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eguint els suggeriments dels nostres lectors, us comuniquem
que donem un nou aire a la nostra revista, donant prioritat a
la informació de les activitats que fan les nostres entitats i
col·lectius, així com les pròpies seccions de lAcadèmia.
Deixem enrere aquelles col·laboracions tan llargues difícils i costoses de llegir, passant a publicar articles de petit format amb fotografies incloses.
Pretenem que la nostra revista sigui un butlletí modern i dactualitat, esperem que us agradi.
Una vegada ja realitzades les 4 conferències del 150 aniversari,
estem en ple període de visites de la nostra gran exposició de pessebres, que romandrà oberta fins el dia 9 de gener de lany vinent.
Teniu dies i horaris de visita a linterior
També hi trobareu les activitats nadalenques de tots els nostres associats.
En nom de la Junta us desitgem que passeu un molt bon Nadal
i que tingueu una molt bona entrada dany.



Missa en sufragi dels nostres socis difunts en especial
memòria dels traspassats al darrer any, així com de tots
els coneguts i amics, que se celebrarà el dissabte dia
15 de gener del 2022 a dos quarts de 8 del vespre a
lesglésia parroquial de Sant Fèlix.

Acadèmia Catòlica - C. Sant Joan, 20  08202 Sabadell
Tels. 937 257 519 - 687 282 419
CREU SANT JORDI 1991 - ENTITAT SABADELLENCA 1996 MEDALLA DHONOR DE SABADELL 2012
REDACCIÓ: La Junta - COL·LABORA: Ajuntament de Sabadell
info@academiacatolica.net  www.academiacatolica.net
Imprimeix: Impremta Castellar, S.L. - impremtacastellar@gmail.com
Dip. legal B-640-1963 - Donatiu: 1

Portada: Pessebre de la ciutat 2020

COMPRA VENDA
LLOGUERS
Sant Joan, 39 - Tel. 93 748 48 48
08202 SABADELL
recepció@fincamps.com
www.fincamps.com

3
Rafel Vilanova Aymerich
En Rafel Vilanova Aymerich va ser president de lAcadèmia Catòlica de Sabadell durant 14 anys de lany
1993 al 2006.
Durant el seu mandat lAcadèmia va fer un canvi molt
substancial, doncs, va passar de ser una entitat única
i exclusivament dels socis a una entitat més oberta a
la societat.
Va ser el principi duna nova època, ja que va començar a acollir a entitats i col·lectius molt diversos de la
societat sabadellenca,
Ja des dun primer moment va començar a admetre
les primeres ONGs i entitats culturals que shan mantingut fins avui.
En Rafael va ser prèviament president de lAgrupació
de Pessebristes de Sabadell del 1991 al 1994 El seu
mandat es va caracteritzar per una dedicació absoluta
a tots els pessebristes i procurant sempre que no els
hi faltes mai res.
El millor exemple i mestratge de tota aquesta vida
dedicada als pessebres són els seus fills i néts i
especialment el seu Rafel que avui en dia és un dels
mestres pessebristes que participen en les exposici-

ons actuals que es fan cada
any.
En uns moments dincertesa com els que estem vivint actualment, gent que
com el Rafel han format
part del que es denomina
la societat civil en aquest
cas sabadellenca son més
imprescindibles que mai i
han de ser font de mestratge per les futures generacions
Tant per lAcadèmia Catòlica, com per lAgrupació de
Pessebristes de Sabadell, el seu traspàs és una gran
pèrdua humana i artística.
Descansi en Pau.

