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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut.
No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La difusió
pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de propietat
intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que
vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de
la persona que efectuï el reenviament o difusió pública.
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Més d'un centenar d'experts, al Congrés
Internacional de Llibertat Religiosa |
Catalunya Religió
(CR) L'auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna -URL
acollirà aquest dijous la sessió inaugural del primer Congrés Internacional de Llibertat Religiosa
i de Consciència. L'esdeveniment, que s'allargarà fins al divendres al migdia, comptarà amb més
d'un centenar d'experts i acadèmics i un total de 24 sessions per tractar diferents temes en
matèria de llibertat religiosa. El congrés el convoquen la Càtedra de Llibertat Religiosa i de
Consciència i la Direcció General d'Afers Religiosos (DGAR) i es podrà seguir de manera
online. Per a participar-hi cal inscriure's prèviament.
Durant els dos dies, els participants compartiran experiències i debatran sobre la situació
internacional i les tendències sobre la llibertat religiosa i de consciència. També hi haurà espai
per compartir bones pràctiques locals o internacionals en gestió de diversitat i promoció de la
llibertat. Un altre dels objectius de l'Observatori Blanquerna per aquesta trobada és analitzar els
estàndards internacionals de valoració de l'exercici del dret a la llibertat religiosa i de
consciència i de prevenció de les seves vulneracions.
Ho faran en diferents sessions programades en català, castellà, anglès i francès. Catalunya
Religió també hi serà present parlant sobre 'La informació religiosa més enllà de la polèmica'.
Una xerrada, el divendres 3 de juny, a càrrec de la periodista i directora del mitjà, Laura Mor.
Alguns dels col·laboradors habituals de Catalunya Religió com Xavier Memba, Valentina
Laferrara, Ruth Giordano i Maria Rosa Ocaña també protagonitzaran algunes d'aquestes
sessions.
Són ponents que se sumen al més d'un centenar d'experts de tot el món que participaran en
taules rodones per tractar temes com la pedagogia de l'acció, l'àmbit sanitari, la comunicació, la
religió i la pandèmia, el gènere o les vulneracions de la llibertat religiosa en casos concrets. Des
de representants de Sant Joan de Déu, la Fundació Migra Studium o les escoles FEDAC fins a
ponents com Jumaa Alkaabi, de la Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance;
Madeleine Enzlberger, de l'Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in
Europe; o François Mabille, de la Fédération Internationale des Universités Catholiques.
La jornada inaugural comptarà amb la participació de la directora de la Càtedra de Llibertat
Religiosa i de Consciència, Miriam Diez. També hi seran present el rector de la Universitat
Ranmon Llull, Josep Maria Garrell; la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró; i la directora
general d'Afers Religiosos, Yvonne Griley.
En la taula rodona inicial hi participarà Aleksandra Djuric, de l'Institute for Balkan Studies of the
Serbian Academy of Arts an Sciences; Peter Petkoff, de la Universitat d'Oxford; Marco Ventura,
de la Universitat de Siena; i Cyril Hovorun, de la Stockholm School of Theology.
En l'acte de tancament es presentarà l'Escala de Llibertat Religiosa Blanquerna a l'Auditori. A
més de Diez i Griley, hi intervindran el degà de la Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna, Josep Lluís Micó; i el secretari general de la Fundació Blanquerna,
Enric Xicoy.

El Congrés també acollirà l'acte de lliurament dels premis al millor TFG, TFM i tesi doctorat en
l'àmbit de la llibertat religiosa i de consciència. La convocatòria d'aquests premis finalitza el
pròxim 15 de març.
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L’Església consultada torna a demanar
“dialogar amb la societat tal com és” |
Catalunya Religió
(CR) Barcelona, Girona i Lleida han presentat aquest cap de setmana els documents de síntesi
elaborats en la fase diocesana del Sínode del 2023. Les conclusions demanen que l'Església
dialogui amb la societat. Una aposta que feia també Tarragona en la seva síntesi quan
proposava fomentar “el diàleg de tota l'Església amb la cultura actual”. El reconeixement de la
dona en l’Església i la corresponsabilitat dels laics són altres temes que també han tractat les
diòcesis, segons les conclusions publicades per l’arquebisbat de Barcelona i el bisbat de
Girona. Els textos se sumen als ja presentats pel bisbat de Vic i Solsona i l’arquebisbat de
Tarragona.
A Barcelona, més de set-centes persones s’han reunit aquest diumenge al Col·legi Maristes – La
Immaculada de Barcelona per conèixer el document de síntesi de la fase diocesana a
Barcelona. El text apunta la necessitat d’una Església que afavoreixi la implicació efectiva dels
laics en la vida de les comunitats i grups, i de la diòcesi.
Demana la igualtat i la dignitat de tots els batejats, especialment de les dones. Entre d’altres,
que “s’avanci en la reflexió sobre el seu accés al diaconat i, si fos possible magisterialment, al
presbiterat”. Igualment, s’aposta per impulsar els diferents ministeris laïcals, en la línia del recent
del catequista, i la institució d’aquells que es descobreixin com a necessaris.
Les comunitats de Barcelona volen “instruments de participació” i “processos clarament
sinodals” en els nomenaments dels rectors a les parròquies i dels bisbes. També adaptar els
diferents ministeris. En l’escrit es parla d’obrir la possibilitat al celibat opcional o l’accés al
presbiterat d’homes casats.
Barcelona també insisteix en la necessitat d’emprar “un llenguatge eclesial senzill i clar, d’acord
amb el temps en què vivim, comprensible per a tothom”.
“Escoltar, acollir i compartir”
A Girona, 2.058 persones han participat en la fase diocesana del procés engegat pel papa
Francesc. Ho han explicat a l’acte celebrat a la Catedral per presentar les conclusions d’aquest
procés. Al text destaca el desig de “formar un cristianisme robust” i “capacitar l’Església per a
dialogar amb la societat creant ponts i lligams amb els qui pensen diferent”.
D’altra banda, es demana un esforç en fer valer que la paraula Església va més enllà de la
institució i la jerarquia, ja que engloba tots els batejats, i es reclama una major coordinació i
integració del “caminar junts” en l’àmbit diocesà. En aquest sentit, s’ha previst crear un
observatori diocesà per vetllar per la pràctica i l’enfortiment de la sinodalitat.
L’administrador diocesà de Girona, Lluís Suñer, ha subratllat el treball conjunt d’aquest procés:
“Tots som actors dins de la gran comunitat coral”. Per a ell, la fase diocesana ha estat “escoltar,
acollir i compartir”.

Des de la comissió del Sínode remarquen la bona resposta rebuda per les comunitats, tenint
present el nombre d’habitants del territori diocesà, i posen com a exemple comparatiu la diòcesi
de Toulouse, amb una població molt superior, on hi han participat unes 2.200 persones, o la de
París, on els participants declarats són 6.480.
A Lleida, en el marc de l’assemblea diocesana, també s’han presentat les conclusions de la
primera fase sinodal. A més, també hi ha hagut espai per al treball en grups de cara a reflexionar
sobre les prioritats a seguir pel proper curs en la diòcesi. La trobada també ha recordat
especialment al delegat de Mitjans de Comunicació del bisbat, Miquel Àngel Martín que va morir
aquest 6 de maig.
Un procés de tres fases que culmina l’octubre del 2023
Els documents de síntesi s’han elaborat a partir de totes les aportacions realitzades pels
diferents grups sinodals de cada diòcesi. Amb la seva presentació, es tanca la primera fase d’un
procés iniciat pel papa Francesc l’octubre de 2021.
La propera fita d’aquest camí sinodal tindrà lloc el proper 11 de juny a Madrid, en què els
responsables diocesans del Sínode d’arreu de les setanta diòcesis espanyoles es reuniran per
compartir les diferents aportacions.
Al setembre s’iniciarà la segona fase d’aquest procés: la continental. Finalment, a l’octubre del
2023, tindrà lloc la fase universal que finalitzarà a Roma amb el sínode dels bisbes. Allà es
recolliran totes les experiències i els testimonis d’aquest ampli camí sinodal sota el lema ‘Per
una Església sinodal: comunió, participació, missió’
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La Capella dels Segadors de Barcelona ja
és Bé Cultural d'Interès Nacional |
Catalunya Religió
(CR/ACN) El Govern ha acordat declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Lloc
Històric, la Capella dels Segadors de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona, i delimitar el seu
entorn de protecció. En iniciar aquest llarg procés, el rector de la parròquia de Sant Andreu del
Palomar, Toni Roman, assegurava que era "una petita lluita per preservar seu patrimoni
històric". El reconeixement ha tirat endavant gràcies a la comissió d'entitats del barri impulsada
des de la parròquia i l'Arquebisbat de Barcelona.
Segons el Govern, l'immoble és portador de valors històrics, culturals i socials rellevants,
vinculats al context de la Guerra dels Segadors del 1640 al 1652. Per aquest motiu, la definició
d’un entorn de protecció al voltant de la capella es presenta com el millor instrument per garantir
la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles.
L’objectiu és evitar que l’alteració d’aquest entorn, entès com l’espai que dona suport ambiental
al bé, pugui afectar els valors, la contemplació o l’estudi del Lloc Històric.
Per això, aquesta declaració permet vetllar per la visualització correcta del bé i per la integració
harmònica de les possibles edificacions, instal·lacions o usos que s’hi puguin establir en el futur.
La visualització de la Capella dels Segadors es fa des de l’espai públic on està situada,
anomenat plaça de les Dones del Motor Ibèrica, entre els carrers dels Segadors i el Passeig
Torras i Bages.
La capella, de petites dimensions, es recolza en una cantonada de l’església Parroquial de Sant
Andreu del Palomar, la qual actua de teló de fons a causa de la seva considerable dimensió en
relació amb la capella. Per tant, és des d’aquesta plaça l’únic lloc on es generen les
perspectives i visuals generals de la Capella dels Segadors, conjuntament amb els paraments
laterals de l’església on està adossada.
Per aquest motiu, s’inclouran en l’entorn de protecció la plaça de les Dones del Motor Ibèrica,
delimitada pel punt mitjà del carrer dels Segadors, que és on se situa la capella.
A continuació, la delimitació segueix pel punt mitjà del passeig Torres i Bages fins a l’alçada de
la façana de l’església, punt on es perden ja les visuals cap a la capella. S’inclou la totalitat de la
parcel·la de l’església de Sant Andreu de Palomar, ja que qualsevol actuació de restauració
d’aquesta en el futur tindria influència directa en la visualització harmònica de la capella.
La capella que va acollir l'estendard de les reivindicacions dels segadors
La Capella dels Segadors de Sant Andreu del Palomar, adossada a l’actual parròquia, se situa
entre el carrer dels Segadors i la plaça Orfila, a Barcelona. És l’única estructura del temple
primitiu que va sobreviure a la reconstrucció de l’església parroquial a partir de 1850.
La vila de Sant Andreu del Palomar va tenir un paper actiu en els fets de maig-juny de 1640. De
fet, es diu que la capella hauria acollit la imatge del Sant Crist que, teòricament, els segadors

van utilitzar com a estendard de les seves reivindicacions
Als fets dels mesos de maig i juny de 1640 van participar activament els grups pagesos de les
rodalies de Barcelona, particularment els de Sant Andreu de Palomar, punt neuràlgic de
connexió entre el Vallès i la ciutat, els quals van entrar a Barcelona, van obrir la presó reial i van
alliberar els presos.
Mossèn Clapés i Corbera, a les seves Fulles històriques de Sant Andreu de Palomar (1930),
assegura que els segadors que van entrar a la ciutat el dia 22 de maig portaven la imatge d'un
Sant Crist, com a bandera, procedent de l'església de Sant Andreu de Palomar.
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Com està laboralment el professorat de
religió a Catalunya? | Catalunya Religió
(Glòria Barrete –CR) El professorat català torna a mobilitzar-se al carrer i a les aules el 9 de juny,
repetint-se les mobilitzacions que van comportar cinc dies de vaga al mes de març. Una vaga
que també secundaven alguns sindicats de professors i mestres de religió i que va camuflar
algunes reivindicacions que eren un atac directe a la seva feina. El professorat de religió estan a
cavall entre el col·lectiu docent i laboral. I dies abans de la vaga van veure com alguns serveis
territorials publicaven un manifest en què rebutjaven la classe de religió a l’escola pública. Tot i
sumar-se a la vaga, com a personal laboral que són, van sentir que ningú no els tenia en compte
i inclús que se’ls maltractava. Però quina és la situació laboral del professorat de religió a
Catalunya?
Els professors i mestres de religió formen part del sisè conveni, al costat de professions diverses
com podrien ser netejadores, tècnics d’integració social o cuiners. La vaga del març la
convocaven el col·lectiu de docents i també, per primera vegada, el personal laboral. “Alguns de
nosaltres vèiem clar que s’havia d’anar a la vaga”, afirmen des del sindicat de professors de
religió JUNTS. “Vam preguntar a la nostra afiliació si creien que calia sumar-s’hi i van dir que sí”.
“Alguns sindicats no ens volen a les escoles”
Quan arriben a la vaga s’adonen que només es fa pujar als docents, però cap persona
representant el col·lectiu laboral. A aquest greuge se li suma dies abans la carta-manifest que
critica “l’obligatorietat d’oferir la matèria de Religió”. Des del sindicat confessen que això els va
remoure i els va reafirmar en la sospita històrica que es porta temps denunciant, “que en molts
centres públics no volen que els professors de religió hi siguin”.
Des del sindicat JUNTS expliquen la difícil situació en la qual es troba el col·lectiu, en l’àmbit
laboral. Al professorat de religió se li demana una carrera civil, tenir el màster de capacitació
educativa, i a més a més tenir la DECA i comptar amb la proposta d’acceptació del bisbat
corresponent. “Tots som contractats com a docents laborals, però no som tractats ni com a
docents, ni com a personal laboral, ni l’un ni l’altre”.
No neguen que tenen els privilegis pel que fa a hores o sou com el col·lectiu de docents, però no
són considerats com a docents. “A la vaga vam sentir-nos encara més desemparats”. El sindicat
declara que els docents no els hi han preguntat mai què els semblen les condicions laborals, “tot
i estar també en un centre treballant, dins el claustre junt amb els companys”. Confirmen que els
laborals, el seu cas, són un col·lectiu “molt dispers, a cavall entre ser docents i laborals”.
Els professors de religió a Catalunya representen poc més d’un miler de persones. No tenen un
contracte administratiu com els interins, i sí un contracte laboral molt peculiar, que es troba sota
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. “És molt difícil defensar la nostra figura en els sindicats
perquè alguns sindicats no ens volen a les escoles i aquest és l’argument per ni tan sols
preocupar-se per nosaltres com a treballadors que som”. Des de JUNTS afirmen que la seva
especialitat, la religió, “és un obstacle en alguns sindicats per defensar el treballador, que és
l’essència d’un sindicat”. Ells són indefinits no fixos.
Però des del sindicat no tot són laments. Recorden que abans, quan els professors de religió

van començar a l’escola pública, potser els pagaven amb un sobre des del bisbat. Els
nomenaments eren anuals i no estava traspassada la figura a Ensenyament. “D’on veníem, a on
som ara, s’ha aconseguit molt, però hem de continuar lluitant per millorar”. Laboralment, quant a
sou i hores, ara estan equiparats als docents. A Catalunya, comparats amb altres llocs de
l’Estat, és on tenen millor condicions laborals i econòmiques.
Dues línies d’actuació: la proposta única i ser fixos
Què reivindiquen des d’aquest sindicat pel col·lectiu de professors de religió a casa nostra?
Tenen dues línies d’actuació clares actualment: la proposta única dels bisbats catalans, i la
fixesa del col·lectiu. Ara la proposta acceptada pel bisbat de torn només et serveix per treballar
en aquella diòcesi. “Ens trobem amb escoles que pertanyen a un mateix servei territorial, però
a dos bisbats diferents. Si l’escola té vacant, però tu no tens la proposta de l’altre bisbat, doncs
no pots treballar-hi”.
L’altre fi que persegueixen, tot i reconèixer que és molt complicat, és aconseguir la fixesa del
col·lectiu. “Som indefinits i depenem de la matrícula. Si som fixos i s’acabés la classe de religió a
l’escola on som, se’ns podria reubicar en un altre lloc”. I és que creuen fermament que el fet de
ser professor de religió ja et posiciona a la vida d’una certa manera. “Si veus que hi ha
necessitat per qualsevol cosa en el teu centre sovint ets el primer que es presenta per ajudar. I
això és bo”. Reclamen que el professor de religió pugui fer escola, fer claustre i participar
activament de l’escola. I això, denuncien, “quan treballes en quatre o cinc centres a la vegada
difícilment es pot fer”.
“Preferim no crear falses expectatives”
JUNTS aposta per una visió realista de les negociacions com a sindicat. Creuen que no cal
demanar alguna cosa impossible que no tenen sinó abans “buscar una millora des del que ja
tenim , i sempre des del diàleg”. Són partidaris sempre d’esgotar les vies de diàleg abans
d’arribar a formular denúncies i, sobretot, “no demanar res que no sigui possible”. “Potser som un
sindicat que peca de prudència, però preferim mantenir certes negociacions discretament per
obtenir més coses i no crear falses expectatives”, expliquen.
A Catalunya estan constituïts legalment com a sindicats de professors de religió el sindicat
AMRC, que compta amb tres representants en el comitè i que ha celebrat enguany vint-i-cinc
anys de trajectòria; el sindicat JUNTS, que compta amb dos representants; i el sindicat PREC,
que no compta amb cap representació al comitè intercentres. El comitè intercentres és la taula
que negocia amb el Departament d’Educació. “Sempre diem que som un sindicat i no podem
oblidar que la nostra feina, més enllà de defensar l’assignatura, que també ho fem, és defensar
els drets del treballador”.
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Modernisme
Arturo San Agustín

C
ANA JIMÉNEZ

El biòleg Joan Solé prepara la terra de l’hort del monestir de Pedralbes

Collita medieval al
monestir de Pedralbes
El cenobi recupera l’antic
hort mitjançant l’ús de
tècniques de l’edat
mitjana i l’obrirà
als visitants
JESÚS SANCHO
Barcelona

Enciams, espinacs, bledes... Són algunes de les verdures que es tornen a
collir a l’hort del monestir de Pedralbes. Aquesta horta havia estat utilitzada per les monges des de la fundació del cenobi per la reina Elisenda
de Montcada, el 1327, fins a finals del
segle XX. Ara s’hi conreen una altra
vegada hortalisses, tal com es feia a
l’època medieval. Fidels a aquesta
recreació, no s’inclouen les espècies,
com les patates o tomàquets, que van
arribar des d’Amèrica a Europa després del 1492.
A l’hort s’hi accedeix des de la sala
de les Procures, espai a càrrec de la
procuradora del monestir on es desaven els aliments collits, els animals i
les eines del camp. La zona rehabilitada es coneix com a Hort Petit, però
no és tan petita, ja que disposa d’uns
3.000 m2. En aquesta primera fase
s’han recuperat dues de les quatre
parcel·les. També hi ha plantes medicinals i rosers, ja que les monges
elaboraven antigament aigua de roses per hidratar-se.
Maria Antònia Martí, historiadora, ha recorregut als tractats agrícoles medievals per recrear l’horta medieval. “Una de les tècniques habituals de l’època s’anomenava herbolam
o arbolam. Es tracta d’una combinació de diverses plantes que permet
controlar les plagues i contribueix a
millorar la fertilitat del sòl”, va detallar ahir durant la presentació de

l’espai. Joan Solé, biòleg i educador
ambiental, amb l’aixada a la mà, ha
estat un dels encarregats de traslladar la teoria a la pràctica. “Tenim
cultius variables que evolucionen en
l’espai i en el temps, no hi ha monocultiu. Per exemple, els alls es van
plantar al novembre. Són un cultiu
de cicle llarg i mentre ha fet el cicle
hem collit espinacs o bledes. A l’hort
no s’acaba una cosa i en comença una
altra, tot és esglaonat”, va destacar.
“El que pretenem és donar un nou
impuls al patrimoni històric i cultural i veure’l d’una altra manera, on el

món natural també és patrimoni cultural”, va afegir Anna Castellano, directora del museu del monestir.
L’actuació també ha servit per recuperar antigues canalitzacions que
regaven l’hort amb aigua procedent
d’una mina de Collserola. L’espai el
gestiona l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat en coordinació amb el Centre Ocupacional Pedralbes i la fundació Guru, entitats
que treballen amb persones en risc
d’exclusió social. El que es cull es
lliura al centre assistencial Assís de
persones sense llar.

