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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 24 DE MAIG DEL 202210 | Nacional |

Atenes GrèciaCatalans al mon

PETITA · “La meva diòcesi és tot Grècia, però només tenim dues parròquies: la
catedral d’Atenes i una altra a Tessalònica” UCRAÏNESOS · “Part de la comunitat
nostra són ucraïnesos que van venir al caure el comunisme. Ara venen refugiats”

“Tot el que he fet
ho he vinculat
a Montserrat”

Manuel Nin
Monjo de Montserrat. Exarca –bisbe– dels catòlics grecs de ritus bizantí

Diades importants
L’exarca dels catòlics grecs
de ritus bizantí, Manuel Nin i
Güell (el Vendrell, 1956), ha
presidit les dues celebra-
cions més importants dels
últims mesos a Montserrat:
la benedicció de Manel
Gasch com a nou abat, el 13
d’octubre del 2021, i la so-
lemnitat de la Mare de Déu
el 27 d’abril passat, que va
coincidir amb el 75è aniver-
sari de l’Entronització de la
Moreneta, que es considera
el primer acte de reconcilia-
ció nacional després de la
Guerra Civil. Molta gent que
era a la basílica de Santa
Maria o que va seguir les
cerimònies per la televisió i
que no coneixien que un
monjo de Montserrat és el
primat de l’església catòlica
bizantina grega, es devia es-
tranyar de veure un oficiant
amb aquell vestuari, gens
d’aquí. La manera de vestir i
els ornaments del bisbe bi-
zantí són herència dels em-
peradors bizantins, explica
un expert en esglésies
orientals. I hi afegeix: “En un
moment de la història, els
emperadors, per honorar els
bisbes, els van cedir els
seus mateixos ornaments,
de manera que gairebé no
es podia distingir per la ma-
nera de vestir qui era un em-
perador i qui era un bisbe,
perquè aquests també lluei-
xen la corona.” En aquest
vestuari de cerimònies (que
no és el que du a la foto
d’aquesta pàgina) destaca
una casulla que té forma de
dalmàtica que es diu sakkos.
Doncs bé, vestit com un em-
perador bizantí va ser com
el P. Manuel Nin va oficiar
aquestes dues cerimònies,
enlluernant uns actes litúr-
gics ja de per si molt rics. “Li
haig d’agrair a l’abat Manel
que em demanés que cele-
brés aquestes dues misses.
Per mi és un gest de frater-
nitat important i em fa sentir
encara més que soc a casa
meva”, explica Manuel Nin,
que és un dels millors ex-
perts del món en les esglé-
sies d’Orient. ■ ORIOL DURAN
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La parròquia de Sant Ignasi acull cada nit
entre cinc i nou temporers aquesta
campanya - La Manyana
La parròquia de Sant Ignasi de Loiola de Lleida ha acollit des del passat dia 19 una mitjana
d’entre cinc i nou persones temporeres que han vingut a la ciutat per treballar en la campanya de
la recollida de fruita.

El projecte d’acollida iniciat el passat 19 de maig ofereix pernoctació i la possibilitat de disposar
de tots els àpats i els espais de consigna i dutxes a les persones que s’hi acabin allotjant. El
programa és una col·laboració entre Fundació Arrels Sant Ignasi, Càritas Diocesana de Lleida,
Creu Roja i Fundació Jericó, i amb la participació de la Plataforma Fruita amb Justícia Social.

L’espai disposa d’11 places d’acollida i fins ara s’hi han allotjat una mitjana de cinc a nou
persones. La darrera nit, el diumenge 22 de maig, es van quedar a dormir nou temporers. Fonts
del projecte van apuntar que hi ha temporers que han utilitzat el servei una sola nit, d’altres ho
han fet més dies, i conforme passen les jornades es nota un augment d’hostatjats.

Aquesta iniciativa és una resposta d’emergència, que finalitzarà quan es posin en marxa els
mecanismes d’acollida que des de l’Ajuntament de Lleida estan previstos per a aquestes
persones a partir de l’1 de juny, amb l’obertura del recinte del pavelló 3 de Fira de Lleida. És el
tercer any consecutiu que es duu a terme aquest projecte, després de la bona rebuda que han
tingut els dos anys anteriors, marcats per la pandèmia del Covid-19.

L’atenció als temporers corre a càrrec de personal tècnic i voluntariat que fan possible que es
garanteixi la cobertura dels drets bàsics d’aquestes persones. Les entitats volen resoldre la
situació del col·lectiu i sensibilitzar a la població per la bona acollida.