Ramon Graells

President Acadèmia Catòlica

Francesc Bartolome

President Agrupació de Pessebristes de Sabadell

Agrupació Fira de Santa Llúcia
Ja estem a la
fira de Santa
Llúcia a la
plaça Dr.
Robert, que
aquest any
serà del 26
de novembre al 22 de desembre, els matins de 10 a 2
i les tardes de 5 a 9 del vespre. I els festius de 10 del

matí a les 9 del vespre sense interrupcions
Amb una cantada de la coral, un contacontes i els tallers per la mainada.
Hi ha moltes novetats, la principal i més important
d'aquest any són les casetes. Seran totes de fusta del
mateix estil adornades amb garlandes i llums
No us ho podeu perdre!!!!!
Veniu a passejar i gaudir de la Fira
Us hi esperem
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Mans Unides
Organització no governamental que té com a objectiu lluitar contra la fam i la pobresa en el món. Lany
que ve, farà 50 anys que treballem a la nostra ciutat.
Els/les voluntaris/es gestionem el dia a dia de lentitat a Sabadell.
Mitjançant la sensibilització, es donen a conèixer les
necessitats de les persones de les zones més desfavorides. Segons la FAO, 800 milions de persones passen
fam en el nostre planeta.
Els mitjans econòmics es destinen a projectes sanitaris, educatius, agrícoles i infraestructures.
Mans Unides Sabadell cada any es fa càrrec dun projecte de cooperació. Les fonts dingressos venen dels
socis, donatius dempreses i particulars, entitats oficials, etc. I també dels actes que organitzem com ara
concerts, marxes, paradetes per Sant Jordi i daltres.

El 18 de desembre,
us convidem a gaudir de la tradicional
Encesa dEspelmes
a les escales de
lesglésia de Sant
Felix, a partir de
mitja tarda.
Ens podeu trobar aquí a lAcadèmia Catòlica i també:
A la web www.mansunidessbd.org Sabadell Mans
Unides
I sí pots col·laborar:
Núm. de compte ES24 0081 0900 8100 0105 7509
bizum 02417
Gràcies per la vostra generositat i solidaritat Voluntaris/es de Mans Unides

Vida Creixent
És un Moviment cristià de gent gran, que intenta descobrir els resultats de la vida, a la llum de l'amistat i
la pregària. En el grup participen persones jubilades
o més de 60 anys, que amb esperit de superació volen viure, estimar i compartir, per sentir-se útils i no
aïllar-se de la societat en aquesta etapa de limitacions.
Algunes vegades fem trobades amb grups d'altres
bisbats. Actualment, a Sabadell pertanyem al bisbat
de Terrassa, però seguim units als de Barcelona per
programar conjuntament.
Aquest curs 2021-2022, repetim el mateix temari, ti-

tulat "L'harmonia de la teva vida", ja que amb el
"covid19" (curs 2020-2021) no ens vàrem poder reunir i ho havíem de llegir a casa.
Ara mateix, l'estat contingut de la pandèmia, ens convida a aixecar-nos i continuar el camí recordant els
amics i familiars que ens han deixat.
A l'Acadèmia ens trobem cada tercer dimecres de més,
de 17,45 a 19 h.
Ja que l'edat de jubilació cada dia és més llarga, us
animeu a posar "vida" als anys?
Contacteu i us informarem. Assumpta (636 767 015).
www.vidacreixent.org
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Agrupació de Pessebristes de Sabadell
NADAL, ja és aquí.
Com cada tardor al segon pis de l'Acadèmia comença
a bullir d'anades i vingudes i un formiguer de pessebristes incansables treballem en l'exposició de 35 diorames tancats de totes les mesures i també en el
pessebre monumental de la ciutat.
Aquest any amb motiu del nostre 80è aniversari de la
fundació de l'Agrupació, oferim unes novetats importants, la presentació d'un llibre del Pessebre a Sabadell
de la col·lecció Petita Història, amb il·lustracions de
Pilarín Bayés i text de l'Agrupació. El dia 27 de novembre vàrem fer la inauguració de la 44a Exposició
de Pessebres, a la Sala d'Actes de l'Acadèmia. Lhorari
de lexposició és de dilluns a divendres de 17,30 a
20,30 h, i dissabtes i festius de 12 a 14 h i de 17,30 a
20,30 h. També donarem sortida al 94 Concurs local
de Pessebres.
El dia 11 de desembre inauguració del Pessebre de la
Ciutat a la plaça Sant Roc, a dos quarts de set de la
tarda.
Per festejar els 80 anys, concert de Nadal a l'Auditori
de la Caixa, el dia 17 de desembre a les 9 del vespre.
Crazy Rockets all star Orchestra amb la direcció de
Jordi Sans.
El 18 de desembre al matí, la presència de Pilarín
Bayés, signarà llibres El pessebre a Sabadell al Mercat
Central.

