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Editorial

a 126a Romeria de Sabadell a Montserrat ja queda enrere,
tot i que aquest any ens hem vist obligats a celebrar-la el
mes de maig, en comptes de primers de març, com ho anem
fent des de sempre.
Esperem que lany vinent no hi hagi cap pandèmia que ens impedeixi de celebrar-la a la data que tenim previst, el cap de setmana dels
dies 11 i 12 de març de lany 2023.
El que no ha canviat de data ha estat lAplec de Togores, que aquest
any celebra la seva 89a edició. Ha estat el cap de setmana dels dies
28 i 29 de maig, i actualment ha quedat reduït a la participació del
Grup dEsplai de la casa, degut a la manca de voluntariat per organitzar-lo, i a la poca afluència de públic que tenia en els seus últims
anys.
Com que ja sacosta final de curs, us convoquem com sempre en
aquestes dates, el proper dimecres dia 15 de juny, a la nostra Assemblea General de Socis, a on us hi oferirem un ampli informe de
les activitats més rellevants de lAcadèmia, que shan dut a terme
durant lany 2021 i aquest primer semestre del 2022. 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 aprovació, el tancament de comptes dels exercicis 2020 i 2021 així com
el pressupost previst per aquest any 2022. Demanem doncs la vostra assistència, ja que de tots vosaltres depenen les decisions que shi
aprovin, vitals pel futur de la nostra entitat.
Aprofitem per felicitar a totes les nostres entitats i col·lectius per la
seva normalització en les activitats diàries, després daquests dos anys
tan difícils que hem passat. En aquesta revista us hi exposen una
mostra delles.
LAcadèmia està més viva que mai.
Molt bon estiu a tots.

La Junta directiva
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Càmera Club
Benvolguts i benvolgudes.
Aquest primer trimestre transcorregut a poc a poc ens
ha permès fer una vida una mica més normal, tal com
lenteníem en 2019.
Al gener, lexposició de les obres del concurs social del
mes de desembre al Casal Pere Quart han donat el tret
de sortida a un 2022 ple docasions per compartir plegats la nostra afició per la fotografia. Agraïm lassistència i participació, i especialment lesforç dels companys i companyes que van fer possible lèxit de
lexposició, un esforç imprescindible per poder organitzar lesdeveniment, des daquí el
nostre reconeixement!
Com és habitual, es
va fer lliurament dels
premis i reconeixements als millors
classificats de les diferents categories del
nostre concurs social,
també els premiats
del concurs de Festa
Major. Enhorabona
als nominats!- No ens oblidem de donar les gràcies
als jurats de lany passat, Manuel Creus, Joan Maria
Rubió i Marc Graupera, tasca sempre difícil i molt necessària sense la qual no podríem portar a terme una
de les activitats més participatives de la nostra Entitat.
Per engegar i mantenir les activitats pròpies de Càmera
Club, shan programat cursos diniciació a la fotografia i diniciació a ledició fotogràfica, Photoshop, que
es fan i saniran fent periòdicament a càrrec de
lAndreu Soler. En Gilbert López impartirà el curs de
nivell 1 i nivell 2 de Lightroom, també de forma periòdica. Igualment, en aquesta direcció, shan preparat

sortides, tallers, sessions de plató, activitats pràctiques
dirigides per monitor, masterclasses, etc. En definitiva donar vida a la nostra associació i generar interès
per tots nosaltres.
Com a novetat, hem habilitat lespai de la Seu Social
per tenir muntada una exposició permanent de fotografies, actualment hi tenim una exposició col·lectiva
amb les fotografies dun dels mensuals de la nostra
entitat, però restarà oberta a qualsevol exposició individual o col·lectiva de tothom que ho sol·liciti, tant
de socis com persones alienes a Càmera Club.
Com a activitat estrella, animo a la participació en el nostre
concurs mensual,
que no deixa de ser
una escola, tant pels
socis que sincorporen de nou com pels
més veterans, els temes plantejats, ens
posen a prova i ens
planteja reptes que
potser duna altra
manera no ens plantejaríem. Tot plegat ens ajuda a millora com a fotògrafs i com a persones.
Animeu-vos a passar pel nostre local i gaudiu de les
nostres activitats, el grup de xarxes de Càmera està
fent una bona tasca i es van publicant activitats al
Facebook, Instagram, i a la nostra web. Esperem compartir amb tots vosaltres les diverses activitats que fem
enguany i ampliar-ne el ventall amb les vostres aportacions i suggeriments per fer de Càmera Club Sabadell
un club ven nostre.
Gaudim de la fotografia!