Marxa lenta de pagesos avui des d’Alcarràs fins a Barcelona per exigir ajuts

El sindicat agrari Asaja se suma avui dimarts a la marxa lenta de vehicles per l’autovia fins a
arribar al Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona, convocada per la
Plataforma en Defensa de la Fruita Dolça per defensar el sector agroalimentari de les Terres de
Lleida. La manifestació s’ha convocat per reclamar a la Generalitat ajudes “urgents i efectives”
per fer front al que qualifiquen de “catàstrofe natural”.

La Plataforma Defensem la Fruita organitza la marxa que té el suport d’almenys 23 ajuntaments,
la plataforma Salvem la Pagesia, així com sindicats agraris. Els participants sortiran en cotxes
des del municipi d’Alcarràs a les 7.00 hores i circularan en una marxa lenta per l’autovia -s’hi
afegiran altres vehicles a Torrefarrera i Mollerussa- fins a arribar a la plaça Sant Jaume de
Barcelona. Calculen que hi participaran almenys unes 200 persones.

Cal recordar que segons Afrucat i Acció Climàtica, la producció de fruita de pinyol caurà en un
69% respecte a un any normal a causa de les gelades. És per això que Afrucat ja ha presentat
una proposició als governs català i espanyol per donar suport a les centrals que no puguin fer
front als costos fixos i el Departament d’Acció Climàtica preveu una convocatòria d’ajuts per als
més afectats.

https://www.lamanyana.cat/la-parroquia-de-sant-ignasi-acull-cada-nit-entre-cinc-i-nou-temporers-aquesta-campanya/


Asaja trasllada les seves peticions de millora de les assegurances a Agroseguro

Asaja es va reunir ahir amb Agroseguro i Enesa per tal de negociar millores en les
assegurances actuals del sector de la fruita. Segons va explicar el president d’Asaja Lleida,
Pere Roqué, des del sindicat es va defensar que cal una franquícia unificada i que sigui per
parcel·la i que no es faci ponderació per quilos. No obstant això, per part d’Agroseguro i Enesa,
segons va explicar Roqué, no es vol modificar. Per això, ara s’han emplaçat a una altra reunió al
juny i des d’Asaja començaran una ronda de contactes amb els partits polítics de cara als
pressupostos. Cal recordar que la companyia estatal d’assegurances agràries, Agroseguro,
preveu indemnitzacions de fins a 109 milions a Catalunya per les gelades de principis d’abril. És
la xifra més alta dels 244 milions que estima pagar al conjunt de l’estat espanyol per aquest
episodi de fred en qüestió.

Es tracta del sinistre més greu de la història d’aquesta assegurança agrària i l’impacte econòmic
s’assimila al de les darreres sequeres que ha patit la península, tot i que en aquest cas, els
danys es van registrar en només tres nits de gelada. L’estimació dels danys per aquest fenomen
meteorològic supera en un 30% el total d’indemnitzacions abonades als agricultors en tot el
2021.
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El seminari de Solsona instal·la 65 plaques
solars per a autoconsum - Regió7
El seminari de Solsona ha instal·lat un total de 65 panells solars per autoconsum sobre la
coberta sud de l’edifici.

Aquesta inversió, realitzada en gran part gràcies a l’ajuda de subvencions, permetrà estalviar
una part important de la factura elèctrica de la casa i, a més, suposa un pas endavant vers un
funcionament més sostenible del conjunt de l’immoble del Bisbat.

Actualment l’edifici seminari acull establement a 14 mossens residents (13 jubilats i un en actiu)
i a un seminarista que està acabant el batxillerat a Solsona; a més d’això, els caps de setmana
hi resideixen altres seminaristes –que durant la setmana viuen i estudien a Barcelona- i, encara,
puntualment l’edifici seminari acull altres grups per diferents activitats.

https://www.regio7.cat/solsones/2022/05/24/seminari-solsona-installa-65-plaques-66454832.html
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Un total de 77 refugiats d'Ucraïna pugen a
Montserrat en una caminada solidària |
NacióManresa
L'

Associació de Voluntaris de CaixaBank

ha organitzat aquest cap de setmana una caminada solidària al

Monestir de Montserrat

amb

77 refugiats d'Ucraïna

i

28 famílies d'acollida

. Aquesta activitat es desenvolupa després del trasllat i l'atenció de gairebé 500 ucraïnesos a tot
l'Estat, acció que ha dut a terme juntament amb Mensajeros de La Paz i la

Fundació del Convent de Santa Clara

. 