C/ Sant Antoni, 20 / Les Valls, 29
08201 - Sabadell (Barcelona)
Tel: 93 725 59 59
llardelllibre@llardelllibre.cat

www.llardelllibre.cat

Encarem aquest Nadal amb renovada força i esperem
que tots els programes que hem preparat, puguem
gaudir-los amb tots vosaltres.
Bones festes!

La Llar del Llibre  2
Passeig de la Plaça Major, 12
08202  Sabadell (Barcelona)
Tel: 93 727 58 04
didot@llardelllibre.cat

www.llardelllibre.cat
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Aplec de lermita de Togores

Romeria de Sabadell a Montserrat

És l'únic aplec (a part del de la patrona de la ciutat)
que s'ha mantingut i es manté al llarg dels anys amb
remarcable concurrència. La seva organització sempre
ha estat a càrrec de l'Acadèmia.
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.

Tot just aquest mes de desembre, hem començat les
reunions de cara a preparar la 126a Romeria que se
celebrarà si Déu vol el cap de setmana dels dies 5 i 6
de març del 2022.
Aquest any la coral que hi participarà serà la Coral La
Industrial, que ens oferirà com ja és tradicional el
concert de diumenge a la tarda, i participarà en els
cants de la missa solemne. Els portants de la Germandat Interparroquial de Sabadell, també hi participaran
com cada any, en el tradicional Via Crucis, de diumenge
al matí.
També us podem avançar que lhorari dels actes serà
el mateix que la passada edició, tant els del dissabte
a la pujada a peu, com els de diumenge...
Després del parèntesi forçat per la pandèmia, que
ha provocat que aquest
any 2021 no es pogués celebrar, esperem retrobarnos lany vinent en aquesta celebració tan esperada.
Apunteu-vos bé aquesta
data a les vostres agendes.

7

LAcadèmia té coral
La nostra coral, La Industrial, és
una de les entitats que aixopluga lAcadèmia Catòlica. Som la
coral més antiga de Sabadell,
començà lany 1887 i fins al
2019 no ha parat de cantar. Si
sobrevisqué a la guerra civil, als
canvis de costums i al pas a
coral mixta lany 1981, està clar
que també sobreviurà a aquesta pandèmia.
Ara, després de laturada mundial, hem reprès les
nostres cançons, amb tota la prudència del món, tots
vacunats, tots amb mascaretes i molta ventilació. Així
hem començat aquest curs 2021-2022, afinant les
nostres veus, unint-les i harmonitzant-les en un sol
cor.
Si vols conèixer les potencialitats de la teva veu i vols
gaudir de lart coral, vine a cantar amb nosaltres. Assagem cada dimecres al vespre, a tres quarts de nou.
A més duna bona direcció hi trobaràs una bona companyia.
Volem oferir a lAcadèmia Catòlica, als seus socis i
entitats, i a tothom qui ens vulgui escoltar, el nostre
art musical, i estem disposats a aprofitar totes les
ocasions per cantar, perquè gaudim fent gaudir.
Cantem tots els dijous de 9 a 10,30 h del vespre
Truqueu-nos al 937257985
Apunteu-vos!!!!!