Daniel Graell i Gil
President

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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Vida Creixent
VIDA CREIXENT, és un Moviment dEsglésia format

per persones jubilades o dedat avançada.
Els dies 4 i 5 de maig es varen celebrar a Montserrat
les Trobades Interdiocesanes, sumant entre tots 670
participants.
El dia 4 amb la participació de les Diòcesis de Girona,
Lleida, Urgell, Andorra, Tarragona, Tortosa i Vic. Total 400.
El dia 5 hi vàrem assistir les Diòcesis de Barcelona, Sant
Feliu de Llobregat, Solsona i Terrassa. Total 270.
De Sabadell assistirem quatre amb
cotxe particular i
cremallera, ja que
moltes persones ja
estaven apuntades
amb lautocar de la
Romeria per al 15
de maig.
Voldria comunicar,
com podem avançar encara que amb
dificultats físiques i
amb bastons? Són
molts els grups que
treballen a les Parròquies, i daltres
que estan al marge,
però també són entitats i organitzacions que busquen un sentit a la vida
com és la pau, la llibertat, la felicitat, la solidaritat i
lamor. Molts objectius són comuns a altres grups, que
també busquen aquests valors. La característica de
Vida Creixent és que som gent gran i si els joves volen viure molts anys també hi arribaran.
Tots veiem que el que més hi ha a les misses, són
persones amb cabells blancs. Com ens podem unir
amb els més joves per millorar el món, amb lobjectiu
de trobar un sentit a la vida? Què busquem? Les grans
paraules de PAU, LLIBERTAT, FELICITAT, AMOR I SOLIDARITAT, les hauríem de netejar. Treure-les del diccionari i tornar-les a posar reformades o repensades.
El llenguatge serveix, però moltes vegades és trampós. Podem dir a una persona que lestimem i no ser
cert.
Ens han construït la felicitat del tenir, i hem de buscar la felicitat del ser. Ens han creat necessitats per
consumir, desitjos de tenir coses que no estan al nostre abast. Les enveges i lindividualisme, creen infeli-

citat. No hi pot haver felicitat sinó passa pels altres.
La solidaritat és una actitud de la vida continuada.
Com ens podem unir per avançar en aquesta Església
de batejats, seguint els passos de lEvangeli de Jesús?
A les Parròquies es fan reunions sobre el Sínode, per
caminar junts, segons la proposta del Papa Francesc.
Tot està molt bé, però cal concretar segons ledat, que
dependrà de les aptituds, valors i possibilitats. A la
nostra edat de persones grans i de jubilació, encara
podem aportar alguna cosa, com és fer feliços als altres a través de lescolta i lamistat. Tos
passem problemes
al llarg de la vida i
moltes mancances
que ens impedeixen
destar satisfets. La
felicitat no es toca,
és en làmbit de
lesperit, és interior
i va lligada a les
emocions. Quan
naixem ja estem en
el camí de morir. La
idea de que un dia
tot deixarà de ser,
ens ajuda a valorar
allò que tenim. Una
cosa quan veiem
que sacaba li donem més valor. A la pel·lícula La vida
es bella, hi podem captar el sofriment i la felicitat alhora. És el camí de les Benaurances com Estatuts de
vida cristiana, i del camí que a Vida Creixent volem
compartir. Tenim uns temes a llegir, per reflexionar
en els grups, seguint les pautes que lequip coordinador ens transmet.
Les reunions a lAcadèmia són els tercers dimecres de
6 a 7 de la tarda. També hi ha grup a la Parròquia Sant
Vicenç de la Creu Alta, a la Puríssima i a la Santíssima
Trinitat. El grup de Sant Fèlix assisteixen a lAcadèmia. Durant la pandèmia hi ha hagut algunes baixes i
ens hem ajuntat en un sol grup.
Com diu lHimne: La fe que ens mou a viure amb
maduresa, com una espiga amb delit de granar, vol
donar al món el goig i la certesa, que es font dalegria
el creure i lestima. I aquesta alegria ningú no ens la
prendrà.

Assumpta Codina
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Sant Francesc dAssís, patró dels Pessebristes
El febrer de 2021 lAgrupació de Pessebristes de
Sabadell va fer 80 anys. Per celebrar aquest aniversari, shan preparat algunes activitats. Entre elles la
publicació de la Petita Història del Pessebre a Sabadell,
amb il·lustracions de Pilarín Bayés.
Es té coneixement que a Sabadell, a finals del segle
XVIII ja shi construïen pessebres. Però els orígens
del pessebre shan danar a buscar molt més lluny.
Cal retrocedir fins al segle II per trobar els primers
indicis documentats de la representació del Naixement. Es troben en un cementiri paleocristià a les catacumbes de Santa Priscil·la de Roma, on es conserven importants frescos amb representacions de la
Mare de Déu i de lAnunciació, potser la imatge més
antiga que es conserva de la Verge. En una altra estança, damunt duna arcada, sobserva una imatge de
lAdoració dels Reis davant de la Verge asseguda sostenint el seu fill als braços, presentant-lo als Mags que
li porten presents.
En alguns relleus de sarcòfags del segle IV apareixen
escenes diverses amb pastors adorant al Messies.
Daquest segle es conserva al Museu Laterà un baix
relleu on es representa el bou i la mula escalfant linfant, amb paraules de Joan Amades es considera el
primer homenatge rebut en arribar a la terra. També
a la coberta dun sepulcre es troba un relleu amb lInfant dins duna cistella, la Mare de Déu, el bou i la mula,
els tres reis i un pastor. La figura de Sant Josep no
apareixerà fins més endavant.
Se sap que al segle VII a la basílica Santa Maria la Major
de Roma, la primera església dedicada a la Verge
Maria, hi havia un oratori on es reproduïa la cova de
Betlem. Aquesta representació va ser copiada a daltres indrets dEuropa.