Un total de 85 voluntaris de CaixaBank de les delegacions de Barcelona i

Catalunya Central

s'han reunit aquest dissabte per acompanyar i atendre la comitiva, en una iniciativa que ha sortit
de Manresa i que tenia com a objectiu compartir el patrimoni cultural, natural i artístic de la
comunitat amb els nouvinguts. 

 

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103502
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Refugiados ucranianos participan en una
caminata solidaria a Montserrat
Son muchos los refugiados ucranianos que han llegado a Catalunya en los últimos meses.
Iniciaron una travesía dolorosa e incierta para huir de la guerra en su país. Con el objetivo de
estrechar lazos y acercar a los recién llegados a la cultura catalana, la Asociación de
Voluntarios de CaixaBank organizó el viernes una caminata solidaria al monasterio de
Montserrat. En la iniciativa participaron 77 refugiados ucranianos, 28 familias de acogida y más
de 80 voluntarios.

Esta actividad se desarrolló tras el traslado y la atención de cerca de 500 ciudadanos
ucranianos en España, por parte de la iniciativa de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank
junto a las entidades Fundació del Convent de Santa Clara y Mensajeros de la Paz.

Solidaridad

El objetivo es acercar el patrimonio cultural a los refugiados ucranianos

Los refugiados y las familias de acogida subieron a pie hasta el monasterio de Montserrat el
viernes con la finalidad de estrechar lazos y compartir el patrimonio cultural, natural y artístico de
la comunidad catalana con los recién llegados.

La Asociación de Voluntarios de CaixaBank, junto con las entidades mencionadas, ha
gestionado desde el pasado 20 de marzo tres convoyes para atender la emergencia humanitaria
en la zona de conflicto. Desde el inicio de la guerra han tramitado la acogida de casi 500
refugiados, 295 de los cuales se han establecido en Catalunya. En estas iniciativas han
participado 206 voluntarios, incluyendo traductores y personal sanitario y de soporte.

Lee también GERARD GUERRERO

Un aspecto fundamental de esta ayuda ha sido el acompañamiento integral de los refugiados a
su llegada. Se ha gestionado su incorporación en 200 hogares de acogida, 49 de ellos a través
de familias de trabajadores de las entidades.

https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20220523/8286687/refugiados-ucranianos-participan-caminata-solidaria-montserrat.html
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Voluntaris de CaixaBank a Catalunya organitzen una caminada a
Montserrat amb 77 refugiats d'Ucraïna
L'Associació de Voluntaris de CaixaBank a Catalunya ha organitzat aquest cap de setmana una caminada solidària al Monestir de Montserrat amb 77
refugiats d'Ucraïna i 28 famílies d'acollida. Aquesta activitat es desenvolupa després del trasllat i l'atenció de gairebé 500 ucraïnesos a Espanya, acció que
s'ha dut a terme juntament amb les entitats Mensajeros de La Paz i la Fundació Convent de Santa Clara.

Un total de 85 Voluntaris de CaixaBank de les Delegacions de Barcelona i Catalunya Central, s'han reunit aquest dissabte per acompanyar i
atendre la comitiva, en una iniciativa que tenia com a objectiu compartir el patrimoni cultural, natural i artístic de la comunitat amb els nouvinguts.

Caminada Ucraïna @ep

L'Associació de Voluntaris de CaixaBank, juntament amb les entitats esmentades, ha gestionat des del passat 20 de març tres combois per atendre
l'emergència humanitària a la zona de conflicte, en els quals han participat 206 voluntaris, incloent-hi traductors, i personal sanitari i de suport. Un
aspecte fonamental d'aquesta ajuda ha estat l'acompanyament integral dels refugiats a la seva arribada, gestionant la seva incorporació a 200 llars
d'acollida, 49 d'ells a través de famílies d'empleats de CaixaBank i del Convent de Santa Clara. Dels refugiats nouvinguts, 295 s'han establert a Catalunya.

Altres iniciatives de l'Associació de Voluntaris de CaixaBank

L'Associació de Voluntaris de CaixaBank, amb més de 6.000 membres actius distribuïts per tot el territori nacional i 1.130 a Catalunya, col·labora també
amb iniciatives com la recollida de medicaments, aliments no peribles o productes de primera necessitat per a les persones que acaben d'arribar a Espanya
o per realitzar enviaments a Ucraïna. També s'està col·laborant en la recepció i acollida de tots els nouvinguts, gestionant el seu allotjament en hotels,
coordinant tots els transfers cap a les seves ciutats, seguiment i ajuda en la inserció laboral, atenció especialitzada, cursos d'espanyol, entre altres
iniciatives.  

