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Fa uns dies, en la seva tradicional 
audiència dels dimecres, el Papa va 
fer un petó a una bandera ucraïne-
sa arribada de la martiritzada 
Butxa, ciutat que va commoure el 
món a l’evidenciar l’enorme cost 
que està suposant la guerra per als 
civils. A continuació, Francesc 
també va pronunciar unes parau-
les en línia amb l’estratègia de di-
plomàcia silenciosa que ha anat 
adoptant des que va començar el 
conflicte iniciat per Rússia. «Des-
prés de la Segona Guerra Mundial 
es van intentar establir les bases 
d’una nova història de pau, però 
desgraciadament no en vam 
aprendre [...] I en l’actual guerra 
som testimonis de la impotència 
de l’ONU», es va queixar, sense ci-
tar explícitament Rússia. 

Com va fer amb la guerra a Sí-
ria –país on el Vaticà va ser un 
dels pocs estats occidentals que 
van mantenir oberta la seva am-
baixada–, Francesc ha portat a 
terme en les últimes setmanes ac-
tes de caràcter religiós i di-
plomàcia paral·lela amb l’intent 
de frenar les hostilitats a Ucraïna. 
Una estratègia per a la qual el Pa-
pa argentí ha fet servir també els 
missatges a les xarxes socials, els 
seus discursos públics i diàlegs 
amb líders religiosos, així com 
també ha mobilitzat alguns dels 
seus col·laboradors més pròxims 
desplaçant-los fins a Ucraïna.  

Un exemple d’això han sigut els 
viatges del cardenal polonès Kon-
rad Krajewski, que en els pròxims 
dies es desplaçarà a Kíiv, conduint 

una ambulància amb material 
mèdic per a un hospital infantil de 
la capital ucraïnesa, per celebrar 
allà la Setmana Santa. En paral·lel, 
el mateix Francesc no va descartar 
la possibilitat d’anar ell mateix 
fins a Ucraïna, com va afirmar en 
la seva recent visita a Malta, men-
tre que membres de la jerarquia 
romana, entre ells el secretari 
d’Estat, Pietro Parolin, han reite-
rat que el Vaticà està disposat a ac-
tuar com a mediador en el conflic-
te.   

Exempt de retrets 

A causa de la guerra a Ucraïna, no 
obstant, Francesc ha construït un 
discurs que no ha estat exempt de 
retrets. En particular, l’abans car-
denal de Buenos Aires ha sigut cen-

surat per no esmentar explícita-
ment el president rus, Vladímir Pu-
tin, amb qui el Papa es va reunir fí-
sicament en tres ocasions des de 
l’inici del seu pontificat. La primera 
trobada va ser el 2013, poc després 
que Rússia i el Vaticà demanessin 
als EUA que no actuessin militar-
ment a Síria. La segona reunió es va 
portar a terme el 2015, després que 
Rússia s’annexionés Crimea, i la 
tercera va ser el 2019, quan Putin va 
arribar amb una hora de retard i 
tots dos van discutir sobre les crei-
xents maniobres de Moscou a Ve-
neçuela, Síria i Ucraïna.   

Des del Vaticà han rebutjat 
aquestes crítiques, al donar a en-
tendre que l’Església catòlica con-
sidera que el xoc frontal amb 
Moscou no és la millor estratègia. 

Més encara, el Vaticà té una im-
portant carta al seu favor: els 
passos fets en els últims anys per 
Francesc per acostar la seva Es-
glésia als líders de l’ortodòxia 
russa, considerada la religió més 
estesa entre 140 milions de russos 
i actualment amb una relació de 
suport recíproc amb les autoritats 
de Moscou (després de l’etapa so-
viètica, en la qual l’ortodòxia va 
viure diversos alts i baixos). El Va-
ticà també es beneficia que –com 
a Estat– no forma part d’organit-
zacions com l’OTAN. El Papa va 
criticar recentment els països oc-
cidentals que van anunciar aug-
ments de la seva despesa destina-
da a comprar armes.  

Moment de tensió 

Amb això com a punt de partida, el 
Vaticà ha estat treballant en una 
trobada presencial amb el pa-
triarca Cirilo, primat de l’Església 
ortodoxa russa, i que recolza Pu-
tin. L’actitud de Francesc envers 
ell ha sigut una de freda i una de 
calenta, reflex del moment de 
tensió. En una trucada mantingu-
da a mitjans de març, el Papa de 
Roma va dir al rus que «qui paga el 
preu de la guerra és el poble, són 
els soldats russos i les persones 
que són bombardejades i moren». 
Però Francesc també va afirmar 
que les esglésies no han d’utilitzar 
«el llenguatge de la política, sinó 
el llenguatge de Jesús».  

En cas de portar-se a terme, no 
seria la primera trobada entre els 
líders de dues de les principals 
branques del cristianisme. Ciril i 
Francesc ja es van reunir el 2016 a 
Cuba, en el que va ser una històrica 
trobada entre els màxims repre-
sentants d’aquests dos grups, se-
parats des del cisma de l’any 1054.  

La realitat és que Ciril i el Papa 
tenen postures comunes, per 
exemple la preocupació pel destí 
dels cristians a l’Orient Mitjà. Però 
també mantenen importants di-
ferències, que han augmentat 
amb la creació fa tres anys de l’Es-
glésia ortodoxa ucraïnesa, que Ci-
ril rebutja i que va ser recolzada 
pel patriarca ecumènic de Cons-
tantinoble, Bartomeu. n

El Papa mobilitza la seva diplomàcia 
silenciosa per frenar la guerra 
> El Vaticà ha estat treballant en una trobada presencial amb el patriarca 
Ciril > Francesc ha desplaçat diversos col·laboradors pròxims a Ucraïna

IRENE SAVIO 
Roma

«Qui paga el preu de 
la guerra és el poble, 
els soldats russos  
i els civils que 
moren», li va dir el 
Pontífex al primat de 
l’Església ortodoxa

El papa Francesc sosté una bandera d’Ucraïna de la ciutat de Butxa, en un acte al Vaticà.

Ettore Ferrari / Efe / EPA

La invasió russa
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suposa el pagament de la multa, i no 
disputar-la davant dels tribunals, al 
llarg de tot l’escàndol, que va escla-
tar a finals de novembre del 2021, 
Johnson va dir per activa i per pas-
siva al Parlament i als mitjans de co-
municació que “en tot moment 
s’havien seguit les regles”. 

La multa –se’n van comunicar una 
trentena– que va rebre Johnson té 
l’origen en la festa d’aniversari que a 
la sala de reunions del govern la seva 
dona li va organitzar el 19 de juny del 
2020, segons va informar el portaveu 
del premier. La setmana passada 
Scotland Yard ja va tramitar una pri-
mera tongada de vint sancions . I n’hi 
podria haver més els pròxims dies, 
perquè la investigació no s’ha tancat. 

Tancar files 
La majoria de pesos pesants del Par-
tit Conservador, fins i tot el líder 
dels tories escocesos, Douglas Roos, 
que havia demanat la seva dimissió, 
es van afanyar ahir a descartar-la a 
través de reaccions a les xarxes so-
cials i en declaracions a cadenes de 
televisió, ràdio i edicions digitals de 
premsa. “Desfer-se del primer mi-
nistre per un tall de pastís no sem-
blaria gaire assenyat a la majoria de 
la població”, declarava un parla-
mentari citat pel Daily Telegraph, 
diari conservador per excel·lència. 

L’oposició va dir tot el contrari, 
lògicament. Tant el líder del Partit 
Laborista, Keir Starmer, com la pri-
mera ministra d’Escòcia, Nicola 
Sturgeon, com el cap dels liberalde-

mòcrates, Ed Davey, i l’associació de 
familiars dels afectats pel covid van 
demanar la dimissió tant de John-
son com de Sunak.  

Però el cert és que el clima polític 
al Regne Unit no és el mateix que a 
finals de gener i principis de febrer, 
quan Johnson semblava condem-
nat i hi havia el convenciment gene-
ralitzat entre la classe política, i fins 
i tot mediàtica, que si acabava mul-
tat només seria qüestió de temps 
que es veiés forçat a deixar el càrrec. 

La guerra d’Ucraïna ha refredat 
molt la indignació que hi havia a 

Westminster fa dos mesos. A més, 
en el cap dels britànics el covid que-
da de moment molt lluny. I tampoc 
és gens versemblant pensar que a 
poc més de tres setmanes de les 
eleccions municipals es plantegi un 
cop contra el premier.  

D’altra banda, no hi ha cap alter-
nativa a Johnson. I qui podia ser-ho, 
Rishi Sunak, també ha sigut multat. 

A més, en els últims quinze dies 
Sunak s’ha vist esquitxat de ple per 
uns quants escàndols potencial-
ment molt més greus que el del 
Partygate. La seva dona, la multi-

Sense precedents. El primer minis-
tre britànic, Boris Johnson, i el mi-
nistre d’Economia, Rishi Sunak, van 
ser multats ahir per la Policia Me-
tropolitana de Londres per l’escàn-
dol del Partygate. En altres parau-
les, al capdavant del país, en els càr-
recs més importants del govern, hi 
ha oficialment dos delinqüents que 
han trencat les mateixes lleis anti-
covid que ells van imposar a la po-
blació al llarg del 2020 i el 2021.  

En un intent de girar full com més 
ràpidament millor, ahir a la tarda 
Johnson va anunciar que havia pa-
gat la multa –com també va fer la se-
va dona– i, a més, es va tornar a dis-
culpar davant de l’opinió pública. 
“Demano disculpes un cop més per 
l’error que vaig cometre. Un cop es 
va fer evident el que estava passant, 
el tipus de comportament malaura-
dament lamentable que hem vist, 
hem pres mesures per canviar. 
Downing Street s’ha transformat ra-
dicalment, és una organització molt 
diferent i estem centrant-nos al 
100% en complir la nostra agenda”. 

Johnson va descartar la dimissió, 
com li ha demanar l’oposició: “Vull 
seguir endavant i complir el mandat 
que tinc, i abordar els problemes 
que el país ha d’afrontar ara mateix. 
Aquesta és la meva prioritat”. 

Malgrat les seves paraules, i l’ad-
missió implícita de culpabilitat que 

LONDRES
QUIM ARANDA

REGNE UNIT

Suport 
Els ‘tories’ 
obliden la 
indignació de 
fa dos mesos 
però l’oposició 
vol que marxi 

Clima  
La guerra a 
Ucraïna atia 
l’efecte 
bandera i la 
dimissió és 
improbable 

Johnson, la seva dona 
i el ministre del Tresor, 
multats pel Partygate

El ‘premier’ es disculpa un cop més i intenta girar full 
ràpidament pagant la sanció de forma immediata 

Allau de casos de pederàstia a l’Església portuguesa 
xò és només la punta de l’iceberg”, va 
alertar Ana Nunes Almeida, sociòlo-
ga i membre del comitè, en una roda 
de premsa aquest dimarts per fer un 
primer balanç. Va indicar que les víc-
times són majoritàriament homes 
(tot i que també hi ha dones), de totes 
les regions del país i de tots els grups 
d’edat, que han patit “totes les moda-
litats d’abús”, des d’exhibicionisme 
fins a penetració. 

El grup de treball ha rebut els tes-
timonis de persones nascudes entre 
el 1934 i el 2009, i les edats en què va 
tenir lloc el primer abús “varia en-
tre els 2 i els 17 anys”, en diferents 
contextos com escoles catòliques, 
classes de catequesi i durant les 
confessions. “Amb el que tenim avui 
ja podríem esbossar un primer re-

El president de la Conferència Episcopal de 
Portugal, José Ornelas. PEDRO NUNES / REUTERS 

Durant els primers tres mesos de 
feina, el comitè que investiga els 
abusos sexuals a menors en el si de 
l’Església catòlica de Portugal ha va-
lidat 290 casos comesos des del 
1950 fins ahir. Però el seu president, 
el psiquiatre infantil Pedro Strecht, 
va advertir ahir que més de la mei-
tat dels testimonis revelen que és 
“altament probable que n’hi hagi 
molts més”. 

El comitè, creat per la Conferència 
Episcopal Portuguesa seguint 
l’exemple de França , va començar a 
treballar al gener. Durant el primer 
mes ja va rebre 214 testimonis. “Ai-

BARCELONA
ARA

trat exploratori de les víctimes, els 
agressors i el context d’abusos sexu-
als de membres de l’Església catò-
lica portuguesa”, va dir Almeida. 

El comitè, format per sis perso-
nes laiques, s’ha donat temps fins a 
finals d’any per recollir testimonis. 
Té habilitada una pàgina web i un 
telèfon perquè les víctimes puguin 
explicar el seu cas, però també té ac-
cés a documents històrics de les di-
òcesis portugueses. Amb tot, aquest 
accés depèn de la voluntat de cada 
bisbe. De moment, només 12 dels 21 
bisbes de Portugal han acceptat re-
unir-se amb els membres del grup 
de treball. 

Strecht va afirmar que ja s’han 
trobat indicis que jerarques de l’Es-
glésia, inclosos alguns bisbes actuals, 
van intentar encobrir els abusos. 
“Sovint passava que traslladaven 
l’abusador d’un lloc a un altre, com si 

PORTUGAL

Rishi Sunak i Boris Johnson, 
ministre del Tresor i primer 
ministre britànics, 
respectivament. DANI LEAL / AFP  
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milionària Akshata Murty, no pa-
gava impostos al Regne Unit –aco-
llint-se a un estatus especial que 
tenen des del 1956 els titulars de 
passaport indi– sobre els beneficis 
que obté pels dividends de les acci-
ons de les quals és propietària a la 
companyia del pare: l’any passat 
van ser 11,5 milions de lliures, so-
bre les quals hauria d’haver liqui-
dat el 39,5%, uns 4,5 milions. Su-
nak ha apujat els impostos als bri-
tànics l’1 d’abril i saber que la seva 
dona se n’estalviava no és la millor 
publicitat.e

Macron i Le Pen,  
a la caça del vot d’esquerres 

a la caça del vot de l’esquerra. S’hi 
juguen la presidència. Mentre l’es-
tratègia de Macron passa per trepit-
jar el carrer –ahir va debatre sobre 
els problemes de la sanitat en un 
hospital públic–, Le Pen adapta el 
seu discurs per seduir l’esquerra. I 
es dedica a criticar el president. Els 
passejos d’Emmanuel Macron per 
parlar amb els ciutadans són, se-
gons va dir Marine Le Pen, “un ar-
tifici electoral, un somnífer per als 
electors d’esquerres”. La candida-
ta sosté que l’inquilí de l’Elisi “tem 
el poble” i només se sent “còmode” 
amb els seus “tecnòcrates i asses-
sors”. Macron no va trigar a respon-
dre-li amb un altre dard: “Jo al-
menys soc al terreny, em desplaço, 
no vaig 30 minuts a un hotel per 
després tornar a París”. La campa-
nya puja de to. 

En el seu intent de guanyar vots 
de l’esquerra, la candidata de Rea-
grupament Nacional va proposar 
ahir una reforma constitucional per 
facilitar els referèndums ciutadans 
per avalar polítiques públiques, 
sempre que no tinguin relació amb 
la seguretat. Interrogada sobre si es 
podria fer un referèndum sobre la 

pertinença a la Unió Europea, la 
candidata no ho va descartar. En 
una entrevista televisiva, va ne-
gar que defensi la sortida de la 
UE, però va reclamar reduir a la 
meitat la contribució de França a 
les arques comunitàries. Hores 
després, Macron va viatjar a Es-
trasburg, des d’on va defensar el 
projecte europeu: “Aquestes 
eleccions també són un referèn-
dum sobre Europa”. El candidat 
també s’ha mostrat obert a nego-
ciar la seva polèmica proposta 
d’allargar l’edat de jubilació. 