ANA JIMÉNEZ

L’hort, que serà visitable, és al costat de la sala de les Procures

Els productes que
es conreen es lliuren
a un centre de
Barcelona que atén
persones sense llar

D’altra banda, es posaran en marxa projectes escolars amb centres
educatius de l’entorn, a més d’obrirse l’hort a partir d’avui amb la visita
museïtzada. Darrere aquest projecte
hi ha una feina d’uns quants anys,
iniciada el 2017, en què ha participat
un equip multidisciplinari amb historiadors, arqueòlegs o biòlegs. c

ada any a alguns veïns de l’Eixample ens sobrevé una fira anomenada modernista que s’instal·la durant dos dies al nostre molt sofert
carrer i ofereix a les parades formatges artesanals, embotits, horòscops, pocions miraculoses i propaganda política. Et despertes i et trobes, doncs, com cada any, amb
aquesta fira ocupant l’asfalt i, això sí, amb les
voreres lliures d’aquells joves transportistes
desesperats que carreguen amb una motxilla i
que, en bicicletes motoritzades, t’atropellen si
no estàs gaire atent. Morir per cop de pizza.
Quin horror.
És cert que en aquesta edició de l’anomenadafiramodernista,dedicadaalpintorAnglada
Camarasa, es va exhibir un Ford A, del 1929,
que utilitzava el cap de bombers de Barcelona
i no pas una carrossa fúnebre, com va passar, si
ho recordo bé, en alguna edició anterior. També és cert que, com cada any, algunes dones es
disfressen de burgeses modernistes amb les
seves faldilles llargues i amples, els seus parasols i grans barrets, i alguns homes intenten
dominar les seves levites, els seus bombins, els
seus bastons i les seves armilles. També n’hi
ha que es muden amb gorra d’obrer o golf de
barri i amb bata d’antic ajudant de botiga d’ultramarins. I sembla que es regalen als nens
cromos de temàtica modernista.
Però aquesta bona gent que intenta animar
el paisatge i convertir-lo en modernista durant unes hores és injustament derrotada per
les olors de les fritades que atreuen els turis-

En aquesta cada vegada
més maltractada
Barcelona, tot està
permès, menys el bon gust
tes, sobretot els joves. Si alguns contemporanis de Gaudí, Rusiñol o Casas tornessin als pisos del seu Eixample i sortissin al balcó, sucumbirien d’espant davant l’espectacle que
veurien. Enfrontar-te a aquells pops ferotges,
a les botifarres o a les broquetes de be que es
preparen i serveixen en algunes parades és
una tasca impossible. Tot s’inunda, principalment al capvespre, d’olor de be i oli molt utilitzat. I els turistes encantats, perquè creuen que
sopen a l’aire lliure, per exemple a Istanbul.
També la ciutat turca fa olor de broqueta de be
a la brasa.
Si aquesta fira anual anomenada modernista afavorís els comerços de la zona la celebraria, però pel que m’expliquen els propietaris
sembla que no és així. Jo crec que al meu carrer no necessitem cap fira anomenada modernista.AlafarmàciaPuigoriol,perexemple,cada dia es pot veure el modernisme. També en
el Murria, on el propietari continua utilitzant
la tradicional bata blava dels venedors de les
botigues d’ultramarins.
Més que no pas determinades fires anomenades modernistes, el que necessita Barcelona és que aquells nens nocturns consentits no
desgraciïn amb pots de pintura la façana del
Murria. I que alguns propietaris de gossos impedeixin que aquests pixin a la façana de la
farmàcia Puigoriol. En aquesta ciutat som així: presumim de modernisme o l’utilitzem publicitàriament i hi pixem a sobre. Però aquí, en
aquesta cada vegada més maltractada Barcelona, tot està permès. Tot menys el bon gust.
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Una unitat militar va a missa al Valle de los
Caídos i Defensa cessa el capità
El Ministeri de Defensa ha cessat el capità de l'Exèrcit de Terra que va dur la seva unitat a una
missa del Valle de los Caídos. La missa va ser dimarts, i la unitat, enquadrada en la Brigada
d'Infanteria "Guadarrama XII", hi va assistir perquè el seu banderí fos beneït a la basílica. Un
sacerdot va ser l'encarregat de ruixar-lo amb aigua beneita.
Un cop difosa la notícia, l'Exèrcit de Terra va obrir una investigació, atès que es tractava d'una
activitat no autoritzada duta a terme durant una marxa programada. Aquest expedient s'ha de
resoldre en 48 hores, per bé que el cessament del capità ja s'ha fet efectiu.
En un vídeo penjat a xarxes socials per l'associació Ciudadanos de Uniforme es poden veure
els membres de la unitat agenollats davant del religiós portant el banderí.

Segons l'associació que ha difós el vídeo, el capità va anul·lar tots els permisos concedits als
membres de la companyia, encara que no tindria permís per concedir-ne o denegar-ne.
Lamenten que no era la primera vegada que el capità en qüestió atemptava contra la llibertat
religiosa dels militars al seu càrrec.
Els fets han rebut nombroses crítiques d'alguns dels partits de l'oposició al Congrés i també
d'Unides Podem.
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El jurado da la razón a Johnny Depp
frente a su exesposa Amber Heard
La actriz tendrá que pagar 14 millones de euros al intérprete por difamación y él a ella, 1,8
MIGUEL JIMÉNEZ, Washington
Los siete miembros del jurado popular que han participado en el
juicio del actor Johnny Depp contra la intérprete Amber Heard
sentenciaron ayer en Fairfax (EE
UU) que ella difamó a su exmarido con su artículo de The Washington Post en que se presentaba como víctima de maltrato. Depp también la difamó a ella, pero
solo en una de las tres afirmaciones que se juzgaban. Es una gran
victoria para el actor. Heard deberá pagarle 14 millones de euros y
él, 1,8 millones a ella. Más allá de
la diferencia de cantidades, el jurado establece que Depp no maltrató a Heard.
Amber Heard estuvo presente
en la sala, cabizbaja mientras el
tribunal la declaraba responsable
de difamación. A Depp le han fotografiado estos días cantando sobre un escenario en los conciertos del cantante Jeff Beck en Sheffield y en Londres. La sentencia
no ha esperado por él.
La actriz tendrá que pagar 14
millones al actor (9,3 millones
por indemnización compensatoria y 4,6 por punitiva) y este, 1,8
millones a la actriz, los 1,8 por indemnización compensatoria y cero por punitiva. Fuentes jurídicas, sin embargo, señalan que la
legislación el Estado de Virginia,
donde se ha juzgado el caso, limita la indemnización por daños punitivos a 350.000 dólares, de modo que Heard solo tendría que pagar 10,35 millones de dólares (9,7
millones de euros).
Heard ha asumido claramente
que ha sido la perdedora: “La decepción que siento hoy está más
allá de las palabras”, señaló en un
comunicado. “Estoy desconsolada porque la montaña de pruebas
no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionados de mi exmarido”.
Heard continuó: “Estoy aún más
decepcionada con lo que significa
este veredicto para otras mujeres.
Es un revés. Hace retroceder el
reloj a un momento en que una

Amber Heard se abraza con su abogada tras conocer el veredicto del jurado. EVELYN HOCKSTEIN (EFE)

años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente
honrado”, ha señalado en otro comunicado.
El jurado indicó que las tres
informaciones de Amber Heard
sometidas a juicio fueron difamación:
—“Hablé contra la violencia
sexual y me enfrenté a la ira de
nuestra cultura. Eso tiene que
cambiar”.
—“Luego, hace dos años, me
convertí en una figura pública
que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira
de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”.
—“Tuve la rara ventaja de ver,
en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres
acusados de abusos”.
Esta es la afirmación de Depp
considerada difamatoria:

—“Simplemente, esto fue una
emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer
intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo,
y se marcharon después de no ver
ningún daño en la cara ni en la
propiedad. Así que Amber y sus
amigos derramaron un poco de
vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda
llamada al 911”. (The Daily Mail,
27 de abril de 2020).
Tras mes y medio de sesiones
maratonianas en el juzgado de
Fairfax (Virginia), el jurado empezó sus deliberaciones el viernes.
La intimidad de la pareja de estrellas de Hollywood dejó al desnudo una relación envenenada.

La Iglesia francesa dará hasta 60.000
euros a las víctimas de pederastia

Para decidir qué compensación económica le corresponde a
cada víctima que solicite una reparación pecuniaria, la INIRR ha
establecido tres “ejes”: la “gravedad de los abusos sexuales” sufridos; la “gravedad de las deficiencias” en materia de prevención y
de tratamiento de esos abusos
por parte de la Iglesia y, finalmente, la “gravedad de las consecuencias sobre la salud” de la víctima.
Hasta el momento, la INIRR ha
recibido 736 denuncias por parte
de víctimas de pederastia. Ello
apunta, según Derain de Vaucresson, a que la cifra de víctimas que
se presenten en este primer año
acabará estando en lo más bajo
de la horquilla de entre 1.500 y
hasta 8.000 denuncias. La comisión de las congregaciones religiosas, ha recibido 380 demandas en
sus primeros meses.

mujer que hablaba podía ser avergonzada y humillada públicamente. Hace daño a la idea de que la
violencia contra las mujeres debe
tomarse en serio”.
Y Depp ha cantado victoria:
“Hace seis años, mi vida, la vida
de mis hijos, la vida de mis seres
más cercanos y también la vida
de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para
siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de
comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de
contenidos de odio, aunque nunca se formularon cargos en mi
contra. Ya había dado la vuelta al
mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico
en mi vida y mi carrera. Y seis

Ya se tramitan 736 peticiones de reparación e indemnización
SILVIA AYUSO, París
Las víctimas de pederastia de la
Iglesia católica francesa podrán
aspirar a una indemnización
máxima de 60.000 euros por la
vía extrajudicial. Ese es el techo
fijado por las dos comisiones independientes —una establecida por
la Conferencia Episcopal Francesa (CEF), otra por la Conferencia
de Religiosos y Religiosas de Francia (Corref)— encargadas de recibir las demandas de reparación
de aquellas personas que sufrieron abusos sexuales cuando eran

menores por parte de religiosos o
de laicos trabajadores en el seno
de instituciones eclesiásticas.
En octubre, la comisión independiente encargada de investigar los casos de pederastia en la
Iglesia católica francesa (Ciase),
estableció que, desde 1950, al menos 216.000 personas fueron víctimas, cuando eran menores, de los
abusos de religiosos. Un mes más
tarde, los obispos reconocieron
formalmente, durante su asamblea en Lourdes, la “responsabilidad institucional de la Iglesia” an-

te la pederastia en su seno y su
“deber de justicia y reparación”.
Marie Derain de Vaucresson,
presidenta de la Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación (INIRR), la
comisión creada por la Conferencia Episcopal francesa para recibir y tratar las denuncias de abusos, defendió ayer, durante una
rueda de prensa en París, las reparaciones decididas. “El montante
máximo se sitúa en la horquilla
más alta de las indemnizaciones
de la justicia civil”, señaló.

El detenido
en Zaragoza
ya asesinó a
puñaladas a una
mujer en 2001
ISABEL VALDÉS / EFE
Madrid / Zaragoza
El hombre detenido en Zaragoza por el asesinato de una mujer de 30 años este lunes tenía
una orden de búsqueda por
quebrantamiento de condena.
Cumplía condena en la cárcel
de Zuera (Zaragoza) por haber
asesinado a otra mujer en Madrid en 2001 y, tras un permiso, no volvió. Ha sido la Policía
Nacional quien ha informado
de esto, aunque no detallan
cuánto tiempo llevaba Adil, de
45 años, fuera de prisión.
En septiembre de 2003 la
Audiencia de Madrid condenó
al asesino a 21 años de cárcel
por matar en junio de 2001 a
puñaladas a una mujer francesa que estaba de vacaciones en
la capital. Se habían conocido
horas antes en una discoteca.
Adil, que entonces tenía 26
años, estaba en la casa de un
amigo junto con la víctima y
otra mujer y pretendía mantener relaciones sexuales con
una de ellas. Como a esta “no
le apetecía y se quedaba dormida”, fue a la cocina, cogió un
cuchillo y le asestó varias puñaladas, una decena hasta matarla, según confesó después.

Nueva estadística
Los hechos de este lunes en
Zaragoza sucedieron a las
22.00 de la noche en el número 8 de la calle Alegría, en el
barrio de San José de la capital
aragonesa. La víctima, Cristina, y Adil, su presunto asesino,
eran vecinos en el primer piso
del bloque. Ella, que tenía 30
años, entrará a formar parte
de la nueva estadística que en
unas semanas publicará el Ministerio de Igualdad: la de homicidios por violencia machista fuera de la pareja o expareja, que lleva preparándose
más de tres años.
El documento inlcuirá cinco tipos de homicidios: los cometidos por parejas o exparejas, los familiares, los sexuales,
los vicarios y los sociales. “Es
una deuda, un compromiso,
que se arrastra desde hace
años”, dijo en enero la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Igualdad ha convocado el
martes al Grupo de Trabajo
del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género para
“abordar la respuesta coordinada al repunte de asesinatos
machistas”. Según la Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género, 18 mujeres han sido asesinadas por
sus parejas o exparejas en este
2022 y a 1.148 desde 2003.

El 016 atiende a las víctimas de violencia machista las 24 horas y en 52
idiomas, al igual que el correo
016-online@igualdad.gob.es o por
WhatsApp en el 600 000 016. Los
menores pueden dirigirse a la Fundación ANAR 900 20 20 10.
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Laura Mor: “Comuniquem per traçar vincles
entre comunitats i persones” | Catalunya
Religió
(Arquebisbat de Tarragona) “L’experiència ens ensenya que amb la comunicació passen coses”.
La periodista, editora i directora de Catalunya Religió, Laura Mor, parla sobre la informació
religiosa i assegura que “comuniquem per traçar vincles entre comunitats i persones”. Sobre els
mitjans i l'Església, creu que cal provocar trobades entre ambdues parts “potenciant relacions i
vincles reals”. La conversa l’ha publicat l’Arquebisbat de Tarragona coincidint diumenge amb la
56a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials.
Mor és llicenciada en Periodisme (UAB, 2005), també s’ha format en Comunicació dels
Conflictes i la Pau (UAB, 2006) i en Comunicació i Religió a l’Era Digital (Blanquerna, 2015). Ha
estat sempre vinculada a projectes de comunicació amb vocació cristiana i humanista. Ha
treballat al programa Signes dels temps de TV3 i ha dirigit diversos documentals, com Església
Confi(N)ada (2020), que relata la implicació de l’Església durant el confinament, Sant Francesc
d’Assís a Bellavista. Una parròquia al servei del barri (2019) i La força de l’esplai de Llerona
(2019). Va rebre el Premi Memorial Bisbe Carrera pel monogràfic Joves i Església.
Com es treballa la informació religiosa als mitjans de comunicació?
Els mitjans generalistes tracten el fet religiós de forma conflictiva i, sovint, com una anècdota.
Però també n’hi ha que saben que la fe configura moltes persones, que aporta claus de
comprensió del món. I des d’aquí els mitjans recullen inquietuds, projectes i pensaments molt
inspiradors. En la mesura que els mitjans entenen que el creient és també una persona
desperta, preocupada i compromesa amb l’entorn, el contingut està garantit.
Quina és la teva missió com a periodista catòlica?
L’experiència ens ensenya que amb la comunicació passen coses. Allò que s’explica, existeix,
es visibilitza, ofereix una possibilitat d’obrir la mirada i de transformar el món. El periodisme ha
de ser descoberta i narració de l’altre. Viure-ho des de la fe ajuda a entendre què és tot això de
la fraternitat i donar-hi una aplicació pràctica. Comuniquem per traçar vincles entre les
comunitats i les persones.
Quines dificultats t’has trobat, al llarg de la teva carrera com a periodista, per a poder
tractar temes religiosos?
Tenim un problema notable d’accés a les fonts. Sigui per manca d’estructures professionals
vinculades a les institucions i a les comunitats religioses, sigui per la mateixa sociologia de les
religions que genera grups i dinàmiques molt diverses, sigui per la desconfiança i recel que
desperta de vegades la professió periodística. No sempre som ben acollits ni trobem
interlocutors disponibles. Entenem que hi hagi casos de mala praxis, però cal confiar, sobretot
quan qui demana un testimoni o una veu som periodistes especialitzats.
Què li cal a un bon comunicador de l’àmbit de la religió?