Contemporanis 10
Directe 1
A les vostres mans teniu el desè volum de la col·lecció
Contemporanis i el primer volum de la col·lecció
Directe de la cobla Contemporània.
Al Contemporanis 10 hi trobareu 14 sardanes de 14
compositors actuals amb les seves darreres estrenes.
Lany 2002 la inquietud creativa de la Contemporània
ens va engrescar a editar el primer volum: Autors Contemporanis interpretats per la cobla Contemporània
vol. 1. No hi havia res que fes preveure que 19 anys
després hauríem enregistrat 82 compositors actuals i
124 sardanes en els deu volums de la sèrie Contemporanis.
Al Directe 1 hi descobrireu lenregistrament de la final del certamen La Súper Sardana de lAny celebrat
al mes de maig a lEspluga de Francolí.
En aquest 39è i 40è disc de producció pròpia de la
Cobla Contemporània hi trobareu adjunta una targeta amb les dades necessàries per accedir a tota la nostra discografia de forma senzilla i gratuïta mitjançant
el codi Spotify.
Representant:
Jeroni Velasco i Corzo
Tel. 619 67 75 00 / 937 18 61 19
info@contemporania.net
www.contemporania.net
www.facebook.com/coblacontemporania
www.twitter.com/contemporania
www.instagram.com/coblacontemporania

www.youtube.com/canal cobla Contemporània
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Esplai la Teranyina
El Centre dEsplai la Teranyina, som
una entitat amb més de trenta-cinc
anys dexperiència. Formada per un
gran equip de monitors i monitores,
famílies i més de 120 infants que
dissabte rere dissabte gaudeixen de
compartir milers daventures sense
parar daprendre a les nostres
instal·lacions.
A més a més, durant el llarg del curs
duen a terme diferents activitats per
estar més en contacte amb la natura; i durant Setmana Santa i estiu
realitzen les esperades colònies, que
donen final al projecte educatiu de
cada any.
Si tens entre 5 i 16 anys no esperis
en sumar-te a aquesta gran família!
Per més informació contacte amb
nosaltres a través de les xarxes socials o de la nostra pàgina web. Estarem encantades de resoldre tots els
teus dubtes!
Us deixem aquí el nostre contacte:
 Instagram: @celateranyina
 Correu: celateranyina@gmail.com
 Web:
https://www.celateranyina.com/
 Telèfon: 673 52 82 19
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Càmera Club Sabadell
Entitat fundada lany 1949, Càmera Club Sabadell és
una associació fotogràfica sense ànim de lucre on ens
reunim aficionats, majoritàriament de la ciutat de
Sabadell, per parlar i organitzar activitats relacionades amb la fotografia.
Si també és la teva afició i tagradaria compartir-la,
vine a conèixer-nos!
Fem cursets de fotografia bàsica i avançada, Photoshop, Lightroom, es realitzen tutorials i master class
de fotografia.
Fem un concurs mensual, i exposicions enfocat a plas-

mar els coneixements assolits.
Ens trobaràs a:
La nostra web: http://www.cameraclubsabadell.cat
Xarxes socials: FB https://www.facebook.com/groups/
331903912574/
Instagram: https://www.instagram.com/cameraclubsabadell/
I també els dilluns i dijous a partir de les 19 hores a
nostra seu al carrer Sant Joan, 20 de Sabadell, o al
telèfon 650900028.
Animat!!

Balls en línia
A partir d'aquest mes d'octubre hem començat a fer una ballada, que
és???
Les ballades Line Dance Country son trobades d'alumnes i amics, en
el qual ballem els balls que anem aprenent setmana rere setmana,
fem petites exhibicions, també i molt important ens trobem amb gent
d'altres centres per gaudir d'una tarda de "Música, balls i molta diversió".
Ho farem el 3 diumenge de mes.
Us animo a que qui no ho hagi provat mai s'animi i ens acompanyi
en l'activitat.
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Slow Punt
Creacions en fil i llana
Taller de mitja i ganxet
En el mes de
març vam començar les
classes
a
lAcadèmia,
on shi pot
aprendre mitja i ganxet.
Es treballen
tots els nivells, des de
cadeneta o
muntar punts
fins a tècniques dacabat
de prendes o interpretar esquemes
Estem el dijous a la tarda a lAcadèmia i a partir
daquest trimestre obrim un nou grup a les 7.
Si vols més informació: Silvia 687522381