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/3763481/voluntaris-caixabank-catalunya-organitzen-caminada-montserrat-amb-77-refugiats-ducrana
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Movem Tortosa torna a proposar convertir
l'església de Sant Francesc en un centre de
creació artística - EbreDigital.cat
Movem Tortosa ha tornat a posar sobre la taula la seva proposta de rehabilitar l’església de Sant
Francesc del barri de Santa Clara i convertir-la en un espai de creació artística. Posen com a
exemple altres ciutats, com Barcelona, on s’han rehabilitat antigues fàbriques per aquest motiu i
que són gestionades per un grup de veïns.

El portaveu de Movem, Jordi Jordan, ha criticat que, fa 11 anys, el govern municipal de Ferran
Bel va anunciar que en aquest espai s’hi construiria un centre de menors, però finalment, el
projecte va quedar aturat.

A més, Jordan ha assegurat que la seva proposta seria una palanca transformadora per al barri i
per a les polítiques culturals de la ciutat.

Accepta la política de privacitat abans de comentar

El sistema de comentaris d'aquest web funciona amb Facebook. Aquest sistema recull la teva
adreça IP, l'agent d'usuari del teu navegador, guarda i llegeix cookies al teu navegador, afegeix
dades de seguiment addicionals, i monitoritza la teva interacció amb la interfície per comentar,
incloent relacionar el teu compte de Facebook amb qualsevol acció que facis dins de la interfície
(per exemple: "fer m'agrada" al comentari d'algú altre, contestar a un altre comentari) mentre
tinguis la sessió iniciada a Facebook. Per a més informació sobre com s'emprarà aquesta
informació, si us plau, consulta la política de privacitat de Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Acceptar    Rebutjar

https://ebredigital.cat/2022/05/23/movem-tortosa-torna-a-proposar-convertir-lesglesia-de-sant-francesc-en-un-centre-de-creacio-artistica/
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Súria consolidarà dues de les façanes del
castell i obrirà un pas al sobreabsis de
l’església
L’Ajuntament de Súria afrontarà una nova fase del projecte de millora del conjunt monumental
que formen el castell i l’església del Roser, espai en el qual s’han anat realitzant diverses
actuacions al llarg de l’última dècada i mitja. Ara s’ha tret a licitació un projecte d’obres per
consolidar dues façanes del castell i obrir un espai de connexió entre el clos del castell i el
sobreabsis de l’Església del Roser. Els objectius principals d’aquesta actuació són la millora de
la conservació del conjunt, posar en valor diferents elements patrimonials que contenen i
avançar en la connectivitat d’aquests edificis que presideixen el nucli del Poble Vell.

Les obres afectaran les façanes oest i sud del castell, malmeses per l’envelliment i el pas del
temps, i la façana nord de l’Església del Roser, que delimita l’espai del clos del castell.

També es preveu actuar a la coberta de l’antic absis del temple i a la rampa d’accés al recinte
del castell. En total, l’actuació afectarà una superfície de 591 metres quadrats de façana i 39
metres quadrats de l’absis.

Les dues façanes del castell seran objecte de treballs de consolidació per aturar la degradació
d’alguns elements, i alhora donar relleu al valor patrimonial de l’edifici. Per la seva banda,
l’habilitació d’un pas de connexió entre el clos del castell i el sobreabsis de l’Església permetrà
disposar d’un nou itinerari de visita entre aquests dos espais. Actualment, l’únic accés al
sobreabsis del temple es fa a través del campanar, tot i que és una connexió que presenta
dificultats.

El projecte ha estat redactat per l’arquitecta experta en patrimoni Clàudia Sanmartí Martínez per
encàrrec de la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
(SPAL). La proposta d’actuació s’inclou en el pressupost municipal per a aquest any, amb un
cost de licitació de 229.006 euros. El finançament comptarà amb ajuts de la Diputació i de la
Generalitat.

