 pel nostre treball i llarga dedicació vers la sardana.
Des de la Contemporània portem a terme una destacable
tasca dedició discogràfica, amb nou col·leccions engegades i 37 discs editats: Sardaxou on enregistrem les
versions a ritme de sardana de la Contemporània, editades en onze compactes; Festa Major per donar a
conèixer les sardanes més engrescadores, editada en un
compacte; Contemporanis és una tria deliberada de
sardanes dautors vius, editades en nou compactes;
LAudició on es reprodueixen sardanes senceres, editades en cinc compactes; Fent Amics senregistra conjuntament amb una altra formació musical, editades en
tres compactes; Èxits.0 on es recullen les peces més
populars, editades en tres compactes; Dedicats amb
la qual hem ofert a tot aquell que desitgi enregistrar la
seva sardana la possibilitat de patrocinar una part de
lenregistrament, editades en tres compactes; Tocats
és una recopilació de tots els enregistraments que shan
fet, i és per commemorar un aniversari de la formació,
editada en un compacte; Ballem és el recull de balls
de saló, editada en un compacte.
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Fundació privada Sid Moskítia
El 1986 el missioner sabadellenc, Josep Aguilà, va
arribar a la Moskitia hondurenya per col·laborar en la
missió catòlica dels Pares Paüls. Allà es va trobar amb
una població empobrida i sense recursos per cobrir les
seves necessitats bàsiques. Aviat en Josep Aguilà es
va plantejar el seu treball més enllà de l´atenció a la
Parròquia i va començar a posar en marxa varis projectes d´ajuda en l´àmbit de l´alimentació, la sanitat i
l´educació.
En els últims anys ha construït una biblioteca com a
suport als estudiants de la zona ja que l´escola d´allà
quasi no té material; i està treballant en ledificació
duna escola doficis que està en fase dacabar; a part
de nombroses ajudes a malalts que necessiten medi-

caments o s´han de traslladar a la ciutat si estan més
greus i, per descomptat, ajudes a les famílies més necessitades. Actualment també hi ha un grup de dones
que han après a fer xocolata amb el cacau de la zona
i així poder-lo comercialitzar, a més de lartesania autòctona, amb la finalitat dobtenir uns ingressos addicionals.
Per poder portar a terme totes aquestes ajudes, el 1996
es va fundar aquí Sabadell lONG SID Moskitia que a
base de les aportacions del socis i les molt diverses
activitats que organitza, impulsades per un grup de
voluntariat, recolzen les demandes que va prioritzant
en Josep Aguilà, des daquesta zona dHondures tant
necessitada.

Amics dels Goigs
Amics dels Goigs de Sabadell, associació cristiana fundada a finals del segle passat, tenia com a objectiu la
creació literària, gràfica i musical de fulls volanders,
perquè els fidels i confraries, lloessin, cantant o resant
en les capelles, esglésies, ermites, monestirs, catedrals
i santuaris, a Jesucrist en els seus atributs i devocions,
a la Santíssima Trinitat i en les advocacions a la Mare de
Déu, en els Sants, Santes, Beats i Beates, i goigs profans.

Aquesta preciosa tradició, fortament arrelada en els
Països Catalans i pràcticament única en el món, comença a redós del S. XIV. Un dels primers goigs coneguts el podem trobar en La ballada de Goig de Nostra Dona en vulgar català ball rodó en el LLIBRE
VERMELL de Montserrat. Poc a poc es van estenent fins
arribar des del Rosselló fins a Alacant, des de Ses Illes
fins a la franja de Ponent.

Associació Guinea Bissau
L«Asoc. de Guinea Bissau y simpatizantes de Sabadell»
(ASOCGBSS) és una associació dàmbit local sense ànim
de lucre que té com a objectius fonamentals la defensa dels drets dels immigrants i dels seus desdendents,
així com de les minories ètniques fomentant lexercici de la plena ciutadania a través del desenvolupament
de la solidaritat entre els membres de la societat, posant latenció en la lluita contra el racisme i la xenofòbia per tal de conseguir una plena igualtat i un respecte integral dels drets humans.
LAssociació de Guinea Bissau de Sabadell forma part
de la Federación de las Asociaciones de ÁfricaNegra
de Sabadell y Catalunya, i hem pogut cohesionar i

