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La Fiscalía ha abierto una inves-
tigación contra lamonja benedic-
tina Teresa Forcades, médica de
formación, por un presunto deli-
to contra la salud pública, según
han confirmado a EL PAÍS fuen-
tes judiciales. Los Mossos d’Es-
quadra indagan, por orden del
ministerio público, si Forcades
(Barcelona, 1966) recetó sustan-
cias ilegales a pacientes que pa-
decen cáncer y otras enfermeda-
des graves y si ese acceso a falsos
remedios les hizo abandonar tra-
tamientos convencionales y vali-
dados científicamente. La Fisca-
lía de Manresa abrió las diligen-
cias tras recibir una comunica-
ción del Colegio Oficial de Médi-
cos de Barcelona (COMB), que
alertaba de hechos presuntamen-
te delictivos en el ejercicio profe-
sional de Forcades.

La religiosa se ha posicionado
públicamente, en numerosas
ocasiones, en la órbita de los di-
vulgadores de pseudociencias.
También ha manifestado repa-
ros ante la administración de
ciertas vacunas y se ha expresa-
do a favor de presuntos reme-
dios sin ninguna validez e inclu-
so prohibidos por las autorida-

des. Es el caso del miracle mine-

ral solution (MMS), una solución
de dióxido de cloro o clorito de
sodio al que algunos gurús atri-
buyen propiedades curativas
contra lamalaria, el ébola, el cán-

cer, el autismo y otras enferme-
dades.

Desde Florencia, donde se en-
cuentra de viaje, la religiosa ha
respondido parcialmente a un
cuestionario remitido por este

diario por correo electrónico, ya
que no dispone de teléfono mó-
vil. Forcades asegura que no ha
recibido “ninguna denuncia ni
comunicación” de la fiscalía y
niega “categóricamente” los he-
chos de la denuncia o haber “in-
fringido cualquier norma deon-
tológica”. “Desde 2018, el Colegio
Oficial de Médicos de Barcelona
está intentando de manera acti-
va y constante coartar mi liber-
tad de expresión sin ninguna ba-
se ni evidencia científica”, critica
la monja, que se reserva “accio-
nes judiciales” contra quien le
atribuya “informaciones falsas”.

El origen de la investigación
se remonta al pasado enero,
cuando el Colegio deMédicos ob-
servó “hechos que podían ser
constitutivos de delito en el mar-
co del ejercicio profesional y la
práctica asistencial de la docto-
ra”, explica una portavoz de la
institución. El Colegio, asegura
esta portavoz, “está obligado” a
informar a la autoridad compe-
tente si detecta hechos que pue-
den ser delictivos y así lo hizo en
este caso. Puso la información
en conocimiento de la Fiscalía,
que ha encargado a los Mossos
una serie de averiguaciones que

son reservadas por la “gravedad
y naturaleza” de los hechos, se-
gún fuentes judiciales. El fiscal
deManresa se ha hecho cargo de
las investigaciones porque es el
partido judicial al que pertenece
el monasterio de Sant Benet de
Montserrat, donde Forcades vive
enclaustrada junto a una treinte-
na de monjas. Dispone de seis
meses para decidir si ve indicios
de un delito contra la salud públi-
ca y presenta una querella ante
el juez o, por el contrario, archi-
va el caso.

El COMB no ha facilitado a
este diario detalles sobre las per-
sonas presuntamente afectadas
y tampoco sobre los productos
ilegales que, siempre según el ór-
gano colegial, recetó Forcades,
que es doctora en Medicina por
la Universitat de Barcelona, auto-
ra de una decena de libros y acti-
vista por la independencia de Ca-
taluña entre 2015 y 2018, cuando
regresó al monasterio. Pero sí in-
dica que el caso va más allá de la
mera divulgación de remedios
milagrosos. El objeto de la inves-
tigación es averiguar si hubo,
por parte de la religiosa, “una in-
dicación de productos prohibi-
dos por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sani-
tarios (AEMPS) para uso huma-
no y que pueden suponer un ries-
go para la salud”, según la porta-
voz. Y, también, si esas indicacio-
nes hicieron que pacientes con
patologías graves se apartaran
de tratamientos convencionales.
En el argotmédico, indicar signi-
fica recetar un remedio.

La Fiscalía indaga si la monja y médica
Teresa Forcades recetó sustancias ilegales
La religiosa niega “categóricamente” los hechos que se investigan
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ICOSA PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA 
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca Junta General Ordinaria de Ac-
cionistas a celebrar en la ciudad de Barce-
lona (08017), en la calle Nena Casas 20-22, 
bajos, el próximo día 13 de Junio del 2022 
a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, 
en su caso, el día 14 de Junio del 2022 en 
el mismo lugar y hora, en segunda convoca-
toria, para tratar los asuntos comprendidos 
en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Designación de Presidente y Se-
cretario.

Segundo.- Examen y aprobación, si proce-
de, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, Estado de cam-
bios en el patrimonio neto y Memoria), y de 
la  Propuesta de Aplicación de Resultados, 
referidos al ejercicio social cerrado al día 31 
de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión social 
durante el referido ejercicio 2021.

Cuarto.-  Ruegos y preguntas

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, 
en su caso, del Acta de la Junta y/o nombra-
mientos de interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los ac-
cionistas que cumplan los requisitos legales 
y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con la Ley de Sociedades 
de Capital, a partir de la presente convocato-
ria, los Señores Accionistas podrán obtener 
de forma inmediata y gratuita en el domici-
lio social, sito en Avenida Diagonal 453 bis 
08036 Barcelona, los documentos prepara-
dos por el órgano de administración en re-
lación a los puntos a debatir comprendidos 
en el Orden del Día de la Junta convocada, 
o bien solicitar la entrega o envío gratuito de 
los mismos.

Barcelona, 2 de mayo de 2022 - El Administrador, 

Don Miguel Alcalá Tomás

BARCELONES 
I MARESME 

PATRIMONIAL, S.L.

Por acuerdo del órgano de Adminis-

tración de esta sociedad, se con-

voca a los Sres. Socios a la Junta 

General Ordinaria de Socios de la 

entidad BARCELONES I MARESME 

PATRIMONIAL, S.L., que se cele-

brará en el domicilio social, calle 

Tramuntana, nº10, El Masnou, el 

próximo día 21 de Junio de 2022 a 

las 19.30 horas, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación, en su 

caso, de las Cuentas Anuales, infor-

me de gestión y propuesta de apli-

cación de los resultados, correspon-

dientes al ejercicio 2021.

2º.- Aprobación de la gestión del 

Consejo de Administración corres-

pondiente al ejercicio 2021.

3º.- Nombrar Socios Interventores 

para aprobar el acta de la Junta.

4º.- Información general, ruegos y 

preguntas.

5º.- Lectura, y en su caso, aproba-

ción del Acta de la Junta.

Se comunica a los señores socios 

que, a partir de la convocatoria de 

la Junta General, cualquier socio 

podrá obtener de la sociedad, de 

forma inmediata y gratuita, los do-

cumentos que han de ser sometidos 

a la aprobación por parte de la Junta 

General.

El Masnou 28 de Abril 2022.  El secretario 

del Consejo de Administración. 

Josep Mª Artau Gibert

APARCAMIENTOS 
SARRIA TERMINO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis-

tración se convoca la Junta General 

Ordinaria de Aparcamientos Sarria 

Termino, S.A. que se celebrará en 

Barcelona, en el Paseo Reina Elisenda 

de Montcada, nº13, el día 9 de junio 

de 2022, a las 19 h 30’, en primera 

convocatoria y, en igual domicilio y 

hora, el día 16 del mismo mes y año, 

en segunda convocatoria, teniendo en 

cuenta los quórums establecidos para 

la votación de los asuntos que se pro-

ponen y que serán objeto de debate y 

votación, de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación en su 

caso, de las cuentas anuales de la so-

ciedad del ejercicio 2021, -compues-

tos de Balance, cuenta de Pérdidas y 

Ganancias y memoria, del informe de 

gestión, de la propuesta de aplicación 

de resultados, de la aplicación de los 

dividendos cuyos derechos de cobro 

han prescrito y de la gestión del Con-

sejo de Administración.

Segundo.- Análisis del proyecto de 

electrifi cación de las instalaciones 

para adecuarlas a la carga de bate-

rías de coches eléctricos y su fi nan-

ciación.

Tercero.- Análisis de la conveniencia 

de venta del paquete de acciones de 

CaixaBank.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Concesión de facultades 

para el cumplimiento, elevación a 

público e inscripción de los acuerdos 

tomados.

Sexto.- Aprobación del acta, nombra-

miento dentro de los términos esta-

tutarios, en su caso, de interventores 

ello.

Conforme a lo dispuesto en el artí-

culo 272.2 de la Ley de Sociedades 

de Capital, a partir del envió de esta 

convocatoria, cualquier socio puede 

obtener de la sociedad, de forma in-

mediata y gratuita, los documentos 

que han de ser sometidos a la apro-

bación de la misma, así como en su 

caso el informe de gestión.

Barcelona, 27 de abril de 2022, 

La presidenta, Maria Dolores Vives. El 

Secretario del Consejo de Administración. 

Josep Ramón Tomás

LA FARGA
DE BEBIÉ, S.A.

CONVOCATORIA
DE JUNTA GENERAL 

ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Se convoca a los accionistas de la mer-
cantil La Farga de Bebié, S.A., (la “So-
ciedad”) a la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de la Sociedad que se cele-
brará en el domicilio social de la Socie-
dad sito en la Calle Disseminats La Farga 
de Bebié núm. 4, 08585-Montesquiu el 
día 17 de junio de 2022 a las 17h, en pri-
mera convocatoria y en el mismo lugar 
veinticuatro horas después en segunda 
convocatoria con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales de la So-
ciedad correspondientes al ejercicio so-
cial cerrado a 31 de diciembre de 2021 
y de la aplicación de los resultados de 
la Sociedad.

Segundo. Aprobación, en su caso, de 
la gestión del órgano de administración 
de la Sociedad correspondiente al ejer-
cicio social cerrado a 31 de diciembre 
de 2021.

Tercero. Información de la oferta pre-
sentada por DFBG DEUTSCHE FINANZ- 
UND BETEILINGUNGS AG para la ad-
quisición de acciones del capital de la 
Sociedad así como de la posibilidad de 
adherirse a la misma. 

Cuarto. Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta de la Junta o nombra-
miento de dos interventores con dicho 
objeto.

Se hace constar expresamente el de-
recho de los accionistas a solicitar por 
escrito con anterioridad a la reunión de 
la junta y verbalmente durante la misma, 
las informaciones o aclaraciones que 
estimen precisas acerca de los asuntos 
comprendidos en el orden del día o a for-
mular por escrito las preguntas que con-
sideren pertinentes, así como el derecho 
a obtener de la Sociedad, de forma in-
mediata y gratuita, los documentos que 
van a ser sometidos a la aprobación de la 
Junta General, todo ello de conformidad 
con los artículos 197 y 272 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

En Barcelona, a 2 de mayo de 2022. Don Jose 

María Francisco Pedret. Administrador Solidario. 

Don Octavi Buyreu Sole. Administrador Solidario

EDMUNDO
BEBIÉ, S.A.
CONVOCATORIA

DE JUNTA GENERAL 
ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Se convoca a los accionistas de la mer-
cantil Edmundo Bebié, S.A., (la “Socie-
dad”) a la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de la Sociedad que se cele-
brará en el domicilio social de la Socie-
dad sito en la Calle Calvet núm. 50, 1º-
2ª, 08021-Barcelona el día 17 de junio de 
2022 a las 16h, en primera convocatoria 
y en el mismo lugar veinticuatro horas 
después en segunda convocatoria con 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales de la So-
ciedad correspondientes al ejercicio so-
cial cerrado a 31 de diciembre de 2021 
y de la aplicación de los resultados de 
la Sociedad.

Segundo. Aprobación, en su caso, de 
la gestión del órgano de administración 
de la Sociedad correspondiente al ejer-
cicio social cerrado a 31 de diciembre 
de 2021.

Tercero. Información de la oferta pre-
sentada por DFBG DEUTSCHE FINANZ- 
UND BETEILINGUNGS AG para la ad-
quisición de acciones del capital de la 
Sociedad así como de la posibilidad de 
adherirse a la misma. 

Cuarto. Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta de la Junta o nombra-
miento de dos interventores con dicho 
objeto.

Se hace constar expresamente el de-
recho de los accionistas a solicitar por 
escrito con anterioridad a la reunión de 
la junta y verbalmente durante la misma, 
las informaciones o aclaraciones que 
estimen precisas acerca de los asuntos 
comprendidos en el orden del día o a for-
mular por escrito las preguntas que con-
sideren pertinentes, así como el derecho 
a obtener de la Sociedad, de forma in-
mediata y gratuita, los documentos que 
van a ser sometidos a la aprobación de la 
Junta General, todo ello de conformidad 
con los artículos 197 y 272 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

En Barcelona, a 2 de mayo de 2022. Don Jose 

María Francisco Pedret. Administrador Solidario. 

Don Octavi Buyreu Sole. Administrador Solidario

Teresa Forcades, en una imagen de archivo. / MASSIMILIANO MINOCRI

J. MOUZO / J. GARCÍA, Barcelona
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l costat d’alts funciona-
ris del Kremlin, oligar-
ques i militars implicats
en presumptes crims de

guerra a Ucraïna, com ara el co-
negut com “el carnisser de But-
xa”, el nom del cap de l’Església
ortodoxa russa, el patriarca Ki-
rill, figura també en l’última llis-
ta de sancionats que estudia la
Comissió Europea.

Aliat històric de Putin, a qui
va definir en una ocasió com “el
miracle de Déu” i “l’únic defen-
sor del cristianisme al món”, el
patriarca Kirill de Moscou i tot
Rússia s’ha distingit per haver
beneït els míssils nuclears i, més
recentment, per haver justificat
la invasió russa d’Ucraïna. Una
posició que l’ha enfrontat amb el
papa Francesc, que, en una en-
trevista recent al Corriere della
Sera, li retreia haver-se conver-
tit en l’“escolanet de Putin”.