Es té coneixement que a principis del segle XII, a les
catedrals es guarnia un esquemàtic pessebre amb la
imatge de la Mare de Déu i el nen. Aquest pessebre
no té res a veure amb el que ha arribat als nostres dies,
a causa de les transformacions sofertes, sobretot durant el barroc.
El 1181 va néixer a Assís, Giovanni di Pietro Bernardone, que esdevindria Sant Francesc dAssís. Era fill
dun ric comerciant de teles i duna dama provençal.
A la seva joventut va portar una vida despreocupada.
Soldat, gran estudiós i poliglota, rebé una extensa
educació. Va ser empresonat i emmalaltí. Aquesta
experiència li va canviar la vida. Pretenia viure segons
els evangelis, en la més estricta pobresa. Va fundar
lorde religiosa dels franciscans, fonamentalment dirigida a tenir cura de pobres i malalts. Va viatjar per
molts països per portar levangeli.
A partir dun viatge que va realitzar a Terra Santa i a
Santa Maria la Major de Roma va trobar la inspiració
per reproduir el naixement de Jesús en una humil cova
a Greccio. La nit del vint-i-quatre de desembre de
1223 Francesc, amb llicència del Sant Pare, es disposà a celebrar la missa de Nadal. Va preparar una
menjadora danimals amb fenc i feu portar un bou i
una mula de debò per recrear i fer reviure el misteri i
encomanar lalegria de Nadal. Hi feren cap, frares de
la comarca i gent senzilla, cantant cançons de lloança
i portant ciris i torxes.
Era una figura peculiar: predicava als ocells; cantava
a les places; a la natura, al sol, a laigua; amansia les
feres... Aquesta estimació per la natura fa que al cap
dels anys sigui considerat patró de lecologisme. I pel
pessebre de Greccio patró dels pessebristes.
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Les activitats de lAgrupació
La difícil situació de pandèmia que sha viscut desaconsellava poder-se reunir per celebrar el 80è aniversari en aquells moments i el futur es presentava incert. Però hi havia ganes de celebració i calia pensar
com fer-ho; això sí, més endavant. I ha estat durant
el Nadal passat, lèpoca de més visibilitat de lentitat
a la ciutat, amb lorganització dun concert nadalenc
de rock, ledició de la Petita Història del Pessebre a
Sabadell i duna interessant conferència.
Però no correm tant, que per arribar a Nadal cal treballar molt i posar-hi ben aviat.
Podríem dir que tot comença amb la que coneixem
com la Reunió de forats, que es fa normalment abans
de Setmana Santa. És allà quan tots els pessebristes
que volen participar a lexposició manifesten les seves preferències i es van assignant els diorames duna
i altra sala, vetllant per poder satisfer les expectatives
de tothom.
I lendemà al matí toca la Baixada de la runa. Els
dies previs cadascú sha encarregat de desmuntar el
seu pessebre i el dia de la baixada tothom és convidat
a treure totes les deixalles que hem generat i deixar
les dues sales a punt per poder-hi començar a treballar.