Olfacte per detectar canvis i novetats, capacitat per escoltar sense prejudicis, i comprensió de
codis, simbologia i llenguatges. També hores de carrer, per entendre què està passant i poder
captar com responen les comunitats a la realitat del moment.
Costa que els mitjans es facin ressò de les notícies positives que dona l’Església?
Totes les bones històries tenen recorregut si se saben explicar bé. Però cal comprendre els
tempos del món periodístic, tenir paciència, ganes de treballar, dedicar-hi hores i també, sovint,
una velocitat i agilitat que no sempre coincideixen amb els ritmes eclesials. Vet aquí el repte!
Què caldria fer per a consolidar més la relació entre l’Església i els mitjans de
comunicació?
Caldria més conversa regular, flexibilitat, provocar trobades entre ambdues parts. I fer-ho
detectant carismes, formant i alliberant persones amb talent comunicatiu, potenciant relacions i
vincles reals. L’Església ha d’explicar què fa de forma àgil, constant i positiva, i no de forma
reactiva quan hi ha un escàndol.
El Papa, en la 56a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, ens parla de la
capacitat d’escoltar. Cal que mitjans i Església s’escoltin mútuament més?
Cal que s’escoltin, que parlin, que siguin generosos mútuament. Els mitjans els tiren endavant
persones concretes, amb criteris i formació. Se’ls ha de conèixer. També l’Església s’ha de fer
respectar, des de la humilitat i la coherència, aportant informació, diversitat de veus i sentit vital.

TOTES LES
NOTÍCIES
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Barcelona recupera un hort amb 700 anys
d’història
La història es pot llegir als llibres o interpretar-se a les pedres, però també la terra i els seus
usos diuen molt del que va passar en temps pretèrits. Del monestir de Pedralbes en sabem
moltes coses, com que va ser fundat per la reina Elisenda de Montcada el maig de 1327 i que
la primera congregació la van formar 14 monges i 15 novícies que provenien d’un convent de
clarisses de la llavors molt llunyana Barcelona. Però poc es parla dels costums, de les rutines.
O de l’alimentació. I aquí és on juga un paper interessant i peculiar l’hort, situat a la façana sud,
al costat de la sala de les procures en què es guardava la collita. Va ser el rebost de les
religioses des de la seva arribada fins a finals del segle XX, és a dir, gairebé 700 anys de
recol·lecció. Ara, sota paraigua municipal, l’espai s’ha recuperat seguint el disseny i les
maneres medievals. És, de ben segur, l’hort més antic de la ciutat.
Des de la Creu de Pedralbes potser us heu preguntat alguna vegada que hi ha rere el mur que
limita amb els petits jardins que donen a Collserola. Si el volguéssiu saltar –que no se us
acudeixi– cauríeu a sobre de la sembra del monestir, un terreny d’uns 3.000 metres quadrats.
S’ha restaurat la meitat de la parcel·la, la resta està amb tasques pendents. Per aconseguir-ho,
diferents departaments de l’ajuntament han unit esforços en una mena de ‘joint venture’ en
què es barregen la cultura, la història, l’agricultura, l’arqueologia, l’enginyeria, l’educació
ambiental i la inserció laboral. Un hort sembla cosir i cantar. Ara us en adonaran que no.

Colom, no, gràcies
Vagi per davant, i ho expliquen els que en saben de la matèria, que els monestirs sempre han
buscat emplaçaments on la vida de clausura fos possible. És a dir, fa falta autosuficiència, o el
que és el mateix: aigua i un terreny fèrtil on poder cultivar. S’hi van posar les clarisses. I
d’aquí van treure verdures per menjar i plantes medicinals per curar. Amb una peculiaritat que
potser els més destres ja hauran avançat: faltava un segle perquè el senyor Cristòtol Colomn
descobrís Amèrica sense voler, i per tant, un segle perquè arribessin a Europa els tomàquets,
el blat de moro, les maduixes o les patates. El projecte que ara veu la llum se centra en els
orígens, així que, tal com explica la historiadora Maria Antònia Martí Escayol, doctora en
Història, «aquí no hi ha res que provingui de l’intercanvi precolombí».
Tampoc s’utilitzen, com és obvi, productes químics ni cap energia que alteri el funcionament
natural i orgànic de la terra. Després d’analitzar els escrits medievals, s’ha optat per
«combinacions de cultius que ajuden a prevenir l’arribada d’insectes invasors i que propicien
el descans de la terra». O sigui, que no se sembrarà sempre el mateix a cada parcel·la per
aconseguir una recuperació nutricional més gran del terra. Un dels elements recuperats de
l’era medieval és l’ús de la palla en els encaminaments, un coixí natural que conserva millor la
humitat i afavoreix la fertilitat de la terra.
El biòleg i educador ambiental Joan Solé ha sigut l’encarregat de donar forma física a la teoria
que desprenen els escrits antics, en què per cert, la Maria Antònia ha trobat alguna sorpresa.
Com trobar, al final d’un document que no va ser fàcil d’interpretar, una frase d’un altre escrivent
en què es pot llegir ‘tot el que s’ha dit fins aquí és mentida’. Si aquí hi va haver un duel de
monges camperoles o realment s’alertava d’una mala pràctica és una cosa que les

contendents es van emportar al cel.

Cada cosa al seu lloc
Com dèiem, el Joan és el del gorro de palla i la camisa arremangada. L’home que surt a la foto,
per més senyals. Explica que de moment s’ha recuperat la meitat del terreny i que s’ha dividit en
dues parcel·les, una d’horta intensiva amb verdures com espinacs, enciam, raves, bledes i
carbassa de vi (europea), i una altra d’extensiva amb lleguminoses, això és, pèsols, cigrons,
faves o llenties. Al cap d’un any, els cultius canviaran de terreny de joc. És, diu historiadora,
«l’hort més antic de Barcelona». «I és –afegeix el Joan– dels primers horts mediterranis
medievals recuperats a Europa.
L’hort es rega a través d’uns canals que van ser descoberts gràcies a les excavacions
arqueològiques. La bassa s’alimenta d’un dels ramals que recullen l’aigua freàtica que entra al
recinte del monestir. A través d’un sistema hidràulic, l’aigua circula cap a les portes que
donen accés a les petites sèquies que desemboquen en les arrels del cultiu. El Joan, mentre
l’aigua avança, treballa amb l’aixada perquè l’aliment arribi a tota la plantació.
Notícies relacionades
Per aquesta tasca, el Joan compta amb la col·laboració de dues entitats d’inserció laboral (la
Fundació Guru i el Centre Ocupacional Pedralbes) de persones amb discapacitat. I el que es
recull (normalment els dimecres), si abans anava al rebost de les monges, ara s’envia al centre
d’acolliment Assís, que treballa sobretot amb persones sense llar. Per rematar la filosofia
d’empremta ecològica zero, el transport de verdures i llegums fins aquesta entitat es fa a través
d’una empresa que només treballa amb vehicles elèctrics.
L’hort obre dijous al públic i s’espera que, a més de turistes i curiosos, les escoles s’animin a
visitar el lloc perquè els nois coneguin la història per vies potser més atractives. No és que els
llibres o les pedres, no diguem ja el claustre gòtic del monestir, no tinguin el seu ‘sex appeal’,
però qui sap, potser les hortalisses de l’edat mitjana desperten més curiositat.
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El Monestir de Pedralbes a Barcelona obre al públic l'hort medieval del
seu museu.

El Monestir de Pedralbes a Barcelona obre al públic l'hort "medieval" del seu museu.- @ep

El Monestir de Pedralbes a Barcelona obrirà al públic a partir d'aquest dijous l'hort medieval del seu museu, un recinte d'uns 3.000 metres
quadrats d'on les religioses, des de la fundació del convent el 1327 i fins a finals del segle XX, extreien les hortalisses que cuinaven i les herbes
amb què preparaven medicaments per a la comunitat.

En un comunicat aquest dimecres, l'Ajuntament de Barcelona ha informat que gràcies a l'estudi arqueològic del subsòl de l'hort que un equip
multidisciplinar ha dut a terme des del 2017, s'han recuperat els camins històrics i les instal·lacions de reg tradicionals amb la voluntat de
recuperar ús original de l'espai.

L'objectiu és cultivar-hi espècies pròpies de l'Europa medieval, cosa que inclou algunes autòctones i locals que actualment s'han deixat de
sembrar o estan en perill d'extinció.
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L'exèrcit de terra cessa el capità del batalló
beneït al Valle de los Caídos
"Que el senyor beneeixi igual que sempre els que serveixen la pàtria sota aquest banderí. Que
el senyor cuidi amb la seva providència els membres d'aquesta unitat i tots els components del
batalló Wad-Ras i de les nostres forces armades. Que el senyor miri benignament Espanya i li
concedeixi la pau amb tots els pobles del món", havia dit el sacerdot en la cerimònia. Segons la
informació difosa per Ciudadanos de Uniforme, el capità d'aquesta unitat, la MAPO del BIP WadRas II/31, estava "fent una marxa per la zona del Valle de los Caídos amb la finalitat que el
banderí d'aquesta companyia fos beneït a la basílica".
El capità, a més, havia anul·lat els permisos que tenien els membres d'aquesta unitat i havia
requerit també els militars que estan fent cursos de dedicació exclusiva a la brigada. "No és la
primera vegada que fa un acte que pot atemptar contra la llibertat religiosa dels militars sota el
seu comandament", es denuncia al grup, on se cita un precedent del setembre del 2020. I
s'afegeix: "Això és el que passa quan ningú no diu als capitans que les companyies no són
seves, sinó de les forces armades, que representen tots els espanyols, no cap religió o
ideologia".
Després que es fessin públiques les imatges, Unides Podem, Més País, ERC i EH Bildu han
demanat explicacions. El president del grup lila al Congrés, Jaume Asens, ha denunciat els fets,
ja que els considera una "ofensa a les víctimes del franquisme", i ha exigit explicacions a la
ministra de Defensa, Margarita Robles.
Els republicans, per la seva banda, han dirigit una bateria de preguntes per escrit al govern
espanyol en què, entre d'altres, demanen "quines actuacions" emprendrà per "evitar pràctiques
dels cossos de seguretat públics en espais d'índole feixista" i també si "continua negant" que hi
hagi una vinculació entre les forces armades i el feixisme. També ho ha fet Més País, que
pregunta a l'executiu si el ministeri de Defensa ho sabia, si ho aprova i si hi haurà sancions,
segons ha exposat Íñigo Errejón a través de Twitter. El diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu ha
anunciat a través d'un tuit que també preguntarà a la ministra Margarita Robles sobre aquestes
imatges.

Suspenen guàrdies civils per cantar l'himne de la Legió
En paral·lel a la polèmica al Valle de los Caídos, el comandament d'ensenyament de la Guàrdia
Civil ha suspès diversos alumnes pel vídeo publicat a les xarxes socials en què apareixien
cantant l'himne de la Legió, El novio de la muerte, uniformats i en un ambient festiu a Lourdes.
Segons informa Europa Press, el cap d'aquest comandament suspèn els alumnes fins que no es
resolgui el seu expedient obert i els deixa sense poder incorporar-se a l'escala de caps i
guàrdies de l'institut armat.
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Cessat el capità de la unitat de l'exèrcit
espanyol beneïda al Valle de los Caídos |
NacióDigital
La imatge de
diverses desenes de militars beneint-se al Valle de los Caídos
ha escalfat les xarxes socials i ja té resposta del govern espanyol. El ministeri de Defensa ha
cessat el capità de la unitat militar, al qual també se li ha obert un expedient disciplinari que es
resoldrà en les pròximes 48 hores.
Tot plegat ha vist la llum quan en el seu perfil de Telegram,
Ciutadans d'Uniforme
, ha penjat les úniques fotos i vídeo que es tenen del succés. El ministeri de Defensa, abans
d'ordenar el cessament del capità, ja havia confirmat la veracitat de les imatges i havia
explicat que es tractava d'una activitat que no estava autoritzada.
Els militars formen part d'una
unitat de l'exèrcit de l'aire
, coneguda com el batalló
Wad Ras
, que s'ha traslladat expressament aquest dimecres al Valle de los Caídos per rebre la
benedicció de l
'abat Santiago Cantera, conegut per haver-se negat a l'exhumació de Franco
i per haver estat
candidat a la Falange
.
L'abat no només ha beneït els membres de la unitat, també la seva banderola amb aquestes
paraules: "Que el senyor beneeixi igual que sempre
qui serveix la pàtria
sota aquest banderí". Que el senyor cuidi amb la seva providència als membres d'aquesta unitat
i tots els components del batalló Wad Ras i de les nostres Forces Armades".
Que el senyor miri benignament Espanya i li doni pau amb tots els pobles del món
".

El col·lectiu Ciutadans d'Uniforme lamenta que aquest comportament es produeix perquè “
ningú diu als capitans que les companyies no són seves
, sinó de les Forces Armades,
que representen a tots els espanyols,
no a cap religió o ideologia”.
El diputat d'EH Bildu
Jon Iñarritu
ha anunciat al seu compte de Twitter que
demanarà explicacions
més detallades
a la ministra Margarita Robles
pels fets. “Si li preguntes a la ministra de Defensa sobre aquestes coses fatxes es posa com una
hidra. Perquè es tornarà a posar”, ha apuntat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.
Fes-te subscriptor
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La autopsia de
la tía política
de Luis Lorenzo
confirma el
envenenamiento
PATRICIA ORTEGA DOLZ, Madrid
El informe de la autopsia practicada a la tía política del actor
Luis Lorenzo, Isabel Suárez
Arias, de 85 años y fallecida el
28 de junio de 2021, en teoría
“por causas naturales”, revela
una intoxicación importante
por cadmio y manganeso que
los forenses califican de “homicida”, según los documentos a
los que ha tenido acceso EL
PAÍS. Lorenzo y su pareja,
Arantxa Palomino, están siendo investigados por un juzgado de Arganda del Rey (Madrid) por presuntamente haber envenenado a la mujer y
haberle provocado la muerte
con el supuesto fin de heredar
sus bienes.
La autopsia encontró altas
cantidades de metales pesados
en la sangre de la fallecida. En
su informe, los forenses aseguran, en cambio, que los volúmenes de cadmio y manganeso encontrados en el hígado y
en las vías respiratorias de la
fallecida son “las normales”, y
no explican cómo pudo metabolizar sin dejar secuelas esa
cantidad de los productos, que
se suelen encontrar en pigmentos, compuestos agrícolas
y fertilizantes, baterías de coche y pilas. Sus vapores se producen en “talleres de aleaciones de metales, volcanes o minas”, según el documento.
La semana pasada, la jueza
dejó en libertad al matrimonio
con la obligación de entregar
sus pasaportes y de presentarse semanalmente en el juzgado. Algo que ya ocurrió el lunes, cuando los acusados defendieron su “total inocencia”
ante los medios de comunicación. Previamente, Palomino
declaró su inocencia ante la
jueza y Lorenzo se acogió a su
derecho a no declarar.

Javier Atristrain, tras un registro en su casa en San Sebastián en 2010. / JAVIER ETXEZARRETA (EFE)

El Supremo rechaza revisar la
condena del etarra Atristain
pese al fallo de Estrasburgo
El alto tribunal español aduce que en su sentencia no tuvo en cuenta
la confesión que hizo el terrorista mientras estaba incomunicado
REYES RINCÓN, Madrid
El Tribunal Supremo ha decidido no revisar la pena de 17 años
de cárcel al etarra Xabier Atristain, a pesar de que el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
(TEDH), con sede en Estrasburgo, condenó en enero a España
por vulnerar el derecho del terrorista a un juicio con todas las
garantías al impedirle el acceso
a un abogado cuando estaba en
detención incomunicada en
2010. La justicia europea dictaminó que la falta de acceso de
Atristain a un abogado pudo repercutir en su confesión ante la

policía, que fue utilizada en el
juicio y en la sentencia contra
él, por lo que condenó a España
a indemnizarle con 12.000 euros por daños morales y 8.000
en concepto de gastos y honorarios. El etarra presentó entonces ante el Supremo un recurso
de revisión en el que pidió que
anulara su condena, una posibilidad que ha rechazado ahora la
Sala de lo Penal, que argumenta
que la confesión de Atristain no
fue determinante.
La decisión del Supremo cierra la puerta no solo a revisar la
condena de Xabier Atristain sino

también a la posibilidad de que
otros etarras que confesaron sus
delitos durante el tiempo que estuvieron incomunicados y sin la
asistencia de un abogado de su
elección pudieran aferrarse al
pronunciamiento del tribunal europeo para pedir la nulidad de
sus condenas. La Sala de lo Penal,
en un auto conocido ayer, explica
que un recurso de revisión es “extraordinario” y que hay que comprobar en cada caso la lesión al
Convenio Europeo de Derechos
Humanos que apreció el tribunal
de Estrasburgo y en qué medida
afectó al juicio y la condena.

En el caso de Atristain, señala el Supremo, la sentencia del
TEDH indicaba que la condena
al etarra “se basó parcialmente
en las pruebas obtenidas a raíz
de las declaraciones que prestó
en comisaría mientras estaba incomunicado”. “Esas declaraciones fueron esenciales para el
descubrimiento del material explosivo”, añadió el tribunal europeo, que expuso que como consecuencia de las declaraciones de
Atristain, la policía encontró datos y pruebas sólidas de que había cometido los delitos. Pero el
tribunal español sostiene que,
“aun prescindiendo de las declaraciones afectadas por la vulneración”, existen otras pruebas
por las que se hubiera podido
llegar a la misma conclusión sobre los hechos que llevaron a
condenar al etarra, por lo que
no puede aceptarse la nulidad
de la condena.
El alto tribunal español afirma que tampoco la corte de Estrasburgo considera necesaria
la revisión ni cuestiona la legislación española en materia de contraterrorismo ni el régimen de
incomunicación, siempre que
exista control judicial. La vulneración apreciada por Estrasburgo consistió, según la Sala, en
que “no hubo una resolución individualizada por el juez de instrucción que justificase por qué
no se permitía al detenido acceder a un abogado de su elección,
aunque sí se había declarado la
concurrencia en el detenido de
indicios de pertenencia a un grupo terrorista y la tenencia de explosivos que motivaron la incomunicación por el Juez Central
de Instrucción”.
Atristain fue detenido el 29
de septiembre de 2010 y la Audiencia Nacional ordenó su detención incomunicada para no
frustrar la investigación para la
localización de explosivos. Un
abogado de oficio le informó de
sus derechos y estuvo presente
en las dos declaraciones que hizo, en las que confesó que había
“cooperado” con ETA, incluyendo un “intento de secuestro”, e
indicó dónde se encontraban los
explosivos y las armas objeto de
la investigación”.