Le Pen fa temps que treballa 
per moderar el seu to, però sovint 
no pot evitar mostrar els tics de 
l’extrema dreta populista. En una 
roda de premsa a París, la candi-
data presidencial va prohibir 
l’entrada dels periodistes de Quo-
tidien, un magazín informatiu de 
la cadena TF1. Davant les queixes 
d’un periodista de Libération, Le 
Pen va contestar amb autorita-
risme: “Soc a casa meva i decidei-
xo jo”. El cas és que dilluns ma-
teix la líder de Reagrupament 
Nacional va criticar Macron pel 
seu tracte a la premsa.e

Emmanuel Macron envoltat de gent ahir al municipi de Châtenois. LUDOVIC MARIN / AFP

Els dos candidats reformulen propostes per seduir els electors de Mélenchon

FRANÇA

“No havia vist mai un president de la 
República pitjor que vostè!”, li va et-
zibar un home enfadadíssim, a peu 
de carrer, a Emmanuel Macron. El 
president de França s’havia despla-
çat ahir a Alsàcia, una de les regions 
que diumenge van votar majoritàri-
ament Jean-Luc Mélenchon, candi-
dat de França Insubmisa, formació 
catalogada com a esquerra radical. 
Al poble de Châtenois, Macron es va 
passejar per parlar amb els veïns, per 
discutir-hi, davant d’una munió de 
càmeres i micròfons. En la campa-
nya de la segona volta de les elecci-
ons presidencials, el candidat a la re-
elecció ha decidit canviar d’estratè-
gia i arremangar-se. Sortir al carrer 
i mostrar-se pròxim a una ciutada-
nia que sovint percep Macron com 
un president que domina els discur-
sos però que sovint es mostra superb 
i distant amb la gent. 

Lluny de molestar-se per la crí-
tica del senyor de Chatenois, Ma-
cron el va convidar, divertit, a discu-
tir amb ell. “Estic disposat a debatre 
els arguments que posi damunt la 
taula”, li va dir agafant-lo del braç 
perquè no marxés. “En una demo-
cràcia podem discutir”, insistia el 
president. L’escena és molt similar 
a una de dilluns al Pas de Calais, on 
una senyora també molt enfadada li 
retreia a Macron les mesures anti-
covid mentre ell defensava, sense 
perdre els nervis, les decisions pre-
ses durant la pandèmia. Fa 48 hores 
que les televisions d’informació 
emeten contínuament imatges del 
president al carrer. 

Resultat ajustat 
El 24 d’abril Emmanuel Macron es 
jugarà la reelecció a la segona volta 
de les eleccions presidencials davant 
la candidata d’extrema dreta Mari-
ne Le Pen. Les enquestes apunten a 
un resultat molt ajustat: una en-
questa publicada ahir atorga la vic-
tòria a Macron amb només un 52,5% 
dels vots, davant del 47,5% per a Le 
Pen. La clau que decantarà la balan-
ça cap a un costat o l’altre és el vot 
d’esquerres. El tercer candidat més 
votat, amb el 20% dels vots, va ser 
Mélenchon, i es calcula que al vol-
tant d’un 23% dels seus electors po-
drien votar a la segona volta per Le 
Pen. Si Macron no aconseguís rete-
nir una part dels suports de l’esquer-
ra, podria acabar perdent les elecci-
ons. El líder de França Insubmisa no 
va demanar als seus electors diu-
menge que votin pel president a la 
segona volta, però va reclamar que 
no es voti Le Pen. La líder d’extrema 
dreta ho va qualificar de “traïció”.  

En la campanya per a la segona 
volta, tant Macron com Le Pen van 

PARÍS
LAIA FORÈS

en aquella època es considerés que el 
factor clau era el lloc i no la persona”, 
va assenyalar. El president del comi-
tè va afirmar que tots els testimonis 
s’analitzaran individualment per po-
der identificar situacions en què els 
delictes encara no hagin prescrit o en 
què hi hagi risc de continuïtat. Amb 
tot, va admetre que la majoria dels 
casos denunciats han prescrit. De 
moment s’han remès 16 casos a la 
Fiscalia portuguesa. 

El Parlament portuguès va apro-
var a l’octubre una llei per augmentar 
el termini de prescripció dels delictes 
sexuals contra menors: començaran 
a computar quan la víctima arribi als 
35 anys i no amb la majoria d’edat. És 
a dir, els afectats podran presentar 
denúncia fins als 50 anys. A més, si 
l’abús va tenir lloc quan la víctima te-
nia menys de 14 anys, la prescripció 
s’allarga cinc anys més.e 

Estratègia 
Macron opta 
per sortir 
al carrer i 
mostrar-se 
pròxim a la 
ciutadania 

Enquesta 
El president 
aconseguiria 
el 52,5% dels 
vots, i Le Pen 
n’obtindria 
el 47,5% 
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El encubrimiento de casos sobrevuela la
investigación sobre los abusos en la Iglesia
portuguesa

Obispos de algunas diócesis no han respondido a la
petición de la comisión investigadora para entrevistarse
con ellos

Los 290 testimonios recogidos hasta ahora son solo "la
punta del iceberg", según el organismo 

Tres meses después de su creación, la comisión que investiga los abusos a menores en la
Iglesia portuguesa sigue adelante con su trabajo a pesar de los obstáculos. El equipo,
impulsado por la Conferencia Episcopal lusa y liderado por el psiquiatra infantil Pedro Strecht,
ha valorado positivamente la recogida de 290 testimonios hasta ahora -un elemento clave
para la investigación- aunque reconoce las dificultades para conseguir captar a una parte de las
víctimas, especialmente las más envejecidas y con menor acceso a la información.
Paralelamente, los investigadores tratan de conseguir la plena colaboración de los obispos de
las 21 diócesis del país, algo que todavía no han logrado en algunos casos.

"La contribución de los obispos de la Iglesia es fundamental&rdquor;, ha asegurado la socióloga
Ana Nunes de Almeida. “Hemos solicitado reuniones con ellos para conocer las
características de las diócesis que coordinan, su comprensión sobre la relevancia del problema
y la organización de los archivos de cada diócesis. Hasta hoy hemos entrevistado a 11 de ellos,
cinco han mostrado su disposición y otros cinco todavía no han respondido&rdquor;, ha
recalcado. Algo que ha obligado al presidente de la Conferencia Episcopal, José Ornelas, a
garantizar poco después que todos los obispos colaborarán con la investigación, según el
medio 'Observador'.

La diferencia de sensibilidades sobre este asunto entre los obispos es algo con lo que la
comisión ya contaba desde un principio, aunque a medida que ha ido avanzando la
investigación se han acumulado los indicios de encubrimiento y ocultación por parte de algunos
religiosos que siguen en activo, según los investigadores. Unos nombres que la comisión no
ha querido hacer públicos. Los responsables de la investigación sí han confirmado la
incorporación de un equipo científico para examinar los archivos de las diócesis, que serán
fundamentales para ayudar a contrastar informaciones y a esclarecer los hechos.

Llegar al Portugal 'profundo'

De los 290 testimonios recogidos hasta la fecha, más de la mitad revelan la existencia de
otras víctimas. Algo que ha llevado a la comisión a reconocer que el número de relatos será
muy inferior a la cifra real. Esto se debe, según Almeida, a las reservas de una parte de la
sociedad portuguesa, que sigue en una situación de “pre-modernidad&rdquor;. "Hay personas

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220413/investigacion-abusos-iglesia-portugal-encubrimiento-13513561
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que no tienen noción de que lo que sufrieron fueron abusos sexuales", ha explicado la
socióloga. Los investigadores insisten en la necesidad de llegar a lo que califican como el
'Portugal profundo', en referencia a las zonas más envejecidas y rurales del país, para
conseguir captar el máximo de testimonios posible antes de la publicación del informe,
prevista para finales de este año.

Noticias relacionadas

A pesar de que el objetivo de la investigación no es la reparación de las víctimas por la vía
judicial, la comisión está en contacto directo con la Fiscalía para enviar los casos que todavía
no hayan prescrito. Por ahora, tan solo 16 han sido enviados al ministerio público, según el
exministro de Justicia y miembro de la comisión, Álvaro Laborinho Lúcio, quien reconoce
dificultades en la investigación judicial. "La mayoría de los testimonios que recibimos son
anónimos, mientras que en otros casos los relatos son muy sigilosos. Esto hace que la Fiscalía
tenga más dificultades, ya que en ocasiones no se sabe quién es la víctima, quién es el
abusador o en qué fechas ocurrieron los hechos".

El perfil de las víctimas

A pesar de las dificultades, los representantes de la comisión aseguran que la metodología
utilizada ha respondido a las expectativas planteadas al inicio del estudio. Entre los testimonios
recogidos se encuentran personas de todos los niveles educativos -aunque las personas con
mayor formación tienen una mayor representación-, el número de hombres supera al de mujeres,
y los grupos de edades abarcan personas nacidas entre 1934 y 2009. Los abusos fueron
sufridos entre los 2 y los 17 años e incluyen tocamientos, exhibiciones, penetraciones y el
envío de imágenes y de mensajes por el móvil. 
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La comisión que investiga la pe-
derastia en la Iglesia portugue-
sa ha confirmado en sus tres pri-
meros meses de trabajo 290 ca-
sos cometidos desde los años
cincuenta, aunque es “probable
que haya muchos más”, según
informó ayer su presidente, el
psiquiatra Pedro Strecht, en una
rueda de prensa para presentar
el balance del primer trimestre
de trabajo. Los abusos van des-
demensajes con temas sexuales
hasta tocamientos y violaciones
a menores de 2 a 17 años. “Es la
punta del iceberg”, subrayó Ana
Nunes de Almeida, socióloga y
miembro de la comisión.

Sin precisar la proporción,

Strecht aclaró que entre los afec-
tadoshaymás hombres quemu-
jeres. De los testimonios recopi-
lados, la comisión ha derivado a
la Fiscalía 16 casos de abusos
porque aúnnohanprescrito. Al-
gunos de los relatos recogidos
proceden de personas que resi-
den en otros países de Europa y
América. Las agresiones detalla-
das ocurrieron en colegios e ins-
tituciones religiosas y también
en aulas de la escuela pública
donde los religiosos imparten
disciplinas como Religión.

En la rueda de prensa, la so-
cióloga Ana Nunes de Almeida
explicó que los testimonios alu-
den a “todas las modalidades de
abuso que contemplábamos en
el cuestionario, desde la exhibi-
ción, manipulación, penetra-
ción o toma de imágenes”, ade-
más del envío de mensajes de
contenido sexual o lenguaje obs-
ceno. A las agresiones se le su-
mael encubrimiento, unaprácti-
ca que este equipo de trabajo ha
encontrado en los relatos de los
afectados: los responsables silen-
ciaban el caso y trasladaban al
agresor a otro destino. “Algunos
obisposportugueses hanpartici-
pado en este encubrimiento”,
afirmó Strecht, que no reveló el
nombre de ningún prelado.

Aunque las Conferencias
Episcopales de España y Portu-
gal han dado pasos para esclare-
cer los casos de pederastia en el
ámbito de la Iglesia, el abordaje
de ambas comisiones no es del
todo similar. La portuguesa op-
tó por un equipo con la presen-
cia de más sociólogos y especia-
listas en abusos a menores que
la española, más centrada en el
ámbito jurídico. El método de
los obispos lusos, con el compro-
miso de no interferir de ningu-
na manera, ha sido bien valora-
do por la sociedad del país, don-
de no se han escuchado voces
críticas contra la comisión.

La Iglesia portuguesa ha
mostrado su voluntad de abrir
los archivos diocesanos a la in-

vestigación de la comisión, aun-
que no todos los obispados com-
parten esa voluntad de transpa-
rencia. La comisiónha contacta-
do durante estos últimos meses
con los 21 prelados, de los que
solo 12 han accedido a reunirse
con el equipo y cinco ni siquiera
han respondido. El trabajode in-
vestigación de los archivos está
en manos de un equipo científi-
co, que coordina el profesor de
la Universidad de Minho, Fran-
cisco Azevedo Mendes.

La labor de la comisión co-
menzó en enero. Solo en los pri-
meros cinco días recibió 102 de-
nuncias a través de llamadas te-
lefónicas y correo electrónico.
Los testimonios crecieron hasta
214 al finalizar enero. El ritmo
parecehaberse ralentizado, a pe-
sar de que la comisión busca ac-
tivamente casos y ha desplega-
do una campaña en los 300 mu-
nicipios portugueses, así como
en entidades y asociaciones, pa-
ra tratar de llegar a las víctimas
de lugares menos urbanos y po-
co conectadas a lo digital.

Se considera una falta muy gra-
ve “realizar manifestaciones de
descrédito o difamación del cen-
tro”. Así se establece en el regla-
mento de régimen interior del
centro residencial Guadaíra, en
Alcalá de Guadaíra (Sevilla), del
grupo Reifs, donde también se
incluye como faltas muy graves
participar en peleas cuando ha-
ya daños a terceros o robar de
forma reiterada. Quienes incu-
rran en estas infracciones pue-
den ser trasladados a otro cen-
tro, en el caso de usuarios con
plazas concertadas, o expulsa-
dos, según las sanciones que se
recogen en el documento.

Toda residencia tiene un do-
cumento de este tipo, que se de-
be entregar a los usuarios a su
llegada, junto con el contrato, en
el que se regula la vida en el cen-
tro y se especifican los deberes y
obligaciones de las partes. Pero
el viernes pasado la Asociación
para la Defensa y Dignidad de
las Personas Mayores en Resi-
dencias (Addemar) envió a la
Consejería de Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía un es-
crito en el que critica que el cita-
do reglamento “vulnera dere-
chos” y “promociona la opaci-
dad” en el centro.

El reglamento fue autorizado
por la delegación territorial de
la Consejería de Políticas Socia-
les en Sevilla, en un documento
fechado el 21 de octubre. Seisme-
ses después, y tras recibir el es-
crito de Addemar y ser consulta-
das al respecto, fuentes de la con-
sejería apuntan que “al tener co-
nocimiento de esta situación, la
dirección general de Personas
Mayores ha remitido un escrito
a la delegación territorial de Se-
villa instando a la delegada a reti-
rar ese reglamento y adecuarlo
al modelo publicado en la or-
den” de 21 de diciembre de 2007.
En ella se incluye un anexo con
el modelo tipo, en el que nada se

dice sobre “descrédito” ni sobre
“difamación”. Fuentes del sector
manifiestan que “lo normal es
aludir a que no se pueden difun-
dir imágenes o datos personales
sin el consentimiento de las par-
tes, pero no incluir como una fal-
ta muy grave realizar manifesta-
ciones de descrédito del centro”.

Nuria Lucas, directora de ges-
tión de centros de Reifs, recalca
que la única intención de los ar-
tículos mencionados es cumplir
con la ley de protección de datos
y que el reglamento se acoge a la
normativa vigente. “Toda perso-
na que ingresa firma un docu-
mento de protección de datos.
Hay veces que ni las familias
pueden hacer fotografías. Si al-
guien habla de su padre o de su
madre no hay ningún problema,
pero tenemos que velar por to-
das las personas, y hay ocasio-
nes en que se habla de otros
usuarios o incluso se usan imá-
genes sin su consentimiento”,
apunta.

Lucas se muestra sorprendi-
da porque no han recibido ningu-
na queja de residentes ni familia-
res, con quienes existe una “bue-
na relación”, según dice, y sostie-
ne que “los reglamentos de régi-
men interior son documentos vi-
vos”, que se adaptan a medida
que hay cambios normativos, co-
mo los de protección de datos.

