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

���� ���� ���� �	�	



�������� 	�
��
�����������	�������

Sumari Editorial

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


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

$%)�

*01	,�	�2���	�	
(,3,�+($�1	�42�������	��	������

��5�6�������������������	�	777��������������������

*�89����:1	*�89����	
�����9�	��,�	�	��89����������96;�������	�	)�8�	�;�	+�"#��!�"�	�	)�����21	!	

s comuniquem que el proper dimarts dia 22 de juny, celebra-
rem a la nostra Assemblea General de Socis, a on us hi ofe-
rirem un ampli informe de les activitats més rellevants deU

l’Acadèmia, que s’han dut a terme durant l’any passat 2020 i aquest
primer semestre del 2021. En aquest enviament de la revista hi teniu
en carta a part, la convocatòria i el corresponent ordre del dia.

També el nostre tresorer us hi exposarà i sotmetrà a la vostra apro-
vació, el tancament de comptes dels exercicis 2019 i 2020 així com
el pressupost previst per aquest any 2021. L’acumulació d’aquests
dos exercicis es deu al fet que l’any passat no hi va haver Assemblea,
degut a la pandèmia.

Demanem, doncs, la vostra assistència com fem cada any, ja que de
tots vosaltres depenen les decisions que s’hi aprovin, vitals pel futur
de la nostra entitat.

Gràcies a Déu, cada dia anem ampliant la família de l’Acadèmia.
Aquest any ho hem fet amb l’entrada de dos nous col·lectius, Slow
Punt (treball de punt i cosir) i Beetwen Friends (balls en línia), als qui
donem la nostra més sincera benvinguda.

No voldríem acomiadar-nos sense expressar el nostre més sincer condol
a les famílies i amics dels nostres dos expresidents de la casa, en Lluís
Tarruell i n’Esteve Renom que ens han deixat recentment i que en
rendim homenatge en els dos escrits que publiquem

Bon estiu a tots.

La Junta directiva
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guer, i li vam posar el nom d’«Àgora Knit» -des d’aquí
agraeixo profundament el recolzament incondicional
de la Mª Antònia Cabistany-. Aquestes reunions van
durar força anys -de fet, em penso que encara hi van
algunes companyes-.
Amb la marca Slow Punt, vaig fer algunes prendes i
complements per encàrrec, i vaig començar a fer ta-
llers per ensenyar tot el què sabia, perquè penso que
quan saps fer alguna cosa no t’ho pots quedar, ho has
de compartir. I quan una ensenya també aprèn, per-
què sempre hi ha tècniques noves o maneres diferents
de fer les coses.
Als meus tallers pots aprendre des de muntar el pri-
mer punt fins a tècniques avançades; teixir amb agu-
lles circulars, llegir esquemes de mitja i ganxet i se-
guir patrons, acabats de prendes, triar el fil més adient
pel teu projecte...
I també un espai per desconnectar de les preocupaci-
ons, perquè mentre contes punts no pots pensar una
altra cosa. Amb el temps, els grups també es trans-
formen en un lloc de recolzament emocional i per
compartir la vida. O simplement un lloc on Estar i prou.
Ara la vida m’ha portat a l’Acadèmia Catòlica, on puc
seguir ensenyant i aprenent això que tant m’agrada,
que és fer mitja i ganxet. Si voleu provar-ho, ampliar
tècniques, o senzillament Estar, sereu benvingudes!!!

dins la filosofia ‘Slow’.
Sóc la Sílvia, i vaig començar a teixir i cosir amb l’àvia
Pepita quan tenia 6 o 7 anys. Ella em va ensenyar tota
la base del què sé ara. Després d’uns quants anys sense
agafar les agulles ni el ganxet, em va tornar a picar el
cuquet i m’hi vaig tornar a enganxar... perquè la mit-
ja i el ganxet, enganxen!!
Però trobava a faltar compartir-ho amb algú més, i com
que no sóc massa seguidora de xarxes socials -tot i
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Taller de mitja i ganxet
Slow punt va néixer el
2007 amb la idea de
ralentitzar el ritme de
vida, sense presses, res-
pectant el temps de to-
tes les coses, tornant a
l’origen, a poc a poc...