El Ejército sancionará
a los mandos de una
unidad que acudió
al Valle de los Caídos
La compañía, armada y de uniforme,
recibió la bendición de un sacerdote
MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
El Ejército de Tierra sancionará a
los responsables de que una unidad militar se desplazara la semana pasada al Valle de los Caídos
para realizar una “actividad no autorizada”. A través de un vídeo difundido en las redes por el periodista de la web La Marea Miquel
Ramos, puede verse cómo una
compañía del Batallón Ligero Protegido Uad-Ras II, del Regimiento

de Infantería Asturias 31, con base en El Goloso (Madrid), forma
en la explanada de la basílica de
Cuelgamuros mientras recibe la
bendición de un sacerdote.
Un portavoz del Ejército de
Tierra indicó que “se trata de una
unidad militar que durante una
marcha programada realizó una
actividad no autorizada” y que “se
ha abierto una investigación para
depurar responsabilidades”.

Un sacerdote bendice a militares españoles en el Valle de los Caídos en una imagen difundida por Twitter.

Fuentes militares dan por descontado que habrá medidas disciplinarias, al tratarse de una actividad no autorizada por parte de
una unidad armada y de uniforme, pero aclaran que habrá que
determinar si la iniciativa partió

del capitán al mando de la compañía o si estaba al corriente algún
mando superior. El ejercicio que
realizaba la compañía era una
marcha por el campo que, lógicamente, no incorpora ningún acto
religioso ni de otro tipo.

Hasta el 24 de octubre de 2019
el Valle de los Caídos albergó la
tumba del dictador Francisco
Franco, pero ese día sus restos
fueron trasladados en medio de
una fuerte polémica al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.
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Sánchez celebra que
España «avanza» pese a un
PP y Vox «destructivos»
El presidente del Gobierno saca pecho de la gestión de su Ejecutivo
al cumplirse cuatro años de la moción de censura contra Rajoy

El presidente se reunió ayer con diputados y senadores del PSOE. FOTO: EFE

Ejército

Investigan a una
unidad por un acto en
el Valle de los Caídos
MATEO BALÍN
MADRID

El banderín de la compañía
fue bendecido, una actividad
que, según el Ministerio de
Defensa, no estaba
autorizada
El Ejército de Tierra ha abierto
una investigación interna para
conocer los pormenores del acto
religioso que llevó a cabo una
unidad militar en la escalinata de
la Basílica del Valle de los Caídos,
según han confirmado fuentes
del Ministerio de Defensa.

Se trata de una ofrenda realizada de forma reciente por una
sección del Batallón Ligero Protegido 'Uad-Ras II', que forma
parte de la Brigada de Infantería
'Guadarrama XII', ubicada en la
base militar de El Goloso, en la
carretera de Colmenar Viejo (Madrid).
En un vídeo difundido a través
de un canal de Telegram -el servicio de mensajería móvil instantánea-, llamado 'Ciudadanos de
Uniforme', se puede ver a miembros de la unidad en formación
mientras un sacerdote benedictino enaltece el banderín de la
compañía. Fuentes del Ejército

de Tierra han reconocido la veracidad de las imágenes y han
explicado que se trata de una actividad «no autorizada» que fue
realizada durante una marcha de
entrenamiento programada de
forma previa.
El capitán de la compañía, J. L.
P., se encontraba haciendo una
marcha por la zona del Valle de
los Caídos, en la sierra madrileña de Guadarrama, con la única finalidad de que el banderín de dicha compañía fuera bendecido
en la basílica donde estuvo enterrado el dictador Francisco Franco hasta octubre de 2019.
Para ello, dicho oficial anuló
presuntamente todos los permisos que tenían los subordinados
y denegó aquellos que se hubiera
pedido para garantizar la presencia de uniformados en el acto.
Ello, pese a que el jefe de compañía no ostenta la potestad de
conceder o denegar los citados
permisos. Según esta plataforma
de denuncia anónima, no es la
primera vez que este capitán realiza un acto que pueda atentar
contra la libertad religiosa de los
militares bajo su mando.

EFE
MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sacado pecho de
la gestión del Ejecutivo de PSOE
y Unidas Podemos al cumplirse
cuatro años de la moción de censura a Mariano Rajoy y ha celebrado que España «avanza» pese
a una oposición «destructiva» que
pone «palos en la rueda», en referencia al PP y a Vox.
Sánchez acudió ayer a una reunión en el Congreso con diputados y senadores socialistas en
la que centró sus críticas en el PP,
coincidiendo con el cuarto aniversario de la aprobación de la
moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy tras la
sentencia del caso Gürtel, y alabó los logros del Ejecutivo de
coalición.
«Hace cuatros años ganó España y perdió la derecha», señaló
en el acto, iniciado con un vídeo
que mostró la investidura de Sánchez tras el triunfo de la moción
de censura y que repasó iniciativas aprobadas por el Gobierno
como la revalorización de las
pensiones, la aprobación de los
ERTE durante la pandemia o el
Ingreso Mínimo Vital.
En su opinión, la moción de
censura «reforzó a las instituciones y a la democracia española»
frente a la «corrupción» del PP,
cuya actitud considera que sigue
siendo la misma cuatro años después.
«El PP mira la corrupción y los
escándalos de corrupción de hoy,
de anteayer y de siempre de la
misma manera y reacciona de la
misma forma, mirando hacia otro
lado ante los escándalos de co-

rrupción. Es capaz de sustituir a
su líder por denunciar un caso de
corrupción en sus filas», declaró
en alusión a Pablo Casado.
Entre los aplausos de sus compañeros de partido, entre los que
figuraban el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Hacienda, María Jesús
Montero, Sánchez confrontó a lo
largo de su discurso las políticas de
su gobierno frente a una oposición «claramente destructiva».
«España avanza y lo va a seguir
haciendo aunque la derecha y la
ultraderecha sigan poniendo palos en la rueda», afirmó el presidente.
En concreto, acusó al PP de
«alimentar la bronca política» con
la «ayuda de la ultraderecha» y
con el «único propósito de provocar y generar ruido» y así «de-

La moción de censura
«reforzó a la democracia
española», según el jefe
del Ejecutivo
sanimar y desmovilizar a la España progresista» y «crear un ambiente irrespirable para llegar al
poder por puro agotamiento».
En su discurso, Sánchez no hizo ninguna alusión a las elecciones autonómicas de Andalucía
del 19 de junio, pese a que la
campaña electoral comienza hoyjueves, pero sí pidió a los diputados y senadores socialistas que
hagan un «constante esfuerzo»
para dialogar «con el que piensa
diferente» con el fin de sacar adelante las leyes sociales aún pendientes.

Violencia machista

Una mujer, grave en la UCI
tras una paliza de su pareja
EFE
A CORUÑA

El hombre ha ingresado en
prisión acusado de un delito
de homicidio en grado de
tentativa
El Juzgado de instrucción número 1 de Carballo decretó ayer
el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre investigado por
haber propinado supuestamente una brutal paliza a su pareja
en esta localidad coruñesa en la
madrugada del pasado lunes.
El juzgado ha decretado también una orden de protección
para la víctima, una mujer de
43 años, y los hijos de la pareja, por lo que el investigado no
puede aproximarse o comuni-

carse con ellos. El suceso se produjo durante la madrugada del
pasado lunes, cuando un varón,
supuestamente el investigado,
agredió de forma brutal a una
mujer en la calle Fonte Caldeira, por lo que ella fue evacuada
en estado grave e ingresada en la
Unidad de Cuidados Intensivos.
Fue una persona residente en la
zona quien dio el aviso telefónico en torno a las dos de esa
madrugada y a las 4:15 horas
los bomberos acudieron al domicilio conyugal, donde comprobaron que los dos hijos menores se encontraban en perfecto
estado, por lo que pasaron a estar bajo custodia familiar. Aunque la Guardia Civil buscaba al
ahora investigado, este se personó a las 10.15 de la mañana
siguiente en la Comandancia de
A Coruña.
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Cesan al capitán de la unidad que bendijo
su banderín en el Valle de los Caídos
Se trata de una actividad “no autorizada”, según las fuerzas armadas
REDACCIÓN Barcelona

El Ejército de Tierra ha cesado al
capitán jefe de la unidad que participó en un acto religioso en el
Valle de los Caídos y le ha abierto
un expediente que se resolverá en
48 horas tras iniciar una investigación con el objeto de depurar
responsabilidadesyesclarecerlos
hechos.
Los hechos se dieron a conocer
después de que la organización
Ciudadanos de Uniforme difundiera las imágenes por su canal de
Telegram. En las mismas se puede observar cómo un sacerdote
del ominoso templo expiatorio
eleva una bendición ante los militares, que siguen la homilía de rodillas. Una unidad del Ejército de
Tierra participó el martes en un
acto religioso en el Valle de los
Caídos con el fin de que su banderín fuera bendecido en la basílica.
Fuentes de las fuerzas armadas
explicaron que se trató de una
actividad “no autorizada” que
se llevó a cabo durante una marcha programada. Los militares
protagonistas pertenecen a una
unidad militar del Batallón LigeroProtegidoUad-RasII,miembros del regimiento de Infantería
Asturias 31, una unidad encuadradaenlabrigadadeInfanteríaGuadarrama XII ubicado en la base
militar de El Goloso, en Colmenar

CivilylaAsociaciónporlaMemoria Militar Democrática, quienes
emitieron un comunicado en el
que “deploran profundamente”
estos hechos.
Lo mismo han hecho los socios
del PSOE en el Gobierno, Unidas
Podemos, aunque posteriormente han agradecido a la ministra de
Defensa, Margarita Robles, su celeridad en tomar medidas en el
asunto. “Que sirva de ejemplo para prevenir comportamientos
predemocráticos”, ha proclamado El presidente del grupo morado en el Congreso, Jaume Asens,
quien previamente se había preguntado en Twitter qué pensaría
lagentesielejércitoalemánsehubiera “bendecido en un mausoleo

Jaume Asens ha
celebrado el cese como
ejemplo “para prevenir
comportamientos
predemocráticos”

CIUDADAN@S DE UNIFORME / EFE

Los militares del batallón Uad-Ras II, frente al sacerdote durante la bendició en el Valle de los Caídos

Viejo. Por su parte, la asociación
Ciudadanos de Uniforme ha denunciado que el capitán, al que
identifican con las iniciales J.L.P.,
anuló todos los permisos que tuviera la gente o denegó la concesión de quien lo pidiera para que
asistieran a ese acto. La propia
asociación ha recordado que no es
la primera vez que este oficial uti-

liza su mando para realizar un acto de este tipo. En septiembre del
2020 aprovechó unas maniobras
en el centro de adiestramiento
San Gregorio (Zaragoza) para que
el banderín de la primera compañía del BIP Uad Ras II/31 fuera
bendecido por el párroco de la
Academia General Militar de la
capital aragonesa.

Las imágenes de militares rindiendo homenaje frente a la inmensa cruz que domina Cuelgamuros han provocado el previsible revuelo político, con Esquerra
Republicana, Más País y Bildu pidiendo explicaciones, al igual que
el Colectivo de Firmantes del Manifiesto Contra el Franquismo en
las Fuerzas Armadas y la Guardia

No es la primera vez que la
abadía de la Santa Cruz del Valle
de los Caídos causa problemas al
Gobierno de Pedro Sánchez,
que en la ley de Memoria Histórica manifestó su voluntad de
eliminar el culto al franquismo
del recinto, donde todavía yacen enterrados y sin identificar
decenas de miles de víctimas de
la dictadura. Quien ya no reposa
en el mausoleo es el dictador
Francisco Franco, cuyos restos
fueron trasladados al cementerio
de Mingorrubio, el 24 de octubre
del 2019, en una polémica medida que provocó el revuelo de los
adocenados nostálgicos del falangismo.c
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Destituït el capità que va anar al Valle de los
Caídos per beneir el seu batalló
El Ministeri de Defensa ha cessat el capità d’una unitat militar de l’Exèrcit de Terra. El motiu
és que aquest dimecres ha portat els seus soldats al Valle de los Caídos a rebre una
benedicció als peus de la gran creu, símbol del franquisme. Segons ha pogut saber RAC1, es
tracta d’una activitat que no estava autoritzada i per això se li ha obert al capità un expedient
disciplinari.
Es tracta del batalló d’infanteria protegit UAD RAS de l’Exèrcit de Terra. En una marxa que
estava programada, el capità ha decidit anar fins al Valle de los Caídos i fer que un sacerdot
beneeixi la banderola de la unitat militar.
En un vídeo es pot veure com els membres d’aquesta unitat, una cinquantena, assisteixen a la
benedicció de la bandera de la companyia a les escales de la basílica. Des de l’exèrcit espanyol
apunten que era una activitat que no estava autoritzada.
Els fets els ha denunciat l’associació antifranquista Ciudadanos de Uniforme, que ha
assegurat que no és la primera vegada que aquest capità duu a terme una activitat que atempta
contra la llibertat religiosa dels militars.
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El avance militar ruso
en Lugansk obliga
a algunas tropas
ucranianas a replegarse
El Ejército ucraniano dice que Rusia
tiene un “éxito parcial” en su asalto
Kíev
EFE
El avance de las tropas rusas en
Severodonetsk, en la región de
Lugansk, obligó ayer a parte de
las fuerzas ucranianas a replegarse entre denuncias de una llegada
insuficiente de armas al frente,
justo cuando EE.UU. anunciaba el
envío de lanzaderas de misiles de
mayor precisión y alcance.
El Estado Mayor General de
Ucrania afirmó en su parte bélico vespertino que Rusia tiene
un “éxito parcial” en su asalto a

Severodonetsk, donde “ha establecido el control sobre la parte
oriental de la ciudad”, la última
gran urbe en manos ucranianas
en la región de Lugansk.
El portavoz del Ministerio de
Defensa ucraniano, Oleksandr
Motuzyanyk, señaló que Rusia ha
desplegado “su máximo potencial para llegar a la frontera de la
región de Lugansk”. Ante la presión militar, “una parte de las tropas ucranianas se retiró a posiciones más ventajosas y preparadas
previamente, mientras que otra

Cesan al capitán que fue
al Valle de los Caídos para
bendecir a su batallón
El Ejército de Tierra ha cesado al
capitán jefe de la unidad militar
que fue bendecida por un sacerdote en el Valle de los Caídos
durante una actividad no autorizada, confirmaron fuentes militares. Además, se le ha abierto
un expediente disciplinario que
se resolverá en 48 horas, añadieron las fuentes, que señala-

ron que el cese ya se había hecho efectivo.
Se trata del capitán de la compañía Uad Ras II/31 del Ejército
de Tierra que se presentó en el
Valle de los Caídos para ser bendecida por orden del ya cesado
y un sacerdote fue el encargado
de rociar con agua bendita el
banderín de la unidad.

parte sigue luchando dentro de
la ciudad”, señaló hoy el gobernador de la provincia, Serhiy Gaidai.
Sostuvo que el 70 % de la ciudad está bajo control ruso, mientras que el portavoz de las milicias prorrusas, Andréi Marochko,
aseguró a la agencia rusa Interfax
que las tropas rusas y las separatistas controlan aún “más”. Según
Gaidai, la vecina Lisichansk, que
las tropas rusas también quieren rodear, está en una posición
estratégica mejor porque se encuentra a una mayor altura.

FOTO: EFE / El Ejército ruso sigue avanzando en la zona de Járkov

La viruela del mono ha
causado 70 muertes en
África en lo que va de 2022
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo ayer que en lo que
va de 2022 se han registrado en
África setenta muertes por viruela del mono, enfermedad que ha
aparecido en las últimas semanas
en países no endémicos, en particular de Europa.
La aparición de la viruela del
mono fuera de África ha sido una

sorpresa, aunque la OMS lleva
más de quince años haciéndole
un seguimiento en el continente
africano, donde cada año aparecen miles de casos y se producen
muertes.
“No es una enfermedad desconocida, pero es cierto que en el
nuevo contexto en el que se está
propagando es algo nuevo”, reco-

noció en una rueda de prensa la
responsable técnica de la viruela
del mono en la OMS, Rosamund
Lewis. En el actual brote en países
no endémicos, la enfermedad no
ha causado hasta ahora ningún
deceso, lo que se podría explicar
por el hecho de que no circula en
grupos de riesgos, como embarazadas o niños, explicó por su parte la jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la OMS,
María Van Kerkhove.
No obstante, si el virus entra
en grupos vulnerables, esta viruela podría ganar en severidad,
aclaró.

La senyora

Maria Cruz Soto Cosculluela
Ha mort el dia 31 de maig als 51 anys

La Direcció i tots els treballadors del Grup de PREFABRICATS PUJOL expressem el nostre més sentit condol, a tota
la família i volem fer públic el nostre agraïment per la tasca realitzada per la nostra companya.

Les Borges Blanques, 2 de juny de 2022
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Synergy School, educar des de la
cosmovisió de l’evangeli | Catalunya Religió
(Xavier Memba –CR) Ens trobem a mig matí amb en David i la Lena Philbrick.
Aquest matrimoni és membre de l’equip directiu de Synergy International Christian School, una
escola evangèlica que ha començat a fer classes aquest febrer a Bellaterra, a Cerdanyola del
Vallès. És un centre educatiu nord-americà, però que combina els requisits exigits per la
Generalitat de Catalunya, la Unió Europea i la legislació dels Estats Units. Escola d’infantil,
primària i secundària, d’inclusió i atenció a la diversitat, i amb grups reduïts, ofereix
ensenyament en anglès, català i castellà, segons la necessitat dels alumnes.
Lena Philbrick és orientadora psicopedagògica, mestra de música, anglès i educació especial. A
la conversa amb ella i amb en David, a una de les aules d’aquesta escola evangèlica, s’hi
afegeix Sug Ying Yang, una membre de l’equip docent que treballa, com a psicòloga
neuroeducativa, en les àrees de necessitats especials i inclusió.
La parella explica que Synergy neix d’una necessitat personal –a partir de l’experiència
d’escolarització dels seus fills– combinada aquesta amb les necessitats d’altres famílies
evangèliques que també expressaven el desig de portar els fills a una escola que tingués un
plantejament pedagògic d’acord amb les seves conviccions religioses, com a dret garantit per la
constitució.
“Encaixava amb la nostra passió per l’educació”
L’escola és una iniciativa de Connecta Associació Cristiana que, com a entitat religiosa, té
l’objectiu de “difondre l’amor i la veritat de Déu servint a les esglésies evangèliques, i a la
societat en general, a través de diferents ministeris”. De fet, els estatuts amb què es va legalitzar
Connecta estableixen que la missió de l’associació és “donar suport, promoure o iniciar
qualsevol activitat que serveixi al propòsit de propagar la Paraula de Déu”. L’antiga Llibreria
Evangèlica del carrer Camèlies de Barcelona és un exemple de les diferents iniciatives de
Connecta al llarg dels anys.
Tot i que, des d’un principi, el matrimoni sabia que era possible tirar endavant un projecte
educatiu amb Connecta, “mai vam pensar que nosaltres seríem capaços de dur-lo a terme”,
expliquen. Van demanar ajuda a la comunitat evangèlica docent, esperant que algú tingués el
desig de tirar-ho endavant amb tot el seu suport. I va arribar el moment de llançar-se i iniciar
el procés per obrir una escola. Amb el pas dels anys, assenyala la Lena, “hem anat veient que
tot ens havia anat preparant per això i que, de fet, encaixava amb la nostra passió per
l’educació”.
Tan aviat van engegar el projecte, el matrimoni Philbrick va buscar el contacte i el suport d’altres
iniciatives i projectes educatius dins de la comunitat evangèlica. Existeix una “xarxa orgànica”,
comenta en David, “alimentada de forma molt natural a través de converses, missatges, trucades
i contactes a través de la qual rebem ànim i suport moral”. D’una conversa que el seu dia van
tenir amb el pastor Josep Monells, David recorda que els deia que avui dia era igual o, fins i tot,
més necessari obrir aquest col·legi com en el seu dia ho va ser quan ell mateix va impulsar
l’obertura de l’Escola Pere Galès.