Aquest any, però la pandèmia va trastocar-ho tot. A
la primavera era difícil saber si per Nadal hi podria
haver exposició de pessebres. A principis de juliol,
quan les dades de salut oferien una certa esperança,
es va fer la Reunió de forats. I pel setembre es van
preparar les sales.
Cap a finals de setembre, lequip tècnic del Pessebre
de la Ciutat va iniciar els contactes amb lAjuntament
i a treballar en el projecte per al pessebre de la plaça
Sant Roc.
El mes dabril, recollint la idea duna enamorada dels
dibuixos de la Pilarín, es va començar a pensar la redacció de la Petita Història. Es va intentar dividir en
dues parts perquè pogués ser dinterès general. Una
primera que parlés del pessebre en general, resseguint
el llarg camí des dels orígens fins a la seva arribada a
Catalunya, i de la seva construcció. I una segona centrada en el pessebre a Sabadell i la nostra entitat, per
posar de relleu la feina de lAgrupació per mantenir
la tradició, el seu recorregut històric i la vinculació amb
la Ciutat. Durant pràcticament mig any, un grupet de
persones, hi va estar treballant. I quina il·lusió veure
a loctubre les primeres il·lustracions a tinta de la
Pilarín!
Octubre i novembre són mesos de treball frenètic. Els
pessebres creixen, es fan alguns canvis a la sala Duran i, per agafar forces, sorganitzen alguns sopars.
Paral·lelament, lequip tècnic del Pessebre de la Ciutat continua endavant amb la feina.
I finalment, el vint-i-set de novembre sinaugura la
44a exposició de pessebres a la sala dactes de lAcadèmia Catòlica. Deixant enrere una temporada difícil, sha pogut obrir la nostra exposició a la ciutat amb
trenta-cinc diorames i la novetat del nou pessebre
popular. A lacte dinauguració es fa també la presentació de la Petita Història del Pessebre a Sabadell. Lexposició romandrà oberta fins al nou de gener.
La feina no satura. El dilluns tots els pessebristes que
ho desitgin estan convidats a participar en la construcció del pessebre de la Ciutat. Cal enllestir lampliació
que sha dissenyat i restaurar els mòduls que es van
fer lany anterior. Són dies intensos. I el temps a la
plaça no acompanya, sobretot el vent ens fa de corcoll. La tarda del dissabte onze de desembre sinaugura i rep una gran acollida per part de la ciutadania.
Durant aquests primers dies de desembre també es
construeixen o es porten pessebres a començos i entitats de la Ciutat o foranes.
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I el divendres disset de desembre té lloc lesperat concert de Nadal per commemorar el 80è aniversari. Jordi
Sans i Crazy Rockets & The All Stars Orchestra pugen
lescenari i ens ofereixen per primera vegada un concert de Nadal de rock trepidant. La música americana
perfectament interpretada omple lauditori Espai Cultura de Sabadell.
Lendemà, la il·lustradora Pilarín Bayés ve a Sabadell.
Visita els pessebres i passa un parell dhores llargues
en un espai dins del Mercat Central signant la Petita
Història a tothom que shi acosti, i també tots els llibres que els lectors li posen al davant.
Durant tot el temps de Nadal, amb la col·laboració de
Petit Sabadell, shan anat recollint les fotografies dels
participants al 94è Concurs Local de Pessebres. Les
dues últimes edicions de lactivitat que va donar lloc
a la fundació de lAgrupació de Pessebristes de
Sabadell han sofert variacions per adaptar-se a la si-

tuació a què ens ha portat la pandèmia. No sha pogut fer un repartiment de premis com era costum, però
tots els participants han pogut passar per lAcadèmia
per recollir un obsequi.
Per cloure el cicle nadalenc, el vint de gener, el senyor
Enric Benavent, doctor en filosofia, professor universitari i pessebrista, ofereix una conferència oberta a
tothom amb el títol Reptes del pessebrisme en una
societat canviant. Amb una exposició brillant, ha fet
un recorregut brillant sobre levolució del simbolisme del pessebre i com els canvis socials aporten nous
sentits.
I com si res, hem arribat al febrer. Ara toca retratar
els pessebres i després ja es podran desmuntar i començarà el cicle del nou Nadal.

Agrupació de Pessebristes de Sabadell

PAX Cor de cambra - Projecte dones compositores
Pax Cor de Cambra és un conjunt vocal nascut el 2012 a Sabadell arran del projecte final de la carrera de direcció de cors del seu
director, Esteve Costa Ventura.
Pax Cor de Cambra treballa repertoris de totes les èpoques i gèneres, des de lEdat Mitjana fins al segle XXI, fent atenció especial a
la música coral catalana dels nostres dies.
El proper diumenge 19 de juny el cor farà el
seu concert de final de curs al Museu dHistòria de Sabadell amb una doble sessió: una
a les 11:15 h i una altra a les 12:30 h.
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Resum dactivitats de Mans Unides Sabadell
Si parlem del passat any 2021, que vam fer front al
projecte CAPACITACIÓ DE PAGESOS PER A REFORÇ DE
LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA AL CAMERUN, que
com ja vam dir beneficiava directament a 500 persones i indirectament a 3.500, hem de dir que es van
acomplir els objectius.
El 2021 va ser un any, en el que la pandèmia ens va
limitar molt lorganització de les nostres habituals
activitats, que ens ajuden, en part, a portar a terme
els projectes solidaris amb el tercer món. Tot i així
encara el segon semestre es van poder celebrar: la
marxa de la solidaritat el 24 doctubre, el concert que
juntament amb Càritas es va portar a terme a lauditori de la Fundació Espai Cultura de lantiga Caixa de
Sabadell el 20 de novembre i la tradicional encesa

despelmes el 18 de desembre.
El projecte daquest any 2022 de més cost econòmic
que lanterior es centra a la població de Kibamba
(Tanzània). Ajuda principalment a les dones, a ligualtat de gènere, ajudes al seu treball i formació per a
assolir una certa independència econòmica.
Aquest primer semestre ja shan pogut portar a terme
dues activitats que lany passat, pel motiu que ja sabem no va ser possible organitzar. Una és la paradeta
de roses i roserets del dia de Sant Jordi i laltra és el
concert de la Cava Urpí, aquest any amb lactuació del
conjunt sabadellenc Los Duendes.
Ara sestà preparant el concert de tardor, juntament
amb Càritas i que en direm Gran Gala Solidària i que
està previst pel dissabte 19 de novembre.