que estava
de moda i
n’hi havia
moltes a la
xarxa-, jun-
tament amb
la meva
amiga Enri-
queta Vidal
vam iniciar
un grup per
fer mitja.
Ens reuníem
a l’espai
Àgora del
Centre Cívic
de Sant Ole-



Últimes activitats Fundació Sid-Moskítia (Sant Jordi 2021)
Després de la repercussió del confinament de l'any
passat que va minvar les activitats habituals de la
Fundació Sid Moskitia, aquest any hem començat per
impulsar la campanya de Sant Jordi, però no a base
de muntar parada de llibres, roses i artesania, com
sempre, sinó repartint a diferents comerços i empre-
ses les roses que els estudiants del Servei Comunitari
del CE Ramar 2 van estar treballant l'any passat i no
es van poder distribuir. A part, l'esmentat CE Ramar 2

en la seva pròpia campanya de Sant Jordi, en la que
també hem participat amb diverses xerrades, han ve-
nut les seves roses fetes amb llapis i bolígrafs en be-
nefici de la nostra ONG.
I tot el producte que hem obtingut servirà per finan-
çar el projecte d'en Kelly, fill de camperols miskitos
que va néixer amb una malformació genètica a la cama
dreta i a les mans i després de posar-li una pròtesi a
la cama quan tenia cinc anys, posteriorment se li va
posar una cama ortopèdica la qual ara s'ha malmès.
Amb tot l'import recaptat (gairebé 1.200 euros) es
podrà renovar l'esmentada cama ortopèdica, així com
pagar les despeses de desplaçament a l'hospital de
Tegucigalpa i tractament corresponent. Gràcies a to-
tes aquestes ajudes, en Kelly fins ara ha pogut desen-
volupar una vida normal i seguirem vetllant perquè
així sigui. Moltes gràcies a tothom que ha ofert la seva
col·laboració.

FUNDACIÓ SID MOSKITIA, Sabadell

Qui Som?
¨Between Friends¨, va néixer farà ja uns anys, tal com
indica aquest nom vol dir "Entre Amics". Jo sóc la
monitora i em dic Isabel Gibert (20 anys com profes-
sora de ball), i amb un grup d'amics i amigues fasci-
nats pel ball vàrem decidir crear-ho.
Som un grup d'aficionats disposats a dedicar una part
del nostre temps a ballar. Ho fem els dilluns i dime-
cres a l'Acadèmia Catòlica de Sabadell. Alguns dels
participants no viuen el barri però això no és impedi-
ment per trobar-nos per ballar.

Que fem?
L'activitat s'anomena "Ball en Línia", perquè tots ens
posem un el costat dels altres amb la separació cor-
responent, creant línies horitzontals i verticals.
La monitora, en aquest cas jo, explico una coreogra-
fia, a poc a poc i per parts, quan l'hem repassat vàries
vegades per parts es balla tota sencera, i un cop asso-
lida la ballem amb música.
No pretenem formar bons ballarins o ballarines, però
sí que amb una mica de temps i constància, aconse-
guim fer un repte que ens podia haver semblat im-
possible. No excloem a ningú i les portes són ben
obertes.

També hi ha persones que venen i ja ballen, totes són
ben rebudes en aquest lloc amb el fi de passar una bona
estona.

Quines propietats té el ball en línia, doncs primer i
més important és l'amistat que es va creant entre la
gent. Però també cal dir que amb ell es potencia la me-
mòria, l'haver d'anar aprenent els diferents passos i
també l'orientació espacial, ja que ballant es fan girs
i desplaçaments. Però no ens deixem de divertir i riem,
que és bona teràpia i que a la fi és gimnàstica espor-
tiva. Moltes persones em diuen, però puc participar si
no he ballat mai? La meva resposta és sempre la ma-
teixa, ¡per suposat!