Però la polèmica ha perseguit
el patriarca –de nom secular
Vladímir Mikhàïlovitx Gundià-
iev– ja ben abans d’aquesta
guerra, sobretot per les revela-
cions sobre la seva suposada for-
tuna personal. Una informació
publicada el 2020 per la revista
Forbes li atribueix uns 4.000 mi-
lions de dòlars (3.800 milions
d’euros) de patrimoni. El diari

A

rus Nóvaia Gazeta duplica la xi-
fra i explica que aquests diners
procedeixen de la importació
lliure d’impostos de tabac i alco-
hol, un privilegi concedit a l’Es-
glésia ortodoxa russa pel primer
president de la Rússia postsoviè-
tica, Borís Ieltsin, per compen-
sar la institució de les pèrdues
patides durant el període comu-
nista. A part dels beneficis que
hauria acumulat amb aquest co-
merç, al patriarca també li atri-
bueixen un xalet a la Suïssa ale-
manya, i altres béns de luxe. Fa
uns anys, el van fotografiar du-

rant una trobada oficial amb un
rellotge Breguet valorat en
30.000 dòlars (uns 28.550 eu-
ros) al canell. Van intentar es-
borrar-ne la imatge amb Photos-
hop, però el reflex del rellotge,
un suposat regal, es continuava
veient damunt de la tauleta, cosa
que va obligar el patriarcat a dis-
culpar-se pels retocs. Tot això ha
tornat a emergir ara que l’ecle-
siàstic –ocasional agent dels ser-
veis secrets soviètics amb el nom
clau de Mikhaïlov, segons es va
saber a principis dels anys no-
ranta, quan els arxius del KGB

es van posar a disposició d’una
comissió d’investigació de la Du-
ma, la cambra baixa russa– ha
fet una defensa aferrissada de
Putin i la seva “operació espe-
cial” a Ucraïna. Un portaveu del
patriarcat de Moscou ha carre-
gat contra les sancions que la UE
li vol imposar, que, en cas de con-
firmar-se, li vetarien l’entrada a
territori comunitari i li congela-
rien els béns que hi pogués tenir.
“Com més indiscriminades es
tornen les sancions, més perden
el sentit i més s’allunya l’objectiu
de la pau”, va dir el portaveu. ■

Patriarca assenyalat
Anna Balcells
BARCELONA

LLISTA · El cap de l’Església ortodoxa russa figura en l’última proposta de sancionats de Brussel·les
POLÈMIC · Defensor de la guerra de Putin a Ucraïna, nega el patrimoni milionari que li atribueixen

Ou gegantí de Pasqua davant de la catedral de Crist Salvador, el temple ortodox més gran de Rússia, a Moscou ■ EFE

L’APUNT

Irlanda del Nord,
a contracorrent

tia entre Emmanuel Macron i Marine Le Pen per gover-
nar el país des de l’Elisi els pròxims cinc anys. La can-
didata dels nacionalistes irlandesos, d’esquerres, Mi-
chelle O’Neill, podria convertir-se en la pròxima minis-
tra principal d’Irlanda del Nord i el Sinn Féinn, en el
partit més representat a l’Assemblea de Stormont,
el govern regional de Belfast. A contracorrent.Maria Pascual

Prop d’1,2 milions de nord-irlandesos van ser cridats a
les urnes ahir en unes eleccions que, segons indiquen
les enquestes, guanyaria el Sinn Féin, que obtindria
una victòria històrica. Uns resultats que, de confirmar-
se, farien que Irlanda del Nord anés en sentit contrari
a l’auge de la dreta i l’extrema dreta a Europa, l’últim
exemple del qual és França, que fa pocs dies es deba-

EL PUNT AVUI
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11
80

63
-1

25
58

57
L



Mitjà: El País

Publicat: 06/05/2022

Edició: Catalunya

Secció: INTERNACIONAL

Audiència: 99.000 Lectores

Difusió: 11.822 Ejemplares

Valor: 5.537€

Viernes 6 de mayo de 2022 ELPAÍS 3

INTERNACIONAL

Con la nueva ronda de repre-
salias, la lista de sancionados
por la UE alcanza ya las 1.168
personas contra las que se ha
decretado la congelación de
bienes en la UE y la prohibi-
ción de entrada en territorio
comunitario; entre ellas, figu-
ran infinidad de oligarcas,
empresarios y políticos, inclui-
dos el presidente de Rusia,
Vladímir Putin, y su ministro
de Exteriores, Serguéi Lavrov,
lo que no implica para ningu-
no de los dos la prohibición
de entrada en la UE, un canal
que se ha querido dejar abier-
to por motivos diplomáticos.

La propuesta aún no está
aprobada, al formar parte del
paquete de sanciones más
complejo al que se ha enfren-
tado la UE hasta la fecha, que
incluye un embargo total al
petróleo ruso, al que se resis-
ten algunos países capitanea-
dos por Hungría.

La negociación en el Conse-
jo iba a retomarse ayer pero
se canceló. Los embajadores
ante la UE se emplazaron a
seguir negociando hoy para
buscar una salida a las impli-
caciones económicas y de
suministro que supondría el
veto al crudo ruso.

ría. Las imágenes de los medios
estatales rusos y las imágenes
satelitales muestran los comba-
tes en curso cerca de la planta
siderúrgica. Un asesor presiden-
cial ucranio, Oleksiy Aresto-
vych, afirmó en la televisión esta-
tal que los enfrentamientos con-
tinuaban en la acería, pero que
las fuerzas ucranias los estaban
repeliendo.

Rusia ha empleado el 10% de
sus fuerzas de combate en la
ofensiva de Mariupol, según los
analistas militares occidentales,
que estiman que el Kremlin en-
vió unos 12 batallones a la ciu-
dad portuaria. Ahora, con gran
parte de la ciudad en ruinas,
Moscú ha reubicado la mayoría
de esas fuerzas en otras áreas
del Donbás, para alimentar la se-
gunda fase de la ofensiva, en la
que ha encallado. Moscú decla-
ró la victoria sobre Mariupol el
21 de abril tras semanas de ase-
dio y bombardeos, pero la feroz
resistencia de las fuerzas ucra-
nias en Azovstal ha impedido
que el Kremlin se haga con su
control completo.

Continuar la evacuación
En un vídeo grabado durante la
noche, un comandante del bata-
llón Azov, Denis Prokopenko,
aseguró que las tropas rusas ha-
bían entrado en la acería y ha-
bló de “batallas duras y sangrien-
tas”. “La situación es extremada-
mente desafiante; sin embargo,
seguimosmanteniendo la defen-
sa”, remarcó Prokopenko.

Los bombardeos sobre Azov-
stal, el último reducto de resis-
tencia ucrania en Mariupol, fue-
ron continuos durante la noche
y la mañana de ayer, aseguró Pe-
tro Andriushchenko, asesor del
Gobierno de la ciudad. La acería
de la época soviética, fundada
en la época de Stalin y que cuen-
ta con un laberinto de túneles y
búnkeres para resistir a los ata-
ques, se había “convertido en un
infierno”, comentó Andriush-
chenko.

Mientras, con la mediación
de la ONU y la Cruz Roja Interna-
cional, el Gobierno ucranio tra-
ta de continuar las evacuacio-
nes de la ciudad de Mariupol, de
donde siguen llegando a Zapori-
yia, a través de territorio ocupa-
do, un goteo de coches. El miér-
coles más de 340mujeres, niños
y ancianos llegaron a la locali-
dad industrial a través de un co-
rredor humanitario.

El sexto paquete de sanciones
contra Rusia anunciado ayer
por la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen,
propone añadir 68 nuevos nom-
bres a la lista negra de la UE,
entre los que destaca el patriar-
ca de la Iglesia ortodoxa rusa,
Kiril, uno de los más ardientes
altavoces de la invasión de Ucra-
nia, según un borrador al que ha
tenido acceso EL PAÍS.

La relación de personas inclu-
ye también a un buen puñado
de altosmandosmilitares de Ru-
sia a los que el bloque comunita-
rio considera responsables de
crímenes atroces cometidos con-
tra la población ucrania, como
el coronel generalMijaíl Mizins-
tev y el coronel Azatbek Asanbe-
kovich Omurbekov, conocidos
como los carniceros de Mariu-
pol y Bucha, respectivamente.

El listado, aún provisional a
la espera de que los Veintisiete
le den el visto bueno, explica
con detalle los motivos que lle-
van a la UE a incluir estos nom-
bres. Vladímir Mijaílovich Gun-
diayev, el patriarca Kiril de la
Iglesia ortodoxa rusa, nacido en
Leningrado (hoy San Petersbur-
go) en 1946, es “aliado desde ha-
ce tiempo del presidente Vladí-
mir Putin”, y considera al líder
del Kremlin “el único defensor
de la cristiandad en el mundo”,
según afirma el texto de las san-
ciones. El religioso, una de las
figuras más influyentes del país,
describió la victoria de Putin en

las elecciones presidenciales de
2012 como un “milagro de Dios”;
Kiril “se ha convertido en uno
de los más destacados partida-
rios de la agresión militar rusa
contra Ucrania”, detalla la pro-
puesta.

El 27 de febrero de 2022, du-
rante un sermón celebrado en
la catedral de Cristo Salvador de
Moscú, el patriarca respaldó ofi-
cialmente la autodenominada
por Moscú “operación especial
de mantenimiento de la paz” de
Rusia en Ucrania. Además, se-
gún el texto, “Kiril bendijo a los
soldados rusos que luchan por

el Mundo Ruso y la Santa Rusia
en Ucrania”. El 6 de marzo, du-
rante otro sermón, describió las
acciones militares como una
guerra “contra el mal” y una
“operación de limpieza religio-
sa” mediante la cual se lleva a
cabo la purificación espiritual
de Ucrania.

“Kiril sigue difundiendo el
mensaje de que el territorio de
Donbás y otras zonas ucranias
pertenecen a la Santa Rusia y,
por tanto, deben ser purificadas
de enemigos tales como los par-
tidarios de los decadentes valo-
res occidentales”. La UE conside-

ra que sus actos “socavan o ame-
nazan la integridad territorial,
la soberanía y la independencia
de Ucrania, así como la estabili-
dad y la seguridad del país”.

El relato que aporta el texto
para justificar las sanciones a
los mandos militares deja intuir
la barbarie perpetrada en el cam-
po de batalla. Al coronel general
MijaílMizintsev, apodado El car-
nicero de Mariupol y jefe del
Centro de Control de la Defensa
Nacional de la Federación Rusa,
lo identifica como el comandan-
te que supervisa el asedio a la
ciudad portuaria, “donde ha re-
currido a tácticas utilizadas ante-
riormente en el asedio de Alepo
[Siria]”. A Mizintsev se le acusa
de haber orquestado los bom-
bardeos de Mariupol, hoy redu-
cida a escombros y aún bajo ase-
dio ruso. En estas campañas de
bombardeos indiscriminados
“murieron miles de civiles”, de-
talla el texto, que recuerda el
ataque a un hospital dematerni-
dad y a un teatro “en los que
murieron cientos de niños”.

De las aterradoras matanzas
de la ciudad de Bucha, una loca-
lidad en las inmediaciones de la
capital, Kiev, que salieron a la
luz a principios de abril tras la
retirada de las tropas rusas, Bru-
selas responsabiliza a 55 man-
dos militares, liderados por
Azatbek Asanbekovich Omurbe-
kov. Este último es el coronel y
comandante de la 64ª Brigada
Independiente de InfanteríaMo-
torizada de Rusia, “que mató,
violó y torturó a civiles en Ucra-
nia, en Bucha”, dice la propues-
ta. “Estas atrocidades constitu-
yen crímenes contra la humani-
dad y crímenes de guerra”, pro-
sigue. Putin premió poco des-
pués a esta brigada “por su he-
roísmo y coraje”.

El comandante, detalla la
propuesta de sanción, dirigía
las acciones de su unidad mili-
tar y recibió el apodo de Carnice-
ro de Bucha debido a su respon-
sabilidad directa en los asesina-
tos, violaciones y torturas en
esa localidad.

rra Mundial. “Reconstruiremos
una Ucrania moderna, un país
lleno de confianza y listo para
abrazar su futuro europeo”, pro-
metió. Michel recordó la necesi-
dad de liquidez urgente de Ucra-
nia; según el FondoMonetario In-
ternacional, el país necesita
5.000 millones de euros al mes
para seguir funcionando y para
losmaestros,médicos y otros tra-
bajadores esenciales.

La Comisión Europea ha apor-
tado 4.000 millones de euros, ha
movilizado 3.500millones para la
acogida de refugiados en los Esta-
dos miembros y ha comprometi-
do 1.800millones para los despla-
zados internos, de acuerdo con su
presidenta, Ursula von der Leyen,
quien aseguró: “Nopodemos igua-
lar la valentía y el sacrificio de los
ucranios, pero podemos respalda-
ros, podemos ayudaros”.

Oligarcas, empresarios y
políticos, entre los castigados

La UE incluye en su lista
negra al patriarca Kiril
y al Carnicero de Bucha
El sexto paquete de sanciones de Bruselas propone añadir a
68 personas y acusa a altos mandos rusos de crímenes de guerra

El patriarca ruso Kiril, en la catedral ortodoxa de Rostov-on-Don, el 27 de octubre de 2019. / S. P (REUTERS)

RUSIA INVADE UCRANIA

GUILLERMO ABRIL, Bruselas
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Brussel·les assenyala el patriarca de
l'església ortodoxa russa | Anna Balcells |
BARCELONA | Política | El Punt Avui
Anna Balcells - BARCELONA

Al costat d’alts funcionaris del Kremlin, oligarques i militars implicats en presumptes crims de
guerra a Ucraïna, com ara el conegut com “el carnisser de Butxa”, el nom del cap de l’Església
ortodoxa russa, el patriarca Kirill, figura també en l’última llista de sancionats que estudia la
Comissió Europea.

Aliat històric de Putin, a qui va definir en una ocasió com “el miracle de Déu” i “l’únic defensor
del cristianisme al món”, el patriarca Kirill de Moscou i tot Rússia s’ha distingit per haver beneït
els míssils nuclears i, més recentment, per haver justificat la invasió russa d’Ucraïna. Una
posició que l’ha enfrontat amb el papa Francesc, que, en una entrevista recent al Corriere della
Sera, li retreia haver-se convertit en l’“escolanet de Putin”.

Però la polèmica ha perseguit el patriarca –de nom secular Vladímir Mikhàïlovitx Gundiàiev– ja
ben abans d’aquesta guerra, sobretot per les revelacions sobre la seva suposada fortuna
personal. Una informació publicada el 2020 per la revista Forbes li atribueix uns 4.000 milions
de dòlars (3.800 milions d’euros) de patrimoni. El diari rus Nóvaia Gazeta duplica la xifra i
explica que aquests diners procedeixen de la importació lliure d’impostos de tabac i alcohol, un
privilegi concedit a l’Església ortodoxa russa pel primer president de la Rússia postsoviètica,
Borís Ieltsin, per compensar la institució de les pèrdues patides durant el període comunista. A
part dels beneficis que hauria acumulat amb aquest comerç, al patriarca també li atribueixen un
xalet a la Suïssa alemanya, i altres béns de luxe. Fa uns anys, el van fotografiar durant una
trobada oficial amb un rellotge Breguet valorat en 30.000 dòlars (uns 28.550 euros) al canell.
Van intentar esborrar-ne la imatge amb Photoshop, però el reflex del rellotge, un suposat regal,
es continuava veient damunt de la tauleta, cosa que va obligar el patriarcat a disculpar-se pels
retocs. Tot això ha tornat a emergir ara que l’eclesiàstic –ocasional agent dels serveis secrets
soviètics amb el nom clau de Mikhaïlov, segons es va saber a principis dels anys noranta, quan
els arxius del KGB es van posar a disposició d’una comissió d’investigació de la Duma, la
cambra baixa russa– ha fet una defensa aferrissada de Putin i la seva “operació especial” a
Ucraïna. Un portaveu del patriarcat de Moscou ha carregat contra les sancions que la UE li vol
imposar, que, en cas de confirmar-se, li vetarien l’entrada a territori comunitari i li congelarien els
béns que hi pogués tenir. “Com més indiscriminades es tornen les sancions, més perden el
sentit i més s’allunya l’objectiu de la pau”, va dir el portaveu.