Dones en lEslésia
Volem ser un grup de reflexió i dacció, conscient de
la importància que té, o hauria de tenir, per 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 a la seva marxa en el món.
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.
Ens reunim els primers dimarts de cada mes als locals
de lAcadèmia.
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Amics dels Goigs
Associació cristiana fundada a finals del segle passat,
tenia com objectiu la creació literària, gràfica i musical de fulls volanders, perquè els fidels i cofaries, lloessin cantant o resant en les capelles, esglésies, ermites, monestirs, catedrals o santuaris, a Jesucrist en els
seus atributs i devoció, a la Santíssima Trinitat i a les

advocacions a la Mare de Déu, en els Sants, Santes,
Beats i Beates, i goigs profans
Estem recopilant i digitalitzant i arxivant tots els
goigs que ens arriben o que anem a buscar per tot
Catalunya.

Medicina xinesa
La medicina xinesa és una medicina que entén que no
existeixen malalties 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'organisme, la manera que té de manifestar-se i 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 característiques dels tractaments a part de la seva efectivitat
és que manquen d'efectes secundaris, tan freqüents
en els fàrmacs convencionals.

MALALTIES QUE POTS TRACTAR
AMB ACUPUNTURA:

Migranyes, Cefalees
Ciàtica, Lumbàlgia
Aprimar-se
Artritis reumatoide
Insomni
Estrès, Nerviosisme, Tristesa, Irritabilitat...
Dolor de genoll, de colze, Espatlla, cervicals, colze
tenista...

Sant Llorenç, 84 - Sabadell

No dubtis a tractar les teves malalties amb Medicina
xinesa, et sorprendràs del resultat.
Si desitges demanar cita o informació envia un Whats
App o telefona al 687040247

SONIA GAMÓN

TÈCNIC SUPERIOR EN ACUPUNTURA
I MEDICINA XINA

-Aprimar
-Migranyes, cefalees
-Deixar de fumar
-Insomni

-Ansietat, depressió
-Ciàtica, lumbàlgia
-Fibromiàlgia
-Dolors articulars
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Moviment Ecumènic de Sabadell
RENOVAR-SE O...
El repte més prioritari del Moviment Ecumènic de
Sabadell (MES) és, avui, la incorporació de nous membres, que assegurin tant el creixement i la renovació de lentitat com la seva diversitat confessional.

Lecumenisme és la tendència o moviment que intenta aconseguir la unitat entre les diverses confessions
cristianes tant per raons doctrinals com per la necessitat devitar conflictes i fer via junts.
En aquest sentit, al MES es reuneixen avui, anglicans,
catòlics, evangèlics baptistes i altres, en un treball que
es basa en el diàleg i la pregària. Tot seguit trobareu
alguns exemples dassumptes que ens han ocupat,
sovint apassionants:
- Com és el govern de les esglésies.
- Quina ha estat i com és actualment la relació entre
cristians al món. O a la nostra ciutat.
- Quins són els diversos punts de vista sobre lecologisme, prenent com punt de partida Sabadell i el seu
entorn.
- Què van significar la Reforma Protestant o el Concili
Vaticà ll. Què és el Consell Mundial dEsglésies...
- Per què hi ha desigualtats i què caldria fer per po-

sar-ne remei.
- Què és la Generació Z o
jovent actual la religió.

postmillenial i com veu el

També promovem actes públics, preferentment en
col·laboració amb entitats sabadellenques. I estem
molt al dia de levolució de lecumenisme al nostre país
i al món sencer gràcies a la vinculació que tenim amb
el Centre Ecumènic de Catalunya.

Fem, doncs, una crida a dones i homes, joves i grans,
cristians i cristianes de Sabadell, perquè participin en
les activitats del Moviment Ecumènic de Sabadell i
col·laborin en la seva renovació.

A tal fi poden posar-se en contacte amb lentitat trucant al telèfon 639334923 enviant-hi un missatge
whatsapp. També, amb la secretaria de lAcadèmia
Catòlica de Sabadell, on tenim la seu, al telèfon
937257519.