Grup de Ball en Línia “Between Friends”
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Mans Unides de Sabadell
pessetes per euros el pròxim 30 de juny del 2021. Si
teniu pessetes i voleu col·laborar, truqueu al mòbil
647019316.
-CAMINADA SOLIDÀRIA PELS ENTORNS DEL RIU
RIPOLL I EL MOLI VERMELL DELS TERMES DE
SABADELL I BARBERÀ DEL VALLÈS, el mes d’octu-
bre. Recorregut agradable, poc conegut, per espais
oberts, arbrats i de conreu, d’uns 11 km senyalitzats.
Sortida i arribada de l’Església de Sant Oleguer. La
Marxa de la Solidaritat és una trobada amistosa, no
competitiva, festiva, apta per a totes les edats, espor-
tiva, amable i solidària amb la gent menys afavorida
d’arreu del món.
-XERRADES PRESENCIALS/VIRTUALS SOBRE ELS
PROJECTES DE MANS UNIDES SABADELL. Fer visi-
ble en la nostra societat les realitats en què es
troben moltes persones, els problemes i les injustícies
que afronten més enllà de les nostres fronteres. Tam-
bé recordar els estils de vida que, des del Nord, influ-
eixen negativament al canvi tan necessari per crear un
futur millor.
Més enllà de les conseqüències sanitàries derivades del
contagi per coronavirus en els països on treballa Mans
Unides, alerten sobre la crisi econòmica a la que no
podran afrontar les comunitats més empobrides. Si
pots col·laborar fes un donatiu a:
Bizum 02417
ES24-0081-0900-8100-0105-7509
Molt agraïts per la vostra generositat i solidaritat –
Voluntaris/es de Mans Unides de Sabadell.

El lema de la Campanya 2021 és ���������	
�������
���	��	�����	���	��	�����	Aquest any, estem tirant
endavant el projecte ������������	��	�������	��	�
����	��	��	��������	����������	��	�������
El projecte	�s localitza a Penda-Mboko al Camerun,
una de les àrees més poblades de la regió, limita amb
el riu Mungo, frontera de la regió del Sud-oest, on con-
tinua la crisi sociopolítica que va començar al 2016 i
ha derivat en un conflicte armat entre rebels i exèrcit.
El 90% són pagesos que viuen per sota del llindar de
la pobresa. S’organitzen socialment amb autoritats
tradicionals. La comunitat ha acollit generosament
persones desplaçades provinents de les zones en con-
flicte. Tots tenen un gran interès en formar-se en tèc-
niques agrícoles modernes i sostenibles per conrear
patates, verdures, iuca, blat de moro...
L’ONG RUDEC present a la regió, ens demana a Mans
Unides de Sabadell el projecte que contempla la for-
mació dels pagesos, la dotació de llavors i maquinà-
ria que suposa 24.982 euros. Els beneficiaris aporten
el seu treball, el govern local dóna el terreny i l’ONG
aporta el transport, personal i el seguiment. Aquest
projecte beneficiarà directament a 500 persones i in-
directament a 3.500 persones.
Esperant que la pandèmia ben aviat ens permeti rea-
litzar esdeveniments, de moment, hem organitzat les
següents activitats:

-CAMPANYA ���
	��

���
	� !�"	
#�$#%	$&�
!�
�� (Gener/Juny). S’estan recollint pessetes fins al
mes de juny. El Banc d’Espanya deixarà de canviar



Lluís Tarruell Plans
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Se’m va demanar que fes una glossa d’ell com
expresident que va ser.
Resulta que Salvador Soley ja li va dedicar en el Diari
de Sabadell una apologia força extensa del seu pas
per l’Acadèmia, recalcant haver-hi contribuït a la re-
forma en obres, la in-
troducció des d’Agru-
pació de Pessebristes
com a membre de la
mateixa, i ponderant
molt bé les seves vir-
tuts com organitzador,
potenciador i empre-
nent activitats per con-
solidar-la. Només afe-
giria d’ell que va ser un
home amb una gran
dedicació plena amb
cós i esperit.
Jo d’ell el que voldria
recalcar quelcom im-
portant per mi i per l’entitat que ho dec exclusiva-
ment en ell.
Va insistir-me moltíssim que m’iniciés en fer articles
per la revista de l’Acadèmia, anomenada Joventut de
Cultura Cristiana: JCC, amb temes que fossin reflexi-
ons que comportessin maneres de funcionar millor per
la vida. Tantes vegades m’ho va dir que ho vaig ja
iniciar en el llunyà juny 1998, aleshores tractava “d’una
invitació a caminar o córrer” que seria profitós per la
salut de la vida de cadascú. A aquell primer li seguiren
en l’any 2000 fins al 2017 en períodes d’octubre a
juny, cada mes puntualment. Vull destacar que les
diferents Juntes Directives i equips responsables de