Sant Llorenç, 84 - Sabadell

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

www.llardelllibre.cat

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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Moviment Ecumènic de Sabadell
CONTINUEM TREBALLANT

Quan aquest número de lAcadèmia arribi a les vostres mans, és probable que la Pregària per la Unitat
dels Cristians 2022 sestigui celebrant o ja shagi celebrat. I és que, amb la intenció desquivar el pic de la
pandèmia, vam decidir que era millor ajornar-la, com
lany passat, des de la data tradicional al gener fins a
la vigília de Pentecosta.
Mentrestant, el 24 de febrer esclatava la guerra a
Ucraïna, la qual ens fa recordar les diverses guerres en
curs (Iemen, Birmània, Etiòpia...), que ara mateix estan causant milions de baixes i de refugiats, i molta,
moltíssima misèria. En aquest
context, la nostra pregària per
la UNITAT dels
Cristians 2022
vol ser igualment una pregària per la
PAU i per la
JUSTÍCIA al
món sencer.
Daltra banda,
el curs 20212022 el vam
començar el 29
de setembre, tot i que la inauguració formal va tenir
lloc el dia 9 de novembre amb una ponència, seguida
de col·loqui, a càrrec de la Sra. Eva Abellan, Síndica
de Greuges de Sabadell, i també amb unes paraules
de salutació per part del Sr. Ramon Graells, president
de lAcadèmia Catòlica.
Quant al tema de debat, aquest curs ens hem centrat
en lencíclica Fratelli tutti del papa Francesc sobre la
fraternitat i lamistat social, i amb el P. Josep Ma.

Balcells com a ponent. Aquest text ha estat objecte de
comentari i reflexió pels assistents a les reunions des
de la seva diversitat confessional.
També vam participar en la fira dentitats Mesclat, i
ho hem fet en les reunions de la Taula de Creences i
Conviccions, així com en el Memorial Àlex Seglers, que
són activitats que promou lAjuntament de la ciutat. I
hem participat en activitats daltres entitats. És el cas
de la Caminada Interreligiosa per la Pau, que, organitzada pel Grup de Diàleg Interreligiós i per Justícia
i Pau, va tenir lloc el 26 de març.
Així mateix, hem estat presents als mitjans de comunicació local i
a les xarxes
socials, singularment
al
nostre lloc
web on hem
publicat nombrosos articles
sobre
tota
mena dassumptes relacionats amb el
món ecumènic
i alhora dinterès general.
Els podreu trobar
Finalment, el curs 2021-2022 acabarà aquest mes de
juny amb una assemblea extraordinària que tindrà
com a principal tema la renovació de la junta directiva de lentitat. Confiem i esperem que aquesta renovació servirà per vigoritzar el nostre esforç de promoció
del diàleg entre persones de diverses confessions cristianes a Sabadell. Continuem treballant.
Antoni Ibáñez, del Moviment Ecumènic de Sabadell
https://ecumenicsabadell.blogspot.com/
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Col·lectiu de Dones en lEsglésia de Sabadell
Carta oberta a les dones cristianes de Sabadell
Ens creiem que vivim en un segle XXI avançat en la
consideració de les dones i la justícia programada en
tots els àmbits socials, culturals, polítics, religiosos,
familiars, però això no és així.
Veritablement en la nostra cultura occidental sha
aconseguit molt, però si mirem el món globalment
encara estem a les beceroles.
El programa 30' de TV3 Dones abandonades filmat
recentment a Turquia fa ben poc, feia feredat. Com pot
consentir la ONU o qualsevol grup humà, tanta injustícia, tant maltractament vers les dones?
Que podem fer nosaltres?
Denunciar-ho sense defallir, creant opinió al nostre

entorn, creant i afavorint tota iniciativa dajuda i treball envers les dones, les properes i les llunyanes, per
acabar amb aquest menyspreu que dura des de segles
en la nostra humanitat.
Dones, no ens adormim amb el que hem aconseguit,
pensem en linacabable sofriment de milers de dones,
germanes nostres.
I com a cristianes accelerem el final dunes actituds i
uns costums que no haurien dhaver estat mai aprovats o consentits per ningú.
Donem suport a les dones dels països que vulneren
els seus drets i a les entitats com Amnistia que tenen
com a objectiu lluitar per aquestes situacions dinjustícia a tot el món.