Antoni Ibáñez

Moviment Ecumènic
de Sabadell
(Diàleg Intercristià).
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Federación de Asociaciones de Guinea Bissau
La Federación de Asociaciones de Guinea Bissau en el
Reino de España (FAGRE) hem celebrat el 48è Aniversari de la Independència de Guinea Bissau el 25 de
setembre al local de l'Acadèmia Catòlica de Sabadell
amb la presència de nombroses persones de Sabadell
i representants d'institucions com la Sra. Marta Morell, regidora de l'àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació de l'Ajuntament de Sabadell i membres dels països de l'ÀfricaNegra.
El diumenge 24 d'octubre de 2021 en un conveni de
col·laboració amb la "Asociación Espartanas por la
Libertad de Bolivia" hem fet l'entrega solemne de 4
aparells de respiració assistida valorats cadascun en

6.000 euros, que aniran als hospitals Simao Mendes i
Hospital Militar de Guinea Bissau per ajudar a les persones més desfavorides afectades pel Covid-19.
Aquest final d'any 2021 tenim previst de realitzar diverses activitats que són:
Conferència Mutilació Genital Femenina el diumenge
14 de novembre a les 18,00 h. , la Taula Rodona Entre Religions en la seva 7a edició el diumenge 28 de
novembre a les 18,00 h i la Segona Conferència sobre
Mutilació genital femenina i altres Pràctiques Tradicionals Africanes el diumenge 12 de desembre a les
18,00 h.

Cors de Sarsuela de Sabadell
Els Cors de Sarsuela de Sabadell van néixer ja fa uns
29 anys. És una associació fundada lany 1995 per
Maria Teresa Boix professora de piano i cant del conservatori de música de Sabadell.
Després de molts anys com a directora dels Cors de
Sarsuela, decideix cedir la direcció, on actualment la
porta Víctor Galiano, pianista i Tenor.
Lobjectiu daquesta associació és difondre les representacions de Sarsuela i donar suport als joves cantants que comencen les seves carreres en el món de la
lírica.
A causa de la pandèmia hem estat més dun any aturats, i actualment hem reprès els assajos amb molta
força i molta Il·lusió a lAcadèmia Catòlica de Sabadell,
que ens ha obert les portes per poder seguir fent Sar-

suela, ja que som lúnic cor
que manté aquest art.
Actualment, busquem
cantants pel cor per poder
seguir fent les nostres representacions, ja que lany
que ve celebren el nostre
aniversari dels 30 anys, on
tenim programat fer
Luisa Fernanda i La
Rosa del Azafrán.
Si tagrada cantar i la sarsuela som el teu cor. Aquí la veu de cadascú és important, assagem els dimecres a les 19,00, vine i informat.
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Dieta Ideal
Qui diu que fer dieta és avorrit i es menja sempre el mateix? Si vens a les xerrades de
motivació de Dieta Ideal,
aprendràs a aprimar-te amb
receptes sanes, equilibrades,
fàcils i divertides i al mateix
temps aprendràs a no recuperar el pes perdut.
Un cop a la setmana, els dimarts, fem reunions de motivació a l'Acadèmia on
ensenyem què menjar, com i quan, què és una alimentació sana i com dur-la a terme. Aprendre a canviar
els hàbits és la manera més saludable de perdre pes i
mantenir-lo.