Redacció mai van retocar-me una sola línia o frase.
Després vist i comprovat que agradaven i es llegien
(em vaig rebre comentaris elogiosos i en especial que
se’n treia profit) que vaig decidir recopilar-ne els pri-
mers 72 articles en un llibret anomenat “Compartir
reflexions”, organitzant una sessió de presentació en
el Saló d’Actes de l’Acadèmia en la què va parlar-ne
el distingit filòsof, teòleg i catedràtic de la

Universitat Ramon
Llull Francesc Torralba
a i Rosselló. En el meu
parlament que el va
seguir ja vaig fer refe-
rència especial al meu
germà com un dels
meus inspiradors cab-
dals del seu contingut.
A aquell primer llibret
li van seguir un segon
“Compartir reflexions
II” i un apèndix tipus
revisteta que van in-
cloure el total d’arti-
cles que vaig publicar

a la revista durant els anys següents del 2008 al 2017
(un total de 84 articles més).
Aquesta segona fornada no hi va haver una segona
presentació, però sí que vull dir que vaig enviar gra-
tuïtament uns quatre-cents exemplars a familiars, amics
i coneguts que podia interessar llegir-los i em consta
per la seva resposta que ho van agrair i els va agradar.
Penso que haver contribuït amb aquells escrits meus
he donat compliment al títol de la nostra institució
anomenada ACADÈMIA que significa centre d’estudis
específics d’ensenyament.

Joan Tarruell Plans
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Recordança a Esteve Renom
crològiques en motiu del seu desés n‘han estat vàries
enumerades i d‘altres lògicament romanen en l‘ano-
nimat o el silenci. També s’ha sabut en alguna ocasió
la seva declinació a l’acceptació d‘algun càrrec, per
cert no menyspreable, amb l’argument que no podria

dedicar-hi, en l’agenda del moment, el
temps que ell entenia que requeria per
exercir-lo adequadament; senyal de rec-
titud moral dissortadament no massa
sovintejada.
L‘estima per la Ciutat, la seva història i
cultura, com també e seu desenvolupa-
ment que com economista hi profun-
ditzà amb especial dedicació. Valora-
ció detallada i qualificada mereix el seu
profund interès i perseverant esforç en
la recol·lecció i recopilació de tota l‘obra,

que li fou possible, escrita i publicada a Sabadell i
que l‘empenyé a la creació d‘una específica Fundació.
Per això el seu treball i dedicació i activitats en tants
àmbits propiciaven i afavorien i a voltes sovintejaven
alguns d‘aquests retrobaments en els camins respec-
tius i que evidentment el portaren a un amplíssim i
divers teixit de coneixences i relacions.
Malgrat el simplisme d‘emprar un tòpic, l‘Esteve, es-
devé una persona de referència que amb l’empremta
ben marcada i definida deixa un espai buit, que fins
en algunes circumstàncies determinades sembla tan
irreal que la ment ens suggereix cercar el telèfon...
Amant de Catalunya, Montserrat, la naturalesa... con-
fiem que entre penyals de romaní i carenes pirinen-
ques hagi assolit el cim invencible.