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2135681-patriarca-assenyalat.html
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El Papa diu que potser els “lladrucs” de
l’OTAN han causat la invasió
El papa Francesc ha dit que els “lladrucs de l’OTAN a les portes de Rússia” potser van portar el
president rus, Vladímir Putin, a reaccionar malament i desencadenar el conflicte. “Una ira que no
sé dir si va ser provocada, però facilitada potser sí”, va reflexionar el Pontífex durant una
entrevista amb el Corriere della Sera en què també va comparar el conflicte amb el genocidi de
Ruanda.

Durant la conversa amb el diari italià, Francesc va repetir que vol anar a Moscou per reunir-se
amb Putin i demanar-li que aturi la guerra a Ucraïna, però que encara no ha rebut una resposta.
Moscou ja ha dit que de moment això no està damunt la taula. Segons el portaveu del Kremlin,
Dmitri Peskov, aquest tipus de peticions han de fer-se pels canals diplomàtics, i “no hi ha acords
en reunions ni iniciatives específiques expressades”.

Francisco va aparèixer ahir per primera vegada en cadira de rodes pels
seus forts dolors al genoll

A Moscou no ha agradat l’entrevista de Francesc, sobretot pels seus comentaris sobre
la videotrucada que va mantenir amb el líder de l’ Església ortodoxa russa, Kiril I. Segons el
Papa, el patriarca “no pot transformar-se en l’escolà de Putin”. L’ Església ortodoxa russa va
mostrar irritació amb un comunicat en què assegurava que és “poc probable que aquestes
declaracions contribueixin a l’establiment d’un diàleg constructiu entre les esglésies catòlica
romana i orto doxa russa, que és especialment necessari en aquest moment”. Kiril, que continua
justificant la invasió, havia de veure’s amb Francesc el 14 de juny a Jerusalem, però al final tots
dos van decidir suspendre la reunió perquè podria ser un “senyal ambigu”, segons Bergoglio.

La guerra a Ucraïna ha agafat Francesc en un dels moments més delicats del seu Pontificat. El
Papa, de 85 anys, des de fa temps arrossega uns greus dolors de genoll que aquests dies li
estan impedint de caminar. Ahir va aparèixer per primera vegada en públic amb una cadira de
rodes. El metge li ha aconsellat que no camini i ha rebut infiltracions per mitigar un dolor que l’ha
obligat a suspendre algunes trobades. La gran pregunta és si, en aquest estat, el Vaticà manté
els pròxims viatges previstos al Líban, a mitjans de juny, o a la República Democràtica del
Congo, el Sudan del Sud i el Canadà al juliol.

https://www.lavanguardia.com/encatala/20220506/8246674/papa-diu-potser-els-lladrucs-l-otan-han-causat-invasio.html
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Els sospitós d’assassinar quatre 
homosexuals a Bilbao s’entrega

n L’home més buscat d’Euskadi 
es va entregar ahir a la tarda. La 
policia li seguia els passos des de 
fa dies com a presumpte autor de 
la mort de quatre homosexuals a 
Bilbao entre el setembre i l’octu-
bre de l’any passat. Segons el de-
partament basc de Seguretat, el 
sospitós, un home de 25 anys, 
amb antecedents policials i de 
nacionalitat colombiana, es va 
presentar voluntàriament a de-
pendències de l’Ertzaintza a Irun 
en veure la seva cara als mitjans 
de comunicació com el presump-
te homicida, negant la seva parti-
cipació i amb la intenció de 
«col·laborar» en el cas. L’Ertzaint-
za el va detenir per poder-lo in-
terrogar en el marc de les investi-
gacions. El jutge va decretar el se-
cret de les actuacions, per la qual 
cosa no es coneix cap dada ofici-
al o detall sobre la investigació. 

El presumpte assassí ha actu-
at de manera similar en tots els 
casos, citant-se amb les seves víc-
times a través d’una pàgina de 
contactes per a homosexuals. Un 
cop a casa seva, els subministra-
va una substància estupefaent 
amb què aconseguia atordir-los i 
esbrinar les seves dades bancàri-
es. Comès el crim, fugia del domi-
cili amb les targetes de crèdit i al 

cap de pocs dies sostreia els di-
ners en caixers automàtics i mit-
jançant transferències. 

La policia autonòmica li atri-
bueix quatre morts, encara que 
estudia la possibilitat que la ma-
cabra llista pugui augmentar fins 
a vuit, segons va informar El Cor-

reo. El sospitós podria haver sos-
tret un botí de milers d’euros, té 

antecedents per estafes amb tar-
getes bancàries i s’ha mogut per 
diverses comunitats autònomes. 

El cas del presumpte assassí en 
sèrie és molt complicat perquè, 
en un primer moment, les morts 
registrades a Bilbao no tenien 
connexió. En no trobar res sospi-
tós al domicili de les víctimes 
mortals, eren considerades morts 

sobtades i naturals, potser atribu-
ïbles a problemes cardíacs no di-
agnosticats prèviament. En fer 
l’autòpsia, els forenses tampoc 
van trobar res sospitós. 

El cas va fer un gir de 180 graus 
a l’octubre del 2021, quan el ger-
mà d’un home de 43 anys que va 
morir al seu domicili del nucli an-
tic de Bilbao va denunciar que, 
poques hores després de la seva 
mort, algú havia sostret els diners 
del seu compte bancari. L’anàlisi 
de sang de la víctima va confirmar 
la presència de GHB, un potent 
depressor del sistema nerviós 
central conegut com a èxtasi lí-
quid. És una droga inodora, inco-
lora i insípida que actua ràpida-
ment i que és consumida per 
aconseguir eufòria, desinhibició 
en les relacions socials i augment 
de la libido. No obstant això, en 
funció de la persona que la pren i 
la quantitat, els seus efectes po-
den anar des de la somnolència i 
la confusió fins a forts mals de 
cap, problemes respiratoris i 
coma. Arran de la reveladora tro-
balla del GHB al cos de l’home de 
43 anys, la policia va lligar caps i 
va començar a sospitar que les al-
tres tres morts prèvies d’homes 
registrades a Bilbao i presumpta-
ment naturals podien ser atribu-
ïbles a la mateixa persona.

u L’home, que nega les acusacions, es presenta en una comissaria en veure difosa la seva foto 

OLGA PEREDA. MADRID

Façana de l’edifici on vivia una de les víctimes. EFE

n Milions de britànics estaven ci-
tats ahir a les urnes en unes elec-
cions municipals i autonòmiques 
que són el primer test electoral 
per a Boris Johnson després de 
l’escàndol de les festes de 
Downing Street durant la pandè-
mia. L’agenda dels comicis locals 
ha estat dominada per assumptes 
nacionals com el vertiginós aug-
ment del cost de la vida i els polè-
mics esdeveniments ocorreguts a 
Westminster. 

Els votants descontents acu-
sen el Govern de no estar fent 

prou per pal·liar l’impacte de la 
crisi econòmica a les llars i un 
58% en desaprova la gestió. Alho-
ra, la constatació que el primer 
ministre i altres membres del seu 
Gabinet, com el titular de Finan-
ces, Rishi Sunak, van ignorar la 
llei mentre els ciutadans havien 
de romandre aïllats, ha erosionat 
la credibilitat de l’executiu. 

L’elecció busca la renovació de 
146 ajuntaments a Anglaterra (la 
meitat dels existents), els 22 con-
sells locals d’Escòcia i els 22 de 
Gal·les. A Londres estan en joc els 
càrrecs als 32 districtes de la ca-
pital.  

A Irlanda del Nord es trien els 
90 escons de l’Assemblea de Stor-
mont i els nacionalistes del Sinn 
Féin podrien aconseguir la victò-
ria per primera vegada en un se-
gle.

Boris Johnson passa el seu 
primer examen a les urnes 
després del «partygate»

BEGOÑA ARCE. LONDRES

u Les eleccions municipals 
al Regne Unit mesuren el 
nivell de suport al primer 
ministre conservador

El Papa arriba a l’aula Pau VI del Vaticà en cadira de rodes. EFE

n El Papa va arribar ahir fins a 
l’aula Pau VI del Vaticà assegut en 
una cadira de rodes que empe-
nyia un assistent. Es tracta de la 
primera vegada que Francesc, 
que farà al desembre 86 anys i que 
arrossega una lesió al genoll, apa-
reix públicament d’aquesta ma-
nera. 

En una entrevista amb el diari 

italià Il Corriere della Sera publi-
cada dimarts, el Pontífex va reve-
lar que pateix un trencament de 
lligaments al genoll dret des de fa 
«molt temps», pel qual cosa no 
pot caminar, però va assegurar 
que està tractant aquesta malal-
tia amb infiltracions, una tècnica 
innovadora que potencia i esti-
mula la reparació biològica de les 
lesions.

El Papa apareix per primer 
cop en cadira de rodes
EUROPA PRESS. CIUTAT DEL VATICÀ

La UE vol abans 
del setembre més 
vacunes contra la 
covid adaptades  
a les noves  
variants

SILVIA MARTÍNEZ. BRUSSEL·LES

n Tot i que la situació a Europa 
s’ha estabilitzat, les infeccions per 
covid-19 continuen comptant-se 
per milions a nivell mundial, cosa 
que significa que la pandèmia 
està molt lluny d’acabar-se. «Hem 
de seguir alerta i estar preparats 
per a l’aparició de noves variants 
i un possible augment dels casos 
l’hivern que ve», va advertir ahir 
el cap de l’estratègia de vacunes 
de l’Agència Europea del Medica-
ment (EMA), Marco Cavalieri, 
que es marca com a prioritat 
aconseguir vacunes contra la co-
vid adaptades a les noves variants 
per al mes de setembre com molt 
tard, a temps per a la pròxima 
campanya de vacunació de la tar-
dor-hivern. 

«Les vacunes són un pilar cen-
tral de la nostra resposta a la pan-
dèmia i gairebé mig milió de vi-
des de persones de més de 60 
anys s’han salvat gràcies a la va-
cunació», va explicar el responsa-
ble de l’EMA. L’agència treballa 
juntament amb els laboratoris 
farmacèutics en el desenvolupa-
ment de «vacunes adaptades» a 
les possibles noves variants del vi-
rus, com l’òmicron, que ofereixin 
alhora una protecció a llarg ter-
mini més gran que les vacunes 
disponibles fins ara. Segons va ex-
plicar Cavaleri, la «prioritat és as-
segurar que les vacunes adapta-
des siguin aprovades com a molt 
tard al setembre», cosa que dona-
ria temps a més als fabricants a 
ajustar-ne la producció. En 
aquest procés, segons va admetre 
el responsable de vacunes de 
l’agència, Pfizer/BioNTech i Mo-
derna, que produeixen vacunes 
basades en l’ARN missatger, por-
ten la davantera. 

Quant a l’administració de la 
quarta dosi de vacunes d’ARN 
missatger, o el segon reforç, 
l’EMA insisteix que de moment és 
«massa aviat» per considerar-ne 
l’administració en la població ge-
neral, tot i que n’avala l’ús en les 
persones més grans de 80 anys 
atès el risc més elevat de covid-19 
greu en aquest grup d’edat. Fins 
ara només el 50% dels europeus 
estan totalment vacunats amb la 
pauta primària i el reforç.

u L’Agència Europea del 
Medicament (EMA) insisteix 
que la pandèmia no ha 
acabat i que cal seguir alerta
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El Papa Francisco aparece en silla de
ruedas por primera vez

El Pontífice acarrea problemas en su rodilla derecha
que le han impedido llegar caminando a una audiencia

El Papa ha acudido este jueves a una audiencia en el Vaticano en silla de ruedas por los
fuertes dolores en su rodilla derecha, que le han impedido caminar. Se trata de la primera vez
que Francisco, que cumplirá en diciembre 86 años, aparece públicamente de esta manera.

De esta forma, el Papa Francisco ha llegado al aula Pablo VI del Vaticano en una silla de
ruedas empujada por uno de sus asistentes, para reunirse con los participantes de la XXII
Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG).

El dolor de rodilla vuelve a afectar al Papa, que este miércoles volvió a pedir perdón por no
poder saludar a los fieles en la audiencia general y afirmó que esperaba que se le pasase
pronto. Las imágenes durante la audiencia mostraron a Francisco poniéndose de pie y
caminando con enorme dificultad y con la ayuda de dos personas.

Como él mismo también ha desvelado recientemente, sufre "una rotura de ligamentos" en la
rodilla derecha y el médico le había aconsejado que no caminase en estos días. Por ello, iba a
recibir infiltraciones para mitigar el dolor.

Noticias relacionadas

En las últimas semanas ha suspendido su agenda algunos días para someterse a pruebas
médicas y este problema le obligó a no poder oficiar algunos ritos durante la pasada Semana
Santa. A principios de abril, durante su viaje apostólico a Malta, no pudo bajar las escaleras del
avión por primera vez y recurrió a un elevador. Según algunos medios, si no resuelve la
situación se piensa en una operación, aunque será el último de los remedios.

Estos problemas de movilidad del Papa preocupan ante los próximos viajes que deberá
afrontar, como el de Líbano a mediados de junio o el de primeros de julio a República
Democrática del Congo y Sudan del sur o Canadá a finales de ese mes.

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220505/papa-francisco-aparece-silla-ruedas-13613340
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220503/papa-rotura-ligamentos-rodilla-13604106
https://www.elperiodico.com/es/personajes/papa-francisco-11050
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u El Papa va assistir ahir a una audiència al Vaticà en cadira de rodes a causa dels forts do-
lors al genoll dret que li impedeixen caminar amb normalitat. Es tracta de la primera vega-
da que Francesc, que farà 86 anys al desembre, apareix públicament d’aquesta manera. 
El Pontífex pateix una ruptura de lligaments al genoll dret.

El papa Francesc apareix en cadira de rodesC

+ elperiodico.com 
/es/fotos/ 

Alberto Pizzoli 
 / AFP

Un cop l’any, Formentera obre les 
portes al millor talent de la cultura 
digital d’Espanya en una trobada 
per al debat assossegat i la reflexió 
sobre les noves tendències comu-
nicatives. Aquest és l’objectiu de 
Formentera20, un esdeveniment 
multidisciplinari ideat el 2012 per 
la periodista Rosa Castells que 

busca situar la paradisíaca illa ba-
lear al mapa de la innovació. 

Ahir es va posar en marxa la de-
sena edició d’aquest congrés cuit a 
baixa temperatura, sota el sol i una 
brisa marina de primavera, una 
edició que acabarà diumenge i que 
comptarà amb la participació de 
grans experts en comunicació, pu-
blicitat, màrqueting digital, crea-
tivitat, xarxes socials, estratègia de 
marca i moltes altres branques de 
la cultura digital. 