Unmiembro de Addemar, que
pide no ser identificado, afirma
que hay “miedo entre los familia-
res a que haya represalias con los
residentes”. En el escrito remiti-
do a la consejería se lee: “Esta-
mos todos de acuerdo con el cum-
plimiento de la ley de protección
de datos, pero de ahí a que no se
pueda hablar, publicar o denun-
ciar nada de este centro... Nos pa-
rece totalmente fuera de lugar en
la España actual”. Se añade, dado
que es “una evidencia que no de-
be difamarse a nadie”, que el tex-
to “solo se puede entender como
medida disuasoria que evite que
se hagan públicas situaciones
que generen a la empresa una pu-
blicidad negativa”.

En el reglamento se recoge,
entre las obligaciones de los fa-
miliares, “no interferir ni inmis-
cuirse en el trabajo ni tareas pro-
fesionales, y guardar la confiden-
cialidad respecto de los mis-
mos”. Lucas explica que quieren
evitar que haya familiares que
pretendanmodificar la forma en
que se atiende a algún usuario,
“por ejemplo respecto al tipo de
dieta”. En el escrito remitido a la
consejería se apunta: “La empre-
sa no puede vulnerar el derecho
que tiene un familiar a pedir las
explicaciones oportunas (...). Da
la impresión de que lo que se
pretende es dar más opacidad y
oscurantismo a lo que ocurre de
puertas hacia adentro y con este
artículo blindan cualquier solici-
tud de información”.

Paulino Campos, portavoz de
la Plataforma Estatal de Organi-
zaciones de Familiares y Usua-
rias de Residencias, afirma que
los familiares que se quejan en
las residencias sufren represa-
lias y habla de “cláusulas morda-
za” que se introducen en nuevos
contratos: “Estamos acostumbra-
dos al ‘si no te gusta, ya sabes
dónde está la puerta’, pero esto
supone ir un paso más allá”, co-
menta.

La comisión que
investiga los abusos
en la Iglesia lusa
valida 290 casos
“Estamos en la punta del iceberg”, subraya
la socióloga Ana Nunes de Almeida

Una residencia sanciona a
los mayores que la difamen
La Junta de Andalucía autorizó el reglamento de este centro
de Alcalá de Guadaíra, pero ahora reconoce que debe cambiarse

Si conoce algún caso que no ha sido de-

nunciado o no figura en esta informa-

ción, puede hacérnoslo llegar a través del

correo electrónico abusos@elpais.es.

Miembros de la comisión sobre pederastia en la Iglesia portuguesa,
ayer durante una rueda de prensa en Lisboa. / BRIAN BUJALANCE (EFE)

TEREIXA CONSTENLA
JULIO NÚÑEZ, Lisboa / Madrid

MARÍA SOSA TROYA, Madrid

La fachada del centro residencial Guadaíra, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ayer. / PACO PUENTES

Se introducen
“cláusulasmordaza”,
afirma el portavoz
de una plataforma

Según la dirección,
las familias no
deben “interferir
ni inmiscuirse”
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JOSEFINA G. STEGMANN 
MADRID 

El Consejo de Estado, tal como adelan-
tó ABC, puso freno al intento del Gobier-
no de hacer entrar ‘por la puerta de atrás’ 
a todos los docentes interinos para con-
vertirlos en funcionarios. El Ejecutivo 
lo hizo en el marco del real decreto de 
acceso a la función pública docente apro-
bado ayer en Consejo de Ministros. Este 
se aprobó con el objetivo de rebajar la 
tasa de temporalidad por debajo del 8 
por ciento, de acuerdo con la ley 20/2021 
de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo públi-
co.  

El problema es que Educación quiso 
ir más allá e intentó extender ‘los bene-
ficios’ del nuevo real decreto (un con-
curso-oposición no eliminatorio y un 
concurso de méritos sin examen) a aque-
llos docentes no contemplados en la ley, 
es decir, también para aquellas plazas 
que «no se encuentren encuadradas en 
la estabilización de la ley 20/2021». Así 
rezaba en el real decreto que llegó a ma-
nos del Consejo de Estado y que el Go-
bierno se vio obligado a modificar por 
no «ajustarse a Derecho». 

Ya enmendado, el decreto no dejó 
conformes ni a los sindicatos, que ha-
bían pactado un contenido que se tuvo 
que quitar por ilegal, ni tampoco a los 
docentes, que consideran que el real de-
creto, tal y como está, «regala plazas» a 
los interinos de larga duración y perju-
dica a aquellos que tienen poca expe-
riencia. «CC.OO. denuncia que el Minis-

terio de Educación ha incluido en el bo-
rrador de ingreso docente modificacio-
nes de ultimísima hora que pueden po-
ner grandes trabas a la gestión de estos 
procesos en el profesorado», dijo el sin-
dicato en un comunicado. Por otro lado, 
UGT no atacó directamente al Gobier-
no sino al Consejo de Estado. Así, el sin-
dicato aseguró que «valora la aproba-
ción del sistema transitorio de ingreso 
a los cuerpos docentes, pero lamenta 
los cambios introducidos por el Conse-
jo de Estado». En un comunicado ase-
guraron estar en «desacuerdo con los 
cambios introducidos con respecto a su 
aplicación solo en las plazas de estabi-
lización ya que genera dos procedimien-
tos diferentes para ingresar en los mis-
mos cuerpos docentes». Por su parte, 
Mario Gutiérrez, presidente de Educa-
ción de CSIF arremetió directamente 
contra el departamento de Pilar Alegría 
y dijo que todo se reduce a un «fracaso 
total del ministerio». 

Al margen de los sindicatos, desde 
Docentes por la Justicia (que están ba-
tallando desde que este decreto era un 
borrador) dijeron que la norma «es una 
vergüenza», en palabras de María Mie-
des, portavoz de la organización. Sus 
motivos para denostarlo son diferentes 
a los de los sindicatos. Si bien dejan muy 
claro que no están en contra de los in-
terinos, desde Docentes por la Justicia 
reclaman «una prueba donde se demues-
tre el dominio de la materia» ya que aho-
ra al ser aspirantes sin haber oposita-
do nunca quedan afuera de toda posi-
bilidad (en favor de los interinos de larga 
duración) ya que están plenamente for-
mados pero tienen poca experiencia. 

Dos procedimientos 
El real decreto regula dos procedimien-
tos que se aplicarán durante 2022, 2023 
y 2024: el concurso-oposición, que no 
tendrá carácter eliminatorio y donde 
aumenta la importancia de la experien-
cia de forma que favorece despropor-
cionadamente a los interinos, con el con-
secuente prejuicio para los que no lo 
son. La otra vía es la del concurso de 
méritos. Tiene carácter excepcional y 
los interinos no tendrán que realizar el 
tradicional examen de acceso a la fun-
ción docente. Se aplica solo a aquellas 
plazas ocupadas de forma temporal con 
anterioridad a 1 de enero de 2016.

Sindicatos y docentes cargan 
contra el decreto de acceso  
a la docencia del Gobierno
∑ CC.OO., UGT, CSIF y 

Docentes por la Justicia 
critican la norma 
aprobada ayer en 
Consejo de Ministros

F. CHACÓN LISBOA  

La Comisión Independiente para el Es-
tudio de Abusos Sexuales a Niños en la 
Iglesia católica de Portugal difundió un 
primer informe sobre sus investigacio-
nes, donde afirma que ha recogido 290 
testimonios en sus tres primeros me-
ses de vida. Aunque a siete de ellos no 
les ha dado credibilidad y resultaron in-
validados porque contenían insultos y 
datos incoherentes. De esa cifra global, 
16 casos se han enviado a la Fiscalía ya 

que no han prescrito y reúnen todo tipo 
de pruebas y, por tanto, su veracidad pa-
rece incuestionable. 

De cualquier modo, el coordinador 
del grupo de trabajo, Pedro Strecht, avan-
za que «más de la mitad de las pesqui-
sas revelan un número posible, o alta-
mente probable, de una cantidad ma-
yor de víctimas». Así las cosas, matizó: 
«Todos los supuestos están siendo eva-
luados en su conjunto para que puedan 
ser convenientemente analizados». Efec-

tivamente, será el fiscal general del Es-
tado quien tenga la última palabra para 
decidir hasta dónde llega cada una de 
las investigaciones en curso.  

Además, hay otros ejemplos que se 
pueden añadir en las próximas sema-
nas. Pero, ¿por qué presentar ya un in-
forme que solo es parcial? La Iglesia por-
tuguesa ha querido dar una imagen de 
transparencia y se ha anticipado a las 
acusaciones de oscurantismo que co-
menzaban a circular. Lo hizo con  natu-
ralidad y sin complejo alguno para que 
a nadie se le ocurriera lanzar sospechas. 

Predominan los hombres en el lista-
do de abusos cometidos, aunque las mu-
jeres acumulan una seria experiencia 
en este sentido.  

Los trabajos se prolongarán duran-

te los meses que restan de este 2022 y 
solo al final del año llegará el informe 
definitivo, de acuerdo con las previsio-
nes. Siempre en función de variables 
como el número de mensajes intimida-
torios que entran en juego, si hubo epi-
sodios de penetración, etcétera.  

La juez jubilada Ana Nunes de Almei-
da interviene como asesora jurídica y 
divulgó ciertos pormenores comple-
mentarios: la comisión ha solicitado en-
trevistarse con 21 obispos portugueses. 
Se ha reunido con 11 y con otro lo hará 
hoy. Cinco de ellos no han expresado 
aún si están dispuestos a colaborar o 
no. Queda, en consecuencia, un largo 
periodo por delante para desarrollar las 
investigaciones, que se ponen en mar-
cha una vez contrastadas las denuncias.

Portugal saca a la luz 290 casos 
de abusos sexuales en la Iglesia

PREVÉN QUE AUMENTE EL NÚMERO DE VÍCTIMAS

Dos nuevas vías  

El real decreto regula dos procedi-
mientos que se aplicarán durante 
2022, 2023 y 2024. El de concurso-
oposición y el concurso de méritos. 

Concurso-oposición 

La fase de oposición constará de una 
única prueba estructurada en dos 
partes (una teórica y otra consisten-
te en la defensa de una unidad 
didáctica) que no tendrán carácter 
eliminatorio. En la fase de concurso 
donde entra la experiencia, cuya 
valoración aumenta desproporcio-
nadamente en favor de los interinos, 
con el consecuente prejuicio para los 
que no lo son: pasa a contar siete 
puntos sobre 10, mientras que antes 
contaba cinco sobre 10. La forma-

ción académica vale dos (antes 5) y 
otros méritos darán derecho a un 
punto. 

 
Concurso de méritos  
 
Tiene carácter excepcional y los 
interinos no tendrán que realizar el 
tradicional examen de acceso a la 
función pública docente. El real 
decreto dice que el baremo para la 
valoración de los méritos del 
concurso se estructurará en tres 
bloques: la experiencia docente 
previa, que tendrá un máximo de 
siete puntos; la formación académi-
ca, que tendrá un máximo de tres y 
otros méritos que tiene cinco. 
Se aplica solo a las plazas ocupadas 
con anterioridad a 1 de enero de 
2016.

LAS CLAVES DEL NUEVO DECRETO

Un profesor da clase en un centro de Córdoba   // ABC
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La denúncia per abusos contra el germà
Linares a La Salle Montcada, arxivada - La
Veu - Notícies
Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que
s'emmagatzemen al dispositiu de l'usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen
per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi
informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta
manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s'instal·lin galetes (cookies) al seu
dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes (cookies)

Aquesta web utilitza galetes (cookies) temporals de sessió i galetes (cookies) permanents. Les
galetes (cookies) de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les
galetes (cookies) permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles
en més d'una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Galetes (cookies) tècniques

Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les
diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de
dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud
d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la
navegació i emmagatzemar continguts.

Galetes (cookies) de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general
que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple,
l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts
seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes (Cookies) d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web.
La informació recollida s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web i per a l'elaboració
de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes (cookies) de tercers

També es poden instal·lar galetes (cookies) de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts.
Com per exemple, serveis d'estadístiques com Google Analytics.

https://www.laveu.cat/noticies.cfm/id/604760/la-denuncia-abusos-contra-germa-linares-salle-montcada-arxivada.htm


Gestionar les galetes (cookies) al meu navegador

L'usuari pot acceptar, bloquejar o eliminar les 'cookies' instal·lades al seu equip mitjançant la
configuració de les opcions del navegador del seu dispositiu.

Si es bloqueja l'ús de galetes (cookies) al navegador és possible que alguns serveis o
funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.
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Archivada la investigación por presuntos
abusos en la Salle Montcada tras prescribir
los delitos

Archivada la investigación por presuntos abusos en la
Salle Montcada tras prescribir los delitos

Pederastia

Se trata del mismo religioso al que denunció el escritor
Alejandro Palomas también por presuntos abusos sexuales
cuando estudiaba en La Salle de Premià de Mar

Alejandro Palomas, una de las víctimas de abusos por parte del hermano Linares.

Miquel González / Shooting / Colaboradores

13/04/2022 15:13Actualizado a 13/04/2022 15:22

La Fiscalía de Sabadell (Barcelona) ha archivado la investigación contra un religioso por
presuntamente abusar sexualmente de alumnos en La Salle de Montcada (Barcelona) cuando
era docente de la institución porque los delitos denunciados están prescritos, han explicado
fuentes de la Fiscalía a Europa Press.

Según ha adelantado 'eldiario.es', el profesor ejerció en esa escuela durante 18 años y los
delitos investigados se cometieron entre 1987 y 1996.

Lee también

Se trata del mismo profesor al que denunció el escritor Alejandro Palomas también por
presuntos abusos sexuales cuando estudiaba en La Salle de Premià de Mar (Barcelona), donde
el religioso también había impartido clases.

https://www.lavanguardia.com/vida/20220413/8197616/archivada-prescrita-investigacion-presuntos-abusos-salle-montcada-barcelona.html


Esta investigación, que llevaba el Juzgado de Instrucción 3 de Mataró (Barcelona), también
quedó archivada porque los presuntos abusos estaban prescritos.

La Salle denunció ante la Fiscalía al exprofesor tanto por los presuntos abusos en Premià de
Mar como por los presuntos abusos en Montcada.

Mostrar comentarios

Cargando siguiente contenido...
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Es commemoren els 100 anys de la
reconstrucció de l’església romànica de
Santa Maria | Les notícies i tota la
informació del Baix Llobregat i l'Hospitalet

L’entitat Segle Nou commemora amb diversos actes els 100 anys de la reconstrucció de
l’església romànica de Santa Maria de Cervelló amb la col·laboració de l’Ajuntament.

 

El cicle per recordar l’efemèride començarà el pròxim 30 d’abril amb la conferència Puig i
Cadafalch i els seus deixebles en la conservació i restauració de Santa Maria de Cervelló. Serà

https://elfar.cat/art/40309/es-commemoren-els-100-anys-de-la-reconstruccio-de-lesglesia-romanica-de-santa-maria


impartida a la mateixes església per Raquel Cuesta, doctora en Història de l'Art. I tot seguit. La
coral Cor de Ponent posarà la nota musical amb el concert Spiritual Suite, amb la soprano Alícia
Martínez Bonfill i la pianista Irene Aisemberg, sota la direcció de Pablo Acosta.

 

L’església de Santa Maria de Cervelló està documentada al segle X i va ser l’antiga parròquia
de Cervelló fins al segle XX, que es va construir possiblement sobre una base d’una capella del
segle IX. L’any 1922 es va iniciar la seva reconstrucció de les mans de l’equip de l’arquitecte
modernista Josep Puig i Cadafalch.