Salvador Soley i Ramon Montraveta

En una de les seves obres escrites, Mn. Camil Geis, hi
posà el títol “Els que he trobat pel camí”, el llibre
inclou un ampli nombre de persones de les quals fa la
seva personal semblança, evidentment sense cap in-
tenció exhaustiva, escollides d`una llarga via en el
temps, del seu arxiu mental. Això ve a
la memòria recordant l`Esteve Renom,
però en el sentit no d`un determinat
trobament en el camí, sinó de moltes
i variades coincidències en el nostre
caminar; quan de més enllà poder ser
els records més circumstàncies concre-
tes, esporàdiques o duradores poden
fer-se realment presents. L`Acadèmia
Catòlica, per exemple, n`és una de les
que n`ha estat ben prolongada, en
realitat fins que el tan dolgut com in-
esperat encreuament assenyalava per a ell la via defi-
nitiva. Actuals com eren encara les converses, troba-
des, treballs, etc., amb motiu dels 150 anys...
Lògicament són moltes les característiques que per-
meten ser esmentades de la personalitat de l‘Esteve,
però precisament des d‘aquesta Casa pot ser escaient
remarcar la seva seriosa responsabilitat en els com-
promisos adquirits, que la seva presidència n‘és un
perllongat i manifest exemple; la seva dedicació i em-
penta en la reconstrucció de l‘edifici i el constant es-
forç per la revitalització de l‘Entitat, formen ja part de
la pròpia història de l‘Acadèmia.
Cal recordar les moltes responsabilitats i tasques que
ha desenvolupat tant professionals, com socials, cívi-
ques, culturals -remarcables les assumides per les se-
ves conviccions cristianes-, en diverses cròniques ne-
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La humanitat del Dr. Sardà i Salvany el va dur a crear
la primera mútua obrera de Sabadell finançada de la
seva butxaca; l’any 1882 va fundar la Caixa de Socors
per ajudar a comprar medecines pels malalts; a partir
de 1898 va impulsar el Basar del Pobre i el 1905 va
convertir casa seva en un asil d’ancians atès per les
Germanetes dels Ancians Desemparats.
En una primera etapa, Félix Sardà i Salvany va tutelar
l’Acadèmia des del 1870 fins al 1873 en què la ins-
tauració de la República, va suspendre totes les acti-
vitats. Després de la Restauració borbònica, l’any 1876,
va reprendre les activitats amb la mateixa línia ideo-
lògica. A partir de 1882 l’Acadèmia va oferir classes
nocturnes gratuïtes. Situada al carrer de Sant Joan,
l’any 1889 es va aixecar l’edifici actual. L’Acadèmia
comptava amb sala d’actes, biblioteca, cafè i billar.
Tenia la pròpia coral i publicava un butlletí quadrimes-
tral.
Aquells anys coincideixen amb els de màxim esplen-
dor de la figura i de l’obra de Sardà i Salvany. L’apa-
rició, l’any 1906 de Solidaritat Catalana, va fer-lo topar
amb el catalanisme. Ell sempre va interposar el cato-
licisme per damunt de qualsevol altra convicció. A més,
temia que el catalanisme radicalitzat pogués caure en
un pensament liberal i esdevingués subversiu.
La seva mort, el dia 2 de gener de 1916, va ser dolo-
rosament sentida pels sabadellencs. Es va viure una
jornada d’emoció i de dol i un comiat multitudinari.
Està enterrat al passadís central de l’església de Sant
Fèlix.
Després de més de cent anys, hi ha qui es pregunta si
la figura i la personalitat de Sardà i Salvany han tin-
gut la valoració merescuda. Sembla que només sigui
conegut per El Liberalismo es pecado, però la seva
obra és més àmplia. L’any 2017 es va presentar a la
Universitat Internacional de Catalunya, una tesi doc-
toral sobre la seva obra i la seva figura.

Jaume Barberà Canudas

L’Acta fundacional de la Juventud Católica de Saba-
dell, nom inicial de l’Acadèmia Catòlica, duu data de
26 de desembre de 1870. L’acta es troba a la primera
pàgina del Llibre d’Actes de l’Entitat. Foren els pre-
cursors: Miquel Baigual, president; Miquel Prantgi-
nestós, secretari; Josep Giralt, tresorer i Félix Sardà i
Salvany, director. Encara que, realment, aquest darrer
en va ser l’ideòleg, el fundador i l’impulsor. La Juven-
tud Católica va ser una decidida aposta de Sardà i
Salvany per contrarestar l’anarquisme i el liberalisme
que es vivien aleshores.
El treball de recerca universitària L’ACADÈMIA CATÒ-
LICA DE SABADELL (1870-1936) de Pilar Ripoll i Cla-
ra Soley, parla de cinc etapes viscudes per l’Acadèmia
en el transcurs d’aquells anys. Les dues primeres sota
la tutela del Dr. Fèlix Sardà i Salvany i les altres tres
regides pel Dr. Lluís Carreras i Mas.
Félix Sardà i Salvany, nascut a Sabadell, el 21 de maig
de 1841, cor i ànima de l’Acadèmia Catòlica, va ser
un capellà, intel·lectual i propagandista catòlic, autor
d’una ingent obra periodística, catequètica i d’apos-
tolat catòlic, impulsor entre moltes altres de la Revis-
ta Popular (1871). Famós, especialment, per la publi-
cació d’El Liberalismo es pecado (1884), un llibre que
el convertí en un dels màxims referents de l’integris-
me catòlic a Catalunya i a Europa.
Ell mateix es denominava integrista i ho defensava amb
convicció plena. Tres esdeveniments importants li hau-
rien induït: l’encíclica Quanta Cura del papa Pius IX,
de 1864; l’experiència traumàtica dels anys del Sexen-
ni Revolucionari (1868-1874) i tots aquells “ismes”
que anaven prenent volada durant el segle XIX i que
ell veia com enemics perillosos pel món catòlic, és a
dir, l’ateisme, l’espiritisme, el naturisme, el protestan-
tisme, l’anarquisme, el liberalisme i, fins i tot, la ma-
çoneria. Posseïdor d’un fort caràcter, d’una ferma con-
vicció i d’una acurada preparació intel·lectual, va tenir,
per tots ells, respostes contundents i clares, des del
punt de vista catòlic, específicament pel liberalisme,
que l’entreveia com una forma moderna d’heretgia.