Per celebrar el seu primer ani-
versari de dos dígits, Formente-
ra20 va obrir aquesta edició amb 
un debat entre el reconegut creatiu 
publicitari Toni Segarra, conside-
rat pels seus companys com el mi-
llor publicista del segle XX, i la di-
rectora creativa Isabel Martínez, 
responsable del celebrat compte 
d’Instagram @isabelitavirtual. El 
primer és, a més, autor d’eslògans 
tan memorables com «¿T’agrada 
conduir?», «Be water, my friend» o 

«Hola, soc la teva menstruació». 
La jornada inaugural va comp-

tar també amb les ponències de 
Pepa Rojo, creative strategist de Me-
ta, la companyia propietària de Fa-
cebook, Instagram i WhatsApp, 
sobre la seva aposta per la realitat 
augmentada i la promesa d’un fu-
tur d’immersió digital coneguda 
popularment amb el nom de meta-
vers. La xerrada que va tancar la 
primera i intensa jornada va ser la 
d’Emilio Pila, director de Twitter 

Next a Espanya, sobre com les 
marques es posicionen a la xarxa 
social recentment adquirida pel 
magnat tecnològic Elon Musk. 

Avui seguiran les ponències de 
luxe sobre màrqueting i creativitat 
amb dos gegants de l’audiovisual. 
D’una banda, la realitzada per Pa-
blo Skaf, director de màrqueting 
de Netflix a Espanya i Portugal, i 
per l’altra la d’Ana Gómez, Head of 
Agencies Partnerships del feno-
men social xinès TikTok. Així ma-
teix, Formentera20 no deixarà de 
banda el potent avenç de l’àudio 
amb una xerrada de María Jesús 
Espinosa de los Monteros, direc-
tora general de Prisa Audio, que 
analitzarà el creixent fenomen 
dels podcast. 

Dissabte serà un altre dia intens: 
Bruno Sellés, fundador i director 
creatiu de l’estudi Vasava; Tomás 
Alonso, cap de Corporate Commu-
nications & Public Affairs de Sams-
ung, i, de nou, Isabel Martínez, que 
abordarà el món dels tokens no 
fungibles o NFTs, tecnologia que 
està transformant la propietat di-
gital, no sense controvèrsia. n

La indústria cultural digital se 
cita per desè any a Formentera

Netflix, Meta, TikTok i Twitter participen, des d’ahir, en el congrés anual que reuneix  
a l’illa destacats experts de la comunicació, la creativitat i el màrqueting.

TECNOLOGIA

CARLES PLANAS BOU  
Formentera

El Periódico us convida a l’afterwork amb Josep Ametller
i el periodista Joan Vehils, per parlar sobre el projecte 
Agroparc, un nou model de producció agroalimentària 
sostenible i circular. La cita tindrà lloc el proper dijous 
12 de maig, a les 19h, a CASA SEAT, Pg. de Gràcia, 109 
de Barcelona.

Reserves per rigurós ordre d’inscripció abans
de l’11 de maig, a les 14.00 horas.

elperiodicodecatalunya@romanrm.com

12/05/22 I 1900 h

Josep Ametller
Conseller Delegat d’Ametller Origen

Entendre-hi +

Josep Ametlle
Conseller Delegat d’Ametller Origen
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El Papa Francisco usó ayer por primera vez la silla de ruedas para acceder al aula Pablo VI en el Vaticano  // EFE

JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL VATICANO  

El Papa Francisco se presentó ayer 
en silla de ruedas para participar un 
encuentro con la Unión de Superio-
ras Generales de Órdenes religiosas. 
Es la primera vez que la usa. 

El lunes los médicos le recetaron 
diez días de reposo absoluto, que no 
está respetando completamente pues 
ya ese mismo día mantuvo su agen-
da de encuentros, aunque en su re-
sidencia en Casa Santa Marta y el 
miércoles realizó la audiencia gene-
ral en la plaza de San Pedro. 

Desde finales de febrero, el Pon-
tífice tiene una gonalgia aguda en la 
rodilla derecha debido a desgaste del 
cartílago. Desde el lunes están rea-
lizándole infiltraciones para redu-
cir el dolor y acelerar la recupera-
ción.  El dolor le impidió presidir la 
Vigilia Pascual del Sábado Santo y 
algunos otros actos. 

El Papa aparece 
por primera vez en 
silla de ruedas por 
su dolor de rodilla

JAVIER ANSORENA  
CORRESPONSAL EN NUEVA YORK 

La filtración del borrador de la senten-
cia del Tribunal Supremo de EE.UU., 
que anticipa una revocación del dere-
cho al aborto a nivel nacional, ha cogi-
do al Gobierno de Joe Biden con el pie 
cambiado. Y, lo que es peor para el pre-
sidente de EE.UU., los representantes 
del partido demócrata y las organiza-
ciones a favor del aborto que les apo-
yan: no tienen muchas opciones para 
oponerse a la decisión del alto tribunal. 

El borrador de la sentencia, en esen-
cia, devolvería a los estados la capaci-
dad de dictar leyes restrictivas o prohi-
bitivas con el aborto, algo que ya está 
en marcha en más de una veintena de 
estados de corte conservador. Esas le-
gislaciones saldrían adelante si, como 
presume el borrador, se tumba el pre-
cedente de la sentencia ‘Roe v. Wade’ 
que estableció el derecho al aborto en 
1973. 

La vía más directa para defender el 
aborto como un derecho al que pueden 
optar todas las mujeres estadouniden-
ses a nivel nacional sería impulsar una 
ley al respecto desde el Congreso de 
EE.UU. Por la composición actual del 
poder legislativo, no es una opción. Los 

demócratas gozan de mayorías exiguas 
en el Congreso. En especial, en el Sena-
do, donde el empate a 50 senadores solo 
se deshace con el voto de calidad de la 
presidenta de la cámara, que es la vice-
presidenta del país, Kamala Harris. Pero 
la existencia del ‘filibuster’ -la exigen-
cia de una mayoría reforzada de 60 vo-
tos- convierte a esa mayoría en inútil 
para la mayoría de las votaciones, in-
cluida una que buscara el estableci-
miento del derecho al aborto. 

La vía por la que los demócratas po-
drían optar es la de acabar con el ‘fili-
buster’, algo que también se ha previs-

to para asuntos como la reforma elec-
toral, pero tampoco parece viable. Dos 
de sus senadores moderados -Joe Man-
chin y Krysten Sinema- están en con-
tra. Y en el caso de que cambiaran de 
opinión y modificaran la exigencia de 
mayoría reforzada, esto supondría un 
problema en el futuro: en cuanto los re-
publicanos recuperen el Congreso, po-
drían vengarse y utilizar sus mayorías 
simples para dar la vuelta a la tortilla 
y prohibir el aborto en todo el país. 

Biden podría optar por proteger el 
aborto a golpe de decreto. Por ejemplo, 
dotando de ayudas a mujeres que quie-

ran viajar a otros estados para practi-
car una interrupción del embarazo. Eso, 
sin embargo, sería peleado en tribuna-
les por los republicanos -incluidos los 
fiscales generales de los estados con-
servadores- y, como mínimo, las ayu-
das quedarían bloqueadas durante me-
ses mientras se ventilan en tribunales. 
Y si llegan al Supremo, serían juzgados 
por un tribunal que ya ha demostrado 
que no ve con buenos ojos que el Go-
bierno federal imponga su voluntad. 

«Guerra en la calle» 
Lo que sin duda harán Biden, los de-
mócratas y sus aliados es dar guerra en 
la calle. Planned Parenthood, la prin-
cipal organización que ofrece servicios 
de salud femenina, anticonceptivos y 
de aborto en EE.UU., ha convocado jun-
to a otros colectivos un día de protes-
tas para el próximo 14 de mayo. Con el 
lema ‘Prohibiciones fuera de nuestros 
cuerpos” exigirán que se respete el de-
recho establecido en 1973 con cuatro 
grandes marchas en Nueva York, Chi-
cago, Los Ángeles y Washington. Una 
de las organizadores, Shaunna Thomas, 
fundadora y directora ejecutiva de Ul-
traViolet, aseguró ayer que exigirán 
compromisos a los líderes políticos, 
pero también «a los líderes empresa-
riales hipócritas, que durante años han 
llenado las arcas electorales de políti-
cos contrarios al aborto». La presión 
mediática y en la opinión pública so-
bre las empresas en su posición frente 
al aborto será una de las grandes bata-
llas en los próximos meses. 

En pleno debate, el Gobierno cana-
diense se ofreció a prestar asistencia 
a todas las mujeres estadounidenses 
que no puedan interrumpir sus emba-
razos en su estado. El presidente Jus-
tin Trudeau, ha defendido también el 
derecho de todas las mujeres a deci-
dir.  

Biden, sin opciones si el Supremo  
tumba el derecho al aborto

∑ Canadá se ofrece a  
tratar a las mujeres que 
no puedan interrumpir 
la gestación en EE.UU.

Un operario instala una valla para proteger la Corte Suprema  // AFP
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El Museu de Lleida guanya una taula gòtica
| M. Palau | barcelona | Art | El Punt Avui
 La peça, del segle XV, s’atribueix al pintor Francesc Solives, oriünd de Banyoles 

Els conflictes per l’art entre Catalunya i Aragó han afectat profundament el Museu de Lleida. La
sortida de les obres originàries del monestir de Sixena i de les parròquies de la Franja han
deixat mutilades les seves col·leccions. Arrel d’aquests fets tristos i dolorosos, alguns
col·leccionistes han tingut gests per mirar d’omplir els buits que han quedat en el seu discurs:
Antoni Gelonch, Tatxo Benet i, el darrer mecenes, Joan-Artur Roura, que va adquirir en una
subhasta de París una obra gòtica i ara l’ha dipositat a l’equipament lleidatà.

Roura té una motivació: està decidit a recuperar obres de la història de l’art català per desar-les
en els museus del país, cosa que ja ha fet al Museu de l’Empordà i al Museu Episcopal de Vic.

La taula de la Mare de Déu, el Nen i santa Anna, de la segona meitat del segle XV, que ha
ingressat el Museu de Lleida s’atribueix a l’artista Francesc Solives, de qui fins ara només es
coneixien dues obres, i les dues procedents de les terres de Lleida. Són el retaule emplaçat en
origen al santuari de Santa Maria de la Bovera (Guimerà, Urgell), que es conserva al Museu
Episcopal de Vic, i el retaule de la capella de la Pietat de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès),
que fa una setmana ha tornat al seu espai després d’haver estat restaurat al Centre de
Restauració de Béns Mobles de Catalunya, a Valldoreix.

De Solives hi ha escassa documentació. L’historiador de l’art Alberto Velasco aposta per ell com
a autor d’aquest compartiment que es va posar a la venda a la capital francesa. Oriünd de
Banyoles, i més tard habitant de Tarragona, el seu origen gironí ha deixat rastres en la taula, ja
que hi apareix representada la calcària nummulítica o Pedra de Girona. A la Girona medieval, hi
va haver tota una indústria al voltant d’aquesta roca amb què estan construïts alguns dels seus
edificis històrics, com la mateixa Catedral.

Velasco adverteix que caldria fer un estudi exhaustiu de Solives, seguidor de l’estil del pintor
barceloní Jaume Huguet, perquè sospita que existeixen més obres d’ell atribuïdes
equivocadament a altres autors.

Mentre, al Museu de Lleida ja gaudeixen de la seva última incorporació que, com les dels
darrers temps, incloses les que han promogut altres museus catalans, especialment el Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), reforça el seu relat. La Mare de Déu, el Nen i santa Anna
s’exposarà fins l’11 de setembre a l’espai 0 i a partir de llavors s’integrarà en la mostra
permanent.

L’estat de conservació de la taula (167 x 88 cm) és bo i es conserven els pinacles i el marc de la
part inferior, a diferència del de la part superior. Això permetria deduir que al damunt hi hauria
una altra taula, que no s’ha conservat, i que probablement faria referència a una escena de la
vida de la Verge, o un Calvari, si es tractés de la taula principal del carrer central d’un retaule.

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2135806-el-museu-de-lleida-guanya-una-taula-gotica.html
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Sor Lucía ja té 18 de les 30 ambulàncies que vol portar a Ucraïna -
Regió7

Sor Lucía Caram al costat d'una ambulància que va portar a Ucraïna Arxiu particular

Viqui Remolina i la seva filla Alícia Bruned, ambdues veïnes de Sant Cugat del Vallès, s'han volgut solidaritzar amb la monja sor Lucía Caram i fer-li
costat en la campanya que ha impulsat per aconseguir portar 30 ambulàncies a Ucraïna, entre d'altre material mèdic. De moment, segons va informar ahir la
monja a aquest diari, ja n'ha aconseguit 18. Cadascuna costa uns 15.000 euros i Caram anima les empreses i particulars que vulguin col·laborar amb la
causa a sumar esforços per aconseguir-les aportant diners per comprar-les.

El que han fet aquesta mare i filla de Sant Cugat ha estat crear un repte a la web per recaptar fons Mi grano de arena. El repte 30 x15 l'han posat en
marxa avui i en poques hores ja han aconseguit més de 500 euros. L'objectiu és recaptar-ne 15.000 en 30 dies per adquirir un d'aquests vehicles.

Remolina es va posar en contacte amb Caram quan aquesta va fer una crida a través de mitjans de comunicació com aquest diari i les xarxes socials per
aconseguir famílies d'acollida per a les persones d'Ucraïna que han anat portar en els cinc viatges que ha fet fins ara al país en guerra. La santcugatenca va
acollir persones refugiades i, a partir d'aquí, ha anat seguint les iniciatives de Caram. En la darrera li ha volgut donar suport aportant... el seu gra de
sorra.

Per accedir al repte és pot fer a través d'aquest enllaç.

https://www.regio7.cat/manresa/2022/05/05/sor-lucia-ja-18-les-65762951.html
https://www.regio7.cat/manresa/2022/04/30/sor-lucia-ja-aconseguit-6-65558865.html
https://www.migranodearena.org/reto/30x15
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Deixa petjada, sigues testimoni
CARTA DOMINICAL

Benvolguts i benvolgudes, el pròxim diumen-
ge, quart diumenge de Pasqua, diumenge del 
Bon Pastor, l’Església celebra la Jornada de 
pregària per les vocacions. ¿No és una mera-
vella que un noi o una noia en plena joventut 
un dia tinguin l’audàcia de fer de la seva vida 
un do?

Dies enrere vaig participar en una trobada 
de joves a la Catedral. Se’ls veia contents, des-
perts, audaços, amb tota una vida pel davant, 
i amb una munió de desitjos i projectes. Sor-
tosament no totes les energies i projectes dels 
joves se les emporten els negocis dels grans. 
Hi ha molta generositat en les noves lleves de 
joves. El que passa és que la manera de viu-
re dels grans els posa a prova durament i no 
sempre els seus ideals reïxen.