Mitjà: La Mañana Digital

Publicat: 13/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 11.360 Lectores

Valor: 24€

URL: https://www.lamanyana.cat/inici-de-les-obres-de-lantiga...

Inici de les obres de l’antiga Església Vella
de Penelles - La Manyana
Aquest mes d’abril s’han iniciat les obres del projecte de recuperació de l’antiga església com a
punt de rebuda de visitants, del municipi de Penelles, dins del projecte ‘Paisatges de Ponent’.

L’antiga església, coneguda com a Església Vella o de Sant Joan Baptista, és l’edifici
patrimonial més emblemàtic del municipi de Penelles. L’edifici va ser construït al 1663 i a l’any
1961 va ser abandonat, donat que la seva capacitat era insuficient per acollir tots els veïns del
poble i, des de llavors es troba fora de culte.

Després de caure en desús com a espai de culte, fou comprada per un veí del poble per fer-la
servir com a magatzem, juntament amb l’espai adjacent a l’oest i l’actual punt d’informació.
Recentment, l’Ajuntament de Penelles va adquirir el conjunt per recuperar-ne el valor
patrimonial de l’Església Vella i convertir-la en punt de referència turística. Així doncs,
recentment l’ajuntament ha anat fent petites intervencions per transformar el conjunt, treballs de
consolidació de l’edifici de l’Església Vella per usar-lo com a espai cultural, enderroc parcial del
magatzem situat a l’oest per formar una plaça i porxo al carrer del Carme i adequació del
magatzem posterior com a punt d’informació turística.

En els darrers anys, el municipi de Penelles ha presentat un gran creixement turístic, generat per
les diferents activitats que es desenvolupament en el municipi, com ara el Gargar Festival i els
murals, entre altres. Per això, l’Ajuntament s’ha plantejat la transformació d’aquest conjunt com a
punt de referència turístic per a l’acollida de visitants i punt neuràlgic del Gargar Festival.

Així, amb aquest projecte es proposa intervenir en l’edifici històric de l’Església Vella per
realitzar-hi treballs de conservació i consolidació, així com per adequar-lo als requeriments
d’equipament públic amb el programa de punt d’acollida de visitants i espai cultural.

La proposta contempla un conjunt d’actuacions que, en conjunt, han de servir per rehabilitar
algunes patologies de l’edifici i alhora dotar-lo de les mancances per donar resposta als
requeriment de l’ús de centre d’acollida de visitants.

Les obres d’adequació de l’Església Vella o de Sant Joan Baptista de Penelles, està
cofinançada per fons FEDER, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Penelles, dins del
projecte ‘Paisatges de Ponent’, per un import de 73.916,03 €.

https://www.lamanyana.cat/inici-de-les-obres-de-lantiga-esglesia-vella-de-penelles/
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El Peu del Romeu exposa el pas del Natzarè
i el Cirineu - La Manyana
La capella del Peu del Romeu durant aquests dies de Setmana Santa i fins al proper Dissabte
Sant exposa el pas del Natzarè amb el Cirineu, obra que va esculpir l’escultor lleidatà Josep
Canut l’any 1943.

La imatge del Natzarè rep culte i veneració a l’església dels franciscans de Lleida. El pas
pertanyia a la desapareguda Confraria dels Terciaris Franciscans, amb la qual participava tots
els anys en la processó del Sant Enterrament, la nit de Divendres Sant. Una de les
conseqüències de les inundacions de la riuada que va patir Lleida quan el Segre sortí de mare
el novembre de 1982, fou la inundació dels baixos del convent dels “frarets” on es guardava el
pas, danyant l’estructura de fusta que impedí la seva sortida a la processó de la Sang durant uns
anys.

Antoni Gelonch, que va ser responsable de la confraria, explica com després de la riuada i amb
molt d’esforç van poder restaurar el pas de la confraria, ja que les imatges són propietat dels
franciscans. Gelonch va comentar que es va emocionar dilluns en la benedicció del nou pas del
trobament del Natzarè amb la seva mare Maria a l’església de la Sang, dos extraordinàries
escultures realitzades pel Taller Rufino Iglesias de Sevilla. “Les imatges s’han col·locat damunt
del que havia estat el nostre pas del Natzarè, que vam cedir a la Congregació de la Sang perquè
pogués aprofitar-ho. Estic content que no s’hagi malmès i de la seva digna recuperació per la
Setmana Santa de Lleida”, va dir.

D’altra banda, l’historiador i periodista Jordi Curcó, després d’haver estat pregoner de la
Setmana Santa de Lleida, ha protagonitzat també enguany el pregó de la Setmana Santa de la
Selva del Camp, la festa més antiga -400 anys- i arrelada de la vila que va ser declarada el 2010
pel departament de Cultura de la Generalitat Festa Tradicional d’Interès Nacional. L’església de
Sant Andreu de la Selva va acollir l’acte organitzat per la Congregació de la Sang la tarda del
Diumenge de Rams. Curcó va explicar que la talla de la Soledat de la Selva és obra de
l’escultor reusenc Modest Gené, de l’any 1940. “Quatre anys després, el mateix escultor va tallar
l’impressionant Soledat de Lleida i totes dues són ara referents de les nostres Setmanes
Santes”, va dir el pregoner.

https://www.lamanyana.cat/el-peu-del-romeu-exposa-el-pas-del-natzare-i-el-cirineu/


Mitjà: tarragona21.com

Publicat: 13/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 9.938 Lectores

Valor: 24€

URL: http://diaridigital.tarragona21.com/dimecres-sant-a-tar...

Dimecres Sant a Tarragona i Reus… amb
permís de la pluja | Tots21 | Notícies de
Tarragona, Reus, Tarragonés i Baix Camp

Imatge de la processó dels Natzarens, ahir a Tarragona. Foto: Reial Germandat de Jesús
Natzarè

Dimecres Sant a Tarragona i Reus, pendents de la pluja. Segons han informat a Tots21 des dels
organitzadors de les processons previstes per avui de totes dues ciutats, la previsió passa ara
mateix per mantenir tots els actes i prendre qualsevol decisió minuts abans de la sortida de les
processons previstes per avui. Aquesta és l’agenda de la jornada:

Tarragona: Processó del Dolor

A les 18.30 h. Anada a la Processó del Dolor. Des de l’Església de Sant Agustí.

A les 19.30 h. Església de Sant Joan (Plaça del General Prim). Processó del Dolor pels carrers
del centre de Tarragona. Hi participen els Armats de la Confraria de la Creu de Torredembarra,
seguits dels cinc passos corresponents al Rosari del Dolor: L’oració de Jesús a l’Hort
(Associació La Salle), La Flagel·lació (R. i V. Congregació de la Puríssima Sang), Ecce-Homo
(Germandat del Sant Ecce-Homo), El Cirineu (Reial Germandat de Jesús Natzarè) i Jesús de la
Passió i Sant Crist (Germandat de N. P. Jesús de la Passió). Itinerari: Mitja Lluna, Gasòmetre,
Soler, Plaça Corsini, Canyelles, Rambla Nova, Unió i Mitja Lluna.

Organitza: Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió.

Reus: Dimecres Sant

De les 9h. a les 13h. i de les 16h a les 20h. A la parròquia de Sant Bernat Calvó visita i ofrena
floral. Tots els confrares i devots podran fer ofrena de clavells, de color vermell i blanc, que

http://diaridigital.tarragona21.com/dimecres-sant-a-tarragona-i-reus-amb-permis-de-la-pluja/


portarà el Sant Crist al Viacrucis i el Monument del Santíssim.

De 10h. a 13h. i de 16h. a 20h. Visita i ofrenes florals a la venerada imatge del Sant Crist de la
Creu a la parròquia de Sant Joan Baptista. Tots els confrares i devots podran fer ofrena de
gladiols i clavells, de color blanc, que portarà el pas de la Llançada a la processó del Sant
Enterrament del Divendres Sant.

De les 17h. a les 21h. Al Temple de la Reial Congregacio ́ de la Puri ́ssima Sang de Nostre
Senyor Jesucrist, visita, adoracio ́ i ofrenes a la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang

20:15h. Des de la Prioral de Sant Pere, sortida del Misteri de l’Ecce Homo amb
l’acompanyament musical de la banda CCTT ‘Sones de Pasión’ de Reus per iniciar la processó
del Prendiment.

Reus: Solemne Processó del Prendiment 

20:15h.Solemne Processó del Prendiment. Organitzada per les Confraries dels Sants Just i
Pastor, Jesús de l’Amargura i Sant Pere Apòstol i amb la participació dels Armats de la Reial
Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J. En arribar a la casa Navàs, des de el balcó
principal, cante de saetas.

Enguany es canvia el recorregut de la processó: La Confraria dels Sants Just i Pastor i la
Confraria de Sant Pere Apòstol sortiran des de la Prioral de Sant Pere, continuaran pel Fossar
Vell i raval de Robuster. La Confraria de Jesús de l’Amargura sortirà de l’església de Sant
Francesc d’Assís, continuarà pel carrer de Misericòrdia i raval de Robuster on es trobarà amb les
Confraries dels Sants Just i Pastor, i de Sant Pere Apòstol. Continuaran el recorregut conjunt
pels ravals de Robuster i de Sant Pere, plaça de la Puríssima Sang, raval del Pallol, raval de
Santa Anna, plaça de Prim, carrer de Monterols, plaça del Mercadal, carrer Major, Fossar Vell,
raval de Robuster i carrer Misericòrdia per acabar a la parròquia de Sant Francesc d’Assís.

En acabar la processó, el Pas Jesús troba la seva Mare entrarà solemnement a la parròquia de
Sant Francesc.

Reus: Solemne Processó Penitencial  

20:30h. Solemne Processó Penitencial de Dimecres Sant. Organitzada per la Germandat de
Sant Josep Obrer amb la participació dels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang
de Nostre Senyor Jesucrist, el cos de portants del Sant Crist de la Creu de l’Arxiconfraria del
Sant Crist de la Creu i la Banda de Cornetes i Tambors ‘Verge de Misericòrdia’. Com cada cinc
anys, comptarà amb la participació de la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari amb el
Misteri de la Mare de Déu del Calvari.

El recorregut serà el següent: sortirà de la parròquia de Sant Josep Obrer i Mare de Déu del
Roser, Av. Mas Abelló fins la rotonda de la Universitat Rovira i Virgili, Av. Mas Abelló, carrer
passatge de Mare de Déu de la Paloma fins la parròquia de Sant Josep Obrer i Mare de Déu del
Roser. Al carrer Mare de Déu de Puigcerver, amb motiu de la participació de la Confraria de
Nostre Pare Jesús del Calvari amb el Misteri de la Verge del Calvari, tindrà lloc la tradicional
pregària i ofrena davant de la Capella de la Verge del Calvari.

Més informació: Tarragona delimita les restriccions al trànsit per Setmana Santa

http://diaridigital.tarragona21.com/tarragona-delimita-les-restriccions-al-transit-per-setmana-santa/
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Societat Les tradicions de Setmana Santa

Dijous Sant, Divendres
Sant i diumenge de Resur-
recció són dels dies més
importants de la Setmana
Santa i de la litúrgia cris-
tiana i, també, els dies que
se celebren més proces-
sons, tot i que des de diu-
menge de Rams n’hi ha
hagut tota la setmana,
entre les quals destaquen
les dels Dolors (importan-
tíssima la de Besalú, per
exemple). Després de dos
anys d’aturada, les pro-
cessons s’han recuperat
enguany pràcticament
sense restriccions i només
amb l’ús de la mascareta
en cas d’aglomeracions.

A Catalunya es faran
fins diumenge de Resur-
recció més de 200 proces-
sons i viacrucis, en els
quals es rememora la cap-
tura, mort, sepultura i re-
surrecció de Jesús de Nat-
zaret. Després de dos anys
d’aturada obligatòria per
les mesures sanitàries per
frenar la pandèmia de la
covid-19, la recuperació
d’aquesta festa catòlica
congregarà milers de per-
sones als carrers. El De-
partament de Salut indica
que, com que són a l’aire
lliure, les processons no es
veuen afectades per cap
restricció per la covid, a di-
ferència dels actes que se
celebrin a l’interior dels
temples, on continua sent
obligatori l’ús de mascare-
ta i gel hidroalcohòlic. En
el cas de les processons,
aquestes dues mesures es-
tan recomanades, així
com mantenir distàncies
en cas d’aglomeracions, i
també per als confrares
portadors dels passos.

Entre les processons
que es faran demà, n’hi ha
dues de pròpies de la de-
marcació de Barcelona
que cal destacar especial-
ment: el viacrucis de la
Sang, que comença i aca-
ba a la basílica del Pi de
Barcelona i que està orga-

nitzat per la Reial i Il·lus-
tre Arxiconfraria de la Pu-
ríssima Sang de Nostre
Senyor Jesucrist, la peni-
tencial més antiga de la
Corona d’Aragó, fundada
al segle XV, i la processó
del Silenci de Badalona,
que comença a les nou de
la nit i surt de la parròquia
de Santa Maria. Per què
cal destacar-les? El via-
crucis de la Sang feia 50
anys que no sortia. És el
més antic de la ciutat (ini-
ciat cap al 1601) i sortirà
acompanyat pels confra-
res i confraresses de la Pu-
ríssima Sang de Barcelo-
na, de la capella de Música
i dels ministrils del Pi, que

interpretaran música del
segle XVII pròpia del Pi.
Una restauració, doncs,
històrica, tal com s’havia
fet sempre, a l’estil fran-
ciscà, auster, que és més
propi de Catalunya. Per la
seva banda, la processó del
Silenci de Badalona en-
guany fa 394 anys que re-
corre els carrers de Dalt la
Vila en complet silenci, co-
sa que la fa única. També
és una processó pròpia de
la nostra litúrgia.

A Verges, demà hi ha
la Desfilada de Manages
(els armats), una de les
representacions litúrgi-
ques més antigues, amb la
participació de dones per
primera vegada en la his-
tòria. L’antiquíssima Dan-
sa de la Mort és avui una
atracció turística. A Mont-
blanc es farà la processó
del Misteri de l’Hort i, a
Castelldefels, la processó
de Jesús Captiu i N. Sra. de
les Llàgrimes. En total, a

Catalunya, demà es faran
34 processons; la majoria,
això sí, “a l’estil andalús”.
Divendres Sant, n’hi ha
fins a 115 a tot el país.
També d’estil “andalús” la
majoria.