La samaritana i el Col·lectiu de Dones en lEsglésia
Sabem la reivindicació que fa Jesús de la dona en
aquest passatge, i amb molts daltres, però ens centrarem en aquest (JO 4, 5-42). Lenvia a ser anunciadora del missatge de Jesús, malgrat que no la creguin
fins que ho comproven més tard. Aquí podríem formular la pregunta inevitable que ens qüestiona: Què
els passa a les dones que tenen tants conflictes amb
les respectives religions? Quan la pregunta adequada, i a la llum daquest Evangeli, seria la contrària: Què
els passa a les religions perquè les seves dones shi
sentin tan incòmodes, i moltes sen surten contínuament i cada vegada menys lentament. Aquest és el cas
del Col·lectiu de dones en lEsglésia. Han fet tot el
que humanament podien per transformar-la en voler
evitar la misogínia tan perjudicial no només per a les
dones sinó sobretot per als propis homes, perquè són
els que infringeixen ia ignomínia. No queda més remei que abandonar aquesta institució i fer el retorn
cap al cristianisme de Jesús.
Jesús al pou de Jacob demana aigua a la Samaritana,
ella queda parada per una qüestió didentitat, la pertinença a col·lectius diferents, ell és jueu i ella samaritana, per la qual cosa no es parlaven entre ells. Però
ens és més interessant la identitat nuclear del fenomen humà, el fet que el Creador dissenyés la humanitat en dona i home. Els deixebles quan arriben i el
veuen parlar sestranyen que ell parli amb una dona.

Heus aquí el quid de la qüestió. Les religions són patriarcals, unes més que altres, no han entès el missatge de justícia i amor, a lestil de Jesús, jo no sóc
daquest món, el del mil·lenari Patriarcat. Les dones
estem fora del camp de visió, i Jesús ens fa visibles,
començant per la seva Mare, de la millor manera possible, la de ser portaveus de la comunitat, no exiliades della. I això és el que ha pretès amb bona fe i
aplicant-hi esforçadament la saviesa aquest Col·lectiu
de dones. La saviesa, la Sophia, la que fou en el principi la Paraula creadora, després en el Patriarcat es va
voler masculinitzar en el mot Logos. Hi ha molts homes que no són culpables daquesta lacra, però sí que
ho són quan es desentenen del correctiu indefugible
permetent lofec de la llibertat femenina en el desenvolupament de totes les seves capacitacions. Mentre
la dona no pugui complir la potestat de la seva condició mai la humanitat no podrà assolir la plenitud
dels temps que tant esperem, lApocalipsi durarà i
durarà amb penalitats de desolació. El Col·lectiu de
dones en lEsglésia encara no ha tirat la tovallola, però
deixarà lEsglésia Catòlica si aquesta en comptes de
ser alliberadora és una rèmora que obstaculitza lentrada en el Regne de Déu.

Conxita Domènech
Col·lectiu de dones en lEsglésia
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La Industrial ha cantat a Montserrat
Després de molt temps emmudits, vam començar
aquest curs, amb temor i prudència.
La nostra fita més segura era cantar al pelegrinatge de Sabadell a
Montserrat, i és així que
el dia 15 de maig, va
esdevenir per nosaltres
meravellós i esplèndid.
Aquella tarda, a la basílica, interpretàrem el
nostre concert i vam participar dels cants a la
missa.
Després duna breu presentació per part de la
presidenta, Rosa Mª Sanromà, començàrem amb
el Sanctus de la missa de
Jan Kalivoda de Praga,
cant bell i poc conegut.
Cantàrem també Senyor
Sant Jordi, Signore delle
cime, Desig, ...
Podem destacar Shchedryk , que és una cançó
popular dUcraïna, i la
vam cantar en ucraïnès i
en català, on loreneta
anuncia la primavera, i
amb ella, desitgem un
bon any per tothom i la
bonança de la pau per ells.

Vem kan segla, cançó nòrdica, la coneguda Cançó de

bres per a una princesa negra, que ens porta a lÀfrica

misteriosa, on el bambú vessa gotes de saba com les
llàgrimes de la petita princesa.
I la darrera fou Vestida
de nit , una havanera
nova, amb els records
damors de joventut,
idealitzats per la llunyania en el temps i lespai.
En acabar aquest divers
repertori de vuit cants,
el president de lacadèmia ens ho agraí amb un
discurs concís i bonic.
Després del parlament
de labat, tinguérem
quatre paraules per part
del bisbe de Terrassa, i
començà la missa. Hi
aportàrem el Canticorum, Vós sou senyor, ma
fortalesa, per la solista
Dolors Martín, Dona
Nobis Pacem , de Mozart, el Shalom aleichem, cant hebreu, i per
acabar amb tota la comunitat entonàrem el
Virolai. Ens va acompanyar magníficament la
pianista Glòria Peig, i
ens dirigí el mestre Roger Pérez. Ens en tornàrem amb el cor agraït a la Mare
de Déu de Montserrat per aquell magnífic dia.

12

Africa Negra
Catalunya abril 2022

La Junta Directiva de la FEDEAFRICANESCA (Federacion de Asociaciones de AfricaNegra SBD y Catalunya),
ens hem reunit amb la Regidora de Àrea Social Feminisme i Cooperació Internacional per tractar de temes
de pisos de protecció oficial i empadronament de les
persones més vulnerables.