L’Acadèmia Catòlica de Sabadell, 150 anys de vida sabadellenca (I)

(continuarà a la propera revista)
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Ve funcionant amb aquest nom des del 26 de maig de
2001 amb l’objectiu de la celebració el dia del seu
patró el 10 de juliol principalment amb la benedicció
dels cotxes.
Tal com el seu nom indica va ser formada per un grup
de bons amics que s’estimaven els cotxes.
Els últims anys, degut en part per l’edat dels inte-
grants d’aquest grup, de les cinc persones que queda-
ven dues van presentar la seva dimissió, entre elles el
president. Durant el 2020 dels tres que quedaven, a
primers d’any va morir el vici-president el Sr. Carles
Montesinos i Casas amb 80 anys i encara que les dues
persones que vàrem quedar vam intentar continuar la
tradició, va ser impossible degut a la pandèmia. Fi-
nalment el novembre també ens va deixar el secretari

durant aquests anys ens han donat suport i en espe-
cial a l’Acadèmia Catòlica que cada setmana ens ha
proporcionat un lloc de trobada
De nou, gràcies i si alguna persona es veu amb ànims
de continuar pot comptar amb tot el meu suport.
Sabadell, 14 abril 2021

R.M.S.

L’Associació Amics de Sant Cristòfol

Medicina xinesa
És una medicina que entén que no existeixen malal-
ties sinó malalts. La mateixa malaltia es manifesta i se
sent diferent en cada persona.
Té consideració no sols el que succeeix en un òrgan
afectat, sinó també el que succeeix en tot l’organis-
me, la manera que té de manifestar-se, com respon a
les influències externes i als estímuls de l’entorn.
La medicina xinesa utilitza com a principals tècniques
de tractament l’acupuntura, moxibustion, ventoses,
tuina, auriculoterapia… Una de les principals caracte-
rístiques dels tractaments a part de la seva efectivitat
és que manquen d’efectes secundaris, tan freqüents
en els fàrmacs convencionals.

QUE POTS TRACTAR AMB ACUPUNTURA:
Si desitges aprimar-te, t’ajuda a disminuir la gana,
estimula el sistema digestiu perquè treballi adequa-

gula la retenció de líquids…

#����	����������	�	���������9
Migranyes, cefalees, ciàtica, lumbàlgia, artritis reu-
matoide, insomni, estrès, nerviosisme, tristesa, irrita-
bilitat… Dolor de genoll, de colze, espatlla, cervicals,
colze tenista… No dubtis a tractar les teves malalties
amb Medicina xinesa, et sorprendràs del resultat.
Amb totes les mesures sanitàries contra la Covid-19
Si desitges demanar cita o informació envia un
WhatsApp o truca al 687 040 247. Em dic Sonia.