Si aneu al Santuari de Sant Magí de la 
Brufaganya, ben poc abans d’arribar-hi, a la 
banda esquerra del barranc de Sant Magí, hi 

trobareu les fonts que, segons la tradició, va 
fer brollar el Sant. El dia que hi vaig passar em 
vaig topar amb un grup de joves excursionis-
tes. Anaven carregats amb les seves motxilles 
i assaciaven la seva set per emprendre de nou 
el camí cap al Santuari. Alguns hi omplien 
també les seves cantimplores. Vaig pensar en 
la necessitat que hi ha que molts joves es fa-
cin portadors d’una altra aigua, d’aquella que 
Jesús deia a la samaritana que apaga la set (cf. 
Jn 4,13-14), joves que facin de la seva vida un 

do. En tots aquests últims anys, preguntant 
ací i allà, m’he trobat amb sorpreses en les 
catequesis, en convivències o altres ocasions, 
quan determinats joves es plantejaven la pos-
sibilitat de posar la seva vida al servei de la fe 
i de la caritat per ajudar una societat que està 
malalta de l’esperit. Però aleshores miren al 
seu entorn i es pregunten: qui m’hi ajudarà? 
Amb quines petjades es troben per seguir en-
davant en el camí? En quins testimonis es po-

den emmirallar? Amb quines fonts es troben 
per assaciar la seva set espiritual?

Avui l’Església ens recorda la necessitat de 
pregar per les vocacions plenament consa-
grades, sobretot les vocacions sacerdotals i 
a la vida religiosa. La jornada és organitzada 
tant per la Delegació de vocacions com per 
la Delegació de missions i cooperació entre 
les Esglésies, ja que l’objectiu de la pregària 
és també per les vocacions missioneres a 
qualsevol indret del món, i per les vocacions 
nadiues mateixes. «Deixa petjada, sigues tes-
timoni», resa el lema d’enguany. Déu crida, i 
la resposta apunta. Jo pregunto: ¿És que falta 
la nostra pregària, la pregària generosa dels 
pares, dels malalts, dels ancians i dels consa-
grats i consagrades mateix, perquè els qui són 
cridats trobin petjades en el camí, és a dir, un 
escalf al seu entorn que els doni coratge per a 
dir «sí» a la Vida?

Hem d’emprendre la tasca i la pregària 
per les vocacions. Ho he proposat en multi-
tud d’ocasions i, especialment, en la prime-
ra Carta pastoral, L’Esperit fa jove l’Església. 
Avui ho demano de nou. No sigui que Déu, 
un dia, ens faci el retret: «Estava tot a punt, 
només faltava l’alè de la vostra pregària per a 
fer rajar la font.»  

JOAN PLANELLAS
Arquebisbe de Tarragona

Diumenge, l’Església celebra 
la Jornada de pregària per les 
vocacions

El Palau d’Esports de Catalunya ja és dels 
tarragonins i tarragonines

TRIBUNA

El Palau d’Esports Catalunya és nostre. Des-
prés d’una feina ingent per part de l’Ajunta-
ment de Tarragona, liderat per l’alcalde Pau 
Ricomà, i de la Generalitat de Catalunya es va 
aconseguir desencallar un nyap que provo-
cava que el Palau d’Esports es trobés en una 
situació molt complicada que ens perjudica-
va com a ciutat. Ara això ja és història, volem 
mirar endavant i abordar amb molta il·lusió 
el nou escenari que s’obre després que la 
gestió de l’equipament hagi passat a mans 
municipals.

Comptar amb el Palau d’Esports és una 
notícia molt positiva per a tots els tarrago-
nins i tarragonines perquè es tracta d’una 
instal·lació multifuncional que pot acollir des 
de la pràctica esportiva més quotidiana dels 
clubs, l’esport base, fins a competicions de 
primer nivell. Els clubs de la ciutat, per fi, po-
dran gaudir d’un espai que fa anys que hauria 
d’haver estat obert i a la seva disposició. Ara 
ja ho estarà i el podran utilitzar per continuar 

portant a terme aquesta tasca social tan im-
portant que desenvolupen, com és la forma-
ció en valors.

El Palau d’Esports, que recordem que equi-
val a tres pavellons esportius, acollirà uns 
1.500 esportistes de dilluns a divendres. Es-
tem parlant d’una xifra que és molt positiva 
i esperançadora per al dinamisme del mateix 
equipament i del teixit esportiu.

A banda, aquest equipament que ha passat 
a ser l’element cabdal de la xarxa d’instal-
lacions esportives de la ciutat ens obre les 

portes a nous esdeveniments que fins ara 
no podíem acollir i alhora fem un pas enda-
vant molt rellevant en el posicionament de 
Tarragona com a destinació per al turisme 
esportiu.

Estem molt satisfets de la feina feta i con-
tents perquè Tarragona compta per fi amb 
aquest espai que ens permetrà no només fer-
hi esport i acollir competicions d’alt nivell, 
sinó que també estem treballant perquè sigui 
un peça rellevant en la formació esportiva. Hi 
estem treballant de valent i ho aconseguirem.

Tot i tenir el Palau tancat, a l’Anella Me-
diterrània ja hem acollit durant tot aquest 
mandat campionats de Catalunya de natació, 
atletisme i patinatge i també competicions 
espanyoles de natació, atletisme i rugbi. Ara 
en podrem acollir moltes més i de diferents 
disciplines.

Després de l’acte celebrat aquest dimecres, 
on la Generalitat va entregar simbòlicament 
les claus del Palau d’Esports a l’Ajuntament, 
des del PMET i des de la Conselleria d’Esports 
estem avançant en la seva posada a punt. Te-
nim previst instal·lar al més aviat possible el 
parquet mòbil, l’adequació del paviment de 
formigó, el marcatge, els ancoratges i l’equi-
pament esportiu bàsic. A banda, a tot això se 
li sumarà una inversió per instal·lar un par-
quet fix, cortines separadores i protector de 
parquet. Com deia, la nostra intenció és que 
els clubs puguin utilitzar-lo ja de cara a la 
temporada 2022-2023.

Hem passat pàgina per tancar un capítol 
poc agradable per la història de la ciutat i 
n’hem obert un ple d’optimisme. Volem que 
els clubs de Tarragona omplin de vida, d’es-
port i activitats la nova instal·lació esportiva 
i estem convençuts que ells també volen fer-
ho. El Palau d’Esports acollirà molt i molt es-
port durant els pròxims anys.

Tarragonins i tarragonines el Palau ja és 
nostre, aprofitem-lo!

MARÍA JOSÉ LÓPEZ
Regidora d’Esports de l’Ajuntament 
de Tarragona

Els clubs, per fi, podran gaudir 
d’un espai que fa anys que 
hauria d’haver estat obert

CARTES

Carlos Sobera i Will Smith

Will Smith va viure durant el lliura-
ment dels Oscars el seu millor mo-
ment i el pitjor alhora. Us ho recor-
daré. Va guanyar un Oscar el qual va 
quedar entelat per la bufetada que 
li va donar a Chris Rock. Jo sento el 
mateix amb la conferència que do-
narà Carlos Sobera a València el dia 
29 d’abril. A la qual esteu convidats. 

M’alegro molt, però m’entristeix no 
estar encara recuperat per formar 
part d’aquesta conferència. Encara 
que els metges em diuen que m’ani-
mi i que pot ser positiu per a mi. Ara 
com ara no em veig capaç. La meva 
ment, com deia, els metges i els 
meus amics em diuen intenta-ho... 
i si no pots, ho deixes. Jo vaig pen-
sar, si la faig començaria demanant 
disculpes per com estic. Una de les 

meves doctores, la qual és estupen-
da, em va dir: «No has de demanar 
disculpes per res. Estiguis passant 
pel que estiguis passant i si t’animes 
fer-ho com a molt explica que no es-
tàs sa, però tu endavant». Em com-
parava a l’inici amb la situació de 
Will Smith per això de l’alegria i la 
tristesa al mateix moment. Afegint 
a això el sentiment de culpabilitat 
que sentiria Will Smith. Jo em sento 

culpable per no poder formar part 
de la conferència. Em queden fins i 
tot uns dies de patiment i de dubtes 
per a decidir-me. D’una banda, crec 
que fer-ho i no poder donar el 100% 
està malament i per l’altra, si conto 
la situació i la faig, encara que hagi 
de deixar-la a la meitat. Ho com-
prendrà la gent?

Juan Juncosa
 

+ CONFIDENCIAL

El conseller Puig sobre l’espionatge

El conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig, dubta que no-
més siguin 65 les persones espiades amb Pegasus. Així ho va ex-
posar a través de xarxes socials, on va rebre una allau de comen-
taris de diverses característiques. Un usuari va voler fer broma i 
va preguntar-li si ja havia «portat a revisar» el seu telèfon. Puig 
va respondre que «desconeixes la multitud de terminals de gent 
de l’associacionisme que han estat intervinguts o atacats». Va 
afegir que «una part de la societat té Signal i Telegram al mòbil» 
per seguretat. A partir d’aquí, es va desencadenar un debat entre 
diversos usuaris i Puig sobre l’espionatge, el dret d’autodetermi-
nació,  els drets fonamentals, l’estat espanyol i la democràcia. En 
total, hi va haver 38 respostes al comentari inicial, mentre que la 
conversa general va acumular-ne un total de 47. Respecte a l’es-
pionatge, un altre usuari va assenyalar que «al final seran 650» 
les persones espiades.

Les paraules de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que van 
desfermar la polèmica dies enrere quan es preguntava davant del 
Congrés que hauria de fer un Estat quan algú declara la indepen-
dència tenien resposta ahir. La resposta arribava de boca de la 
presidenta del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) , Paz Este-
ban, qui  va admetre, en una reunió a porta tancada, que s’havia 
espiat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l’entorn de 
l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, a Waterloo. 
Durant la comissió de secrets oficials va presentar documentació 
sobre els avals judicials de 18 operacions d’espionatge a polítics, 
activistes, advocats i periodistes catalans. La filtració d’aquesta 
declaració de Paz Esteban elevava encara més el to de la polèmi-
ca. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, demanava la 
desclassificació immediata de l’assumpte i la necessitat d’exigir 
responsabilitats. Del desenllaç d’aquest cas, del rumb que adopti 
el govern de Pedro Sánchez, en depèn ara mateix la recuperació 
de la confiança entre les institucions i entre la ciutadania i el seu 
propi govern. I és que, no només s’ha espiat el president de la 
Generalitat, sinó també a periodistes i activistes, demostrant així 
una manca absoluta de respecte pels drets fonamentals.

La directora del CNI 
reconeix l’espionatge a 
independentistes

EDITORIAL
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Estem vivint un mo-
ment de canvis cons-
tants socials i laborals, 

i venint encara d’un moment 
en què la dicotomia entre 
estudiar FP o batxillerat de 
les famílies i els joves estava 
molt lligada a la sensació de 
valor i competitivitat profes-
sional que el sector empresa-
rial podria validar, i pensant 
de manera conscient o in-
conscient que la universitat 
era garantia d’èxit, sense te-
nir en compte la realitat de 
les sortides professionals de 
les persones formades. 
Fa uns anys que la UE ens re-
corda la necessitat de dotar de 
perfi ls tècnics el nostre siste-
ma laboral. De fet, necessi-
taríem un 35% de persones 
formades en titulacions tèc-
niques i adaptades a la reali-
tat dels sectors professionals. 
En els darrers anys, el siste-
ma de la Formació Profes-
sional ha fet un tomb molt 
important i s’està conver-
tint, cada vegada més, en una 
opció molt vàlida tant per a 
les empreses, respecte a la 
qualitat de la formació que 
ofereix, com per als joves, 
perquè és una formació més 
pràctica, real i adaptada a les 
necessitats dels sectors pro-
fessionals, en els quals s’ha 
incorporat l’empresa dintre 
del mateix sistema de forma-
ció, i això fa que cada vegada 
sigui més curta la distància 
que hi ha entre la formació i 
les competències laborals que 

Ester García
Directora de
l'Escola
d'Enoturisme 
de Catalunya

Penso que...

L'FP, l'opció 
més vàlida 
per a la 
inserció 
laboral

Aquestes darreres setmanes s’han produït dos fets que cal 
destacar. Per una banda, l’acord de reindustrialització de 
la planta de Robert Bosch a Castellet i la Gornal. Una ente-

sa que ha estat possible gràcies a la feina dels representants dels 
treballadors i treballadores, dels agents socials, de Robert Bosch i 
de les diferents administracions. En aquest sentit, el Consell Co-
marcal de l’Alt Penedès, en el marc del Pla de Prestació i Suport al 
Sector de l’Automoció de la Diputació de Barcelona i amb el suport 
i coordinació del Departament d’Indústria i del Ministeri d’Indús-
tria, Comerç i Turisme, ha dut a terme la cerca d’inversions, que 
ha culminat amb la implementació del projecte industrial de GCR 
Group. No ha estat fàcil assolir aquest objectiu, però una vegada 
més la gestió del 'sí amb propostes' ha facilitat un acord que ha de 
repercutir positivament en la creació d’ocupació. 
Per altra banda, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Ur-
bana ha presentat una proposta que desbloqueja l’eterna discussió 
de possibles traçats del quart cinturó al seu pas per l’Alt Penedès 
amb l’anunci d’un quart carril per a l’AP-7, que al seu torn ha de 
millorar la capacitat de resiliència d’aquesta via des que es van 
alliberar els peatges. Amb aquesta proposta es resol, en part, un 
dels elements de debat de més afectació territorial en la redacció 
del Pla Territorial Parcial del Penedès. Ara cal que s’accelerin els 
treballs d’aquest instrument de planifi cació i que es posi èmfasi 
en el debat i en la participació del 'sí amb propostes', que defugi 
el bloqueig sistemàtic i se centri a assolir el consens necessari per 
avançar en el Penedès com a territori sostenible, socialment res-
ponsable i amb oportunitats.

Penso que...