El matrimoni és de l’opinió que a Catalunya hi ha molts docents amb conviccions cristianes.
Persones que des de la seva tasca diària contribueixen a enriquir i formar els nens en l’entorn
secular on es troben. També, defensen els Philbrick, hi ha molts centres amb arrels d’inspiració
cristiana, amb idees i conceptes de Déu que plasmen en els seus projectes educatius. Però,
segons ells, Synergy fa un pas més enllà. La seva aposta és ensenyar totes les matèries tenint
en compte Déu com el seu creador. D’aquesta manera, comenten, es fa palesa la seva
presència en les matemàtiques, la història i les ciències naturals i socials. Per a ells, es
tracta d’integrar la fe en “allò que aprenem”, transmetent així “una cosmovisió cristiana de forma
oberta”.
Una escola internacional, però localment arrelada
L’equip directiu i els docents de Synergy estan convençuts que totes les mares i pares, sigui
quina sigui la seva fe –o encara que no tinguin cap mena de fe en particular– volen que els seus
fills i filles siguin estimats, acceptats i tractats amb respecte i dignitat com a persones. Això, és el
que prenenen anmb Synergy. “Pensem que molts portaran els seus fills a una escola que, com
la nostra, posa l’èmfasi precisament en aquests aspectes”, afirma en David.
D’altra banda, l’escola és molt diversa en la procedència dels seus alumnes. És una escola
internacional, però alhora localment arrelada. L’ensenyament vehicular és en anglès, català i
castellà, segons la necessitat dels alumnes. D’acord amb la legislació vigent, però, fan català i
castellà, així com història. També fixen en el programa competències digitals, “les noves
tecnologies són un recurs més a l’aula”, afirma el director de l’escola; “tanmateix, prioritzem la
presència i la interacció entre els alumnes i els docents”, hi afegeix.
Synergy va obrir les portes el setembre del 2015. Per un procés de regulació, el juliol del 2019
va quedar suspesa de forma provisional l’activitat docent. A partir del mes de febrer passat es va
autoritzar ja de manera oficial l’obertura. Ha estat un llarg procés de deu anys, des que el
matrimoni van començar a somiar i pregar per Synergy. Un procés al qual s’han anat sumant
moltes més persones –especialment equip docent i pares– que han fet una realitat d’aquest
projecte.
Tot i les dificultats derivades del confinament i la pandèmia, l’equip directiu reconeix que aquest
temps els ha permès acabar de donar forma al projecte, definir de manera més exacta el seu
marc pedagògic i, literalment, construir l’escola. També han establert les bases per fer créixer la
xarxa de suport econòmic a través de donacions, ja que l’escola és finançada totalment amb
fons privats. Els Philbrick agraeixen de manera especial l’atenció que han rebut des de Serveis
Territorials de la Generalitat, que els ha ajudat al llarg de tot el procés, agilitzant en tot el
possible el diàleg i tràmits amb les institucions americanes.
Tres pilars d’aprenentatge
El projecte educatiu de Synergy s’estructura sobre la base d’un projecte competencial. Tot i ser
una escola americana, el punt de referència més determinant han estat escoles europees,
especialment d’Holanda, amb les que Synergy està en “partnership”. Com a escola, també
formen part de l’Associació International d’Escoles Cristianes, de qui reben certificació
juntament amb la Middle States Association dels Estats Units.
L’escola s’inspira en el model pedagògic de Charlotte Mason, una educadora britànica de finals
del segle XIX i principis del XX que proposava que els nens i nenes se’ls ha d’educar de forma

integral, identificant quines són les seves necessitats reals i, a partir d’aquestes, atendre el seu
procés d’aprenentatge.
En concret, la pedagogia de Synergy se sustenta en tres pilars. En primer lloc, la Lena parla del
concepte de les “idees vivents” de Mason. Es tracta d’utilitzar el text literari per treballar amb
principis teòrics i combinar-los amb el diàleg obert a classe. Així, s’aconsegueix una connexió
emocional amb l’estudiant que activa el pensament crític i la curiositat. El segon pilar pedagògic
és formar els infants en hàbits d’ordre, atenció i treball excel·lent. Finalment, el tercer pilar és
fomentar un ambient d’ordre i d’amor, on es minimitzin, es tractin i s’ajudin a pal·liar l’estrès i
l’ansietat. Aquests tres eixos, segons la Lena, emfatitzen l’educació emocional com el factor més
determinant per a l’èxit acadèmic.
I sobre això, afegeix Sug, “el més important és començar la formació pels docents”. En aquest
sentit, una de les prioritats de Synergy és capacitar els docents perquè adquireixin l’habilitat de
regular-se i automotivar-se pel que fa a les habilitats socials.
Una mateixa vocació de servei a la societat
La vocació de Synergy és servir al país i a les esglésies de Catalunya. De fet, tant el nom de
l’associació Connecta, com el de l’escola, són tota una declaració d’intencions. A través dels
seus projectes busquen una connexió entre les diferents entitats, institucions i comunitats que
conformen el poble evangèlic a Catalunya. En aquest sentit, els membres de l’equip directiu
conclouen que una de les coses més gratificants de Synergy és veure que tant els docents com
els alumnes són representatius del teixit tan variat de les esglésies evangèliques de Catalunya
que, així i tot, comparteixen les mateixes línies bàsiques i una mateixa vocació de servei a la
societat.
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La capilla dels Segadors de de Sant Andreu
del Palomar (Barcelona), declarada lugar
histórico
Después de años de reivindicaciones, el Govern ha declarado Bien Cultural de Interés Nacional,
en la categoría de Lugar Histórico, la capilla dels Segadors de Sant Andreu del Palomar, en
Barcelona. La Generalitat también ha delimitado su entorno de protección para garantizar la
pervivencia de sus valores.
La capilla dels Segadors de Sant Andreu del Palomar, de pequeñas dimensiones y adosada a
la actual parroquia, tiene valores históricos, culturales y sociales relevantes, vinculados al
contexto de la Guerra de els Segadors (1640-1652), en la que tuvo un papel activo la antigua
villa.

La Generalitat también ha delimitado su entorno de protección para
garantizar la pervivencia de sus valores
La capilla había acogido la imagen del santo Cristo que, teóricamente, los segadores utilizaron
como estandarte de sus reivindicaciones. Según el acuerdo del consejo ejecutivo del gobierno
catalán, "esta declaración permite velar por la correcta visualización del bien y por la integración
armónica de las posibles edificaciones, instalaciones o usos que se puedan establecer en el
futuro".
Lee también Xavi Casinos

Por este motivo, en el entorno de protección se incluye la totalidad de la parcela de la iglesia de
Sant Andreu de Palomar. En este sentido, "cualquier actuación de restauración de ésta en el
futuro tendría influencia directa en la visualización armónica de la capilla" y la plaza de las
Mujeres del Motor Ibérica, por ser "el único lugar donde se generan las perspectivas y visuales
generales de la capilla dels Segadors".
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El Papa escull 21 nous cardenals |
Catalunya Religió
(Vatican News) El papa Francesc ha anunciat el nomenament de 21 cardenals nous aquest
diumenge després del res del Regina Coeli. De tots ells, hi ha tres caps de dicasteris de la
Cúria, dels quals un és espanyol: Fernando Vérgez Alzaga, president de la Comissió Pontifícia
per a l'Estat de la Ciutat del Vaticà i el Governatorat. A més, en l'elecció del Papa hi ha nous
cardenals de tots els continents, una decisió que manté dels seus últims nomenaments.
El pontífex ha anunciat des de la finestra del Palau Apostòlic un nou Consistori per al
nomenament d'aquests 21 cardenals nous. Tindrà lloc el proper 27 d'agost i serà el vuitè del
pontificat de Francesc. Seguint l'anunci, el papa Francesc ha explicat que el dilluns i dimarts 29 i
30 d'agost tindrà lloc una reunió de tots els cardenals per reflexionar sobre la nova constitució
apostòlica Predicate evangelium.
D'entre els nous cardenals, n'hi ha setze que són electors i, per tant, són menors de 80 anys i
podran votar en el proper conclau. Els cinc prelats que rebran la birreta vermella però que no
poden ser papables són l'arquebisbe emèrit de Cartagena (Colòmbia), Jorge Enrique Jiménez;
el bisbe emèrit de Gant (Bèlgica), Lucas Van Looy; l'arquebisbe emèrit de Cagliari, Arrigo
Miglio; el professor de teologia Gianfranco Ghirlanda; i el canonge Fortunato Frezza.
A més de Vérgez, hi ha dos caps de dicasteris de la Cúria romana més: l'anglès Arthur Roche,
prefecte de la Congregació per al Culte Diví; i el coreà Lazarus You Heung-sik, prefecte de la
Congregació per al Clergat.
"Que els nous cardenals m'ajudin al meu ministeri pel bé de tot el poble sant de Déu", ha dit el
Papa en el seu anunci davant la plaça de Sant Pere.
La resta de nous cardenals són: Jean Marc Avelin, arquebisbe de Marsella; Peter Okpaleke,
bisbe d'Ekwulobia, Nigèria; Leonardo Steiner, arquebisbe de Manhaus; Filipe Neri António
Sebastião do Rosário Ferrão, arquebisbe de Goa i Damao, Índia; Robert W. McElroy, Bisbe
de San Diego, Estats Units; Virgílio do Carmo da Silva, arquebisbe de Timor Oriental; el bisbe
de Como, Oscar Cantoni; Anthomy Poola, arquebisbe d'Hyderabad, Índia; Paulo César
Costa, arquebisbe de Brasília; Richard Kuuia Baawobr, arquebisbe de Wa, Ghana; William
Goh Seng Chye, arquebisbe de Singapur; Adalberto Martínez Flores, arquebisbe d'Asunción,
Paraguai; Giorgio Marengo, prefecte apostòlic d'Ulan Bator, capital de Mongòlia.
El col·legi cardenalici compta avui amb 208 cardenals, dels quals 117 són electors i 91 no
electors. A partir del 27 d'agost, els cardenals seran 229, dels quals 132 electors.
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El valenciano: una realidad en la vida social
y eclesial | Catalunya Religió
Amb tota la barra del món (de fet, ho vaig haver de llegir dues vegades perquè no m’ho podia
creure), aquest és el títol del punt 11.12, de la proposta onze ("Iglesia, Cultura, Educación y
Sociedad") de les Constituciones del Sínodo Diocesano de Valencia. I dic amb tota la barra del
món, perquè una Església, o millor dit, una jerarquia com la valenciana, que menysprea,
arracona i ignora el valencià, ¿com pot dir que la nostra llengua és una realitat en “la vida
eclesial”? I és que no cal sinó anar a qualsevol temple del País Valencià, per vore que la nostra
llengua és absent (amb honroses excepcions), de la vida de l’Església, per voluntat expressa
dels bisbes valencians.
Quan des de fa segles els bisbes del País Valencià (amb les excepcions dels bisbes Josep
Pont i Gol, Jose Mª Cases, Rafael Sanus i Enric Benavent), han exclòs dels temples el
valencià i han marginat la nostra llengua als seminaris, ¿com tenen ara la barra d’afirmar en
aquest punt 11.12, que el valencià és una realitat “en la vida eclesial”?
El Sínode, amb set comissions de treball, i que es va celebrar entre el 2019 i el 2021, finalitzà
les seues sessions en l’Assemblea Sinodal, ara fa un any, els dies 22 i 23 de maig de 2022 i
aprovà els diversos punts que es van presentar. Aquest punt 11.12, a més d’afirmar falsament
que el valencià és present en la “vida eclesial”, diu també que “es deseable que se pueda
disponer de los textos litúrgicos habituales en lengua valenciana”. Aquest mateix punt 11.12
continua encara així: “Este Sínodo pide que el arzobispo, en comunión con los obispos de
Segorbe-Castellón y de Orihuela-Alicante” (per què oblida el text el bisbe de Tortosa?), “hagan
los pasos necesarios para constituir los grupos de trabajo para la traducción valenciana de los
textos litúrgicos, más allá de polémicas y de intereses no eclesiales”.
Si és totalment fals dir que el valencià és present en la “vida eclesial”, també és indigne
demanar la constitució de “grupos de trabajo para la traducción valenciana de los textos
litúrgicos”. ¿No recorden els bisbes valencians que fa anys (massa anys), l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua (que és l’ens normatiu pel que fa al valencià), va presentar als bisbes
el Missal Romà traduït al valencià, un text que deu estar ple de pols, “descansant” en algun dels
despatxos del palau arquebisbal de València?
És indignant, a més, que aquest punt 11.12, afirmi que cal “la traducción valenciana de los textos
litúrgicos, más allá de polémicas y de intereses no eclesiales”. ¿Qui ha estat negant l’autoritat de
l’AVL (que treballa amb un criteri científic), sinó els bisbes valencians, que han “oblidat” la
traducció al valencià del Missal Romà que va fer l’AVL? I a més, resulta sarcàstic que es digui
que la traducció s’ha de fer “más allá de polémicas y de intereses no eclesiales”, quan han estat
els mateixos bisbes que han utilitzat (quan no promogut), al llarg dels anys, les polèmiques i els
interessos no eclesials, per no publicar el Missal Romà en valencià.
També és indignant que s'afirmi que “este Sínodo expresa el deseo y la petición para que se
llegue a esta versión valenciana de los textos litúrgicos oficiales cuando antes mejor”. És
indignant perquè fa uns anys, el “Plan Pastoral Diocesano para los próximos años”, en la
proposició 10 del tema 3 (La litúrgia, celebració del misteri de Crist) i en el número 107, ja va
demanar “fomentar el uso del valenciano en la liturgia, como cauce de evangelización enraizado

en nuestra cultura, promoviendo la edición de los libros litúrgicos en valenciano (Constituciones
sinodales 447)”. Què s’ha fet de l’aplicació d’aquell nº 107? Per què no s’han editat els llibres
litúrgics en valencià que demanava el “Plan Pastoral”? De què serveix que el “Plan Pastoral”
aprovés aquest número 107 i després no es tingui en compte el que es va aprovar?
Avui, 23 de maig, fa un any de la clausura de l’assemblea sinodal que aprovà el punt 11.12, que
demanava els llibres litúrgics en valencià. I no sé quants anys fa de l’aprovació del “Plan
Pastoral”. I mentrestant, els cristians valencians continuem sense poder expressar la nostra fe en
la llengua de Sant Vicent Ferrer. I això sí que és indignant. A cap altre país del món, llevat del
País Valencià, els cristians es veuen impedits de celebrar la fe en la pròpia llengua.
Els bisbes valencians haurien de fer seues les paraules que el papa Francesc va adreçar als
participants al congrés de la CLAR (Confederació Llatinoamericana de Religiosos) a Colòmbia:
“Entreu en la vida del poble. Entreu amb respecte en les seues cultures, les seues tradicions,
tractant de portar avant la missió d’inculturar la fe i d’evangelitzar la cultura”.
Al llarg dels segles, els bisbes valencians (a excepció dels bisbes Pont i Gol, Cases, Sanus i
Benavent), s’han comportat com el bisbe valencià de Girona, José Vila Martínez, que
considerava que parlar valencià (o català), era cosa del dimoni. Vila Martínez exercí el seu
ministeri episcopal a la diòcesi de Girona en un sentit espanyolista, intentant castellanitzar
l’Església catalana. Només cal vore la transcripció (que va fer mossèn Ramon Corts), de la
resposta que el bisbe Vila va donar al jesuïta Francesc Llorens, quan aquest l’informà que la
predicació d’uns exercicis per a dones seria en català. El bisbe Vila digué: “¡Dios mío! El
demonio ha tomado otra fortaleza”. I és que per al bisbe Vila, “hablar catalán constituye por sí
mismo un acto antipatriótico”. Cal recordar que entre les mesures que el bisbe Vila va prendre
Girona, a més de predicar en castellà, va ser l’edició del catecisme, també, en castellà,
menyspreant (com fan actualment els bisbes valencians), la llengua d’Ausiàs March i de
Ramon Llull.
Els bisbes valencians haurien d’aprendre de tants i tants pastors que han fet seva (i l’han
defensat), la llengua del poble que serveixen. Només fa uns mesos, “el poble ticuna assumia el
compromís de traduir la Bíblia a la seva llengua materna” (Religión Digital, 28 de febrer de
2022). I és que la diòcesi d’Alto Solimôes, en la regió fronterera entre el Brasil, el Perú i
Colòmbia, decidí fer realitat una “Església amb rostre indígena”, a diferència de la jerarquia del
País Valencià, que exclou la nostra llengua de l’Església, comportant-se com una jerarquia
colonitzadora.
També faig meves les paraules del bisbe Mario Antonio Silva, de Cuiabà, quan deia: “El que
passa amb els Yanomami és una vergonya per al nostre país”. També el que fan els bisbes amb
els cristians valencians, és un vergonya! I més encara el dia de Sant Vicent Ferrer, quan a la
catedral de València, la missa presidida pel bisbe auxiliar, Javier Salinas, el credo, la pregària
eucarística, el parenostre i la benedicció final van ser en castellà. Ni el dia de Sant Vicent, patró
del País Valencià, la missa a la catedral va ser totalment en valencià! Segurament els nostres
bisbes deuen pensar que només en castellà té lloc la transsubstanciació i que en valencià, el pa
i el vi no es converteixen en el cos i la sang del Senyor. I que la professió de fe no és vàlida si no
és en castellà. I també deuen creure fins i tot, que Jesús va ensenyar el parenostre als seus
deixebles en castellà (com no podia ser d’una altra manera), i per això l’oració del Senyor no es
pot resar en valencià. I després encara tenen la barra de dir que el valencià és “una realidad en
la vida social y eclesial”, quan els nostres bisbes, contínuament, menyspreen la llengua de Sant