La nostra missió és ajudar al màxim de persones que
necessiten perdre pes i millorar la seva qualitat de
vida, no només perdent pes cada setmana sinó guanyant autoestima i optimisme.
La gent que ve ha vist l'evolució de pèrdua de pes d'un
amic que li ha parlat molt bé de nosaltres. Es tracta
de fer una alimentació sana i divertida, basada en la
dieta mediterrània, en la seva varietat i amb receptes
casolanes. Motivem a cuinar plats fàcils i deliciosos,
amb una bona presentació perquè tota la família
vulgui menjar el mateix.
La millor satisfacció que rebem és quan una persona
que està perdent pes, millora les seves analítiques i
rep les felicitacions del seu metge de capçalera.

www.dietaideal.net

PASTISSERIA

Escola Industrial, 15

Tel. 93 725 49 68
08201 SABADELL
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Fundació SID Moskitia
Som una ONG sabadellenca de cooperació al desenvolupament, formada per persones voluntàries que
treballem per garantir els drets de les comunitats indígenes de La Moskitia hondurenya i sensibilitzar la
població de Catalunya sobre les desigualtats.
A Hondures, la nostra actuació principalment està
centrada en intervencions en atenció social, en aquest
sentit estem participant en diferents accions:
- Salut: ajudes a persones amb pocs recursos econòmics per comprar medicaments o facilitar la seva
mobilitat als hospitals propers
- Educació: en aquest àmbit tenim una doble intervenció:
 Ajudes a leducació mitjançant la compra de material escolar a famílies amb pocs recursos i/o ajudes
per a estudis superiors
 Biblioteca-Pawanka, amb els serveis de sala de lectura, accés a ordinadors, consulta de llibres, servei de
fotocòpies
- Desenvolupament social i econòmic
 Biblioteca-Pawanka, com a espai polivalent que
ofereix, no només els serveis detallats anteriorment
sinó també reunions de grups, venda de xocolates del
grup local Plun Auhni i venda de material doficina.
Els serveis de venda contribueixen al manteniment
econòmic de la biblioteca (bibliotecària i petites re-

paracions). Es disposa també dun saló de reunions que
es fa servir de reforç en període de vacances i per fer
tallers de capacitació i altres activitats per la comunitat.
 Grup de dones associades Plun Auhni. Elaboren
de manera artesanal cacau pur i xocolata orgànic i de
gran qualitat. El grup també està integrat pel subgrup
dartesanes de TUNU, una artesania decorativa feta
amb escorça darbre.
Vols col·laborar? Pots formar part del nostre equip de
voluntariat o ajudar als projectes de cooperació fentte soci/sòcia o fent una aportació a:
Banc Sabadell ES75 0081 0133 4500 01209322
Cajamar ES48 3058 0544 1528 1001 9745

Tintoreria ràpida
La qualitat en una hora
Tel. 93 727 16 23
vitsec.sbd@hotmail.com

Calderon, 38 Local 7
08201 Sabadell
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QUINS TRACTAMENTS EM PODEN FER SEMBLAR MÉS JOVE?
Tant la medicina estètica com la cirurgia plàstica poden rejovenir el rostre. Però no sols això, sinó
que també potencien la bellesa dels trets de la cara.
Per exemple, la blefaroplastia elimina les parpelles
caigudes i envellides, així com les bosses. A més,
aquesta intervenció es pot complementar amb una
elevació de celles, la qual cosa afavoreix l'expressió. El lífting, per part seva, redueix notablement les
arrugues facials. Cadascuna d'aquestes operacions, malgrat que no detenen el procés d'envelliment, l'alenteixen, ja que els seus resultats tenen
una durada molt a llarg termini. Fins i tot es poden
combinar entre si, com succeeix en les cirurgies
de blefaroplastia més lífting.
Però no sempre és necessari entrar en quiròfan per a aparentar menys anys. Existeixen tractaments
facials com ara l'aplicació subcutània d'àcid hialurònic o Botox, que emplenen solcs o paralitzen les arrugues respectivament. O el plasma ric en plaquetes, una altra infiltració que actua contra la pell arrugada
i despenjada, alhora que preveu l'envelliment. Sense oblidar l'aparatologia estètica, que també contribueix
al rejoveniment. És el cas de la radiofreqüència facial o la tecnologia LPG.
Dra. Nélida Gran.
Doctora Especialista en Cirurgia Plàstica,
Reparadora i Estètica. Col·legiada núm. 25.161. www.doctoragrande.com | www.clinicasng.com