Catalunya, dijous 21 dabril 2022
La Federación de Asociaciones de AfricaNegra SBD
y Catalunya encapçalada pel seu President Sr.Bubacar

Balde (Buba) en la ceremonia i el sopar de IFTAR DE
RAMADÁN, que organitza la Fundación IBN Battuta
de Barcelona (Catalunya) amb el seu President el
Sr.Mohammed Chaib que va ser el responsable dobrir
i tancar la sessió, junt amb el Subdelegat del Govern
Central a Catalunya el Sr. Carlos Prieto ,el Primer Tinent de Alcalde al Ajuntament de Barcelona el
Sr.Jaume Collboni els 3 cònsuls del Marroc a Catalunya.

Març 2022

Reunió amb les Regidora de lÀrea Social la Sra. Laura
Seijoo, la Regidora dHabitatge la Sra. Sarai Martínez
i la Sra. Esther Merino Tècnica de lAjuntament de
Mataró per parlar de problemes dels immigrants per
accedir a una vivenda de protecció oficial, tarden més
de 3 anys en donar una resposta, i temes de pobresa
alimentària i pobresa energètica.

Febrer 2022

Reunió amb el tècnic dHabitage de lAjuntament de
Salt (Girona) el Sr. Antoni Vidal per parlar dels problemes dempadronament dels membres dÀfricaNegra
que viuen a Salt (Girona).
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Resum activitats primers dany

Durant els primers mesos de lany hem continuat fent
tallers a les escoles de Sabadell per donar a conèixer
els projectes de desenvolupament que estem portant

a terme a Hondures (Moskítia) en làmbit
de sanitat, ensenyament i treball. Daquesta manera els nens copsen una altra
manera de viure, sense tantes comoditats,
entenen que també es pot viure feliç sense tantes coses materials i, a més a més,
aprenen el terme solidaritat que vol dir
ajudar-nos els uns als altres en el què faci
falta. També cal esmentar la gran creativitat que mostren els alumnes en realitzar els tallers amb lajuda entusiasta dels
seus mestres i també nostra.
Per altra banda, aquest primer trimestre
hem estat molt dedicats a la preparació de
la diada de Sant Jordi; hem elaborat roses de paper, tasca en la qual els alumnes
de formació Àgora Main ens han prestat
la seva col·laboració i a part lescola Ramar també ha fet campanya per a nosaltres. La diada de Sant Jordi va ser un dia
molt emotiu i, encara que el temps no va
acompanyar gaire, vàrem vendre moltes
roses i artesania de la Moskítia a favor de
la nostra fundació. Moltes gràcies a tothom que va participar.

Equip voluntariat
Fundació Sid-Moskítia - Sabadell

PASTISSERIA

Escola Industrial, 15

Tel. 93 725 49 68
08201 SABADELL
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¨Aquí tens a la teva mare¨, Joan, (19, 25-26)
Aquestes van ser les últimes paraules de Crist a la Creu.
El cristianisme partint dun petit grup, seguidors dels
fets, de les paraules, de les ensenyances de Jesús, i de
la seva Resurrecció com Fill de Déu, en el Misteri de la
Santíssima Trinitat, es va estendre entre el poble jueu
i primer de tot amb Pau, entre grecs, i diversitat de
pobles de lImperi Romà.

com humil, però constant, com a seguidora, del seu
Fill, des de la distància, com intercessora humana davant de Déu, distant, que malgrat que la predicació de
Crist era abans que res amb els dèbils, amb els estrangers, amb els sense poder, que formaven la majoria
del poble, el fet de la seva Divinitat és més llunyà, més
difícil dapropar-se a Ell.

Ja als primers segles la veneració a Maria va calar profundament entre els fidels. Aquest culte a la Mare de
Crist es va estendre com un medi intermedi darribar
a Déu. I així continua en tota la cristiandat i el seu culte
a lOrient, a les Esglésies Ortodoxes i Coptes és visible ostentosament, des dels primers segles, i com no,
en altres països, des don podem destacar a Espanya.

La humanitat de Maria, una dona era atractiva, He tingut la possibilitat de visitar, fins i tot diria de conviure a Àfrica, a Amèrica, a països on la cultura actual es
nodreix darrels diverses a les doccident i en el seu
cristianisme Maria és un element a destacar. A vegades idolatrada.