Vicent Ferrer.
Com deia recentment Peli Romaratgui, “només si estimem la nostra terra, podem estimar les
altres terres”.
L’episcopat i el clergat valencià haurien de recordar les paraules que el papa Francesc, el 2017,
adreçà al bisbe argentí de Viedma, amb motiu del 10è aniversari de la beatificació de Ceferino
Namuncurá, fill del poble maputxe. El papa recordava que el beat Ceferino “no va oblidar les
seves arrels, el seu poble, la seva cultura”. Per això el papa deia també, que “el prevere ha
d’identificar-se sempre amb el seu poble” (cosa que no fan els capellans valencians), “de tal
manera que el seu temps, la seva vida , la seva persona siguin per als germans”.
Les dues cartes de Joan Fuster (Levante, 15 de maig de 2022) adreçades a mossèn Josep
Perarnau, en relació a l’actitud de l’arquebisbe Olaechea i el valencià a l’Església, revelen ben
clarament l’animadversió (i les suspicàcies i la malícia envers Montserrat), de l’arquebisbe
valencià per la nostra llengua.
Tant de bo (tot i que ho dubte), els bisbes valencians rectifiquin i arribin a comprendre, per fi, la
necessitat d’inculturar l’Església valenciana en la llengua i en la cultura que li és pròpia. I tant de
bo que els bisbes del País Valencià dignifiquin el valencià, tantes vegades arraconat, prohibit i
exclòs per ells mateixos i pels seus predecessors.
A més, seria molt important que els bisbes valencians fessin un homenatge públic a mossèn
Vicent Sorribes, a Pere Riutort i al capellà Alexandre Alapont, capdavanters en la introducció
del valencià a l’Església.
I a més, si els bisbes valencians fossin valents, reconeixerien amb un homenatge públic, els
membres de la Comissió Litúrgica de la Província Eclesiàstica Valentina per la traducció dels
textos litúrgics, creada el 1973: Enric Valor, Avel·lí Flors (l’únic que és viu), Manuel Sanchis
Guarner, Pere Riutort, Francesc Ferrer Pastor i Vicent Sorribes. Jo des d’aquest article
demano per a aquests homenots l’Alta Distinció de la Generalitat del País Valencià, pel seu
compromís en la defensa de la nostra llengua a l’Església.
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Preocupació veïnal
en un bloc de
Campclar per una
nova mesquita
Els veïns es queixen de la inseguretat que genera
el local, tot i que compleix la normativa vigent
Josep M. Pena

Els veïns del bloc 4 de la Rambla
de Ponent, a Campclar, s’han
mostrat força preocupats per la
reconversió d’un centre cultural islàmic pròxim al seu edifici
en una mesquita, perquè temen
que els problemes de convivència que tenen amb alguns dels
assistents s’accentuïn amb el
canvi. L’Ajuntament, per la seva
banda, considera que tots els
tràmits que s’han realitzat fins
ara compleixen amb la legalitat, i
que aquest no és un cas diferent
al de qualsevol altra qüestió urbanística.
Un grup de veïns es va reunir
el passat dia 23 amb el regidor de
Territori, Xavier Puig, al qual van
exposar les seves preocupacions.
Aquest veïns es queixen que el
centre cultural no ha actuat mai
com a tal i que, de fet, sempre ha

estat un centre religiós que ha actuat com la mesquita que ara es
vol posar en marxa oficialment.
Fonts municipals han indicat que «El Pla especial permet
implantar nous centres de culte
en edificis que no es destinin
íntegrament a l’ús religiós, sempre i quan gaudeixin d’accessos
independents des de l’exterior,
així com de la resta de l’edifici, i no s’afecti a l’estanquitat,
l’aïllament acústic i la resta de
condicions que preveu la normativa de centre de culte, als efectes
d’evitar molèsties a terceres persones». I afegeix que «en aquest
centre de culte, en no estar prevista la seva implantació en un
edifici exclusiu, prèviament a
l’atorgament de la llicència de
l’activitat de centre cal la tramitació d’un Pla especial urbanístic». Aquest pla especial es va

EMPRESES

El centre cultural islàmic de Campclar, al centre de la polèmica.

El Pla especial que
dona via lliure al centre
religiós es va aprovar
inicialment a l’abril
aprovar, inicialment, el dia 14
d’abril d’enguany, de manera que
quan l’aprovació sigui definitiva
la mesquita tindrà via lliure.
Els veïns del bloc 4 van sortir
de la reunió, segons han comen-

tat, força enfadats pel fet que
no els hi hagin fet cas, ja que
afirmen que s’ha detectat un
augment d’inseguretat a tota la
zona des que el centre cultural
va començar les seves activitats.
Parlen també de sorolls, d’incidents violents i de tràfic de drogues, encara que remarquen que
cap d’ells ha posat denúncies als
Mossos d’Esquadra perquè se
senten atemorits. Com a mesura

de protesta, avisen que les eleccions municipals es faran aviat, i
votaran en conseqüència.
El centre cultural és un edifici, al davant del bloc 4, aïllat de
la resta d’edificacions existents
dins de la mateixa parcel·la. Es
troba situat en una agrupació de
blocs d’habitatges ordenats en
forma de L, deixant l’espai interior format per una plaça oberta
al carrer.
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Pau Ricomà proposa una ruta
turística entre Tarragona i Lleida
L’alcalde li exposa al seu homòleg de Lleida els avantatges de l’intercanvi
CEDIDA

Redacció

Grup de representants de les empreses premiades.

Deu empreses de l’AEQT
reconegudes amb premis Feique
La Federació Empresarial de la
Indústria Química Espanyola (Feique) va concedir aquest
dimarts, per desè any consecutiu, els Premis de Seguretat
Feique a trenta-sis empreses o
centres productius adherits a
Feique, que han comptabilitzat
un índex de «zero accidents»
durant el darrer any. Un total de
10 empreses de l’AEQT van ser
reconegudes en la cerimònia.
Quatre d’aquestes empreses
han guanyat el Premi Especial
de Seguretat Feique 2021, que
reconeix aquelles empreses de
més de 300 treballadors que
van registrar zero accidents
amb baixa durant l’any passat:
es tracta de Covestro, Dow Che-

mical Ibérica, Inovyn España i
Repsol Química. A més, aquestes mateixes quatre empreses,
i altres sis de l’AEQT, han estat
reconegudes amb el Premi de
Seguretat Feique 2021, que reconeix empreses o centres de
producció de més de 50 treballadors que van registrar un índex de freqüència general zero:
és a dir, que no van registrar
cap accident, amb o sense baixa, durant tot el 2021. Així, han
obtingut aquest reconeixement
les empreses Carburos Metálicos, Ercros, Grace Catalysts &
Materials, Sekisui Speciality
Chemicals Europe, Transformadora de Etileno (TDE) i Vopak Terquimsa.

L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, va proposar ahir l’engegada d’una ruta turística entre
les ciutats de Tarragona i Lleida.
Aquesta idea la va exposar en el
decurs de les Jornades DAFO,
en una conversa amb l’alcalde
de Lleida, Miquel Pueyo. Durant el diàleg, i a la pregunta de
com poden connectar-se més
les dues capitals, l’alcalde i regidor de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona va explicar
que «Tarragona i Lleida tenen
llaços històrics, tant gastronòmics, com paisatgístics o arquitectònics, que turísticament es
poden connectar amb la creació
de producte com, per exemple,
un camí o una ruta cicloturística que podria seguir el Camí de
Sant Jaume i que podria rebre
el nom de la Ruta de la Catalunya Nova». Sobre aquesta ruta,
l’alcalde de Tarragona va destacar el potencial del patrimoni
enològic i dels monestirs de la
Ruta del Cister: «Un camí que
uneix les dues capitals i que en
el seu recorregut ofereix gran
potencial cultural, enològic i

Fortuny declara al
jutjat per la denúncia
del càmping Las
Palmeras
El conseller de Serveis Centrals i Govern Obert, Jordi Fortuny, va acudir ahir a declarar
al Jutjat d’Instrucció número
2 de Tarragona per la denúncia del càmping Las Palmeras
de la platja Llarga. Fortuny va
respondre les preguntes que li
va realitzar el seu lletrat. L’empresa gestora, C de Barraquer
SA, acusa el regidor d’un presumpte delicte de prevaricació
en el cobrament de l’Impost
sobre Béns Immobles (IBI)
per la consideració fiscal de
les finques com a urbanes en
lloc de rústiques. Fonts municipals van assegurar que
en tot moment s’ha procedit
amb legalitat. Van afegir que
l’IBI és un impost on intervé
l’Estat fixant el valor cadastral,
i l’Ajuntament de Tarragona
només l’aplica.

Localitzen sana i
estàlvia la noia que va
desaparèixer dimecres
passat
Els Mossos d’Esquadra han
confirmat que han localitzat
sana i estàlvia a Estrella Do
Rego, la noia de 16 anys que va
desaparèixer dimecres passat
a Tarragona. La jove és veïna
de la Part Baixa de Tarragona i
viu amb el seu pare. La menor
va ser vista per última vegada
a l’estació de Cambrils, on va
acudir amb el seu germà de 13
anys per agafar el tren i anar
cap a Tarragona, ja que tots
dos estaven passant uns dies
a Cambrils, a casa de la seva
mare. Tots dos havien d’agafar
el tren de les 6.46 hores per
acudir al seu centre educatiu,
l’Escola El Carme, ubicada
al carrer del Mar de la ciutat,
però Estrella no hi va anar.
Ahir dimecres, la jove va ser
localitzada en bon estat a Barcelona.

Ballesteros presenta
el dia 16 el seu llibre
‘Demà, Tarragona’

Els alcaldes de Tarragona i Lleida, ahir, durant les jornades.

patrimonial», va afegir. Ricomà
va argumentar la proposta en el
convençiment que «el segle XXI
ha de ser el segle del transport
col·lectiu sostenible». «El model
ha de canviar absolutament»,
va continuar «i ha d’agafar protagonisme el tren, sempre pensant en un tren ràpid, eficient i

assequible econòmicament».
L’alcalde també va proposar
l’organització conjunta d’algun
esdeveniment esportiu, com
s’ha fet en altres territoris, per
generar sinergies. Miquel Pueyo
va defensar la instal·lació d’un
port sec a Lleida que connecti
amb el port de Tarragona.

L’exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, que va estar al capdavant de l’ajuntament entre
l’any 2007 i el 2019, presentarà
el 16 de juny el seu nou llibre
Demà, Tarragona. El teatre El
Magatzem serà l’escenari de
l’acte, que començarà a dos
quarts de set de la tarda. Les
persones que vulguin assistir
a la presentació del polític socialista han d’enviar un correu
electrònic a l’adreça gm.psc.
tarragona@tarragona.cat.
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M’agrada el toc de les campanes | Jordi
Casas | L'apunt | El Punt Avui
De petit, a Olot, i suposo que arreu del territori catòlic català, les campanes tocaven a l’àngelus.
Tres tocs abans de cadascuna de les quatre invocacions d’aquesta oració mariana. Al matí les
campanes m’acompanyaven fins a l’escola, al migdia em despertaven la gana, i al vespre
anunciaven la reunió familiar després d’un dia de feina. Fa anys que no toquen a l’àngelus. De
fet, els campanars el país s’han despersonalitzat per culpa de la mecanització. Celebro la
iniciativa de Sant Feliu de Pallerols de recuperar el toc manual i de promoure una escola de
campaners. No cal ser de missa per sentir familiaritat amb un so que ha creat comunitat i que fa
companyia des de fa segles.
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ta con un pequeño museo. En declaraciones a la cadena BBC, un
portavoz ministerial ensalzó el
hecho de que la escultura hubiese resistido el paso del tiempo durante más de cuatro milenios.
“Estos descubrimientos prueban
que Palestina procede de la antigua civilización cananea y que
nadie puede falsear su historia”,
enfatizó el responsable oficial.
Como todo Oriente Próximo,
Gaza es un multimilenario crisol
de culturas. Egipcios, griegos, romanos, bizantinos, árabes, mamelucos, turcos o británicos, entre otros, dejaron huella de su paso en sus arenosas tierras. Pero
fueron cananeos y filisteos, repetidamente citados en el Antiguo
Testamento, quienes le legaron
pedigrí bíblico. Es un territorio
donde la arqueología es un arma
cargada de pasado para la geopolítica, que esgrime los descubrimientos como prueba de presencia histórica.

Antecesora de Atenea

Un arqueólogo muestra la cabeza de Anat en el Museo Palacio de Qasal al Pasha en Gaza.

/ AHMED ZAKOT (GETTY)

La diosa del amor y de la
guerra reaparece en Gaza

Un movimiento
islamista
sensible al
patrimonio

Un agricultor palestino halla un busto de 4.500 años de
antigüedad mientras araba sus tierras cerca de la Franja

Hamás gobierna de facto la
Franja palestina desde 2007
tras derrocar por las armas
a la Administración de
Fatah, el partido nacionalista del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud
Abbas. El movimiento islamista muestra en los últimos tiempos cierto interés
por la preservación del
patrimonio histórico. Ha
paralizado construcciones
en un área donde se localizaron tumbas romanas y
ha permitido la reapertura
de una iglesia bizantina del
siglo V restaurada gracias a
donaciones internacionales.
Pero, hace apenas cinco
años, las autoridades locales autorizaron que quedaran arrasados por las excavadoras los restos de un
poblado cananeo para dar
paso a nuevas construcciones. Desde hace casi un
decenio se ignora además
el paradero de una efigie
en bronce del dios Apolo
de 1,8 metros de alto que
fue rescatada en aguas
cercanas a la Franja por
unos pescadores. Milicianos de las Brigadas de los
Mártires de Al Aqsa (brazo
armado de Hamás) se apoderaron del singular hallazgo, que había sido datado
en el siglo V antes de Cristo. El Ministerio de Turismo y Antigüedades se limitó a informar en 2013 que
se estaba trabajando en
su restauración.

JUAN CARLOS SANZ, Jan Yunis
Poco antes de que se conmemorara en mayo el aniversario del
último conflicto entre el ejército
de Israel y las milicias de Gaza,
un agricultor palestino encontró
por azar una cabeza de piedra
caliza que representa a la diosa
Anat de Canaán mientras araba
sus tierras en el sur de la Franja.
Coronada por una serpiente
—símbolo de fortaleza— la deidad encarnaba el amor, la belleza y la fertilidad, pero también la
guerra y la conquista, para los
cananeos, uno de los primeros
pueblos que habitaron Tierra
Santa. El hallazgo, datado en
unos 2.500 años antes de Cristo,
ha sido celebrado por los arqueólogos gazatíes como la confirmación del estratégico pasado histórico del enclave costero, en un
corredor que enlazó cunas de la
humanidad, entre los sucesivos
imperios egipcios y las florecientes ciudades Estado fenicias, en
el actual Líbano.
“Nuestros antepasados cananeos estaban aquí antes que los
israelitas”, se ufanaba el campesino beduino Nidal Abu Eid, de 43
años, en una plantación de tabaco de la aldea de Qarara, en el
municipio de Jan Yunis, al sureste de la Franja. A apenas 500 metros del lugar donde su hijo Ahmed, de 15 años, llamó su atención sobre un extraño objeto embarrado surgido bajo su azadón,

La escultura
representa a Anat
coronada con
una serpiente
Cananeos y filisteos
legaron el pedigrí
bíblico a la zona, un
crisol de culturas
La efigie se muestra
en el palacio
otomano de
Qasar al Pasha

se levanta un tramo de alto muro
de cemento con una torre de vigilancia, dentro la barrera de 65
kilómetros con la que Israel sella
el bloqueo de la Franja palestina
desde hace 15 años. Pronto se dio
cuenta de que habían encontrado algo importante.
Padre e hijo señalan con el dedo el terreno donde apareció el
busto de la diosa Anat. A su lado,
Zarban Abu Daher, de 67 años,
muktar o alcalde pedáneo, bendice con atuendo de jeque beduino
un hallazgo que ha traído la fama a su aldea a través de los canales árabes Al Jazeera (Qatar) o
Al Manar (Líbano). “Cuando limpiamos el objeto, nos sorprendieron las irisaciones que tenía al
sol. Ni por un momento pensamos en quedarnos con este tesoro”, jura por su honor el campesino. “Lo entregamos en un depósito de Qarara que cuenta ya con
500 objetos arqueológicos, aunque este es sin duda el más valioso. Fue como una fiesta en nuestra comunidad”, relata lleno de
orgullo.
El inusualmente bien conservado hallazgo de la Edad de Bronce, de 22 centímetros de altura,
fue presentado al público por el
Ministerio de Cultura y Antigüedades palestino (controlado en el
enclave mediterráneo por el movimiento islamista Hamás) en el
palacio otomano de Qasar al Pasha, en la capital gazatí, que cuen-