Sr. Adam Moral i Marti amb no-
més 39 anys.
Davant la situació, jo sola, no em
queden ànims per continuar, per
tant dono per finalitzada l’etapa
de Sant Cristòfol.
Dono les gràcies a tothom que

dament, ens ajuda a
tenir menys ansietat
estant més tranquils
i tenint menys ganes
de menjar reduint la
sensació de fam, re-
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Vida Creixent, en temps de pandèmia, abril 2021
Durant aquest curs 2020-2021, hem seguit el temari
preparat per la monja benedictina, Conxa Adell, “L’har-
monia de la teva vida”, tot seguint les notes musicals
que ens fan reflexionar sobre la relació amb l’Evangeli
i la relació amb els valors que portem a dins. Expressa
l’harmonia amb la creació del món i veure amb clare-
dat allò que tenim al davant i admirar-ho.
Des del 17 de setembre 2020, que es va iniciar el curs
i que es va fer la presentació del temari a la sala d’ac-

tes de l’Acadèmia, conjunta-
ment amb el grup de la Creu
Alta, hem anat llegint a casa els
temes de cada mes i les reflexi-
ons que hem pogut fer per
whatsapp o presencialment,
amb un màxim de 5 a 6 assis-
tents.
Quan els contagis de la pandè-
mia anaven amb alts i baixos, i

seguint les normes de les autoritats sanitàries, hem
suprimit algunes reunions,... En el mes de febrer và-
rem convidar una delegació de la diòcesi de Terrassa,
ja que la intenció és donar un nou impuls a les Parrò-
quies a partir del setembre.
Actualment ja anem pel tema 8, de la nota SI (l’entrega
sense condicions). Hem de buscar entre tots, possibles
solucions per a la situació que estem vivint i que ens
permeti anar treballant pel bé de la societat i de l’Es-
glésia, especialment en aquest col·lectiu de persones
grans, procurant que els grups siguin oberts i acolli-
dors.
Seguirem amb el tema 9 (Silenci, la gran paraula), i ja
per acabar el juny, l’últim capítol 10 (L’harmonia). Al
final de cada tema es plantegen uns punts de reflexió
i una pregària final.
Esperem que el proper curs ja ens podrem reunir amb
més normalitat i que aquesta experiència d’aïllament
hagi servit per créixer i començar un nou curs 2021-
2022, amb il·lusió i esperança.

Assumpta Codina

La pandèmia ens ha trasbalsat la vida a tots i ha afec-
tat greument a moltes persones que han patit la ma-
laltia.
En el grup de Vida Creixent, en ser un col·lectiu de
persones grans, ens hem vist condicionats al no poder
reunir-nos. La sala de juntes que durant més de 25
anys estava plena amb una vintena d’assistents, cada
tercer dimecres de més de 6 a 7, ara si algun dia ens
hem trobat, ha sigut amb totes les precaucions de dis-
tanciament, gel i mascaretes,
sense passar de 5 a 6 persones.
La nostra vida, va fent el seu
camí. Alguns han marxat sen-
se fer soroll, doncs en aquest
món no ens hi quedarem per
sempre i han passat a viure a
la Casa del Pare. Sigui per
l’edat o malaltia ja no estan
entre nosaltres. (Anna Farrés,
Josep Ferràndiz, Lluís Tarruell, Joan Casañas, Lola
Puig,...) La seva memòria i aportacions que hem com-
partit al grup durant alguns anys, no s’esborraran. La
seva llavor segur que donarà fruits.
Convé reflexionar profundament, la repercussió de la
covid en la vida del Moviment i en les nostres vides
Sigui per les limitacions de l’edat i les dificultats de
desplaçament, els grups han anat disminuint, però no
hem de perdre l’esperança de que vagin assistint gent
nova amb edat de jubilació i portin aires nous al
Moviment, sempre animats a seguir endavant i créixer
en la fe i l’amistat. Hem hagut de buscar mitjans amb
les noves tecnologies per poder-nos comunicar (telè-
fon, vídeotrucades, reunions telemàtiques, etc.) cadas-
cú segons les seves possibilitats, seguim els pilars del
Moviment d’AMISTAT, ESPIRITUALITAT I APOSTOLAT.
No tothom disposa de mòbils, però alguns hem creat
un grup de whass app per poder comunicar les refle-
xions sobre el tema que cada mes anem llegint, i els
que no, el telèfon per sentir la veu, ja que és molt
important per no trobar-se sols.
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“Manteniu-vos en el meu amor
i donareu molt de fruit”
Des de fa més de 60 anys, el Moviment Ecumènic de
Sabadell celebra la Pregària per la Unitat dels Cris-
tians al mes de gener. Enguany, mirant d’evitar el
període més dur de la pandèmia, l’acte es va traslladar
traslladat al 22 de maig, la vigília de Pentecosta. Es va
celebrar a l’Església de Crist (Comunió anglicana), del
carrer del Sol. Però, com es fa el guió d’aquest acte?
Els textos per a la Pregària
Cada any, fidels de diverses confessions cristianes d’un
determinat lloc o regió del món elaboren els textos
litúrgics per a la celebració de la Setmana de Pregària
per la Unitat dels Cristians. Els textos per al 2021 van
ser encarregats l’any 2018 a la comunitat de
Grandchamp, que es troba a prop del llac de Neuchâtel,
Suïssa. L’encàrrec el van fer conjuntament el Consell
Mundial d’Esglésies -que és la més gran associació
ecumènica, formada per esglésies anglicanes, protes-
tants, ortodoxes i d’altres denominacions cristianes
del món sencer- i l’Església catòlica, és a dir, pel Con-
sell Pontifici per a la Promoció de la Unitat dels Cris-
tians, de la Santa Seu.