dinamitzar altres entitats de colectius africans,que no
estaven passant pel seu millor moment, com la
Asociación de Malienses Residentes en Sabadell y el
Vallès de Mali, la Asociación Egbe Isedale Omo Yoruba
de Nigèria, la Asociación Para la promoción de la Agricultura y la Educación del pueblo de Harr de
Mauritània i daltres colectius de gent jove com la Nova
Generació de ÀfricaNegra de Catalunya.
Aquestes associacions formen part de diferents confessions religioses i estem molt contents de poder
formar part duna de les institucions més antigues de
la ciutat com és la Acadèmia Catòlica de Sabadell i fer
part de la seva història.
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Moviment Ecumènic de Sabadell (diàleg intercristià)
El MOVIMENT ECUMÈNIC DE SABADELL té com a
objectiu primordial lenfortiment dels llaços damistat entre persones i confessions cristianes en vistes a
un futur retrobament, la forma del qual caldrà anar
definint amb afecte, tenacitat, i amb molta pregària.
A tal fi, la paraula clau és DIÀLEG.
En efecte, El MOVIMENT ECUMÈNIC DE SABADELL
dedica les seves reunions de treball, doctubre a juny,
a tractar assumptes ecumènics de caràcter doctrinal:
què és lecumenisme, quina és la seva història, quins
són els avenços més importants que shi han produït,
com hem denfocar el futur, etc. Però també es mou
en làmbit de lecumenisme social. Així, després de
mesos de recerca, vam publicar al juny de 2019 un MANIFEST SOBRE LA POBRESA, referit a Sabadell, que es
va divulgar pels mitjans de comunicació. Enguany,
tenim previst parlar decologisme des duna perspectiva cristiana. Daquí ve que al nostre nom, MOVIMENT ECUMÈNIC, haguem afegit el cognom DIÀLEG INTERCRISTIÀ.
Daltra banda, el curs 2020-2021, que estarà condici-

onat per la pandèmia de Covid-19, veurà com aprenem a adaptar-nos a les noves tecnologies: trobades
per videoconferència, presència a les xarxes, i difusió
al públic, en forma digital, de les nostres activitats.
Continuarem impulsant la celebració la PREGÀRIA PER
LA UNITAT DELS CRISTIANS, que és el principal acte
públic del nostre calendari, dedicarem un temps a la
millora de lorganització interna, i, tant com sigui
possible, a la incorporació de nous membres que ens
han de permetre assegurar tant el futur de lentitat així
com la seva diversitat confessional.
Finalment, convé saber que els recursos econòmics per
al desenvolupament de les nostres activitats provenen
de petits donatius voluntaris que es destinen exclusivament al diàleg intercristià. I que el MOVIMENT ECUMÈNIC DE SABADELL, seguint des del 1984 les petjades del CENTRE ECUMÈNIC DE CATALUNYA, la casa
mare, el formen persones que es representen a sí
mateixes i a la seva pròpia identitat cristiana remant
en una mateixa direcció perquè el món cregui (Evangeli de Joan 17,21).

Dieta Ideal
La nostra missió és ajudar al màxim de persones que
necessiten perdre pes a millorar la seva qualitat de
vida, guanyant autoestima i optimisme.
La majoria de gent que ve a Dieta Ideal és perquè ha
vist l´evolució progressiva de pèrdua de pes d´un amic
que l´ha parlat molt bé de nosaltres. Gent que aconsegueix aprimar-se amb receptes sanes, equilibrades,
fàcils i divertides; i que aprenen a no recuperar el pes
perdut.
Motivem a cuinar tot seguint la dieta mediterrània
amb tot el seu ventall de característiques: alimentació variada, equilibri de macronutrients i receptes fàcils casolanes. Tot això sense utilitzar batuts, laxants
ni diürètics.
És necessari assistir a les reunions cada setmana. La
motivació que s´obté reviu amb força en tornar a la
setmana següent, fer el control de pes i veure els resultats. Assistir a les reunions és la clau per sentir-se

sempre recolzat. Ensenyem a les persones a cuinar
plats fàcils, deliciosos, i amb una bona presentació
perquè tota la família vulgui menjar el mateix, i així
no sentir-se a dieta. Fem que la gent s´ho passi bé,
gaudeixi, aprengui i rigui.
L´alimentació sana és la clau per a sentir-nos amb
energia i poder millorar els nostres paràmetres mèdics. Aconsellem fer exercici i cada persona dins de les
seves possibilitats. Recomanem fer-se un control
mèdic i analítiques abans de començar la dieta. Les
millors satisfaccions que rebem és quan els clients ens
expliquen com ha baixat el colesterol, el sucre... així
com les felicitacions del seu metge de capçalera.
Nosaltres no creiem en dietes miraculoses sinó en el
dia a dia, en el canvi d´hàbits i en evitar l´efecte rebot. Ens preocupem que una vegada perduts els quilos necessaris, es mantingui el pes saludable al llarg
dels anys. Aquest és el nostre èxit.
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