Israel conserva en Beit Shemesh,
en la provincia de Jerusalén,
cientos de miles de objetos antiguos localizados en su territorio
desde su fundación como Estado,
hace 74 años. Los hallazgos procedentes de excavaciones anteriores se encuentran, en términos generales, en el Museo Rockefeller, construido durante el
Mandato británico (1922-1948)
en Jerusalén Este (ocupado por
Israel desde 1967 y anexionado
en 1980). Los restos procedentes
de Cisjordania, también bajo ocupación israelí desde hace más de
medio siglo, se trasladan a un almacén próximo al asentamiento
judío de Maale Adumin, al este
de Jerusalén.
La diosa egipcia y cananea
Anat es vista como antecesora de
Atenea, también deidad de la guerra y, en la tradición greco-latina,
de la sabiduría. A la rareza del
hallazgo de su imagen en piedra
caliza en un bancal del sur de
Gaza, se suma la escasez de representaciones de deidades de
Canaán que hayan llegado hasta
el presente. La civilización de los
cananeos se extendió entre el Mediterráneo y el río Jordán (hoy
bajo control de Israel) y por el
creciente fértil de las actuales Siria y Jordania. En gran medida,
conforma la tierra prometida al
pueblo judío descrita en la Biblia.
Para el sionismo religioso, la promesa del libro sagrado equivale a
un título de propiedad.
Hacinados en una banda litoral de 365 kilómetros cuadrados
—similar a la minúscula Malta—,
más de dos millones de gazatíes
se desesperan después de tres
lustros de bloqueo y cuatro guerras con Israel. Con una tasa de
desempleo que ronda el 50%
(70% para los jóvenes), nueve de
cada diez acuíferos contaminados y continuos apagones eléctricos, la ONU lleva tiempo augurando que el enclave palestino
va camino de convertirse en un
territorio inhabitable. La inesperada aparición de la cabeza de la
hermosa y temible Anat en el
huerto del beduino Abu Eid, a un
tiro de piedra de la mirilla de los
francotiradores israelíes parece
“un pequeño milagro”, confiesa
el descubridor de los restos de la
diosa del amor y la guerra mientras ofrece una taza de té al visitante.
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Samuel Fabra defensa una praxi cristiana
dirigida a reconstruir el món | Catalunya
Religió
(Cristianisme Segle XXI) En doble sessió, telemàtica i presencial, al Saló d’Actes de
Cristianisme i Justícia, aquest dissabte s’ha celebrat la darrera sessió d’Espai Obert sota el títol
‘Quina és la nostra praxi cristiana avui’. Una sessió a càrrec del metge Samuel Fabra, llicenciat
en Ciències religioses i professor de l’ISCREB, que forma part del cicle d’enguany, ‘Utopia de
l’Evangeli. De quin Déu parlem?’ que promou Cristianisme al segle XXI.
El ponent s’ha presentat com a protestant de tercera generació, pel que fa a la creença, metge i
expert en ciències religioses des de la banda professional i avi de vuit nets en l’aspecte familiar,
l’experiència que més el satisfeia.
Fabra va dividir la intervenció en tres apartats: Què s’entén per ‘cristià’? Què s’ha d’entendre per
‘avui’? I què per ‘praxi’?
En el primer apartat ha ofert diferents definicions del que vol dir ser cristià, des del fet de
pertànyer a una religió abrahàmica monoteista que pivota a l’entorn dels ensenyaments de
Jesús, acceptant-lo com a messies i com a segona persona trinitària, passant per una concepció
religiosa que implicaria estar batejat per una església cristiana fins a persona relacionada amb
el cristianisme en general.
Des del punt de vista postmodern s’ha referit al relat del boig de La gaia ciència (1882), de
Nietzsche, que es demana on és Déu, on s’ha amagat i acaba dient que “vosaltres i jo l’hem
mort”, de manera que considera la humanitat assassina de Déu i es demana en quina aigua li
caldrà purificar-se d’aquest deïcidi vist que ha mort al nostre lloc. Nietzsche, de fet, considera
que ha vingut massa d’hora per dir el que diu, i que encara no hauria arribat la seva època.
Dit això, el ponent ha dit que si hagués de fer una definició ell, recorreria a Tomàs i els seus
dubtes (Jn 20,24ss), quan Jesús li diu que no ha de ser incrèdul sinó creient i lloa els que creuen
sense haver vist. Per a Fabra creure no és entendre ni haver vist, sinó una adhesió fidel i
confiada, malgrat que el dubte sigui indestriable de la fe i resulti una companyia incòmoda
Ho va ser també en la vida d’un personatge bíblic com Job i de Jesús, capaç de demanar a Déu
comptes (“Per què m’has abandonat?”) i de confiar-hi plenament (“En les teves mans confio el
meu esperit”). El dubte pot paralitzar, però també dur al desarmament total i a la confiança plena
com en el cas de Tomàs que acaba confessant Jesús com a “Senyor meu i Déu meu”. Com deia
Chesterton: “Una fe sense dubtes és una fe dubtosa”.
Arribat aquí ha explicitat la seva comprensió de la sola fides paulina (Ga 3,11) en relació al
profeta Habacuc (2,4), afirmant que, per a ell, la fe té dos element relacionats entre si com són el
convenciment en la comprensió i propagació de la Bona Nova i el compromís a fer-ho possible
que equival a la fidelitat.
En aquest sentit, en referència a la intervenció de la doctora Begoña Román en l’anterior Espai
Obert, que distingia entre ètica del convenciment i ètica de la responsabilitat, ha separat una fe

del convenciment (centrípeta i individual) d’una fe de la responsabilitat (centrífuga i dirigida a
l’altre).
En el segon bloc ha definit ‘avui’ com allò que passa i és demà. Per tant, la reflexió de l’avui ha
de ser sobre el futur i sobre el nostre compromís. Com deia K. Barth, el cristià, per donar
testimoni del que és, ha de dur, en una mà, la Bíblia i, en l’altra, el diari. Fer una llista dels mals
actuals que cal millorar seria inesgotable: guerra, fam, pobres, refugiats, morts al Mediterrani,
violències, imposicions identitàries... Una seva neta de vuit anys li va donar una mena de síntesi:
“Estem contaminant, és a dir, estem destruint en comptes de construir”.
I ha abordat el tercer apartat sobre la praxi. És obvi que totes les esglésies cristianes fan coses. I
que totes tenen realitzacions per estar-ne molt orgulloses i, d’altres, per avergonyir-les. Ha
recordat també la radicalitat de Cobo del darrer Espai Obert sobre el manament d’estimar
l’enemic (Mt 5,43-48). Ell ho canviava per “estimar aquells amb qui ens hem enemistat”. I ens
enemistem per molts motius: rancor, antipatia, ressentiment, odi, oposició, etc.
Per a ell, es pot practicar l’amor als enemistats, però tampoc no és fàcil. Es pot donar el cas
d’una comunitat en què no s’imposi la diferència de gènere i hi hagi qui no accepti els
homosexuals. Fins i tot dins la comunitat de creients en Jesús hi pot haver distanciaments entre
conservadors i progressistes, per exemple. Ningú no pot pretendre formar part d’una comunitat o
poble escollit.
Parlant de praxi, ha dit que potser ha arribat l’hora d’un cristianisme sense religió com augurava
Dietrich Bonhoeffer, de qui el ponent ha esmentat dos llibres, El preu de la gràcia i Cartes des
de la presó. Això per insistir que, en Jesucrist, Déu i el món es reconcilien i que no entenia la fe
sense lligar-la responsablement a l’altre. La praxi cristiana no es dirigeix a destruir el món sinó a
reconstruir-lo, ha defensat.
La xerrada va donar peu a un debat curt però intens, en el qual va tornar a sortir la faula
nietzscheana del boig, el problema de la fe sense obres com el d’obres sense fe –simple
problema terminològic, va dir–, la relació entre fe i responsabilitat, el tema de l’amor als que
creuen de manera diferent de la nostra i el tema de l’esperança. Sobre l’esperança, el
conferenciant l’ha basat en la teologia de Moltmann, convençut que, encara que no sapiguem
com, les coses acabaran bé. Malgrat les dificultats en la transmissió de la fe –ha dit– si Jesús
ens fos a prop ens donaria un copet a l’espatlla.
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El muntatge de l'orgue de la Seu encara la
recta final | NacióManresa
Amb
bastida
per arribar amunt i
matalassos
per fer jaure els tubs sense malmetre'ls. Tubs de fusta i metàl·lics, caixes i eines,
més de 1.500 peces desmuntades
. Fa setmanes que el mestre
Carlos M. Álvarez
i els operaris del seu taller treballen a la
basílica Santa Maria de la Seu
en el muntatge i posta a punt de l'
orgue del cor de Catalunya
després d'haver-lo restaurat i ampliat durant 14 mesos a les seves instal·lacions de
Villel
, a la demarcació de
Terol
.
La
part instrumental
del majestuós orgue ja està instal·lada i bona part dels tubs, sobretot els més voluminosos i els
externs de fusta, també. Durant les properes setmanes, el mestre i els seus operaris acabaran
d'instal·lar els tubs més petits, les peces de la coberta que ara estan desmuntades per facilitar el
treball a l'interior de l'aparell
i tots els elements decoratius de l'instrument.
Quan l'orgue estigui totalment armat vindrà la part "més minuciosa", segons ha explicat Álvarez
a

NacióManresa
, quan caldrà ajustar un a un els tubs i les peces segons la seva sonoritat per obtenir un
conjunt musicalment harmònic
d'acord amb el seu emplaçament final a la
Seu
. És previst que aquest procés d'"estrés" instrumental duri dos mesos. Aquesta és una tasca que
no es pot avançar amb els elements desmuntats al taller de Terol perquè depèn gairebé
totalment de l'entorn i el ressò d'on ha de quedar fix l'instrument.
Els treballs d'instal·lació i muntatge de l'orgue del cor de Catalunya a l'esquena de l'altar de la
basílica segueixen el calendari previst i l'
instrument podrà ser beneït
durant la primera quinzena d'agost.

Un orgue amb història
L'orgue es va fabricar el 1922 i estava muntat a
Montserrat
sobre un disseny de
Silvio Puccinia
, però l'abadia se'n va haver de desprendre per unes obres i la Seu de Manresa el va comprar el
1957 i va adaptar l'instrument sota modificacions aplicades de
Gabriel Blancafort
i altres que es van fer posteriorment.
L'empresa d'organers ja portava quatre anys fent modificacions sobre l'orgue, però finalment, un
grup de ciutadans vinculats a la basílica va engegar a finals de 2020 una campanya per recaptar
els
300.000 euros
que es necessitaven per restaurar-lo tant per fora, com per dins, la part més important. Des de
llavors, a banda de recaptar aportacions de particulars i empreses, la comissió ha organitzat
diversos
concerts
per arribar a aquesta xifra.
L'empresa, d'acord amb la

parròquia
i l'organista de la Seu va optar per engrandir l'instrument, fer un
instrument acompanyant
, un
instrument litúrgic
, però que al mateix temps "en les grans celebracions es faci notar", va explicar Álvarez el dia
que el desmuntaven. L'orgue resultant
augmenta en més de 400 tubs
els que tenia, en
set registres
, amb una
secció de trompeteria
prou important que no tenia, i s'ha fet la divisió dels
tres cossos sonors
.

La restauració
El mes de desembre de 2020 es va presentar la campanya
Restaurem l'orgue del cor de Catalunya
amb el propòsit de millorar les condicions de l'orgue de la basílica Santa Maria de la Seu de
Manresa, restaurar-lo i ampliar-lo per aconseguir una millor sonoritat dins del temple.
El gener de 2021, l'orgue es va desmuntar i traslladar al Taller de Carlos M. Álvarez. Tal i com
estava previst, durant 14 mesos s'ha treballat en la restauració i ampliació de l'instrument, procés
que ha inclòs
el muntatge i el desmuntatge
de l'instrument al taller de Terol. Tot i que l'instrument es va restaurar al Taller de Carlos M.
Álvarez, les tasques han continuat amb el trasllat fins a la basílica Santa Maria de la Seu de
Manresa, per tornar-lo a muntar i harmonitzar.
El passat mes de març es va
sanejar la paret de l'absis
de la Seu per evitar despreniments dels carreus del temple i, així, garantir la seguretat de

l'instrument. Des de després de Setmana Santa, la setmana del 18 d'abril, l'orgue es va
començar a muntar al temple i, posteriorment, s'iniciarà la fase anomenada "de rodatge", que
tindrà uns dos mesos de durada, i que serveix per a que l'orgue "es faci seu" l'espai on quedarà
instal·lat definitivament.
Finalment, la primera quinzena d'agost es beneirà l'instrument per donar-li la benvinguda i el
vist-i-plau perquè pugui desenvolupar les seves
funcions litúrgica i cultural
. Un cop beneït, l'instrument ja es podrà tocar habitualment tant a les celebracions com en
concerts.

La campanya de col·laboració
Durant els mesos de restauració, la Comissió de l'orgue del cor de Catalunya ha proposat
diverses activitats de difusió cultural i musical per donar a conèixer la campanya i
fomentar la col·laboració ciutadana
en tot el procés.
Entre les activitats organitzades destaquen la conferència sobre l'orgue a càrrec de
Marcel Martínez
, organista i assessor de la Comissió, els concerts d'
Arlet
,
Joan Ferrer
i
Júlia Garrido
,
Liliana Navarrete
,
Trio Axié
, la
Unió Musical del Bages
i l'
Orfeó Manresà
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El Museu Tàrrega Urgell programa tres xerrades sobre els 350 anys de
la construcció del temple
El Museu Tàrrega Urgell organitza un cicle de conferències que constarà de tres xerrades dedicades als 350 anys de la construcció de l'Església
Parroquial de Santa Maria de l'Alba. Totes les xerrades se celebraran a les Sales Nobles del Museu a les 19.00 hores.
El cicle començarà el 2 de juny a càrrec del doctor en Història, professor associat de la Universitat de Lleida i membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts
de Sant Jordi, Albert Velasco. La següent convocatòria és el 9 de juny i s'explicarà la reconstrucció del temple medieval a càrrec de la doctora en
Història de l'Art i professora de la UAB, Maria Garganté. L'última activitat és el 16 de juny a càrrec del pintor targarí Josep Minguell, qui analitzarà el
vincle entre la pintura mural al fresc i l'arquitectura barroca i desglossarà el sentit dels frescos pintats a l'edifici pel seu pare, Jaume Minguell Miret i el
mateix autor.

Cartell Conferències Museu Tàrrega-Urgell ©AjTàrrega

Esfondrament de l'Església de Santa Maria de l'Alba
El 14 de febrer de 1672 es va esfondrar el campanar de l'església parroquial (d'estil romànic i més petita), que va quedar greument afectada. En primera
instància s'acordà d'adobar immediatament la capella de les Santes Espines, clausurar mitjançant pedra i calç un armari de la sagristia, apuntalar el conjunt
de l'edifici, tancar l'arcada restant davant de la rectoria, tapar tots els buits susceptibles de causar danys majors i reforçar la cantonada de l'església propera
a l'escala del campanar, mentre es debatia la resolució que calia emprendre. La solució va ser edificar un nou temple, dissenyar per ser fra Josep de la
Concepció, conegut amb el sobrenom d'El Tracista.
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Ecosol alerta de l’increment d’usuaris amb
titulació universitària i de FP - Diari de
Girona
Ecosol, l'empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Girona, ha impulsat l'ocupació de
188 persones durant el 2021. El perfil d'usuaris, alerta la gerent, Anna Güell, ha començat a
canviar. I és que tot i que el 64% dels treballadors no disposa d'estudis i el 24% ha obtingut la
certificació d'ESO, el 8% ja ha cursat un cicle formatiu i el 4% té formació universitària. «Abans
no teníem ningú amb aquest nivell de formació, ara cada vegada hi ha més persones amb
estudis superiors que necessiten passar per un procés de reinserció després de patir una
situació d'exclusió», lamenta.
Per franges d’edat, detalla que el gruix de demanda es concentra en dos perfils «especialment
complexes». D’una banda, els joves que pateixen una «dificultat important d’accés a la primera
ocupació», que representen el 43% dels treballadors. I de l’altra, han detectat un «increment
important» de persones que superen l’edat de jubilació, però no tenen els anys de cotització
suficients «ni altres vies» i es veuen obligats a seguir treballant, un perfil que representa el 25%.
A més, posa l’accent en l’increment de persones sense llar, que ja són el 7% dels treballadors,
la mateixa xifra que els usuaris que estan ocupant habitatges. El gruix dels treballadors
d’Ecosol, en concret el 44%, viuen en lloguers «precaris» i alerta que «només» el 6% disposa
d’un «habitatge estable».
Del total d'usuaris, el 37% treballa al taller de muntatge i reparació de bicicletes; el 30% ho fa en
l'àmbit de la neteja i el manteniment integral d'edificis; el 13% al servei de missatgeria
sostenible; l'11% treballa en centres de distribució d'aliments i la resta, en espais de
col·laboració amb l'administració pública, des de l'hostaleria a la confecció.
A més, la gerent d’Ecosol sosté que la pandèmia ha comportat un increment de la demanda, a
partir d’on han rebut més de 300 sol·licituds per cobrir 188 llocs de treball.
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Montserrat obre una exposició dedicada a
l'entronització de la Mare de Déu |
Catalunya Religió
(Abadia de Montserrat) Amb motiu del 75è aniversari de l'entronització de la Mare de Déu de
Montserrat, l'abadia ha obert una nova exposició sobre aquest esdeveniment. Es pot veure al
Saló de Sant Jordi de l'Hotel Abat Cisneros de Montserrat fins el 31 de desembre. La mostra
consta de documents gràfics i materials de l'època de l'entronització.
L'exposició vol ser un record i un reconeixement a “la generació d'homes i de dones que, units
per l'amor a la Mare de Déu, van ser capaços de superar les dificultats d'una dura i trista
postguerra”, expliquen des de l'Abadia de Montserrat. La col·locació de la imatge al nou tron de
plata va ser “un acte multitudinari i de consens”.
L'exposició és d'entrada lliure i es pot visitar cada dia de 9:00 h a 21:00 h.
Símbol d'espiritualitat i cultura
L’entronització, que va tenir lloc el 27 d’abril de 1947 enmig d’un gran fervor popular, va ser
possible gràcies a la iniciativa de l'abat Aureli M. Escarré, del monjo Adalbert Franquesa i de
la Comissió Abat Oliba, que conjuntament van saber canalitzar la participació de milers i milers
de catalans en aquest projecte. Després d’aquella fita, Montserrat tornava a ser símbol
d’espiritualitat, de catalanitat i de cultura per a tot un poble.
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Cristianisme i Justícia homenatja Tere
Iribarren amb un recull de les seves
reflexions | Catalunya Religió
(Cristianisme i Justícia) Pinceladas és el nou llibre que ha presentat el centre d'estudis
Cristianisme i Justícia en homenatge a Tere Iribarren, religiosa del sagrat cor de Jesús. Es
tracta d'un recull dels seus articles publicats al blog del centre d'estudis en la darrera dècada.
Amb aquesta publicació, Cristianisme i Justícia reconeix i agraeix la tasca duta a terme al centre
per Iribarren, així com per la seva trajectòria dedicada sobretot al món de l'educació.
A l’acte celebrat aquest dilluns hi han participat diverses persones que han treballat estretament
amb la religiosa a Cristianisme i Justícia i s’ha pogut comprovar com, als seus 87 anys, manté la
seva capacitat de relació i connexió, com destaca la seva companya religiosa Pilar Herran al
pròleg del llibre: “Moltes vegades l'he sentit dir: 'Si col·loqués una cadira a plaça Catalunya,
la tindria ocupada tot el dia'”.
El llibre que ara es presenta és un repàs als temes que l’han preocupat i sobre els que ha
reflexionat al llarg d’aquests anys. Són escrits directes, contundents i molt propers, que neixen
d’una notícia llegida al diari, l’observació d’una imatge o una conversa quotidiana. A través
Iribarren parla de pedagogia, migracions, infància, política, teologia, violència, feminisme o
desigualtat, entre moltes altres qüestions que marquen dia a dia tant l’actualitat com la vida de
moltes persones.
De tots aquests textos es desprèn la seva amplitud de mires i el seu tarannà progressista. Així
ho destacava Carme Torres. Al llibre també s'hi reconeix una constant de la religiosa. Adverteix
que, per molt elevades que siguin les reflexions i per molta teologia o anàlisi social que es faci,
s’ha de pensar sempre des de les fronteres, com recull Xavi Casanovas, director de
Cristianisme i Justícia entre 2014 i 2021, al preàmbul del llibre.
Per la seva banda, Salvador Busquets, actualment director de Càritas de Barcelona, que ha
participat en l’acte de presentació del llibre, l’ha definit com una persona “pícara, alegre i
intel·ligent” i que sempre treballa de forma persistent per solucionar els problemes sense
conflictes, buscant alternatives.
L’acte ha acabat amb un diàleg entre la mateixa Tere Iribarren i l’actual responsable de l’àrea
teològica de Cristianisme i Justícia, Manu Andueza, que ha servit per evocar moments viscuts
al centre i recordar moltes persones estimades.
“De la Tere hem après la capacitat de cuidar-nos entre nosaltres”
Nascuda el 1934 a Murchante, Navarra, va entrar com a religiosa als 20 anys. L’any 1962 va
viatjar a Roma per completar la seva formació religiosa i connecta amb els aires del Concili
Vaticà II i els corrents d’apertura de la vida religiosa. El gruix de la seva tasca en l’àmbit de
l’educació l’ha portat a terme al col·legi del Sagrat Cor del carrer Diputació de Barcelona, on ha
estat directora durant molts anys.
Amb àmplia formació en filosofia i també posteriorment en teologia, a Cristianisme i Justícia ha