Penedès 
del sí amb 
propostes

Albert Tort
Secretari d’organització 
del PSC Alt Penedès-
Garraf. Vicepresident 
primer del Consell 
Comarcal de l’Alt 
Penedès

Lluís Valls
Membre de l’executiva nacional
del PSC. 
Vicepresident cinquè 
del Consell
Comarcal de l’Alt 
Penedès

Carles de Foucauld neix 
a França, el 1858. Orfe 
als 6 anys, va créixer 

amb la seva germana Maria, 
sota la cura amorosa del seu avi 
matern, que l’orientarà vers la 
carrera militar.
Adolescent, perd la fe i per 
mala conducta l’expulsen del 
col·legi dels jesuïtes. Conegut 
pel seu gust de la vida fàcil re-
velarà, no obstant això, una 
voluntat forta i constant en les 
difi cultats. Disfressat i fent-se 
passar per jueu emprèn una pe-
rillosa exploració al Marroc. En 
contacte amb els musulmans 
retroba el gust de Déu, que tre-
balla per dins, i de retorn a Pa-
rís, repeteix aquesta estranya 
pregària: "Déu meu, si existei-
xes, fes que et conegui".
Després de llarga recerca, la 
seva conversió es produeix el 
1886. Descobreix a l’instant 
que no pot viure sinó per Déu, 
fent la seva voluntat. La voca-
ció religiosa el duu a França i 
a Síria. Hi passa sis anys, però 
quan s’adona de la precarietat 
dels pagesos de la regió, que vi-
uen molt més pobres que ells, 
decideix deixar l'orde i viatjar 
cap a França, on serà ordenat 
capellà. Atret pel desig de po-
sar-se en contacte amb les tri-
bus tuàreg, s'estableix el 1905 
al cor del Sàhara. Els nadius li 
diuen 'el marabú' ('el religiós').
Per preparar el camí a futurs 
missioners porta a terme una 
sèrie d’estudis lingüístics de 
gran qualitat científi ca. A més 
d’una gramàtica i un diccionari 
bilingüe francès-tuàreg, escriu 
els texts en prosa descrivint 
la vida i costums del poble tu-
àreg, que a poc a poc esdevin-
drà el seu poble. En efecte, els 
tuàregs accepten Carles, que es 
queda entre ells tal com ha ar-
ribat, sense armes ni poder. És 
el primer europeu que veuen 
així desarmat i diran d’ell que 
és un home de bé. L’estimació 
mútua va creixent i quan, de-
gut a una gran sequera, Carles 
comparteix tot el que té i em-
malalteix d’escorbut, els tuà-
regs li salvaran la vida recollint 
de campament en campament 
un xic de llet de les seves cabres 
extenuades.
Un cop restablert, podrà con-
tinuar el seu treball lingüístic: 
recull més de mil poesies tu-
àregs i acaba el diccionari de 
la llengua tamahaq en quatre 
toms manuscrits, que són una 
meravella de precisió, amb 
bells dibuixos explicatius de 
tota mena de detalls.
A l'edat de 58 anys, Carles mor. 
Com Jesús, és traït, venut per 
un conegut seu que diu por-
tar-li el correu. És de nit i al 
treure la mà per la porta, el 
llancen a fora i de genolls li 

lliguen els peus amb les mans. 
Estem dins del context de la 
Segona Guerra Mundial, que 
ha arribat també al Sàhara: 
d’un costat, França, i de l’altre, 
Alemanya, amb els senussis-
tes vinguts de Líbia, que són 
els atacants. Un malaurat tret 
de fusell del seu jove guardià, 
esporuguit per crits d’alerta, 
acaba amb la seva vida; la bala 
li travessa el cap, d’orella a ore-
lla. Carles jau a terra, confi gu-
rat a Jesús tant en la vida com 
en la mort. Una de les seves 
frases més famoses és: "Quan 
s'estima, s'imita". Per a Carles 
el model únic que mereix ser 
estimat apassionadament es 
Jesús i es deixa commoure pel 
verset de l’evangeli que diu: "El 
que feu a un d’aquests petits, és 
a mi que m’ho feu". Carles, es-
timant a tothom, serà anome-
nat 'el germà universal', de qui 
sorgirà una nombrosa família 
espiritual amb més de 20 bran-
ques diferents; no solament 
laics, casats o religiosos, sinó 
també capellans, i alguns bis-
bes s’inspiraran en ell. Diver-
sos papes l’han citat en els seus 
documents o encícliques des 
de Joan XXlll fins a Francesc. 
Per això, havent reconegut el 
bé que representa per a tota la 
humanitat la seva existència, 
el papa Francesc el promulga-
rà sant a la plaça Sant Pere de 
Roma el dia 15 de maig. 
En ocasió d'un esdeveniment 
tan important, des de Vilafran-
ca volem recordar-lo també 
amb una missa d’acció de grà-
cies que tindrà lloc a la basílica 
de Santa Maria a les 8 del vespre 
del dijous 26 de maig de l’any de 
gràcia 2022. Tothom hi és con-
vidat, home o dona, creients o 
no, cristians o musulmans. La 
benvinguda a tothom.

Michela
de Marchi
Vilafranca

Bocins del món

Carles de 
Foucauld, 
el germà 
universal, 
l’amic dels 
tuàregs

les empreses demanen. I també 
més motivadora per als joves, ja 
que la immediatesa i l’aplicabi-
litat dels aprenentatges també 
s’ha convertit en un valor i una 
motivació en els seus interes-
sos, amb un 75% d’inserció la-
boral en els cicles formatius de 
grau superior amb remuneraci-
ons en molts casos més altes que 
les persones que opten per la via 
universitària. 

I en contra del que en molts 
moments s’ha pensat, optar 
per aquesta via no és tancar 
una porta a la universitat, si 
en el desenvolupament de la 
carrera professional es valo-
ra necessari poder ampliar la 
formació i la titulació havent 
superat un cicle formatiu de 
grau superior –CFGS–, s'hi pot 
tenir un accés directe. 
Seria interessant que l’ofer-
ta formativa de la Formació 
Professional anés lligada als 
sectors empresarials prepon-
derants al territori perquè els 
joves hi poguessin trobar op-
cions de desenvolupament 
professional de qualitat i no 
perdéssim talent que ens pu-
gui fer créixer i optar a noves 
oportunitats de millora i crei-
xement territorial. 
Si revisem les àrees sectorials 
amb més implantació al terri-
tori (FEGP), indústria, turis-
me i viticultura, construcció, 
comerç, transformació digital, 
i sumem les necessitats de ser-
veis bàsics per garantir la qua-
litat de vida de les persones 
a cada localitat i ho contras-
tem amb l’oferta de Formació 
Professional dels instituts, 
veiem que hi ha moltes opci-
ons d’encaix entre titulacions 
tècniques de l'FP i sectors amb 
opcions d'inserció laboral al 
territori, i això fa que aquesta 
modalitat de formació pren-
gui cada vegada més pes com 
una opció real d’inserció i de 
desenvolupament professio-
nal entre els joves. 
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Gemma Font, de Tagamanent; 
Anna Moragriega, de Parets, 
i Jesús Sáez, de Sant Celoni, 
finalistes al Premi Talent Jove
El guardó es lliurarà el 20 de maig al Teatre Auditori de Bigues

Granollers

EL 9 NOU

La futbolista Gemma Font, 
de Tagamanent, la produc-
tora cinematogràfica Anna 
Moragriega, de Parets, i 
l’alumne del Pla de Transició 
al Treball, de Sant Celoni 
Jesús Sáez, són els tres fina-
listes al Premi Talent Jove. 
El guardó el convoca el Con-
sell Comarcal i es lliurarà el 
proper 20 de maig al Teatre 
Auditori de Bigues, coinci-

dint amb la gala del Premi 
Vallesà de l’Any 2021 que 
convoca EL 9 NOU. Els can-
didats els han proposat els 
ajuntaments de les mateixes 
poblacions

Gemma Font va començar 
a jugar a futbol quan tenia 8 
anys. Ara en té 22 i juga com 
a portera suplent del Barça. 
“És un exemple de talent 
per a l’esport i un model per 
la seva fermesa, constància 
i esforç per aconseguir el 
seu somni: jugar a futbol i 

guanyar els títols internacio-
nals de més prestigi. I ho ha 
assolit, amb només 22 anys, 
superant moltes barreres, 
prejudicis i discriminacions 
masclistes”, destaca el con-
sistori de Tagamanent en la 
seva carta de presentació.

Font va començar a jugar a 
futbol a l’escola i era l’única 
nena que jugava a l’equip 
de Figaró. Un dia, tornant a 
casa, va dir-li al seu pare que 
volia ser jugadora de futbol 
i aquest, coneixedor des de 

dins del món futbolístic, va 
intentar dissuadir-la. Ella va 
persistir, i quan tenia 10 anys 
el seu pare va acabar cre-
ant el primer equip femení 
d’Aiguafreda. Va ser alesho-
res quan va decidir ser por-
tera. Acabava de començar 
la seva carrera professional. 
Amb 15 anys va entrar al Bar-
ça com a portera de l’equip 
filial.

Anna Moragriega és gra-
duada en Producció per 
l’Escola Superior de Cinema 
i Audiovisuals de Catalunya 
(Escac), on actualment 
imparteix classes. Ha fet 
diverses tasques dins del 
món de la producció en la 
indústria cinematogràfica, 
treballant en pel·lícules com 
Los renglones torcidos de 
Dios, d’Oriol Paulo, o A tra-
vés de mi ventana, de Marçal 
Forés. També està desenvo-
lupant diversos projectes 
com a productora executiva, 
amb la intenció de fundar 
la seva pròpia productora a 
curt termini.

Jesús Sáez va arribar al Pla 
de Transició al Treball i es va 
acabar titulant com a Auxili-
ar de Vendes, Oficina i Aten-
ció al Públic amb una nota 
de 9,75 durant el curs escolar 
2019/2020, tot i les dificul-
tats pròpies de la situació de 
pandèmia. 

Durant el mateix curs va 
donar suport a una alumna 
amb discapacitat intel·lectual 
lleu que no disposava de 
connectivitat durant el confi-
nament. Ara estudia un cicle 
formatiu de grau mitjà d’In-
formàtica.

Gemma Font

Mollet en Comú 
alerta de la pressió 
immobiliària en  
el comerç i l’oci

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El recent tancament del bar 
Analògic, al carrer Anselm 
Clavé de Mollet, ha fet que, 
en el darrer ple municipal, 
Mollet en Comú alertés de 
l’impacte de la pressió immo-
biliària sobre el comerç tradi-
cional. La portaveu del grup, 
Marina Escribano, alertava 
que, tot i l’èxit de l’establi-
ment entre la gent jove, el 
canvi de condicions del con-
tracte de lloguer l’ha abocat 
al tancament. I advertia que 
l’especulació immobiliària 
afecta no només l’habitatge, 
sinó que condiciona la viabi-
litat de tot tipus de comerç. 

També alertava de la man-
ca d’oferta cultural, llocs 
d’oci i punt de trobada per 
als joves. Deia que fa anys 
que el grup reclama un cen-
tre cultural autogestionat 
pels joves i, per contra, en 
comptes d’obrir aquest cen-
tre, el que passa és que tan-
quen els espais joves als cen-
tres cívics com La República 
i Can Pantiquet o els centres 
joves específics, com La Nau.

Jornada solidària 
amb Mans Unides a 
la parròquia de Sant 
Esteve de la Garriga

Granollers

El grup de Mans Unides de 
la Garriga fa aquest diven-
dres una jornada solidària a 
la parròquia de Sant Esteve 
que inclou una xerrada, un 
concert i un sopar. A les 8 del 
vespre hi haurà una xerrada 
de Maria Riera, voluntària 
d’El Xiprer sobre el treball 
que desenvolupa aquesta 
entitat solidària i les perso-
nes a les quals ajuda. Després 
hi haurà un concert de Sound 
8, un grup vocal de vuit noies 
de l’escola de música Amics 
de la Unió de Granollers. I al 
final, hi haurà un sopar.

L’oposició de Parets 
demana un ple sobre 
comunicació local
Parets del Vallès

Els grups d’ERC i Parets 
per la República-Junts, han 
demanat un ple extraordinari 
sobre comunicació local. Pro-
posen la constitució del Con-
sell Assessor dels Mitjans 
de Comunicació, el nome-
nament per ple del director 
de mitjans audiovisuals, 
l’aprovació d’un contracte 
programa i l’actualització del 
reglament del servei públic 
audiovisual.

Un jutjat contenciós anul·la l’adhesió a l’acord de funcions aplica-
bles als treballadors de pobles de menys de 20.000 habitants

Tomben un acord de l’Ajuntament 
de Vallgorguina per vulnerar  
el dret a la negociació col·lectiva

SI
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Anna Moragriega Jesús Sáez

Vallgorguina

J.V.

El Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu número 14 de 
Barcelona ha anul·lat l’acord 
del ple de l’Ajuntament de 
Vallgorguina del 28 d’oc-
tubre de 2020 en què s’ad-
heria a l’acord de funcions 
aplicables als treballadors 
públics d’entitats locals 
de Catalunya de menys de 
20.000 habitants. Respon a 
una denúncia del sindicat 
UGT perquè considerava 
que s’havia vulnerat el dret 
a la llibertat sindical en la 
seva vessant de negociació 
col·lectiva. El jutge ha con-
demnat l’Ajuntament a pagar 
2.000 euros en concepte de 
costes. 

Segons la sentència, 

l’Ajuntament no va lliurar 
la documentació “necessà-
ria per portar a terme una 
negociació col·lectiva” i no va 
respondre a les peticions fins 
que la UGT no va interposar 
una denúncia a la comissió 
de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública de 
Catalunya (GAIP). El Minis-
teri Fiscal entenia que no dis-
posar d’informació, com les 
partides pressupostàries i les 
previsions de llocs de treball 
i condicions salarials, suposa 
“un greu obstacle al dret a la 
llibertat sindical”.

La UGT també ha denun-
ciat el que considera una 
usurpació de funcions prò-
pies dels cossos i forces de 
seguretat. Segons el sindicat, 
quan es van instal·lar les 
càmeres de videovigilàn-

cia lectores de matrícules, 
l’alcalde va informar que 
quan per raons de segure-
tat es necessitessin dades 
enregistrades, el regidor de 
Recursos Humans era l’únic 
encarregat d’accedir a la 
base de dades i a les imatges 
enregistrades pel sistema. 
Una funció que la UGT entén 
que correspon als vigilants. 
Afegeix que l’Ajuntament no 
ha facilitat informació sobre 
la legalitat d’aquest sistema 
i que, el gener d’aquest any, 
l’Ajuntament va admetre que 
no disposaven de l’autoritza-
ció de la Comissió de Control 
de Dispositius de Videovigi-
lància de Catalunya.

Per la seva banda, el regi-
dor de Recursos Humans, 
Josep Terribas, ha explicat 
que l’Ajuntament ja ha pre-

sentat un recurs d’apel·lació 
en què també demana que 
es revoqui el pagament de 
les costes i apuntava la con-
tradicció que representa que 
la UGT presentés recurs per 
l’adhesió a un acord que ha 
estat signat pel mateix sin-
dicat i també per CCOO. “La 
UGT ha recorregut contra 
una decisió de l’Ajuntament 
en què es feia efectiva l’ad-
hesió a un acord general que 
ha firmat el mateix sindicat. 
En negociació col·lectiva, 
sempre hem complert la 
legalitat. Soc afiliat a la UGT 
des de fa 30 anys, he defen-
sat sempre els drets dels tre-
balladors i em sap molt greu 
que posin en dubte la meva 
intenció. Potser ho fan per 
impotència.”

Pel que fa a les càmeres, diu 
que “són de trànsit i només 
llegeixen matrícules i tot està 
legalitzat; a la comissió de 
control només li cal la noti-
ficació de la instal·lació”. “Si 
diuen una altra cosa és per 
desconeixement. La persona 
responsable de les càmeres és 
l’alcalde i ell va delegar en mi. 
Ara estem tramitant amb els 
Mossos perquè siguin ells els 
que les gestionin per guanyar 
en agilitat”, aclareix. 
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3d8

Vilafranca

Després d’arribar a un acord de 
lloguer amb la família Olive-
lla, propietària del local, els so-
cis de Cineclub Vilafranca van 
aprovar el projecte de gestió del 
Cinema Kubrick. Així, a l'estiu 
l’emblemàtic cinema del centre 
de Vilafranca reobrirà les portes 
i Vilafranca tornarà a tenir dues 
sales: el Cinema Kubrick i la 
Sala Zazie, gestionades ambdu-
es per Cineclub Vilafranca. Les 
dues sales oferiran una progra-
mació complementària. La Sala 
Zazie, situada al Casal, continu-
arà sent la seu de les sessions de 

cineclub dels dijous i divendres 
i oferirà cinema comercial emi-
nentment europeu i popular el 
cap de setmana, per continuar 
fi delitzant el seu públic habitu-
al. El Cinema Kubrick acollirà 
les estrenes familiars i comer-
cials més esperades, però tam-
bé hi tindran cabuda pel·lícules 
d’autor d’especial valor artístic i 
cinema clàssic. 
El nou projecte de Cineclub 
Vilafranca neix amb vocació 
cultural i social, ja que dispo-
sa del suport del grup coope-
ratiu d'inserció sociolaboral 
Entrem, que integrarà com a 
treballadors persones en risc 
d'exclusió social per dur a ter-
me les tasques de suport de 
sala, quiosc i neteja.