Per què aquesta devoció a Maria, una dona? Quasi fins
fa pocs anys, i costa encara reconèixer a la dona amb
la mateixa dignitat que als homes. Al meu parer hem
de traslladar-nos als primers albors de la nostra civilització on ja, per diversos motius, es destaca a la dona
com un element de culte.
Tenim a les venus prehistòriques trobades a Europa,
figuretes de pedra, matrones de diverses formes que
ens indiquen el culte que es realitzava a aquelles
figuretes tosques amb expressions de maternitat, a
vegades un misteri, un miracle que creava vida, que
perpetuava a lespècie i que aquells gens de culte des
daquests primers humans perdura a les societats successives.
Si, per una banda, sha avassallat a la dona com servidora de les necessitats de lhome, ja siguin sexuals,
com a criadora dels fills, companya, cura de la casa,
objecte de luxe, per un altre se lha presentat també
com a deessa en algunes cultures.
Lexpansió del cristianisme als pobles daltres cultures diferents a les occidentals és el meu parer, fou més
fàcil per mitjà de la Verge Maria, com a mare de Crist,

A Mèxic, per destacar un país important, de grans dimensions, amb 130 milions dhabitants, amb la seva
cultura, de la que hem de treure els tòpics que des
dEspanya, des de Catalunya, des del nostre entorn a
vegades es té, al destacar tan sols el negatiu que ens
portes les notícies, la veneració a Maria és fonamental. La Verge de Guadalupe està present no tan sols
entre els practicants catòlics, sinó en devocions particulars o públiques. Està present amb les seves imatges de carrers, folklòriques, edificis oficials, o expressions culturals. És una presència ostensible, privada i
pública.
Les nostres celebracions religioses les més populars,
parteixen i tenen present aquesta devoció. Les nostres festes a la Verge de Montserrat, Salut, Pilar, del
Rocio, Fuensanta o Togores per posar una mostra, i
parteixen daquest fet dexalçar a Maria, encara que
la Verge, no tenen la mateixa presència a la nostra Fe,
com sí que es dóna amb la Verge de Guadalupe en la
cultura mexicana. I aquest fet el podria referir també
a altres països dAmèrica, o dÀfrica entre els cristians.

Simón Saura
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ACONSEGUIRÀS APRIMAR-TE AMB RECEPTES SANES,
EQUILIBRADES, FÀCILS I DIVERTIDES
I APRENDRÀS A NO RECUPERAR EL PES PERDUT
Vine a lAcadèmia! Aprendràs a cuinar receptes divertides per no sentir-te a dieta.
El nostre sistema es basa en dos punts fonamentals:
1.

Reunions setmanals:

Tindràs lajuda motivadora per animar-te i perdre els
quilos de
forma gradual i ràpida.
La constància és imprescindible, amb el
que lassistència a les
reunions és
la clau del
teu èxit. És

molt difícil i trist perdre pes sol, i aquí et sentiràs
acompanyat en tot moment.
2.

Canviar els hàbits alimentaris:

Dieta Ideal tensenyarà tècniques per a desenvolupar
nous hàbits, ja que és lúnica manera de perdre pes i
no recuperar el pes perdut.
Al nostre mètode no es pren cap fàrmac, ni complexos proteics, ni es ven cap complement addicional.
El temps passat ens ha passat factura? Hem de tornar
als nostres bons hàbits, menjar de forma saludable i
tornar a sentir-nos bé.
Però qui diu que fer dieta és avorrit i és menja sempre
el mateix? Amb nosaltres, aprendràs receptes molt
fàcils i saboroses que voldrà tastar tota la teva família.
Si esperes el moment perfecte... és ara!
Tesperem!

www.dietaideal.net - Tel. 653 61 82 94

• Sabadell. L´Acadèmia
• Terrassa. La Cambra
• Badalona. Coop. La Moral

C/ Sant Joan, 20
C/ Blasco de Garay, 29-49
C/ Güell i Ferrer, 86

Dimarts 10h  16h o 19h
Dimecres 10h o 15,30h
Dijous 10h  15,30h o 18h
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S'ensuma ja l'olor de l'estiu i, amb això, ja estan ober-

tes les inscripcions del Casal d'estiu de la Teranyina!

Aquest any comença el dia 27 de juny i s'acaba al 15
de juliol. L'horari és de 9 a 17 h, amb acollida a partir
de les 8:30 h. I els divendres acabarem a les 15:30 h.
Activitats d'aigua, sortides a la natura, matins a la
piscina, esports i jocs de córrer, seran algunes de les
activitats que faran d'aquest estiu un estiu inoblidable!
Com podeu reservar plaça pel vostre infant? Doncs
només cal que envieu un correu a casalteranyina@gmail.com o enviar un missatge a algun dels tres
monitors:
-Anna Serra (695379559),
-Mireia Serrat (688892490) i
-Santi Comas (717702122).

Us hi esperem amb moltes ganes, apunta-t'hi!!

Romeria 2022
Aquest any, lesplai La Teranyina hem participat a la
126a pujada a Montserrat. Les colles dels Mofetes i
dels Arquers ho han fet des de Sabadell mentre els
Pikassoques des de Terrassa i els Trenkapins des de
Vacarisses. Els més petits de lesplai, els Marrameus
shan atrevit a pujar fins al monestir des de Monistrol
de Montserrat!

Un any més hem pogut gaudir del camí i la companyia envoltats de natura i bones estones. Després de
dos anys sense dur a terme aquesta activitat, estem
agraïdes de reprendre les tradicions que van quedar
congelades per la pandèmia i estem molt contentes
de continuar fent allò que ens agrada juntament amb
els infants i les famílies.