trobat l’espai on compartir i posar en pràctica una de les seves conviccions fermes: el treball per
la justícia que brolla de la fe. I s’hi ha entregat a fons en la gestió d’actes o en l'impuls de
projectes. També tenint cura de l’equip, com ha destacat Sonia Herrera, editora del blog, “de la
Tere hem après la capacitat de cuidar-nos entre nosaltres”.
Ho ha fet durant tot aquest temps barrejant profunditat i rigor amb senzillesa i familiaritat, com
destaca Llorenç Puig, jesuïta i un dels directors de Cristianisme i Justícia que ha comptat amb
Iribarren al seu costat.
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Caminando por las ermitas de Montserrat
* La autora forma parte de la comunidad de lectores de La Vanguardia
La geografía catalana nos brinda la oportunidad de conocer varios monasterios, como el de
Santa Maria de Montserrat. Ubicado en la montaña que le da nombre.
Montserrat, en 1409, se convirtió en una abadía independiente y, años más tarde, en un centro
cultural reconocido, donde de su escuela de música surgieron importantes compositores, como
Ireneu Segarra Malla.
Este lugar es uno de los símbolos de Catalunya, visitado y admirado por creyentes, turistas y los
amantes del senderismo, los entornos naturales y el patrimonio cultural.

Ampliar
Macizo de Montserrat.
Meritxell Vinuesa López
Para aquellos que conocemos este espacio como los que no, podemos redescubrirlo o
descubrirlo, mediante la ruta de las 13 ermitas, protagonista de este reportaje en Las Fotos de
los Lectores de La Vanguardia.

Es una ruta circular. Parte del monasterio y sube hasta la cima de Sant
Jeroni
Las 13 ermitas

De Sant Miquel a Santa Anna
Las 13 ermitas que conforman esta ruta son: Sant Miquel, Sant Jaume, Sant Joan, Santa
Caterina, Sant Onofre, Santa Magdalena, Sant Jeroni, Sant Antoni, Sant Salvador, Sant Bernat,
Santísima Trinidad, Sant Dimes y Santa Anna.
Se recorre alrededor de 15 kilómetros, más de 6 horas, en las que encontramos muchas subidas
y bajadas, presentando en ocasiones una dificultad exigente.

Cada una de las ermitas merece sin duda una mención detallada, pero me centraré en las que
me resultaron más especiales: Sant Salvador y Sant Antoni.
La pequeña ermita de Sant Salvador se caracteriza por encontrarse encastrada en la roca,
formando una auténtica cueva. Contiguo a ella encontramos un pozo.

Ampliar
Ermita de Sant Salvador.
Meritxell Vinuesa López
Siguiendo la senda nos conduce a la ermita de Sant Antoni. Hay una esplanada para poderse
sentar y disfrutar de las fantásticas vistas al Cavall Bernat. Para los escaladores esta aguja es
una cima imprescindible.

Ampliar
Vistas desde la ermita de Sant Antoni.
Meritxell Vinuesa López
Continuamos la marcha para llegar a la cima de Sant Jeroni, a 1.236 metros de altitud, con
vistas a 360 grados.

Consejos

¿Cuándo es mejor realizar esta ruta?
Para disfrutar de esta combinación, entorno natural con patrimonio cultural, os recomiendo evitar
los meses de calor, ir equipado o equipada con un calzado cómodo, llevar agua y comida, e
informarse detalladamente de la ruta antes de realizarla.

Ampliar
Ofrendas de velas.
Meritxell Vinuesa López
Lee también

¡Participa!

¿Quieres mostrar tus fotografías?
Los interesados en participar en Las Fotos de los Lectores tan solo deben escribir un email a la
dirección de correo de nuestra sección de Participación (participacion@lavanguardia.es)
adjuntando la fotografía, explicando detalles de cómo y dónde fue tomada y aportando los datos
del autor para la firma de la imagen. Es importante indicar en el asunto del correo: ´Fotos de los
Lectores´.
■ ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN LA COMUNIDAD DE LA VANGUARDIA?
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Estrenen una obra de teatre que s'inspira en
la història d'amor de l'exbisbe de Solsona,
Xavier Novell | NacióBerguedà
La vida de l'exbisbe de Solsona,
Xavier Novell
, arribarà al teatre de la mà de la companyia solsonina
Lacetania Teatre
. El grup ha creat l'espectacle 'Lo del Bisbe', que s'estrenarà a la sala Tatrau de Solsona el dia
11 de juny i es podrà veure durant dos caps de setmana. Es tracta d'un text que es mou entre el
drama i la comèdia i que reconstrueix la història d'amor entre Novell i l'escriptora de novel·la
eròtica Sílvia Caballol. El director de l'obra, Aleix Albareda, ha explicat a que l'espectacle s'ha
fet
"amb tot el respecte"
cap a Novell i Caballol i relata que és "una història d'amor convertida en obra de teatre". Tot i
que l'argument es basa en la història real, bona part de l'obra és de ficció.
Albareda diu que la idea de crear aquest espectacle va sorgir arran de tot el
rebombori
que es va generar quan Novell va anunciar que deixava el càrrec per amor. "En aquell moment
vaig pensar que era un senyor molt valent perquè l'amor ha guanyat davant de tot el que tenia",
relata el director de l'espectacle. Albareda deixa clar que el muntatge s'ha fet "amb tot el
respecte" cap als dos protagonistes i fa èmfasi en el
factor humà de la història
. A més, fa un pas més enllà i planteja una reflexió: què passa quan un bisbe s'enamora? Quins
dilemes interns se li plantegen?
L'espectacle presenta moltes
escenes de comèdia
com ara un moment en què el Vaticà envia un delegat del Papa a Solsona per fer un exorcisme
a Novell. "Creuen que aquest senyor i l'escriptora Sílvia Caballol estan posseïts pel dimoni i, per
tant, se'ls ha de treure el dimoni de dins mitjançant l'exorcisme", relata Albareda.
La companyia ha posat en coneixement de la iniciativa
als protagonistes reals

de la història -Novell i Caballol-, però Albareda explica que no han rebut cap 'feedback'. "Sabem
que ho saben, però no tenim cap resposta", explica.
L'obra està interpretada per 8 actors amateurs -7 homes i una dona- del grup Lacetània Teatre,
una companyia de Solsona que enguany compleix 40 anys. Han programat quatre funcions
durant dos caps de setmana (11 i 12 i 18 i 19 de juny).
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El Mag Lari crea un ‘scape room’
tenebrós a una casa del segle XVI
L’espai acull la seva col·lecció d’objectes de Michael Jackson
El Mag Lari va adquirir
l’antiga casa de Cal
Tarragona de Castellserà
l’any 2018 per convertir-la
en residencia i al mateix
temps per obrir-la al
públic i poder mostrar la
seva col·lecció particular
dedicada a Michael Jackson.
Castellserà
JOSEP ANTON PÉREZ
L’edifici, que data del segle XVI,
estava plena de màgia, de secrets,
d’objectes i estances sorprenents
que Lari ha anat descobrint a poc
a poc i ara vol compartir amb el
públic amb el nom de La Casa
dels Àngels. El popular mag ha
recopilat un seguit d’històries
documentades i algunes llegendes que són el fil conductor de la
visita, amb protagonistes com el
Sant Greal, Felip V, Pau Casals, o
Francina Redorta, coneguda com
La Bruixa de Menàrguens.
Sobre aquest argument, Lari
ha desplegat una mena d’escape
room amb unes pistes que el públic haurà de seguir fins a trobar
el Sant Greal, a la vegada que pot
recórrer les estances. La visita es
completa amb un espectacle a
la sala Petit Llantiol, el cafè teatre on va començar la seva trajectòria professional, on es faran
representacions familiars. I la cirereta és el recull d’objectes de
Michael Jackson que ha col·leccionat durant anys. S’exposen
300 d’un total de 1.000 que té el
mag i destaquen elements com
cabells del cantant nord-americà,
discs d’or, o peces de vestuari.

FOTO: Josep Anton Pérez / Els visitants podran fer un recorregut d’una hora per la casa, on hauran de seguir pistes fins a trobar el Sant Greal

FOTO: J.A. Pérez / La visita també inclou un espectacle de màgia

Montserrat Torrent, ‘la dama
de l’orgue’, actua amb 96
anys al Santuari del Miracle
La cinquena edició del Festival Espurnes Barroques, que combina
música, patrimoni i gastronomia
a la Catalunya Central, farà parada aquest cap de setmana al Solsonès i a la Segarra. Montserrat
Torrent, la dama de l’orgue, serà
als seus 96 anys una de les grans
protagonistes. Divendres (20.30
hores) al Santuari del Miracle a
Riner es farà una conferència so-

bre ella i tocarà l’orgue més antic
de Catalunya. El dissabte (11.30
hores) oferirà una proposta al voltant d’obres d’organistes cecs que
interpretarà a l’emblemàtic orgue de Sant Llorenç de Morunys.
D’altra banda, diumenge (11.30)
a l’Obra de Fluvià de Guissona,
un palau episcopal construït per
maçons francesos al segle XVI,
s’hi podrà gaudir de la música

que, un segle més tard, escoltava
Lluís XIV, el Rei Sol, als seus palaus. Les satires, un grup format
per un clavicèmbal i tres violes de
gamba, interpretaran música de
Couperin el gran al costat d’obres
d’artistes amb diversitat funcional de la Fundació Josep Santacreu. A la tarda (18.30), davant
del convent de Sant Guim de la
Rabassa de Sant Guim de Freixenet, un antic convent jesuïta, un
grup de 21 intèrprets bolivians,
l’Ensamble Moxos, hereu directe
de les reduccions jesuítiques del
segle XVIII, i que interpreta repertori d’arrel europea fusionat amb
ritmes i instruments indígenes.

FOTO: J.A. Pérez / Una de les estances de ‘La Casa dels Àngels’

Conferència sobre
la ‘Cinquena’
de Mahler amb
Màrius Bernadó

Sis alumnes de
música de Lleida,
al festival Europeu
de Luxemburg

L’Auditori Enric Granados acull
avui (19.00 hores) la conferència De l’abisme de la mort a la
plenitud de la vida: la Cinquena
de Mahler, a càrrec del professor de la Universitat de Lleida
Màrius Bernadó, que parlarà
d’aquesta obra cabdal abans
del concert que se celebrarà
diumenge amb l’Orquestra
Simfònica del Gran Teatre del
Liceu de Barcelona.

Sis alumnes d’escoles de música lleidatanes van formar part
de la delegació catalana al 14è
Festival Europeu de Joves Músics, celebrat a Luxemburg. Per
part de l’Escola de música de
les Garrigues: Clàudia Fandós
(cor), Maria Martí (cor), Núria
Cornudella (cor) i Genís Sans
(cobla); i del Conservatori de
Lleida Elena Gasós (cor) i Maria
Llobera (cor).
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Una nova publicació dona a conèixer la vida
i testimoni de Pere Tarrés | Catalunya
Religió
(Fundació Pere Tarrés) Per què una facultat universitària, un centre de formació, una xarxa de
cases de colònies i centenars de serveis socials i educatius porten el nom de Pere Tarrés? Qui
era aquesta persona que dona nom a la Fundació? Amb motiu de la commemoració del seu
naixement, la Fundació Pere Tarrés ha publicat Pere Tarrés: la seva vida, testimoni i vincle amb
la Fundació Pere Tarrés, una publicació que dona a conèixer la seva vida, la seva obra i ajuda a
entendre perquè l’entitat porta el seu nom.
La publicació repassa la vida de Pere Tarrés, des del seu naixement el 30 de maig de 1905 fins
a la seva mort 45 anys més tard. Aborda la seva infància a Manresa, la seva adolescència com a
estudiant de medicina i l’etapa adulta, on s’evidencia la seva implicació amb els col·lectius més
desafavorits, el seu compromís amb el lleure educatiu, el seu paper durant la Guerra Civil
Espanyola i la seva vocació sacerdotal.
Totes aquestes etapes tenen en comú la seva voluntat social. Així doncs, la seva petjada en el
món social va ser tan significativa que Tarrés ha transcendit fins al dia d’avui com una persona
que es va lliurar al servei de les persones en risc d’exclusió social, a l’educació i a
l’evangelització dels més joves.
El llibre es tanca amb un tercer bloc que destaca, més enllà de la vocació educativa i social de
Pere Tarrés, la seva voluntat espiritual i la seva encarnació en els ideals que mouen a la
Fundació, com el personalisme, és a dir, la ferma creença que tot individu està cridat a viure una
vida digna i que té uns drets inalienables, l’atenció centrada en la persona i l’optimisme
antropològic: la convicció que les experiències personals, encara que siguin no desitjades i
incloguin dolor, fracàs, solitud o malaltia fan créixer com a persones a qui les viuen.
El llibre conclou que la tasca de la Fundació Pere Tarrés no hagués estat possible sense el beat
Pere Tarrés, que ha inspirat l’esperit i les activitats de l’entitat, que també formen part del seu
llegat.
Aquests tres pilars queden reflectits al llarg del llibre, que explica les diferents activitats que duu
a terme l’entitat i estableix el vincle amb la tasca que va portar a terme Pere Tarrés al llarg de la
seva vida. L’esperit que aquest metge amb vocació social va difondre entre els joves es
perpetua amb les activitats que realitza el Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans
(MCECC) i els seus monitors i monitores, i es referma amb els nombrosos programes educatius i
socials que desenvolupa la Fundació Pere Tarrés.
La tasca de Pere Tarrés com a metge dels més vulnerables es reflecteix amb les iniciatives de la
Xarxa de Centres Socioeducatius (XaCS) de la Fundació Pere Tarrés que atenen a infants en
situació de risc social.
Per últim, la voluntat educativa de Tarrés també es materialitza amb la Facultat d’Educació
Social i Treball Pere Tarrés-URL i amb el Centre de Formació, Consultoria i Estudis de l’entitat,
que busquen formar professionals socials que contribueixin a la construcció d’un món millor.
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El capellà Carlos Fuentes trasllada el plató
al Teatre Principal per celebrar el programa
2.000 | NacióSabadell
Queremos escuchar
,
Queremos opinar
,
Ara i aquí
i
Catalunya Opina
. Són les diferents versions dels
espais televisius
de debat conduïts pel
capellà sabadellenc Carlos Fuentes
. Aquesta temporada ho fa amb
Opinacat
a 8tv i ha assolit els
2.000 programes
d'aquest format i ho ha celebrat a la ciutat on diu missa, al
Teatre Principal
.
Aquest dimarts l'equipament cultural s'ha
transformat en un plató
pel qual han desfilat tota mena de personalitats. El mateix Fuentes ha admès que en un "teatre
he fet alguna coseta, però un programa com aquest, no". Noms com el periodista de Sabadell
Ricard Ustrell
,

Mercedes Milà
i
Toni Clapés
.

Tot i ser un especial, s'ha emès
"el debat plural"
, com el defineix el capellà habitual amb diversos
temes polèmics i d'actualitat
, amb els tertulians habituals i coneguts com Gonzalo Bernardos, Montserrat Nebrera,
Ramoncín
i Santiago Espot, entre molts d'altres. Fins i tot, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, asseguda
entre el públic, va prendre part.
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Exalumnes de La Salle Manresa es retroben després de més de
quaranta anys - Regió7

Exalumnes de La Salle Manresa es retroben després de més de quaranta anys | ARXIU PARTICULAR
L’escola La Salle Manresa va ser l’escenari, dissabte passat, d’una emotiva trobada. Després de més de quaranta anys, exalumnes nascuts entre els anys
1961 i 1962 es van tornar a reunir en la que havia estat la seva escola. D’aquesta manera, tots junts van celebrar els 60 anys ja complerts o bé a punt de
complir. En total, hi van participar una vuitantena de companys, alguns dels quals arribats de ben lluny, com ara els Estats Units. Alguns dels professors que
havien tingut en la seva estada a La Salle entre els anys 1968 i 1979 també van assistir a la trobada. El director actual de La Salle Manresa, Jordi Massegú,
els va donar la benvinguda, juntament amb Francesc Anton, antic director, i el germà Juanjo, actual responsable de la comunitat religiosa de l’escola.
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Els matins - Una església de París ven
cervesa artesana per finançar-ne la
restauració
01/06/2022
David Melgarejo ens acosta la iniciativa de l'església de Sant Ambrosi, que ven cerveses a 4
euros per poder pagar la restauració d'una de les capelles, que va acollir moltes víctimes dels
atemptats del Bataclan.