3d8

Vilafranca

Des del passat cap de setmana 
Vilafranca té una novetat per 
descobrir el seu patrimoni ar-
quitectònic i històric. Les obres 
de restauració de la teulada de la 
basílica de santa Maria han dei-
xat visitable un nou espai que 
permet conèixer més a fons la 
història de l’església i les dife-
rents transformacions que ha 
anat patint al llarg de la seva his-
tòria. És l’espai entre les voltes 
de l’església i la teulada, al qual 
es pot accedir des del campanar.
Per tal de poder descobrir aquest 
nou espai s'han iniciat les visites 
guiades que permeten entrar a 
l’interior de la teulada i veure i 

conèixer de prop les informa-
cions que han anat posant al 
descobert les obres de restau-
ració i els treballs arqueològics 
dels darrers anys. Per accedir a 
la teulada es puja al campanar i 
després del primer pis, una por-
ta surt a l’espai entre el campa-
nar i la coberta, que serveix de 
trànsit entre els dos punts.
Les properes visites seran els 
dissabtes 7, 14, 21 i 28 a les 7 de 
la tarda; els diumenges 8 i 15 de 
maig a les 7 de la tarda, i el diu-
menge 29 de maig a les 11 del 
matí. Es poden concertar visi-
tes en grup amb data a conve-
nir. L’entrada per a adults, a par-
tir d’11 anys és de 10 €, i per als 
menors entre 6 i 10 anys, de 5 €. 
Les inscripcions poden fer-se a 
visites@descobrirpenedes.com 
o al 606 889 257.

///// Cinema  |  Reobertura d'un equipament 

Cineclub reobrirà 

a l'estiu el Kubrick

///// Patrimoni  |  Visites culturals 

Visites a la restauració 

de Santa Maria

// NOVETAT Ja es pot visitar la nova teulada 
i tota la història de la basílica vilafranquina

// DECISIÓ Els 
socis aproven 

el projecte 
de gestió del 

Cinema Kubrick, 
que va tancar 

les portes el 
desembre passat

LA TIETA: És una de les primeres 
cançons de Joan Manuel Serrat, i 
ja surt en un SG seu de l’any 1967. 
La versió original m’encanta, però 
voldria destacar-ne 7 més de geni-
als: La versió lliure italiana “Bugi-
ardo e incosciente”, gravada per la 
Mina el 1969; la que el Grup Estel 
va incloure al volum 6 de la col-
lecció Dolça Catalunya... (1977); la 
del disc En directe (1984) del mateix 
Serrat; la que Manzanita va fer en 
castellà per al disc Málaga gitana 

(1986); la del CD Concert acústic (2001), de Santi Vendrell; l’adaptació de Francesco 
Guccini al modenès “La ziatta” del 2005, i la que van interpretar les brillants i 
dolces Flavia i Laia Escartín (Escarteen Sisters) a l’acte de celebració dels 40 anys 
del 3d8, al vilafranquí Fòrum Berger Balaguer.

NATURE BOY :  El  novaiorquès 
Charlie Shavers (1917-1971) va ser 
un dels més grans trompetistes de 
jazz que han existit. Va començar 
tocant a reconegudes orquestres 
com les de Lucky Millinder, John 
Kirby o Tommy Dorsey, però a ini-
cis de la dècada dels 50 decideix 
crear la seva pròpia formació mu-
sical. De Shavers en tinc l’últim 
treball discogràfic que va gravar, i 
quan el poso al tocadiscs s’hi queda 
dies i dies perquè m’encanta escol-
tar-lo. Aquest LP va gravar-lo el febrer del 1970 a París, i van acompanyar-lo els 
músics André Persiany (piano), Oliver Jackson (bateria), Roland Lobligeois (con-
trabaix) i Budd Johnson (saxo). La composició “Nature boy” és d’Eden Abez i és 
la que obre el disc The Last Session (1976) de Shavers.

MELODIES QUE FAN VIDES

Paton Soler

 Cantautor jubilat
LA TIETA / NATURE BOY
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Piera surt al carrer per celebrar les Festes del Sant Crist
amb un munt d’activitats - Regió7

Piera surt al carrer per celebrar les Festes del Sant Crist amb un munt d’activitats | AJUNTAMENT DE PIERA

Piera va celebrar les Festes del Sant Crist en la qual petits i grans van gaudir d’activitats diverses, entre les quals no va
faltar la celebració de la Diada del Sant Crist amb l’ofrena i l’ofici a l’església de Santa Maria de Piera, la ballada de
sardanes, el concert i el ball a càrrec de l’Orquestra la Principal de la Bisbal. El Teatre Foment va acollir la Combogira que
va comptar amb la participació del CEM Cal Maristany, de l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases i de les
escoles de música de Sant Sadurní d’Anoia i de Sant Esteve de Sesrovires. També, es va celebrar el Devotion Festival i
l’Aplec de Mas Bonans.

https://www.regio7.cat/societat/vida-social/2022/05/06/piera-surt-carrer-per-celebrar-65773268.html
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Diumenge comença el 7è. Festival d'Orgue
de Capellades

L'organista Juan de la Rubia i el clavicèmbal
Daniel Espasa seran els encarregats d'obrir el festival aquest diumenge 8 de maig, amb "Diàleg
amb les variacions Goldberg de J. S. Bach"

El diumenge següent, 15 de maig, l'igualadí Joan Paradell, organista emèrit de les celebracions
litúrgiques del Sant Pare a la basílica de Sant Pere del Vaticà i de la capella musical pontifícia
Sixtina, oferirà un concert amb el títol "Del barroc als nostres dies".

El diumenge 22 de maig, Jonatan Carbó torna al festival, en aquesta ocasió amb el Cor de
Cambra de Granollers, dirigits per Marc Diaz.

El darrer concert serà el diumenge 29 amb música de cinema. L'organista Monica Melcova
improvisarà la banda sonora del film The kid, de Charles Chaplin, amb l'orgue Acitores, mentre
es projecti la pel·lícula.

Tots els concerts es faran amb l'orgue de l'església de Santa Maria de Capellades, l'orgue
Freixas Vivó, diumenge a les sis de la tarda.

Les entrades es podran comprar abans de cada concert, a la mateixa església de Santa Maria
de Capellades.

Aquest any, com a novetat, l'organització ha creat un abonament per assistir als quatre concerts.
Els abonaments es poden adquirir exclusivament en aquesta web.

L'entrada a cada un d'ells valdrà 6 euros i l'abonament permetrà entrar als 4 per 20 euros.

En finalitzar el Festival d'Orgue es farà una sessió per als escolars de Capellades, "seguint amb
l'objectiu d'atansar aquest instrument als alumnes de sisè" com han assenyalat des de
l'Ajuntament de Capellades.

https://anoiadiari.cat/cultura/diumenge-comenca-7e-festival-orgue-capellades/
https://www.entrapolis.com/


El regidor de Cultura, Àngel Soteras, ha explicat que "un any més ho hem tornat a aconseguir.
Tindrem alguns dels millors intèrprets d'avui, dels millors cors, dels millors directors... Fins i tot
alguna de les millors pel·lícules de la història del cinema com El noi, de Charles Chaplin. I això
ha estat possible perquè hem creat un públic fidel al llarg d'aquests anys que ni tan sols en
pandèmia ens ha deixat sols. Volíem premiar d'alguna forma aquesta fidelitat i ampliar-la, no
només amb la continuïtat d'una programació d'extraordinària qualitat, i d'aquí sorgeix la idea de
l'abonament".
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El coleccionista Joan-Artur Roura, mecenas
del Museu de Lleida
El coleccionista barcelonés Joan-Artur Roura Comas ha depositado en el Museu de Lleida la
pintura del siglo XV de Francesc Solives ‘Mare de Déu, el Nen i Santa Anna’, que adquirió en
una subasta de París, en junio de 2021.

Dolido por el traslado del Museu de Lleida al Monasterio de Sijena de 44 obras en complimiento
de la orden judicial en 2017, el empresario llevaba tiempo buscando una pieza para Lleida.

El especialista en pintura tardogótica catalana, Alberto Velasco, cuenta que desde aquel 11 de
diciembre de 2017 en el que la Guardia Civil entró en el museo, Joan-Artur Roura le había
hablado de al menos tres piezas posibles. Todas se descartaron, hasta encontrar esta tabla que
encaja más con el discurso del Museu de Lleida. La pieza se expondrá en el Espai 0 hasta el 11
de septiembre.

Recuperar piezas del arte catalán

Roura está decidido a recuperar obras de la historia del arte catalán, por lo que ya ha
depositado algunas en el Museu de l’Empordà y en el Museu d’Art Medieval de Vic.

Ya en la presentación en el museo de Vic de la pieza del siglo XVI que cedió en depósito, en
marzo de 2021, pidió el apoyo para el Museo de Lleida. En junio, el anticuario barcelonés, Sergi
Clavell le puso al corriente de que en París se subastaba la tabla que ha depositado en Lleida.

“Al darme esta información, me puse en contacto con Alberto Velasco, él hizo el reconocimiento
y me dio detalles. Quise ir a contemplar la obra y cuando la pude observar en París la describí
como la santa generación, la Virgen, Santa Ana y el Niño Jesús”, afirma.

Con raíces familiares leridanos, sus abuelos maternos eran de Alfarràs, Joan-Artur Roura,
cuenta que al ver la pieza quiso que una obra catalana “volviera a Catalunya”.

El estado de conservación de la tabla, de 167 por 88 centímetros es bueno. Se conservan los
pináculos y el marco de la parte inferior, lo que permite deducir que encima habría otra tabla,
que no se ha conservado, y que, según el Museu de Lleida, “probablemente haría referencia a
una escena de la vida de la Virgen, o un Calvario, si se tratara de la tabla principal de la parte
central de un retablo”.

https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20220505/8244159/coleccionista-joan-artur-roura-mecenas-museu-lleida.html


‘Mare de Déu, el Nen i Santa Anna’.

Museu de Lleida

Francesc Solives, activo en Banyoles (Girona) durante el último tercio del siglo XV, es autor de
un retablo en la iglesia de Sant Llorenç de Morunys (Lleida) y de otro procedente de Santa María
de la Bovera de Guimerà (Lleida), conservado en el Museu d’Art Medieval de Vic (Barcelona).

Desde aquel 11 de diciembre de 2017, ya son tres los coleccionistas de arte con raíces
leridanas que han depositado obras en el Museu de Lleida y se han convertido en mecenas.
Joan-Artur Roura Comas se suma a Antoni Gelonch y Tatxo Benet.

Tres coleccionistas con raíces leridanas que han depositado obras en el
Museu de Lleida desde la salida de 44 piezas al Monasterio de Sijena

Antoni Gelonch Viladegut depositó en marzo de 2020 su colección de grabados, compuesta por
1001 obras de 459 artistas de entre el siglo XV y la actualidad. Incluye piezas de Albrecht Dürer,
Lluís Trepat, Francisco de Goya, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Jaume Plensa y Miquel Barceló,
entre otros.

En julio de 2019, Tatxo Benet había cedido, también en depósito, el retablo gótico de Sant



Bartomeu de la iglesia de Capella, en Huesca.
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Manel Camp encetarà diumenge una nova
edició del Cicle Convent de Santpedor |
NacióManresa
El

Convent de Sant Francesc

acollirà aquest diumenge a la tarda el primer concert de l'edició d'enguany del

Cicle Convent

, amb

Manel Camp

i

La flor romanial

. Les entrades estan disponibles a

Codetickets

i a l'Ajuntament de Santpedor.

La flor romanial

és una cantata a partir d'una

rondalla mallorquina

, amb text adaptat d'

Aina Dols

i música de Manel Camp. Seguint amb el recorregut del músic manresà, on l'educació i la cultura
en son una constant, en aquest concert l'acompanyaran els cors de l'

Escola Municipal de Música de Santpedor

i l'

Escola Ireneu Segarra de Mallorca

, amb instrumentistes de l'Escola l'Esclat, l'Escola de Música d'Artés i l'Escola de Música de
Santpedor. Un narrador excepcional com

Joan Crosas

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103155/santpedor/cicle-convent-manel-camp
https://www.codetickets.com/


, molt vinculat al Bages, i amb

Enric Llort

com a director d'escena posaran la cirereta del pastís a una proposta musical singular i atrevida,
dins la gira-projecte

De Minorisa a Carst

.

El regidor de cultura,

Agustí Comas

, assegura que "Santpedor continua apostant per la cultura, ara sense restriccions, i cal
reivindicar que el Convent ha seguit viu tot aquest temps i és un espai de referència al Bages".

El Cicle Convent, que té per objectiu difondre la música al territori en un escenari inigualable, vol
posicionar el Convent de Sant Francesc com un espai de referència al Bages. Enguany, a
banda del concert amb Manel Camp, el diumenge 22 de maig hi ha programat un concert amb

Barcelona Rock Strings

, un quintet de corda amb arranjaments propis per reviure l'època daurada del rock interpretada
amb instruments clàssics. 
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El Ball Parlat del Sant Crist de Salomó encara
la segona representació

Foto: Pilar Bisa

El Ball Parlat del Sant Crist de Salomó ha recuperat les representacions a l’església aquest
diumenge 1 de maig després de dos anys de funcions condicionades pandèmia. I ho ha fet amb molt
d’èxit, tant pel que fa a assistència de públic, com en relació a les novetats que presenta la
temporada. Un any en què, a més, es commemora el 50è aniversari de la darrera estructuració de
l’obra, a instàncies de l’Institut del Teatre de Barcelona.

Unes 200 persones han gaudit de l’espectacle teatral d’arrels medievals, algunes d’elles veïnes i
famílies del mateix poble de Salomó donat que era el cap de setmana fort de la Festa Major en honor a
la Santa Creu, així com també d’altres poblacions d’arreu del Camp de Tarragona, principalment. A
més, entre el públic s’ha comptat amb la presència del president de la Federació de Passions de
Catalunya, Jordi Carapuig, que ha destacat “la qualitat interpretativa de tothom, dels ballets i del
muntatge tècnic” així com “la magnitud del conjunt del Ball”.