El castell de Súria està declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat.
L’Església del Roser consta dins l’Inventari del Patrimoni Cultural de Súria.

https://www.regio7.cat/bages/2022/05/24/suria-consolidara-dues-les-facanes-66454803.html
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La Mare de Déu de Saidí ‘torna’ a Sant
Llorenç 14 mesos després - La Manyana
El 10 de març de 2021, obeint un mandat judicial, el Museu de Lleida va lliurar al Museu de
Barbastro, 41 peces d’art del seu fons museístic reclamades per Aragó en el litigi d’art del
Diocesà. Entre les peces, hi havia obres tant destacades com el frontal de Sant Vicenç de
Tresserra, els retaules de Santaliestra i Villanueva de Sigena i la Mare de Déu de Saidí, de la
segona mitat  del segle XIV.

La talla, de pedra policromada, atribuïda a Bartomeu de Robió, autor del retaule gòtic de pedra
de Sant Llorenç, era una de les obres més representatives i de més qualitat de la col·lecció
d’escultura gòtica del Museu de Lleida.

Un any i gairebé dos mesos després, la Mare de Déu de Saidí ha tornat de nou al presbiteri de
l’església de Sant Llorenç de Lleida, on havia estat dipositada i venerada pels fidels des de la
dècada dels anys 70, tot i pertànyer al dipòsit dels fons d’art del Museu Diocesà de Lleida.

Però en aquesta ocasió, no ha estat la talla original la que ha retornat a Sant Llorenç, sinó un
facsímil, una còpia fidedigna, realitzada per Aleix Barberà i Silvia Marín. Els autors, han emprat
per aquesta reproducció la tècnica d’escanejar la talla en 3D, amb una impressora que ha estat
dos mesos imprimint i modelant la imatge mitjançant ordenador fins arribar al resultat final. En la
presentació de la imatge que tingué lloc la tarda del passat dissabte 14 de maig, l’autora de la
policromia Sílvia Marin va explicar que una vegada feta la reproducció es va pintar en color
pedra: “…després s’ha fet la policromia i una vegada feta aquesta ha calgut procedit a gastar la
decoració, a fi i efecte d’imitar al màxima l’original, que té una policromia gastada pel pas del
temps. S´ha fet una còpia, que no és notés que l’escultura no és l’original”.

Moments abans de la celebració de l’Eucaristia de benvinguda de la imatge, el bisbe de Lleida
Salvador Giménez procedí a la seva  benedicció,  acompanyat per Mn. Francesc Xavier Jauset,
rector de Sant Llorenç i Mn. Jaume Melcior, com a concelebrants. El bisbe Salvador felicità la
parròquia per la iniciativa de recuperar la devoció i veneració a la Verge de Saidí: “Tant arrelada
des de fa anys a aquest temple”. Així mateix, el rector agraí els autors de la reproducció el seu
excel·lent treball i a tots els que ho han fet possible, destacant que la nova imatge  ha estat
sufragada pels feligresos i la mateixa parròquia.

Finalitzada la celebració, molts dels assistents pujaren fins el presbiteri per contemplar amb
admiració la “nova” Mare de Déu de Saidí, que llueix de nou al presbiteri de l’esglèsia de Sant
Llorenç, de la que no hagués hagut de marxar mai.

https://www.lamanyana.cat/la-mare-de-deu-de-saidi-torna-a-sant-llorenc-14-mesos-despres/

	ea420fdaa4c663a6144bbd4d973226c6e45821460cc6ad30b572df8e24457505.pdf
	Sumario

	8b66edd1131fb662946b16ee1252985eab097f8ed1142b2f144028641f894289.pdf
	ea420fdaa4c663a6144bbd4d973226c6e45821460cc6ad30b572df8e24457505.pdf
	Tot el que he fet ho he vinculat a Montserrat
	La parròquia de Sant Ignasi acull cada nit entre cinc i nou temporers aquesta campanya
	El seminari de Solsona instal·la 65 plaques solars per a autoconsum
	Un total de 77 refugiats d'Ucraïna pugen a Montserrat en una caminada solidària | NacióManresa

	29b4ba12c1f962c27654d456160003dcafdb57d873ccca08deedc776d64ffb96.pdf
	ea420fdaa4c663a6144bbd4d973226c6e45821460cc6ad30b572df8e24457505.pdf
	Refugiados ucranianos participan en una caminata solidaria a Montserrat
	Voluntaris de CaixaBank a Catalunya organitzen una caminada a Montserrat amb 77 refugiats d'Ucraïna
	Movem Tortosa torna a proposar convertir l'església de Sant Francesc en un centre de creació artística
	Súria consolidarà dues de les façanes del castell i obrirà un pas al sobreabsis de l'església
	La Mare de Déu de Saidí 'torna' a Sant Llorenç 14 mesos després - La Manyana