I com és Grandchamp
La Comunitat monàstica i ecumènica de Grandchamp
es troba en un llogarret del mateix nom i compta amb
una cinquantena de germanes de diferents edats, tra-
dicions confessionals, països i continents, amb la
mateixa pauta que Taizé. El tema escollit, Manteniu-

per a la pregària, la reconciliació i la unitat en l’Esglé-
sia al servei de tota la família humana.

En català
La versió en català dels textos per a la Pregària per la
Unitat és obra del Centre Ecumènic de Catalunya, al
qual el Moviment Ecumènic de Sabadell es troba vin-
culat. El traductor és, concretament i des de fa molts
anys, el P. Joan Botam, ben conegut a la nostra ciutat.

Quan s’acostuma a celebrar?
Tornant al començament, en l’hemisferi nord la Set-
mana de Pregària per la Unitat dels Cristians es cele-
bra tradicionalment del 18 al 25 de gener per tal de
cobrir el període entre la festa de l’apòstol Pere i la de
l’apòstol Pau. En l’hemisferi sud, on el mes de gener
és temps de vacances d’estiu, les Esglésies i les agru-
pacions ecumèniques sovint adopten altres dates, com
ha fet el Moviment Ecumènic de Sabadell, per cele-
brar la Setmana de Pregària. Aquesta pot adaptar-se
igualment a les característiques de cada grup, de cada
lloc i de cada circumstància al llarg de tot l’any.
Cada dia és bo per pregar per una unitat que quan ar-
ribi ho farà d’acord amb la voluntat de Crist.

Antoni Ibáñez, Moviment Ecumènic de Sabadell
(Diàleg Intercristià)

vos en el meu amor i donareu molt
de fruit, que s’inspira en l’Evangeli
de Joan 15,5-9, expressa la voca-
ció de la Comunitat de Grandchamp
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Concursos mensuals 2021
Un any més, el concurs mensual de Càmera Club posa
a prova la visió fotogràfica  dels seus socis. Des del
tradicional tema lliure del mes de gener fins a propos-
tes que van de les més tècniques fins a les més crea-
tives, cada convocatòria és una oportunitat per posar
en pràctica les nostres habilitats fotogràfiques i, al-
hora, per aprendre dels nous reptes.
Aquí teniu una mostra de les fotografies guanyadores
de les cinc primeres convocatòries d’enguany. Atès que
el concurs és en format digital degut a la pandèmia,
us convidem a veure’n les galeries fotogràfiques
d’aquest 2021 a través de la nostra web: http://
www.cameraclubsabadell.cat/web/mensuals.html

Aquestes convocatòries han comptat amb una mitjana
de participació de 27 autors i de 53 obres presentades.
�����	�	�����	����:�����9 Gener: Tema lliure - foto
d’ Antoni López Comas; Febrer: Abstracte - foto de 
Daniel Graell; Març: Pedres - foto d’Antoni López
Comas; Abril: Fotografia des d’un angle baix - foto
de Miguel Martínez Palacín; Maig: Edificis i geome-
tria urbana - foto de  Carlos Aníes.
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