Després del Concili
Les processons, tan medi-
terrànies i que s’havien
celebrat durant segles al
nostre país (estan docu-
mentades des del segle
XVI), van ser molt popu-
lars pràcticament fins al
Concili Vaticà II, a la se-
gona meitat del segle XX,
que les va racionalitzar.
Si bé a l’Estat espanyol i a

causa del franquisme es
van continuar celebrant (i
eren d’obligada assistèn-
cia), els aires del Concili
van canviar moltes coses
a Catalunya. “L’Església
catalana, com a Església
progressista propera al
Vaticà II que era, va inter-
pretar d’una manera molt
restrictiva les recoma-
nacions del Concili pel
que fa a les manifesta-
cions públiques o d’exal-
tació de la fe, preservant-
les als interiors dels tem-
ples. Això no va passar a la
resta de l’Estat”, explica
Amadeu Carbó, expert en
cultura popular. Per això,

Mireia Rourera
BARCELONA

a Fins diumenge de Resurrecció,
s’hauran celebrat a Catalunya més de
200 processons i viacrucis a Després
de 50 anys, la basílica del Pi recupera
Dijous Sant el viacrucis de la Sang

Processons sense res

D’esquerra a dreta, les processons dels Dolors d’Amer i de Besalú, que es van fer
divendres, dia 8. A sota, imatges d’arxiu de la Dansa de la Mort de Verges i de la processó
del Silenci de Badalona ■ F.X. FARRÉS BERENGUER / ANNA ESTANYOL / ACN / CLARA BAYO

El mes de març passat va co-
mençar la temporada de les
Passions de Catalunya, les
més importants de les quals
es fan a Olesa de Montserrat,
Esparreguera, Ulldecona i Cer-
vera. Les d’aquestes quatre
poblacions són probablement
les que més públic acullen i les
que fa més anys que represen-
ten aquesta obra teatral, que
transporta a l’època de Jesús
per viure alguns episodis de la
seva vida, centrant-ho en la se-
va passió, mort i resurrecció.
La de Cervera encara es pot

veure aquest Divendres Sant i
els dies 24 i 30. A la d’Olesa de
Montserrat li queden tres re-
presentacions: la del Diven-
dres Sant, la del 24 d’abril i la
de l’1 de maig. A Ulldecona
queden dues representacions
(en castellà) els dies 24 d’abril i
1 de maig, mentre que el dia 16
d’abril se’n farà una represen-
tació a l’església vella de Xert
(Baix Maestrat). A Esparre-
guera es pot veure la nova ver-
sió de la Passió el 24 i el 30
d’abril. El Divendres Sant se’n
pot veure la versió clàssica.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Temps encara de Passions

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“Després del Concili
Vaticà II, a Catalunya
les processons van
passar a mirar-se com
una cosa rància”
Amadeu Carbó
FOLKORISTA. EXPERT EN CULTURA
POPULAR
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De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda, 
i divendres 
de 8 del matí a 2 de la tarda

MARE DE 
SUCRE

Una producció del TNC i Escenaris
Especials  

Teatre de Lloret, 
diumenge 24 d'abril,

a les 18 h                

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l'entrada: 20 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

QUARTET 
CASALS

Ibercamera

Auditori de Girona, 
Sala Montsalvatge, 
dissabte 30 d'abril, 

a les 20 h             

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l'entrada: Zona A
48 euros, zona B 44 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

EL MATEIX DE
SEMPRE?

Oriart

Gran Escenaris 2022 

El Casal de Bordils,
diumenge 8 de maig,

a les 18 h            

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l'entrada: 3 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

LA PASSIÓ 
D’ESPARREGUERA

2022
Teatre La Passió d’Esparreguera

Dates:  Dia 24 d’abril, 
a les 10.30 h, i el 30 d’abril, 

a les 19 h (nou format).  
El dia 15 d’abril, 

a les 10.30 h (format clàssic)

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l'entrada: 20 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

OFERTES 
2x1

LIMITIDA

LA PRINCESA
EN TEXANS
La companyia Sgratta

Ateneu Gumersind Bisbal
de La Pobla de

Claramunt, 
diumenge 24 d'abril,

a les 18 h 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l'entrada: 
4 euros

EL LLOP
FEROTGE 

La companyia del Príncep
Totilau

Teatre Municipal de
Palafrugell, 

dissabte 23 d'abril,
a les 12 h 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l'entrada: 
6 euros

L'Y-ÀNSIA PER
VOLAR  

Yldor Llach

Sala Ibèria de Sant
Feliu de Llobregat,

diumenge 24 d'abril,
a les 12 h

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l'entrada: 
7 euros

Per a reserves, 
cal trucar al 
972 18 64 45

la immensa majoria de
processons que es feien a
Catalunya, a excepció
d’algunes de molt arrela-
des, van deixar de cele-
brar-se. “Van passar a mi-
rar-se com una cosa ràn-
cia”, explicita Carbó.

Què va passar després?
Que molts immigrants
andalusos van decidir
crear les seves pròpies
processons perquè se
n’enyoraven. “El cas de
Mataró n’és un exemple
claríssim. A excepció de
la dels Dolors, totes les al-
tres processons són de
model andalús. I a Barce-
lona, totes, a excepció del

viacrucis de la Sang, són
de model andalús”, expli-
ca Carbó. I és així: el diu-
menge de Rams, per ex-
emple, es va fer la Sortida
del Pas de la Burreta, or-
ganitzada per la Pontifi-
cia y Real Hermandad de
Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder y M. Stma. de
la Esperanza Macarena
de la plaça de Sant Agustí,
una processó copiada di-
rectament d’Andalusia.
L’enyorança de les pro-
cessons que es feien a An-
dalusia també és l’origen
d’una de les confraries
catalanes més particu-
lars, la 15+1 de l’Hospita-

let de Llobregat, que va
néixer el 1977, fa 45 anys.

Sense la Legió
En el cas de Palafolls, al
Maresme, el retorn de les
desfilades religioses es fa-
rà sense la presència dels
Antics Cavallers Legiona-
ris. L’Ajuntament explica
que col·laborarà amb la
Confraria de Sant Lluís i
Santa Maria per implan-
tar un “nou format” de
processó de Dijous Sant
fonamentada en la reli-
gió, perquè és “el senti-
ment que la promou”, i
evitant la militarització
dels actes. ■

striccions
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Moià tornarà a tenir Armats dijous i la
processó Divendres Sant | NacióManresa
Moià

tornarà a celebrar aquest Dijous i Divendres Sant els tradicionals actes de

Setmana Santa

després de dos anys d'estar aturats com a conseqüència de les mesures per la pandèmia.
Dijous els Armats portaran a terme les seves evolucions, i divendres serà el torn de la

processó

.

La plaça Major acollirà

Dijous Sant

a partir de les 8 del vespre les tradicionals evolucions dels

Armats de Moià

, amb la Creu, el Quadre, el Tirabuixó, el Rellotge, la Cadena i l'Esgrima.

Divendres Sant

, a partir de les 9 del vespre, amb sortida des de l'església parroquial, la processó portarà els
passos pel centre de Moià. Sortirà de l'església cap al carrer del Forn, plaça i carrer de Sant
Sebastià, carrer Sant Josep, Comerç i des del carrer Sant Antoni, en direcció, de nou, cap a
l'església.

Els actes de Setmana Santa a Moià estan organitzats pels Armats de Moià, la

Congregació dels Dolors

, la

Confraria de la Mare de Déu de la Tosca

, la

Casa de Andalucía de Moià

, el

Grup de Cantaires de Moià

i la

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/102743/moia/processo-armats-divendres-sant-setmana-santa


Parròquia de Santa Maria de Moià

, amb la col·laboració de l'Ajuntament.
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‘Matar la serp’, cada Divendres Sant a
Riudoms | Diari de Tarragona
Associar el fet de matar una serp amb les solemnitats litúrgiques i la religiositat popular de la
Setmana Santa no és quelcom freqüent, per bé que aquest rèptil és ben present en diferents
passatges bíblics. Però vet ací que a la vila de Riudoms, des de fa més de mig segle, el
Divendres de Passió va estretament lligat amb la serpent.

Cada Divendres Sant, poc més de les nou del matí, l’expectació es concentra a la plaça de
l’Església de Riudoms per presenciar una mena de performance que consisteix en el simulacre
de matar la serp, això sí de fusta o plàstic. Cada any és designada una persona diferent per dur
a terme l’acció, que és escollida per la Confraria del Fiscorn de la localitat. Enguany, aquesta
responsabilitat recau en la riudomenca Margarida Mallafré Gispert.

El president de la Confraria el Fiscorn de Riudoms, Antonio Castro, explica que per a matar la
serp «triem algun veí o veïna que en la vida ordinària passen gairebé desapercebuts, però que
tenen una forta implicació en la societat riudomenca». En aquest cas, Margarida Mallafré i la
seva família han maldat sempre per la continuïtat i dignificació de la Setmana Santa a la
localitat. Per altra banda, és a la Ca la Borrassa, la botiga familiar que a la plaça de l’Església
esdevé punt de trobada i de socialització a la vila «on, a més, anem a proveir-nos dels ciris per a
les processons», comenta Antonio Castro.

Hom es preguntarà quin és l’origen d’aquest costum, a redós de la serp, sorgit fa més de 75 anys
que ha esdevingut tradició. La parròquia no tenia diners per pagar el músic que toca el fiscorn
que acompanya i marca el ritme de la coral a les processons; d’aquí que un grup d’adolescents
va reunir diners perquè no faltés qui toqués l’instrument de vent, gest que va donar peu a la
fundació de la Confraria del Fiscorn. Sobre això, en acabar la matutina processó de les Creus,
del Divendres Sant, els joves es van topar amb l’Antoni Anguera, conegut entre els convilatans
com el Ton de la Florinda, pagès que tornava del tros, el qual comentà als nois de com acabava
de matar una serp al mas. Per si mai es trobaven amb un rèptil d’aquesta mena els digué que
per matar-la de forma segura «la serp s’ha d’agafar amb la mà esquerra i amb una canya fresca
donar-li un fort cop al cap». Cada any, després de la processó l’home repetia reiteradament als
joves el mateix procediment de la «matança de la serp».

Perpetuar el costum

A la mort del Ton, aquells testimonis de joventut van voler perpetuar el costum de matar la serp,
que s’escenifica en el moment que acaba la processó de les Creus, de les vuit del matí, i abans
que comenci el trasllat del Sant Crist a la capella de la Verge Maria de Gràcia. Amb el pas dels
anys, gairebé es pot afirmar que aquest acte, en principi banal, ha adquirit simbolismes, per
inscriure’s en certa manera en el marc de la religiositat, per allò de combatre el mal representat
per la serp.

http://www.diaridetarragona.com/reus/Matar-la-serp-cada-Divendres-Sant-a-Riudoms-20220412-0073.html
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La Samaritana i els Armats de Flix tornen a
sortir al carrer per Setmana Santa -
EbreDigital.cat
La referència dels primers Armats de Flix data del 1915, amb la primera fotografia que se’n
conserva. A causa de la Guerra Civil es van desfer, i van retornar el 1940, tot i que l’any
següent, per confrontacions entre els Armats i l’Església, van haver de cessar l’activitat. Amb tot,
el 1950 es van recuperar fins al 1968, on hi va tornar a haver confrontacions amb l’Església.
Finalment, el 1980 diversos armats que ja havien sortit anys enrere es van reunir per tornar a
engegar la Confraria, fins el dia d’avui. Durant els anys 68 i 80 que els Armats van interrompre la
seva activitat, la població no celebrava la Setmana Santa com actualment se celebra, ja que els
vilatans no seguien les processons.

Aquest 2022, però, Flix tornarà a sonar al ritme dels tambors aquesta Setmana Santa, una
festivitat que torna als carrers dos anys després. A Flix els Armats representen una tradició,
on més de 400 persones han participat en la Confraria durant aquests més de 40 anys, passant
de pares a fills i arribant a comptar alguns anys amb més de 70 armats a la Confraria; a hores
d’ara no arriben a 60.

Durant els dos anys de pandèmia, força durs tant per la població com per la Confraria, van
sortir als balcons amb la vestimenta tocant tambors o fent pas d’armats; les Samaritanes des
del 1997 fins al 2019 van fer les Desmes des de casa. El 2021 van poder sortir, però les
exhibicions es van dur a terme en un recinte tancat amb aforament controlat. Enguany, i amb
molta il·lusió, podran sortir als carrers.

Tanmateix, aquest Dijous Sant a les 19 h comencen les seves exhibicions amb les Guàrdies al
Monument. Divendres Sant al matí acompanyen la processó de les Santes Creus i a la nit la del
Sant Enterrament. Finalment, eI Diumenge de Pasqua fan una cercavila pel poble i una
exhibició.

Accepta la política de privacitat abans de comentar

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

Acceptar    Rebutjar

https://ebredigital.cat/2022/04/13/la-samaritana-i-els-armats-de-flix-tornen-a-sortir-al-carrer-per-setmana-santa/
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REUS

Noemí Solla

L'aeroport de Reus comença a 
recuperar el volum de passat-
gers  per aquesta Setmana Santa 
i també de cara a la temporada 
d'estiu amb unes xifres que, se-
gons AENA, s'aproximen molt a 
les de 2019 amb més d'un milió 
de passatgers. L'empresa espera 
amb optimisme la reactivació del 
turisme a l'aeroport de la ciutat, 
especialment després de dos 
anys marcats de manera molt 
significativa per la pandèmia.

L'any 2019 l'aeroport de Reus 
va registrar més d'un milió de 
passatgers, una xifra força alta 
i que fins ara, encara no s'havia 
assolit després del 2020 i 2021, 
on el volum de trànsit va ser de 
40.000 i 150.000 passatgers, 
respectivament. Enguany s'es-
pera amb optimisme acostar-se 
a les xifres de 2019, les quals de 
moment per Setmana Santa ja 
compten amb 155 operacions. 
Només aquests pròxims dies hi 
ha, tant arribades com sortides, 
12 vols per demà (Dijous Sant), 
16 per Divendres Sant, 20 pel dis-
sabte i 12 més pel diumenge.

AENA ha explicat que l'aero-
port de Reus vol ser, clarament, 
la porta d'entrada i sortida al Sud 
de Catalunya, un referent per 
donar major connectivitat amb 
aquesta zona i oferir i facilitar el 
moviment turístic a l'àrea. Per 
fer-ho possible, es treballa amb 
companyies per ampliar els des-

tins i els vols, i que la majoria de 
viatgers de proximitat no s'hagin 
de desplaçar fins a Barcelona per 
anar a destins relativament pro-
pers, com el cas de Mallorca.

«No depèn d'AENA generar 
més connexió, estem sempre 
oberts a escoltar propostes que 
puguem oferir per millorar el 
servei, però han de ser les com-
panyies qui ho determinin», ha 
comunicat el director de l'aero-
port de Reus, Juan Crespo, afe-
gint que els vols programats des 
de Reus a Palma de Mallorca per 
aquesta temporada d'estiu es 

mantindran i, segons avanci la 
situació, es contemplen l'opció 
de prorrogar-los i oferir altres 
destinacions properes a les illes i 
la resta del territori nacional.

L'aeroport de Reus enguany 
enllaçarà amb 23 destinacions a 
sis països europeus, operats per 
Ryanair, Jet2 i TUI, les mateixes 
companyies que hi havia abans 
de la pandèmia. La instal·lació 

estarà connectada aquest estiu 
amb sis països: Regne Unit, Ir-
landa, Polònia, Països Baixos, 
Bèlgica i Mallorca, l'únic vol na-
cional, que oferirà Air Nostrum 
a partir del 14 de juny. Crespo 
també ha fet esment el conflicte 
d'Ucraïna i com això repercuteix 
a la pujada del preu del combus-
tible, un fet que també ha afectat 
al sector aeroportuari.

Actualment, no es coneix si 
s'obriran o es cancel·laran rutes. 
De moment es manté obert a 
qualsevol demanda, ja que «les 
companyies mantenen la con-
fiança en aquest territori, les 
previsions són molt positives i 
el seient ofertat és dels nivells 
del 2019», ha remarcat Crespo. 
El 90% de la partida dels viat-
gers que transiten per l'aeroport 
de Reus són britànics (un 65%) 
i irlandesos (un 25%). El 10% 
restant provenen de països com 
Bèlgica, Polònia, Holanda o del 
mateix territori nacional.

AENA també celebra el parc 
fotovoltaic de 30.000 panells de 
12,5 MW que es projecta sobre 
terreny no urbanitzable del re-
cinte. La nova instal·lació com-
portarà una inversió superior 
als 9,4 milions d'euros. «És una 
molt bona notícia, encara està 
en fase d'exposició pública, però 
no podem concretar calendari 
d'execució», ha manifestat el di-
rector de l'aeroport de Reus, Joan 
Crespo.