Sobre les novetats del Ball Parlat que s’estrenaven aquest passat diumenge, la direcció de
l’espectacle les ha qualificat de “tot un encert” després de la primera de les representacions
d’enguany. Raimon Casals, Mestre del Ball, ha defensat la incorporació definitiva del paper del diable
al tram final de l’obra, “de manera que es recupera el que estableix la tradició”.

Paral·lelament, el dia previ a l’inici de la temporada, el dissabte 30 de juny a les set de la tarda a Cal
Cadernal, s’ha inaugurat l’exposició “El Ball del Sant Crist de Salomó 1972 – 2022. 50 anys de
representacions a l’església”. Una mostra que es divideix en diversos àmbits, com per exemple les
novetats que va comportar l’entrada a l’església, la projecció exterior que s’ha fet amb representacions
a la catedral de Tarragona i a Montserrat, la feina de darrere l’escenari, l’espai de sociabilitat que

https://laciutat.cat/laciutatdetarragona/ball-parlat-sant-crist-salomo-segona-representacio
https://laciutat.cat/wp-content/uploads/2022/05/salomoball.jpg


significa, o el futur del Ball, etc. Es pot visitar cada cap de setmana de maig en horari de 19:00h. a
20:00h. els dissabtes i d’11:00h. a 14:30h. els diumenges.

El Ball del Sant Crist, declarat 

Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional

 per la Generalitat de Catalunya, es representarà encara els diumenges 8, 15 i 22, a les 12 del migdia
a l’església de Salomó. Les localitats són numerades. Per a més informació i reserves cal contactar al
telèfon i Whatsapp 675 845 861 o al correu electrònic 

info@balldelsantcrist.cat

. Les funcions d’enguany segueixen sent al mateix preu de sempre: 10 € l’entrada individual i
descomptes de grup a partir de 15 persones. A més, l’organització ha signat novament un 

conveni amb restaurants locals

 amb la voluntat d’oferir paquets que combinen l’entrada d’accés a l’espectacle, menús a restaurants i
visites guiades. Les ofertes es poden consultar al lloc web de l’entitat, 

www.balldelsantcrist.cat

.

mailto:info@balldelsantcrist.cat
http://www.balldelsantcrist.cat/
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La cabana de mossèn Alfonso
El refugi d’Alfons Bonvehí Grifell a Santa Eulàlia de Riuprimer durant la Guerra Civil

Passats 86 anys 
des de l’inici de la Guerra 
Civil espanyola, són pocs 
els testimonis que queden 
d’aquell conflicte que va cap-
girar el país. No només els 
testimonis orals, sinó aquells 
que han perdurat a la des-
trucció i al pas del temps ens 
expliquen les difícils situa-
cions per les quals van haver 
de passar algunes persones 
alienes a la guerra però que 
per les seves circumstàncies 
van haver d’amagar-se per 
salvar la vida.

A Osona, concretament al 
municipi de Santa Eulàlia de 
Riuprimer, es conserva un 
d’aquests vestigis: l’anome-
nada popularment cabana de 
mossèn Alfonso. Moltes per-
sones s’han preguntat durant 
anys sobre l’origen i auto-
ria d’aquella construcció. 
Aquest és, doncs, el resum 
d’un article que serà publicat 
properament i que culminarà 
una recerca feta a partir de 
fonts orals i documentals.

A la finca del mas El Sord, 
just enfront de la façana 
oest, un caminet de pendent 
molt pronunciat s’endinsa 
al bosc uns 65 metres fins 
arribar a una cabana de 
pedra seca. De morfologia 
irregular, però molt ben 
construïda, l’estructura 
queda molt ben camuflada 
gràcies a la densitat dels 
arbres i a la irregularitat del 
terreny. Una pedra a la paret 
recorda aquella història amb 
la breu inscripció “Barraca de 
M[os]sen Alfonso aon pasa 
cautiu en 1936” amb la creu 
del calvari al final. 

El juliol de 1936 s’inicià 
la Guerra Civil espanyola, 
un conflicte armat que durà 

gairebé tres anys i que canvià 
per sempre la vida de mol-
tes persones. Durant aquell 
estiu molts religiosos van 
ser assassinats a mans de 
milicians anarquistes que 
volien trencar amb el sistema, 
acabant radicalment amb 
el poder eclesiàstic. En el 
marc d’aquests fets, mossèn 
Alfons, secretari de l’Hospital 
de la Santa Creu de Vic, es va 
escapar i es va amagar al mas 
El Sord.

Alfons Bonvehí Grifell 
va néixer al petit municipi 
de Balsareny, a la comarca 
del Bages, el divendres 26 
de gener de 1883. Essent 
educat, com era habitual en 
aquella època, en un entorn 
familiar catòlic, de ben jove 
estava destinat a ser capellà. 
A l’edat de 10 anys va aban-
donar el seu poble natal per 
ingressar al Col·legi Sant 
Josep de Vic, on visqué fins 

als 16 anys, moment en el 
qual canvià de residència a 
l’Hospital de la Santa Creu 
d’aquesta mateixa ciutat.

Havent cursat la carrera 
eclesiàstica al Seminari Dio-
cesà, fou ordenat sacerdot pel 
bisbe Josep Torras i Bages, a 
la ja desapareguda església 
de la Mercè de Vic, l’any 
1909. En aquest moment 
quedà com a capellà adjunt a 
l’Hospital de la Santa Creu. 
Aquesta tasca com a secretari 
la desenvolupà de manera 
contínua fins a l’esclat de la 
Guerra Civil, moment en el 
qual es va haver d’amagar per 
salvar la vida. 

El comitè antifeixista l’in-
tentà assassinar almenys 
en dues ocasions fins que 
decidí escapar-se. Un dia, de 
matinada, es va disfressar 
de captaire per marxar de 
Vic i buscar un lloc on ama-
gar-se. Al sortir, un veí de la 

carnisseria Can Roca el va 
veure i ell va pensar “Aquest 
t’ha conegut”. Canviant el 
seu destí d’anar a la Guixa, 
accelerà el pas per dirigir-se 
a l’estació de tren mentre 
aquell home el seguia. La 
seva intenció era anar cap a 
França, on tenia família, però 
finalment, desesperat pen-
sant que l’havien conegut, 
agafà una altra direcció fins 
al baixador de Mont-rodon 
per dirigir-se a Santa Eulàlia 
de Riuprimer.

Un cop allà, buscà refugi 
a Cal Sord, on ja s’amagaven 
altres mossens. No obstant 
això, davant la por que tenia 
de ser atrapat, començà a 
construir una barraca de 
pedra seca al mig del bosc 
per refugiar-se en cas de 
venir els milicians a buscar-
lo. Alguns testimonis recor-
den que mossèn Alfons era 
molt sord i picava la pedra 

una a una per tallar-les i així 
construir la seva caseta, fent 
un soroll terrible. Els altres 
capellans, ben espantats, 
cridaven: aquest home ens 
matarà!

Aquells dos anys i mig 
amagat deurien ser molt difí-
cils per a ell ja que passà fred 
i molta gana, però almenys 
se sentia segur perquè allà 
al bosc no el podien veure. 
La situació de penúria va 
durar fins que, just després 
de l’ocupació a Catalunya 
dels anomenats nacionals, 
mossèn Alfons tornà a Vic. 
Immediatament recuperà el 
càrrec de secretari a l’hospi-
tal, que ocupà fins a la seva 
mort. 

Només 11 anys després del 
final de la guerra, es posà 
malalt i morí a casa seva, 
d’urèmia i insuficiència 
hepàtica, el dia 31 de desem-
bre de 1950. Tenia 67 anys.

Ot Ordeig 
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Alfons Bonvehí (1883-1950), fotografiat abans de la Guerra Civil. A la dreta, la cabana de mossèn Alfons, just acabada la guerra
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Prats recorda Roser Fàbregas, que va ajudar diverses 
persones a fugir del nazisme

Prats de Lluçanès Dissabte es va inaugurar un plafó de record a la 
pradenca Roser Fàbregas Vilà, coneguda com a Roser Fluvià, davant 
la casa on va néixer i viure durant anys. Ella va col·laborar amb la 
resistència francesa ajudant a travessar els Pirineus diverses per-
sones que fugien del nazisme i per aquest motiu la van deportar al 
camp de Ravensbrück, d’on va ser alliberada l’abril del 1945. L’acte 
va comptar amb la presència de Gisela Fluvià, la seva neta, que va 
llegir una emotiva carta d’Enric Fluvià, el fill, que no hi va ser pre-
sent per motius d’edat. Josep Font, responsable de la Xarxa d’Espais 
de Memòria del Memorial Democràtic, va explicar que aquest serà 
el tercer espai en tot Catalunya dedicat a una dona. Els altres dos 
són a la Torre de Capdella, dedicat a Conxita Gangé, i a Son, dedicat 
a Generosa Cortina. Prats també va estrenar dissabte un documen-
tal de Roser Reixach i Anna Gorchs, amb filmació i muntatge de Pep 
Pujol, que recull el testimoni de familiars de persones del poble que 
van patir la repressió dels vencedors de la Guerra Civil.
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"Fe i llibertat: un amor de clausura", al Doc
del Mes a Can Trona | NacióGarrotxa
Marita era

una monja molt jove en un convent

d’una petita illa croata quan

va conèixer Fani

, una germana que es va convertir en

el seu gran amor.

Seguint el seu cor van trobar la força per a lluitar pel seu amor, un amor que no s’accepta a la
seva comunitat, donant un gir a les seves vides de fe i creença. La pel·lícula

Fe i llibertat

, que s’ha estrenat en diversos festivals internacionals,

arriba a Can Trona de la mà del Docs del Mes

aquest divendres a dos quarts de vuits del vespre i dissabte  a les cinc de la tarda.

La directora,

Ivana Marinic Kragic

, intenta explicar aquesta història des del punt de vista més neutre possible, interferint el menys
possible en la

història d'amor de les dues monges

: "He intentat explicar la història d'un amor inesperat i inusual, però el meu enfocament com a
directora es va centrar més en la tria de la llibertat personal".

 

Un

documentari intimista

que segueix la vida de dues dones que cerquen l

'equilibri entre la seva orientació sexual i la seva fe

per a lluitar per una relació que la societat croata i les comunitats religioses no accepten. Una
història valenta sobre la

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/26511/fe-llibertat-amor-clausura-doc-mes-can-trona


recerca de la veritable identitat i la llibertat

.
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‘Fe i Llibertat’: Un amor de clausura
Aquest maig, el Documental del Mes és Fe i Llibertat, una pel·lícula dirigida per Ivana Marinić Kragi (Split, Croàcia). El film, que
es podrà veure en més de 80 sales d’arreu d’Espanya, narra la història d’amor de dues joves monges que viuen en dos convents
separats a Croàcia. Desil·lusionades amb l’església i els abusos de poder de la mateixa institució, s’adonen que no encaixen en
aquell món i intenten trobar l’equilibri entre la seva orientació sexual i la fe cristiana. La força del seu amor prohibit trencarà
fronteres i les portarà a prendre la més arriscada de les decisions: abandonar el convent i començar una nova vida juntes.

El documental, que combina escenes fictícies amb entrevistes que mostren el dia a dia de la parella, reconstrueix la història d’amor
de les dues exmonges, Marita Radovanović i Fanika Ferić. Marita ens explica que quan va decidir ingressar al convent tenia molt
clars els seus ideals. Al seu poble, totes les noies de divuit anys es casaven i tenien fills de seguida. La jove, que es negava a tenir
aquella vida, va veure que l’única manera de fugir de les normes establertes per la comunitat era ingressant al convent d’una petita
illa croata. Allà, com a germana en estadi de formació, es va adonar que els seus sentiments cap a les dones eren reals i va haver
d’enfrontar-se a unes emocions totalment desconegudes. Al cap d’uns anys i després dels primers contactes físics amb una altra
monja, va conèixer a Fanika. Fani, que també s’havia fet monja per voluntat pròpia, reconeix més tard que “no estava pensant a on
anava, en un convent hi ha massa dones”. En un principi i tenint en compte que l’homosexualitat és un pecat greu en el
catolicisme, la Fani creu que té una malaltia pel simple fet de sentir-se atreta per les dones i es dedica a pregar nit i dia a Déu
perquè la curi. Això no obstant, després de coincidir en diversos actes amb Marita, intueix que el que sent és real i farà el possible
per tornar-ho a sentir de nou.

Quan Marita va a estudiar a Split per a poder exercir com a formadora religiosa, descobreix que les autoritats eclesiàstiques
s’amaguen darrere unes clares polítiques de poder. Davant l’existència d’una església polititzada, la individualitat de cada un dels
membres de l’orde monàstic es perd en el grup. La gran quantitat de diferències generacionals, així com l’existència d’esferes
d’interès entre el govern i la comunitat religiosa, li fan entendre que la vida al convent es troba molt lluny d’allò que creia conèixer
com a “vida ideal”. Aquesta qüestió, lligada al seu amor cap a les dones, fa que la protagonista hagi de decidir entre continuar
exercint com a monja o ser fidel a ella mateixa.

Al llarg del film, Marita manifesta la seva pèrdua de confiança en l’església catòlica i com, juntament amb la Fani, van anar
desafiant les seves vides de fe i creença. “Solia idealitzar l’església, però finalment em vaig adonar del fet que jo mateixa no
encaixava en aquest marc”, reconeix Marita. La determinació de la seva relació i les immenses ganes de veure’s conduiran a la
renúncia dels seus vots i a emprendre una nova aventura juntes.

La directora explica que ha intentat enfocar la història des d’una visió neutra pel que fa al tema de l’amor i, en canvi, ha decidit
donar més èmfasi a la tria de la llibertat personal de les protagonistes: “He intentat explicar la història d’un amor inesperat i inusual,
però el meu enfocament com a directora es va centrar més en la tria de la llibertat personal”. Aquesta lluita per una relació que ni la
societat croata accepta les portarà a la recerca de la veritable identitat i la llibertat absoluta.

L’estrena de Fe i Llibertat tindrà lloc el dia 5 de maig a les 19:30h als Cinemes Girona de Barcelona, i a partir del dia 6 també
estarà disponible al Filmin. Docs del Mes és un programa impulsat per DocsBarcelona i gestionat des de la Secció de Col·lectius
Socials i Cultura, que apropa mes a mes el gènere documental als espectadors i ofereix un títol d’actualitat i de referència en

https://www.nuvol.com/pantalles/cinema/fe-i-llibertat-un-amor-de-clausura-252288


aquest sector. El film presentat és distribuït per una xarxa de més de setanta sales a tot l’estat.
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Tot es mou - "Te'n recordes, Mari Pau?": la
primera entrevista de sor Lucía Caram a TV3
05/05/2022

Mari Pau Huguet ha estrenat nova secció al "Tot es mou" en la qual repassarem alguns
moments de l'arxiu de la cadena. A "Te'n recordes, Mari Pau?" hem rebut avui sor Lucía Caram,
amb qui hem repassat la seva primera entrevista a TV3, feta el 1999 per la mateixa Mari Pau
Huguet, i amb qui hem parlat del seu activisme solidari.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/ten-recordes-mari-pau-la-primera-entrevista-de-sor-lucia-caram-a-tv3/video/6157355/
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