Aquests dies de Setmana 
Santa, l'aeroport de Reus 
compta amb un total de 
60 arribades i sortides

TURISME

L'Aeroport de Reus s'apropa a les 
xifres de passatgers de 2019
AENA espera amb optimisme la recuperació post pandèmia amb les primeres operacions per Setmana Santa i l'estiu

GERARD MARTÍ

Imatge d’alguns passatgers arribant a l'aeroport de Reus, ahir.

Noemí Solla

Els carrers de la ciutat es van 
omplir per veure la Solemne 
Processó de l'Amargura que es 
va dur a terme ahir al vespre. 
Després de dos anys en els quals 
les celebracions més significati-
ves de la Setmana Santa de Reus 
havien quedat anul·lades a cau-
sa de la pandèmia, la ciutadania 
va sortir als diferents carrers 
per contemplar el recorregut 
d'aquesta tradicional processó. 
La pluja, a diferència del passat 
Diumenge de Rams, no va su-
posar cap problema per l'esperat 
esdeveniment. La processó va 
estar coorganitzada per la con-
fraria de Sant Tomàs d'Aquino, 

els Estudiants, i la confraria de 
la Verge de l'Amargura, amb la 
participació dels armats de la 
Reial Congregació de la Purís-
sima Sang. Com a convidats, hi 
van assistir els timbalers de Ca-
landa, amb una representació de 
la Cofradía Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la ciutat de Calan-
da. La confraria de Sant Tomàs 
d'Aquino va sortir del temple de 
la Puríssima Sang i va continuar 
el recorregut pel raval del Pallol, 
la plaça de Catalunya, el raval de 
Santa Anna (recentment obert 
per la seva transformació a una 
via d'accés prioritari pels via-
nants) i la plaça de Prim. Paral-
lelament, la confraria de la Verge 

de l'Amargura va sortir de l'es-
glésia de Sant Joan i va continuar 
pels carrers de Prat de la Riba i el 
carrer de Llovera fins a arribar a 
la plaça de Prim, on es va trobar 
amb la Confraria de Sant Tomàs 
d'Aquino. Van continuar el re-

corregut conjunt pel raval de Je-
sús, el raval de Martí Folguera i el 
carrer Misericòrdia. En acabar la 
processó, el pas El Petó de Judes 
va entrar a la parròquia de Sant 
Francesc. Cal recordar que avui 
es durà a terme la Solemne Pro-

cessó del Prendiment, a les 20.15 
hores, organitzada per les con-
fraries dels Sants Just i Pastor, 
Jesús de l'Amargura i Sant Pere 
Apòstol i la participació dels ar-
mats de la Reial Congregació de 
la Puríssima Sang.

NOEMÍ SOLLA

El carrer de Llovera amb molta gent a cada banda de la via mirant la processó, ahir.

Els carrers s'omplen 
per a veure la Solemne 
Processó de l'Amargura 

SETMANA SANTA

Feia 2 anys que no es duia a terme per la covid

La mostra de vehicles 
elèctrics torna a la 
plaça de la Llibertat el 
27 i 28 de maig

Velèctric torna al carrer des-
prés de l’edició semipresencial 
de l’any passat i exposarà les 
principals novetats del vehicle 
híbrid i elèctric a la plaça de 
la Llibertat els dies 27 i 28 de 
maig. La sisena edició d’aques-
ta mostra, organitzada per la 
regidoria de Recursos Humans 
i Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Reus, s'emmarca en 
les accions que desenvolupa 
el consistori i les empreses 
municipals per promoure la 
mobilitat sostenible a la ciutat. 
Velèctric ofereix als visitants 
la possibilitat de provar dife-
rents modalitats de vehicles 
elèctrics i híbrids, i alhora 
d’informar-se sobre els seus 
avantatges. La fira tornarà a 
comptar amb una zona de test 
drive per provar els vehicles. 
També s’hi trobaran  les prin-
cipals novetats en bicicletes 
elèctriques, patinets elèctrics 
o qualsevol vehicle no conta-
minant. Aquesta fira pretén 
donar a conèixer les possibi-
litats i els avenços tecnològics 
dels vehicles amb energies al-
ternatives al carburant fòssil i 
que no emeten gasos contami-
nants i C02, ni sorolls mentre 
circulen. Així, la mostra comp-
tarà també amb un espai amb 
tallers per als més petits i un 
altre per dur a terme xerrades 
sobre mobilitat sostenible. La 
sisena edició del Velèctric es-
tarà oberta el divendres 27 de 
maig de 17.30 hores a 21 h. i el 
dissabte 28 de maig de 10.30 
hores a 14 hores i també de sis 
de la tarda fins a les nou de la 
nit. Redacció

El taller 'Troba la 
feina que busques' 
ofereix orientació per 
treballar a Europa

L'oficina Joves Baix Camp en 
col·laboració amb la Xarxa Eu-
res, organitza avui i demà el ta-
ller Troba la feina que busques 
enfocat, especialment, per tre-
ballar a Europa. Avui es fa un 
taller pràctic per tal d'orientar 
i informar a la ciutadania so-
bre com crear un bon CV Eu-
ropass, la importància de tenir 
una bona carta de motivació 
i les competències requeri-
des per treballar a l'estranger. 
Demà, el taller se centrarà a 
ajudar i informar, així com 
aportar eines i recursos útils 
a la manera de buscar ofertes 
i presentar candidatures per a 
treballar a Europa. El taller es 
du a terme al centre cívic Mes-
tral, situat a l'avinguda de Bar-
celona, des de les deu del matí 
fins a les 13 hores, i és comple-
tament gratuït.
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n L’ICS Catalunya Central ha con-
solidat 191 llocs de treballs, entre 
gener de 2021 i març de 2022. Són 
de diferents rols professionals, en 
concret, 13 de medicina de famí-
lia, 5 d’odontologia, 72 d’inferme-
ria, 14 llevadores, 20 d’auxiliar d’in-
fermeria, 57 d’atenció a la ciutada-
nia i 10 de treball social. 

Ara, la plantilla total és de 1.937 
persones, de les quals 1.570 són 
dones, que donen servei en els 33 
equips de primària del Bages, Ber-

guedà, Moianès, Osona i Anoia. En 
dos anys la plantilla ha augmentat 
en 294 persones. La gerent de l’ICS 
a la Catalunya Central, Anna For-
cada, destaca que «l’enfortiment 
de l’atenció primària és un ele-
ment estratègic de l’ICS i l’aplanti-
llament de 191 persones és una 
bona notícia per continuar millo-
rant les condicions laborals dels 
professionals i l’atenció a la ciuta-
dania». 

Amb motiu del Dia Mundial de 
l’Atenció Primària, que es va com-
memorar ahir, s’ha iniciat el cicle 
de xerrades ICSTalks. La primera 
sessió estava prevista per ahir  amb 
Albert Planes, metge de família de 
l’EAP Santa Eugènia de Berga i di-
rector de la revista científica 
AMFsemFYC. Va abordar l’essèn-

cia de la medicina i de la inferme-
ria de família i comunitària. 

L’objectiu del cicle és motivar 
les persones residents, fomentar el 
significat de ser professionals de 
l’atenció primària i impulsar el 

sentiment de pertinença. Entre els 
temes que es tractaran destaquen 
els valors essencials de l’atenció 
primària, la importància dels de-
terminants socials de la salut i el 
seu efecte sobre la població atesa, 

el sobrediagnòstic i el sobretracta-
ment, l’ètica, la recerca i la innova-
ció, l’entorn rural, el vessant inter-
nacional de l’atenció primària, la 
gestió del temps i el benestar emo-
cional.

L’ICS de la regió central 
consolida 191 llocs de 
treball en l’últim any

REDACCIÓ. MANRESA

u Actualment, la plantilla 
total és de prop de 2.000 
persones distribuïdes en 33 
equips d’atenció primària

Treballadors a l’àrea d’atenció a la ciutadania de l’ICS ICS CATALUNYA CENTRAL

n Moià tornarà celebrar enguany 
els actes religiosos per excel·lèn-
cia de la Setmana Santa després 
del parèntesi de la pandèmia, i tant 
els Armats com els passos i els mis-
teris propis d’aquesta tradició tor-
naran a prendre els carrers de la 
vila. 

De fet, la setmana passada ja es 
va celebrar el Triduum dels Dolors 
a l’església, i demà serà el torn dels 
Armats, a partir de les 9 de la nit 
des de la plaça Major. Desfilaran 
amb les tradicionals evolucions de 
la Creu, el Quadre, el Tirabuixó, el 
Rellotge, la Cadena i l’Esgrima. 

L’endemà, els Armats també 
encapçalaran la processó de Di-
vendres Sant, que sortirà a les 9 de 

la nit des de l’església parroquial 
de Moià i recorrerà els principals 
carrers i places del nucli antic d ela 
vila durant aproximadament una 
hora de durada. Durant la cloen-
da s’interpretarà el Cant de les 
Agonies, i en acabat, els misteris 
que hauran desfilat quedaran ex-
posats a la plaça Major perquè tot-
hom els pugui veure.  

La processó de Divendres Sant, 
que en aquest municipi es va re-
cuperar l’any 2011, és organitzada 
pels Armats de Moià, la Congrega-
ció dels Dolors, la Confraria de la 
Mare de Déu de la Tosca, la Casa 
de Andalucía de Moià, el Grup de 
Cantaires de Moià i la Parròquia de 
Santa Maria de Moià. Hi col·labo-
ra l’Ajuntament.   

Moià recupera demà 
i divendres la tradició 
religiosa de Pasqua

Processó de Divendres Sant del 2019 a Moià ARXIU/CIC

REDACCIÓ. MOIÀ

n Els tres grups municipals amb 
representació a l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar, governat pel 
PSC i amb ERC i Junts a l’oposició, 
han fet pinya per reclamar al de-
partament d’Educació que acce-
leri tant com pugui la construcció 
de l’edifici de l’institut Bages Sud, 
que funciona en mòduls prefabri-
cats des que es va posar en funci-
onament l’any 2009. 

Com ja ha anat explicant 
aquest diari (vegeu l’edició del 2 
d’abril passat), l’Ajuntament ja ha 
iniciat els passos per a la cessió 
dels terrenys municipals de al Vall 
de Montserrat on s’haurà de cons-
truir l’equipament, i que preveu 
fer efectiva els propers dies tan 
bon punt hagi acabat el període 
d’exposició pública. Tanmateix, 
demana a la Generalitat que co-
menci a agilitar els tràmits de cara 
a la redacció del projecte. I és que, 
tal i com explicava fa uns dies  l’al-
caldessa, Montse Badia, el depar-
tament vol esperar a tenir cedits 
els terrenys abans de fer cap més 
pas, però des de l’Ajuntament s’in-
sisteix en la urgència de l’institut i 
en la necessitat d’anar avançant 

en la redacció del projecte tenint 
en compte que la cessió dels ter-
renys es preveu de forma immi-
nent. El consistori voldria que 
l’edifici es pogués estrenar el curs 
2025-2026. 

L’Ajuntament recorda que el 
solar que se cedirà al departament 
és sòl urbà consolidat i ja té la qua-
lificació d’àrea d’equipament, per 
la qual cosa, un cop fet al cessió el 
procés ja dependrà únicament de 
la Generalitat. Es tracta d’un espai 
de prop de 9.000 metres quadrats 

situat entre la carretera BV-1212 i 
els carrers Genovès i del Gall. Ara, 
l’Ajuntament paga un lloguer per 
als terrenys de propietat privada 
on hi ha ubicats els mòduls on fan 
classe els alumnes, la qual cosa 
encara fa més necessària l’accele-
ració dels tràmits, segons apunten 
fonts municipals. A més, l’empre-
sa propietària del solar, voldria 
ampliar el negoci en aquest espai. 

L’institut Bages Sud dona ser-
vei fins a 4t d’ESO a Castellbell, 
Monistrol i Marganell. 

L’Ajuntament de Castellbell 
fa front comú per reclamar 
agilitat per al futur institut

REDACCIÓ. CASTELLBELL I EL VILAR

u El consistori està ultimant la cessió dels terrenys de la Vall de Montserrat 
a Educació, i li demana que tingui enllestit l’edifici per al curs 2025-26 

Els mòduls prefabricats que ha tingut fins ara l’institut ARXIU/MIREIA ARSO
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Estas son todas las procesiones de Semana
Santa que pueden verse por TV: canales y
horarios
Dos años después, la celebración de la Semana Santa regresa a las principales ciudades y
con ellas las procesiones. Varias cadenas han anunciado una programación especial que
contiene numerosas retransmisiones de la salida de los pasos a las calles. RTVE, TRECE y las
autonómicas son las televisiones que más se van a volcar, como así han avanzado.

RTVE

En el caso de RTVE, la programación de Semana Santa empezó el pasad domingo en La 2 con
la misa del Domingo de Ramos en directo desde la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Además, el Jueves Santo, ofrecerá en directo la procesión del Santo Encuentro desde Burgos,
a partir de las 19:30 horas. Irá precedida, a las 17:55 horas, de los Santo Oficios desde la
catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid (Triduo Pascual y misa de la Cena del Señor).

El Viernes Santo, La 2 emitirá también los Santo Oficios, a partir de las 16:55 horas (Triduo
Pascual y celebración de la Pasión y Muerte de Jesucristo, desde la Catedral de las Fuerzas
Armadas de Madrid), seguidos de la procesión del Santo Entierro desde Burgos a partir de las
18:30 horas. También ofrecerá el Viacrucis desde Roma (viernes a las 21:00 horas) y la misa del
Domingo de Resurrección y la Bendición Urbi et Orbi del papa Francisco desde el Vaticano, el
domingo 17 de abril a partir de las 09:55 horas.

TRECE

TRECE se vuelve a volcar un año más con la Semana Santa con retransmisión en directo las
celebraciones litúrgicas del Papa Francisco desde Roma hasta el 17 de abril.

El Miércoles Santo a las 00:15 horas, la cadena católica ofrecerá la procesión de Valencia en
la que El ‘Cristo de Medinaceli’, la ‘Virgen de los Desamparados’ y el ‘Cristo Flagelado de
Torrent’ procesionarán por primera vez. El Jueves Santo retransmitirá desde las 11:40 horas
cómo los efectivos de La Legión hacen el traslado del Cristo de la Buena Muerte de Mena; y por
la tarde, a partir de las 17:00 horas, la Santa Misa de la Cena del Señor desde Córdoba, oficiada
por el obispo de la ciudad, Demetrio Fernández. Después está prevista la retransmisión de la
vuelta de de los nazarenos y las cofradías en La Madrugá de Sevilla.

El Viernes Santo, desde las 9:30 horas, TRECE se traslada a Murcia para vivir la procesión de
los Salzillos de la Real. Asimismo, a las 16:55 horas, se trasladará al Vaticano para ofrecer la
celebración de la Pasión del Señor, presidida por el Papa Francisco; y a las 18:15 horas las
cámaras regresarán a España para emitir la Pasión desde la localidad tinerfeña de Adeje; y la
procesión de Lucena, en Córdoba (20:10 horas).

Por la noche, a las 21:10 horas, el canal se traslada a la capital italiana para seguir el Vía Crucis
del Pontífice, que este año, tras dos años celebrándose en la Plaza de San Pedro a causa de la
pandemia, volverá al Coliseo de Roma. Y el sábado, la cadena emitirá el concierto ‘Pasión’ de

https://www.elperiodico.com/es/yotele/20220413/son-procesiones-semana-santa-verse-13515143


Hakuna Group Music y la Vigilia de Pascua desde la catedral Primada de Toledo, presidida por
el arzobispo de la archidiócesis, Francisco Cerro. Al igual que en TVE, la programación especial
concluirá en el Vaticano con la retransmisión de la Santa Misa de Pascua, a partir de las 9:55
horas.

Canal Sur

Además de una amplia atención diaria en los informativos y de los resúmenes provinciales (de
15:15 a 15:45 h) en Jueves y Viernes Santo con lo más destacado de los desfiles
procesionales locales, 'Andalucía Directo' ofrecerá las imágenes de la Semana Santa de todas
las provincias andaluzas.

Andalucía Directo ofrecerá las imágenes más próximas de cada paso o trono que procesione
por la comunidad. Localidades como Las Cabezas y Marchena en la provincia de Sevilla,
Escacena del Campo en Huelva, Alhaurin de la Torre, Vélez Málaga y Antequera en Málaga,
Linares y Úbeda en Jaén, Puente Genil en Córdoba y Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la
Frontera y San Fernando en Cádiz se unirán a las habituales de cada capital de provincia.

Como novedad de este año, Canal Sur Televisión pondrá en antena en horario de prime time en
la noche del Jueves Santo un programa especial con conexiones con las 8 capitales andaluzas
desde las distintas Carreras Oficiales, con una apuesta por una retransmisión pausada y de
calidad con el máximo protagonismo para los desfiles procesionales. Este programa (de 21:30 h.
a 24:00 h) será el prólogo al especial “La Madrugá&rdquor;, que tendrá como hilo conductor la
salida procesional de la Hermandad de La Macarena de Sevilla y el final de la Carrera Oficial
desde Málaga. Este especial incluirá el paso por la Carrera Oficial en La Campana y, la salida
de la Hermandad de la Esperanza de Triana de Sevilla, la salida íntegra en Jaén de Nuestro
Padre Jesús “El Abuelo&rdquor; en desconexión provincial, y se realizará un despliegue similar
en Huelva para ofrecer también en desconexión local la salida procesional de “El
Nazareno&rdquor;. Durante la mañana del Viernes Santo se ofrecerá la entrada de las
hermandades de La Macarena y la Esperanza de Triana desde Sevilla.

Además, los seguidores de la Semana Santa en Málaga y Sevilla podrán ver íntegramente el
paso de las hermandades por sus respectivas Carreras Oficiales diariamente. En el caso de
Málaga, se ofrecerá la señal a través de Canal Sur 2 mientras que Andalucía Televisión (ATV)
ofrecerá la de Sevilla.

Telemadrid

Telemadrid se va a encargar de ofrecer las procesiones de la Comunidad de Madrid, pero
también la Madrugá de Sevilla, y la procesión del Cristo de Mena en Málaga. Inmaculada
Galván es la encargada de los especiales en los que conectará desde plató con las diferentes
ciudades.

El Miércoles Santo, 'Madrid directo' seguirá en directo la Procesión de Los Gitanos que sale de
la Iglesia del Carmen a las 20:15 y después la Procesión de Las Tres Caídas que sale de la
iglesia de San Andrés a las 21:00 horas y es la hermandad más joven de Madrid. Desde Alcalá
de Henares seguirán también los pasos del Cristo de la Columna, Lágrimas del Consuelo y La
Misericordia. También conectaremos con la procesión de El Santo Sepulcro en San Lorenzo de
El Escorial.



El 14 de abril, Jueves Santo, desde las 09:00 y hasta las 14:00h los espectadores podrán
seguir la Procesión del Cristo de Mena. Ya por la tarde, 'Madrid Directo' realizará un programa
especial con la retransmisión de las Procesiones de Jesús El Pobre y el Dulce Nombre y
las procesiones de la Macarena y el Gran Poder. El Divino Cautivo sale a las 19 del colegio
Calasancio en la calle general Diaz Porlier y recorre el barrio de Salamanca. El magacín
también estará presente en las procesiones de Alcalá de Henares, Morata de Tajuña y Villa del
Prado.

También 'Madrid directo' se encargará de retransmitir el Viernes Santo las procesiones
de Jesús de Medinaceli que sale de la basílica de Jesús a las 19:00. También
seguirán la Procesión de Los Siete Dolores que sale de la calle Atocha a las 19:00. Y de
madrugada camirán junto a la Procesión de los Alabarderos, que arranca en el Palacio Real a
las 19:00 y vuelve a la Catedral Castrense (de 18:00 a 01:00 horas). Desde Alcalá de Henares
se seguirán las procesiones de La Soldad y El Santo Entierro. Por último, el Domingo de
Resurrección 'Madrid Directo' emitirá “La Pasión&rdquor; de Chinchón, grabada en la noche
previa, del Sábado Santo.

À Punt

La televisión valenciana también ha modificado su programación. El Miércoles Santo el
programa 'Bona vesprada' ofrecerá la procesión de la Germandat Penitencial de la Santa Cruz
de Alicante. También se harán conexiones con otros pueblos y ciudades de la Comunidad para
conocer como viven sus principales actos religiosos.

Noticias relacionadas

El Jueves Santo está previsto un programa especial a partir de las 21.45 horas con la
retransmisión de la procesión de la Santa Cena desde Alicante, considerado el paso más
grande de la Semana Santa española y a continuación la procesión de Gandia, con dieciocho
germandats participantes,declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. À Punt retransmite en
diferido a partir de las 00.30 horas el Laquimia Vere de Vila-real, el espectáculo musical del acto
sacramental en el cual participan más de 200 personas después de tres años de ausencia.

El Viernes Santo los equipos de À Punt se trasladan hasta Alzira para retransmitir, a partir de
las 18.45 horas, la procesión general del Santo Entierro en la cual desfilan 24 pasos siguiendo
la orden de la pasión y muerte de Jesucristo. También se mostrará, desde las 21.45 horas la
procesión de la Muerte de Cristo desde Crevillent donde destacan los pasos de imaginería y los
grupos de polifonía que le proporcionan una atmósfera muy especial. La misa de Domingo de
Resurrección será a las 11 horas desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de
Torrent.
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L
as miradas estaban puestas 
en el cielo. Aunque la pre-
visión de lluvia es para 

hoy, miércoles, ayer por la tar-
de el cielo estaba especialmen-
te nublado e incluso cayó algu-
na gota. Pero al final quedó en 
nada y la primera procesión de 
la Semana Santa de Reus de 
este 2022, la de L’Amargura, 
pudo salir a la calle con la ima-
gen de la Mare de Déu y el pa-
so recientemente restaurados 
como gran novedad. 

También se dio otra sorpresa, 
que muchos desconocían: no se 
produjo el tradicional encuentro 
del paso El Petó de Judes y la Ma-
re de Déu de l’Amargura en la 
plaza Prim. Esta vez, todos sa-
lieron desde la iglesia de Sant 
Joan. Habitualmente, la Confra-
ria de Sant Tomàs d’Aquino sa-
le desde el templo de la Purís-
sima Sang, mientras que la Con-
fraria de la Verge de l’Amargura 
lo hace desde Sant Joan y am-
bas se encuentran en la Plaça 
Prim. Pero esta vez parece que 
las obras del arrabal Santa Anna 
habrían influido en este cambio. 
«Otros años, se encuentran aquí», 
explicaba una joven, al ver que 
todos bajaban conjuntamente 
por la calle Llovera. 

Coorganizada por la Confraria 
de Sant Tomàs d’Aquino, Els 
Estudiants y la Confraria de la 
Verge de l’Amargura, la proce-
sión contó también con la par-
ticipación dels Armats de la 
Sang y la asistencia, como invi-
tados, de los tamborileros de Ca-
landa, con una representación de 
la Cofradía Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Calanda, que rom-
pieron el silencio. 

La procesión arrancó alrede-
dor de las 20.20 h. La trompe-
ta así lo anunciaba y, a continua-
ción, los tambores empezaban a 
sonar y los Armats se ponían en 
marcha. La Mare de Déu de 
l’Amargura lució de forma espe-
cial. Y es que salía, por prime-
ra vez, tras su restauración, de 
la mano del Taller Avall. A su pa-
so, muchos sacaban el móvil 
para fotografiarla, acompañada, 
también, por el estruendo de los 
tambores de Calanda.

Crónica 
La primera procesión de la Semana Santa de Reus contó con los tamborileros 
de Calanda como invitados y la imagen de la Mare de Déu restaurada. Esta vez 
las cofradías y pasos salieron conjuntamente desde la iglesia de Sant JoanMONTSE PLANA 

mplana@diaridetarragona.com

Sale la Processó de l’Amargura 
sin el encuentro en la Plaça Prim

El paso y la Mare de Déu de l’Amargura salieron ayer, por primera vez, tras su restauración. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

El estruendo de los tamborileros de Calanda rompió el silencio de las calles de Reus. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

Setmana Santa
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Castellbell licita les obres de la segona fase
de rehabilitació de l'església de la Bauma |
NacióManresa
L'

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

ha iniciat els tràmits per licitar les obres de la segona fase de la rehabilitació de l'

església de la Sagrada Família

de

la Bauma

. Els treballs, amb un pressupost de 272.000 euros i un

termini d'execució de sis mesos

, faran possible la rehabilitació de la rosassa i de la torrassa i la renovació de la coberta i les
façanes. A més, es rehabilitaran els vitralls de la rosassa i del presbiteri, que havien quedat
malmesos darrerament.

Edifici modernista

L'església modernista, construïda l'any 1902 a partir del projecte de l'arquitecte

Alexandre Soler i March

, recorda les arquitectures romànica i gòtica pel que fa a la seva distribució i la disposició dels
elements d'il·luminació natural i la ventilació. 

 

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/102739/castellbell-i-el-vilar/licitacio-obres-esglesia-sagrada-familia-la-bauma
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Una dama al seu racó fosc d'una església.
La Setmana Santa torna a fer pensar | Diari
de Tarragona
La Setmana Santa ha tornat. Amb epidèmies, guerres, pobresa, inflació, estadístiques
turístiques, percentatges d’ocupació hotelera, preus dels combustibles, escapades per
descansar, per oblidar, per visitar la família, representacions de la Passió, processions,
penitència, dejuni, bunyols, bacallà... I a un fosc racó d’una església una dama vestida de negre
tornarà a orar. Les seves conviccions tenen més de dos mil anys. Sap que la seva última nit
s’aproxima i que qui no dubta no resa. Que a la societat actual àvies i avis són tan inútils com els
trastos vells, però que com més avança la societat, més augmenta la xifra de persones molt
grans i més es perllonga la seva vida. És cristiana i, com a tal, una escèptica que confia en Crist.
Ha vist que espiritualitats orientals, noves religions exòtiques, esoterismes i algunes falses
ciències metafísiques acaben sent mercaderies que van a parar al basar de les modes
perdudes.

Vostè creu en Déu?, van preguntar al seu marit, que era bomber, al cel sigui. «Només cada
vegada que m’acolloneixo», va respondre. La vídua inclina el cap davant el Crist crucificat i
damunt el seu antic missal amb cobertes de nacre i daurats.

Pensa que les catedrals no es van fer per als turistes, i que la tradició no és el temple i la
processó, sinó la manera de viure i sentir el temple i la processó. Quan era jove va estudiar grec
i llatí, i va intuir que Occident morirà quan desaparegui la presència de la Grècia clàssica a
l’ànima cristiana. Per això detesta que una moda d’ara sigui parlar dels morts amb un sentit de
superioritat dels vius, igual com els filòsofs grecs detestaven als demagogs. Al cap i a la fi, el
grec i el llatí servien per educar, perquè transmetien una concepció antagònica del món actual.

Conscient que qui no creu en déus i en mites acaba creient en mentides, i que les seves idees ja
no interessen a quasi ningú, la senyora vestida d’un dol refinat i elegant envelleix amb dignitat i
porta una vida callada, discreta i senzilla entre els seus llibres més intel·ligents. Els que
ensenyen que ningú que es conegui a fons es pot perdonar els seus propis pecats de joventut i
de maduresa. Encara que el perdó, més que no pas una virtut cristiana, és la més refinada forma
d’un menyspreu que va creixent i evolucionant junt amb la capacitat de paciència i tolerància.
Ha conegut carmelites descalces que aporten més pau i benestar a la societat que alguns
capellans sindicalistes i polititzats. Ha comprés que la ignorància de l’ànima original no es cura
ni acumulant títols i diplomes.

En un món on abunden els que es defineixen enemics de Déu i no arriben ni a la sola de la
sabata d’un escolanet, la dona que passa els comptes del seu rosari de fusta noble ha vist com
els menjacapellans inspiren més curiositat com a fòssils que no pas por. A la vegada, desconfia
d’aquells que aplaudeixen les inauguracions i les restauracions d’ermites, convents i catedrals.
Perquè les normes ètiques i cíviques canvien, però la bondat, la maldat i la hipocresia continuen
iguals que sempre. A més, ha comprovat que moltes virtuts s’envileixen quan es posen al servei
de causes injustes. I que l’anticlericalisme militant transforma els seus devots i devotes en
negats mentals infectats d’odi.

http://www.diaridetarragona.com/opinion/Una-dama-al-seu-raco-fosc-duna-esglesia.-La-Setmana-Santa-torna-a-fer-pensar-20220412-0082.html


Llegint Ciceró, va aprendre que: «Envellir és honorable si no es depèn de ningú i es governa a
sí mateix fins a l’últim alè». Cervantes va vaticinar les quatre esses de la seva vida actual:
«sàvia, sola, sol·lícita i secreta». Fa el senyal de la creu, surt del seu racó fosc i camina cap a les
llums del carrer i de la mar a l’horitzó. Recorda que els capellans no viatgen en vaixells perquè
porten mala sort. I somriu. Lluny enllà, sent les veus dels seus néts que la criden, li batega el cor,
i evoca que Victor Hugo va escriure que no hi cap àvia ni avi que no adorin els seus néts. La
seva fe, com la de moltes persones, consisteix en posar noms a les seves incerteses, i el seu
Senyor sempre parla en el silenci. Esvelta i presumida, es mira a l’aparador d’una pastisseria.
Es troba bé de figura i de salut, i dóna gràcies a Déu, als metges i a les pastilles. No farà
vacances de Setmana Santa, perquè jubilades i jubilats no tenen vacances.

Periodista
Amb arrels familiars a la Terra Alta, Joaquim Roglan va ser corresponsal a Ràdio Reus i
cofundador de Informes-Ebre. Professor universitari, ha treballat als principals mitjans de
comunicació de Catalunya i ha escrit vint llibres. Viu retirat a L’Empordanet.
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n La  Confraria de Jesús- Crucifi-
cat- Manaies de Girona torna a 
sortir avui al carrer després de 
dues Setmanes Santes sense po-
der-ho fer per lliurar, aquest cop 
sí, el penó de l’entitat a la perso-
na escollida ja l’any 2020, Robert  
Xifre Anglada. Aquell any es va 
quedar sense poder custodiar la 
insígnia perquè va esclatar la 
pandèmia i la ciutat estava en ple 
confinament. L’any passat tam-
poc es van celebrar els actes de 
Setmana Santa per evitar massi-
ficacions en plena expansió del 
coronavirus per Europa. 

Aquest vespre però, Xifre sí 
que, per fi, podrà rebre l’esten-
dard de la seva confraria, i custo-
diar-lo en un balcó, un lloc visible 
des del carrer, tal com marca la 
tradició per tal que la ciutadania 

pugui veure el penó. Viu al núme-
ro 16-18 de la Gran Via de Jaume 
I. El Maniple sortirà a les vuit des 
del castrum, la seu de Sant Lluc, i 
després d’un recorregut pel Bar-
ri Vell, passant pels carrers Balles-
teries i Ciutadans i per la plaça 
del Vi (on faran figueres com l’es-
trella o la roda), travessaran el riu 
Onyar pel pont de Pedra i arriba-
ran a Jaume I pel carrer Nou. 

El pendonista, que preveu re-
bre el Maniple dels Manaies amb 
cava i dolços, tindrà la insígnia a 
casa fins que divendres a la tarda, 
els armats tornin a casa seva. 
Aquell dia, ell baixarà amb els 
membres de l’entitat i amb el 
penó i esperarà que, a les nou de 
la nit, s’iniciï la Processó de Set-
mana Santa per prendre-hi part 
amb la Confraria de Jesús- Cruci-
ficat- Manaies de Girona. Xifre 

lluirà la insígnia. «S’ha de portar 
amb la màxima dignitat, recolli-
ment i silenci que puguem», va 
relatar el pendonista.  

Robert Xifre va portar durant 
tres dècades el guió, una bande-
ra de la confraria on hi apareix el 
Crist crucificat, brodat. Va co-
mençar a sortir l’any 1974. Sem-
pre com a vesta. Només va vestir-
se de manaia en una sortida es-
pecial a Albi, ciutat agermanada 
amb Girona. El pendonista ad-
met que està «molt nerviós» amb 
l’espera d’aquests dies i indica 
que sent una «pena interior» per 
l’absència del Bisbe Francesc 
Pardo, que va morir fa uns dies.  
La màxima autoritat ecliesiàstica 
gironina solia assistir al lliure-
ment del penó a casa de l’escollit. 
Xifre, de 81 anys, és exempleat de 
banca i, precisament és vicecò-
nom del Bisbat. «Pràcticament ha 
coincidit la mort del Bisbe amb la 
processó i l’entrega del Penó, se-
gur que ho seguirà des del cel», 
assenyala.  «Ell s’ha avançat, ha 
fet la Processó abans que nosal-
tres», finalitza.  

L’any 2013 a casa de Xifre ja es 
va custodiar el penó perquè la 
seva dona, Mercè Sagrera, havia 
estat escollida pendonista. 

Els Manaies tornen a lliurar 
el penó després de dos anys
u Xifre viu amb «molts nervis» l’espera i amb una «pena interior» per l’absència del Bisbe, uEl recorregut 
començarà a les vuit del vespre des de Sant Lluc i anirà fins a Jaume 16-18 on viu el pendonista

TAPI CARRERAS. GIRONA

Pl. de l’Oli

Pl. del Vi

C. de la Cort Reial

C. Nou

Gran Via Jaume I

Església de Sant Lluc

SORTIDA 20.00H

C. de les Ballesteries

Pont de Pedra

ARRIBADA

Gran Via Jaume I, 16-18

L’escollit va portar 
trenta anys el guió de 
l’entitat, la bandera de 
la confraria amb un 
crist crucificat brodat 

Recorregut  
per l’entrega 
de la insígnia

El pendonista, Robert 
Xifre, ja va ser escollit 
l’any 2020 i el 2021 
però la pandèmia  va 
evitar-ne el lliurament

Robert Xifre, ahir, al Bisbat. MARC MARTÍ

n L’Ajuntament de Girona està en 
contacte amb la Diputació per no 
perdre una subvenció que li havia 
concedit a finals de l’any 2020, de 
120.000 euros, destinada a arreglar 
els lavabos i les dutxes de l’equipa-
ment social.  La regidora de Drets 
Socials, Núria Pi, va explicar durant 

el ple de dilluns que estan parlant 
amb l’organisme provincial pel risc 
de perdre aquest ajut però va indi-
car que si això passés, ja tenen ga-
rantit que se’ls hi tornaria a conce-
dir. La problemàtica rau del fet que 
l’Ajuntament no va tenir el projecte 
a punt quan tocava, però ara ja el te-
nen enllestit. Núria Pi va explicar 
que van trobar diferents  impedi-
ments.  Primer es va detectar que les 
instal·lacions tenien risc de trans-
missió legionel·losi i posteriorment 
també deficiències per fer arribar 
l’aigua calenta a la part superior de 
l’edifici. A més, la Sopa no pot ela-

borar projectes i la jurista del centre 
va marxar.    

La representants del govern res-
ponia així a diverses preguntes del 
PSC i de Guanyem sobre l’endarre-
riment de les obres i el perill de per-
dre la subvenció. L’endemà de la se-
sió plenària, Guanyem va voler in-
sistir  en què l’Ajuntament de Giro-
na hauria  de «retornar» una sub-
venció de 120.000 euros per la Sopa. 
En un comunicat, la formació   va as-
senyalar «la incapacitat de l’equip de 
govern per impulsar en l’últim any i 
mig la subvenció obtinguda per fer 
reformes a l’edifici de La Sopa, que 

al seu parer «podria portar el con-
sistori gironí no només a tornar la 
subvenció sinó també a assumir in-
teressos de demora». 

La regidora de Guanyem, Dolors 
Serra, va indicar que se li feia «difí-
cil d’entendre que en un moment 
d’increment de la desigualtat i del 
sensellarisme a la ciutat, el Govern 
deixi passar oportunitats per mo-
dernitzar un equipament central en 
les polítiques de suport a les perso-
nes».  

Guanyem  va explicar que des-
prés de rebre la subvenció, a l’estiu 
de 2021 el propi Ajuntament va 

anunciar que es començaven a re-
dactar el projecte per les obres i que 
els diners  servien per pagar entre el 
85% i un 90% del cost total. En aquell 
moment l’entitat Som Sostre va de-
nunciar que de les 16 dutxes de La 
Sopa només 6 funcionaven correc-
tament i només dues d’elles dispo-
saven d’aigua calenta. «Nou mesos 
després, el govern no ha executat ni 
un euro d’aquella subvenció i la si-
tuació és límit també a l’equipa-
ment». Per Serra, «aquest és un nou 
cas de mala gestió municipal».  La 
formació va  recordar que la situa-
ció encara és més «estrambòtica» 
perquè la Diputació forma part del 
Patronat de la Sopa i, per tant, com 
que fa anys que no incrementa el 
seu suport a l’equipament, l’únic de 
la província de les seves caracterís-
tiques, «l’ha abocat a aquesta situa-
ció de precarietat».

Balla una subvenció de 120.000 euros per 
reformar els lavabos i les dutxes de la Sopa 

DDG. GIRONA

u Guanyem alerta que haurà 
de «retornar» els diners i el 
govern defensa que si això 
passés, se’ls hi tornarà a donar
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Josep M. Pena

Dimarts Sant va ser el dia més 
assenyalat per a la Germandat de 
Jesus Natzarè, que va celebrar els 
seus actes tradicionals al voltant 
de l’església de Sant Francesc, a 
la Rambla Vella. 

La celebració va començar a 
les 19 h., amb una missa i un vi-
acrucis a l’interior del temple, 
seguit de la sortida processional 
de tots els participants, a les 20 h. 

Encapçalava el seguici un 
escamot dels armats de la Con-
gregació de la Puríssima Sang, 
que precedien els tres misteris 
dels Natzarens: El Cirineu, Jesús 
Natzarè i Jesús és despullat de les 
seves vestidures. També hi anava 
un grup de  penitents amb la creu 
al coll i el Sant Crist, acompa-
nyats pel Cor d’Aspirants, Banda 
Infantil de Timbals, banda de 
cornetes, gaites i timbals de la 
Germandat i una formació musi-
cal de ministrers.

Els confrares es van endinsar 
pels carrers de la Part Alta, des-
prés de dos anys de no poder-ho 
fer a causa de la pandèmia. Van 
entrar pel carrer Portalet, i des-
prés de fer el tomb pels llocs tra-
diconals van tornar a l’església 
de Sant Francesc, passant abans 
per la plaça de la Font.  

Aquesta congregació va iniciar 
la seva història l’any 1835, amb 
el salvament de la destrucció  
d’una imatge del Natzarè que 
es guardava a l’Església de Sant 
Francesc, durant una època de 
moviments antireligiosos. Més 
tard es va crear formalment la 
Germandat, l’any 1903, que tenia 
per objectiu donar escorta a la 
imatge. 

En l’actualitat, l’agrupació està 
integrada per associats, homes 
i dones, distribuïts en seccions 
tals com la d’Aspirants, en la qual 
s’agrupen els nois i noies menors 
de setze anys, i la de Maries del 

Calvari. A part d’aquestes Secci-
ons, existeixen, formats íntegra-
ment per socis de la Germandat, 
un grup de Germanes i Germans 
Portants dels passos i del Sant 

Crist, un cor i una banda d’aspi-
rants i una banda de cornetes, 
timbals i gaites. 

El patrimoni més important 
de la Germandat el formen els 

tres passos o misteris, que són: 
Jesús Natzarè, realitzat per Josep 
Rius l’any 1907 i restaurat l’any 
1940 per Salvador Martorell; El 
Cirineu, anomenat també  Pri-

mera Caiguda, obra d’Antoni 
Parera executada l’any 1930 i Je-
sús és despullat de les seves ves-
tidures, treball d’Agustí Ballester 
realitzat l’any 1961.

La Germandat ha fet un im-
portant esforç per restaurar i 
rehabilitar l’església de Sant 
Miquel del Pla, on s’hi ha ubicat 
molta part de la infraestructura 
logística i, on es porten a terme 
els principals actes de caire cul-
tural i social que organitzen. 

TRADICIONS

La processó dels Natzarens du la 
Setmana Santa a la Rambla Vella
Els assistents no es van voler perdre la sortida d’una de les agrupacions més nombroses de Tarragona, amb tres misteris

GERARD MARTÍ

Els congregants i els misteris van ser els protagonistes de la cerimònia d’ahir al vespre, que remarcava la participació de la Germandat dels Natzarens en aquests dies tradicionals. 

Els armats de la 
Congregació de la Sang 
encapçalaven la sortida 
del seguci

Dimecres Sant se 
celebra la processó 
del Dolor

La processó del Dolor cen-
trarà els actes festius d’avui, 
Dimecres Sant. A les 18.30 
h. començarà l’anada a la 
processó del Dolor, des de 
l’església de Sant Agustí, a 
la Rambla Vella, amb la par-
ticipació dels congregants 
i els misteris que formaran 
part del seguici. La proces-
só pròpiament dita sortirà 
a les 19.30 h. de l’església de 
Sant Joan, a la plaça Prim. 
L’acte està organitzat per 
la Germandat de Jesús de 
la Passió. Hi participen els 
Armats de la Confraria de 
la Creu de Torredembar-
ra, seguits dels cinc passos 
corresponents al Rosari del 
Dolor: L’oració de Jesús a 
l’Hort (Associació La Salle), 
La Flagel·lació (Congregació 
de la Puríssima Sang), Ecce-
Homo (Germandat del Sant 
Ecce-Homo), El Cirineu 
(Germandat de Jesús Natza-
rè) i Jesús de la Passió i Sant 
Crist (Germandat de Jesús 
de la Passió). El seguici  pu-
jarà pel carrer Gasòmetre i 
arribarà a la Rambla nova. 
D’allí tornarà a Sant Joan. 

GERARD MARTÍ 

Un escamot dels armats encapçalava el seguici.
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Els Manaies tornen a lliurar el penó després
de dos anys - Diari de Girona
Aquest vespre però, Xifre sí que, per fi, podrà rebre l’estendard de la seva confraria, i custodiar-lo
en un balcó, un lloc visible des del carrer, tal com marca la tradició per tal que la ciutadania
pugui veure el penó. Viu al número 16-18 de la Gran Via de Jaume I. El Maniple sortirà a les
vuit des del castrum, la seu de Sant Lluc, i després d’un recorregut pel Barri Vell, passant pels
carrers Ballesteries i Ciutadans i per la plaça del Vi (on faran figueres com l’estrella o la roda),
travessaran el riu Onyar pel pont de Pedra i arribaran a Jaume I pel carrer Nou.

Recorregut per l'entrega de la insígnia DDG

El pendonista, que preveu rebre el Maniple dels Manaies amb cava i dolços, tindrà la insígnia a
casa fins que divendres a la tarda, els armats tornin a casa seva. Aquell dia, ell baixarà amb els
membres de l’entitat i amb el penó i esperarà que, a les nou de la nit, s’iniciï la Processó de
Setmana Santa per prendre-hi part amb la Confraria de Jesús- Crucificat- Manaies de Girona.
Xifre lluirà la insígnia. «S’ha de portar amb la màxima dignitat, recolliment i silenci que puguem»,
va relatar el pendonista.

Robert Xifre va portar durant tres dècades el guió, una bandera de la confraria on hi apareix el
Crist crucificat, brodat. Va començar a sortir l’any 1974. Sempre com a vesta. Només va vestir-
se de manaia en una sortida especial a Albi, ciutat agermanada amb Girona. El pendonista
admet que està «molt nerviós» amb l’espera d’aquests dies i indica que sent una «pena interior»
per l’absència del Bisbe Francesc Pardo, que va morir fa uns dies. La màxima autoritat
eclesiàstica gironina solia assistir al lliurament del penó a casa de l’escollit. Xifre, de 81 anys, és
exempleat de banca i, precisament és vicecònom del Bisbat. «Pràcticament, ha coincidit la mort
del Bisbe amb la processó i l’entrega del Penó, segur que ho seguirà des del cel», assenyala.
«Ell s’ha avançat, ha fet la Processó abans que nosaltres», finalitza. L’any 2013 a casa de Xifre
ja es va custodiar el penó perquè la seva dona, Mercè Sagrera, havia estat escollida
pendonista.

https://www.diaridegirona.cat/girona/2022/04/13/els-manaies-tornen-lliurar-peno-64965380.html
https://www.diaridegirona.cat/tags/manaies-de-girona/
https://www.diaridegirona.cat/tags/girona/
https://www.diaridegirona.cat/tags/bisbat-de-girona/
https://www.diaridegirona.cat/tags/processons/
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Traca final de processons de la Setmana
Santa de Mataró
capgros.com 13 de abril de 2022 (10:13 CET)

La Setmana Santa de Mataró arrencava el cap de setmana passat amb les primeres
processons, com la del Prendiment. Servien de pòrtic dels quatre dies finals, fins a Pasqua, de la
celebració. De dijous a diumenge hi haurà fins a cinc processons a més de l’acte diferent de
l’Homenatge a la Ciutat dels Armats. És especialment a cavall de Dijous Sant i Divendres Sant
que es pot veure la síntesi i la màxima expressió de la Setmana Santa de la capital del
Maresme.

Dijous és, en certa manera, la jornada en què es dissocien les diferents tradicions litúrgiques. Al
Centre, els Armats són protagonistes de fins a tres actes concatenats: la recollida de la bandera,
l’Homenatge a la Ciutat a la plaça de l’Ajuntament i també participen a la Nit del Silenci.
Aquesta vol ser la processó més d’arrel històrica catalana, més solemne i austera, presidida per
la foscor i per la imatge dels Dolors que abandona excepcionalment la seva extraordinària
capella barroca. Un testimoni de com eren dècades enrere les processons, vol ser.

En paral·lel, a Cerdanyola hi ha la ‘Noche Morada’, un esclat més passional amb el Nazareno i
l’Esperanza, la versió pròpia de la ‘Madrugá’ sevillana.

El gran acte, Divendres Sant

Serà Divendres Sant, com pertoca, que tot el catàleg de confraries i germandats sortirà a la
Processó General, Patrimoni Cultural de la Ciutat. De Santa Maria a Santa Anna, amb les
diferents maneres, vestes i estils patents, un rere l’altre. A posteriori quedaran les dues darreres,
la del Silenci el Dissabte i la Crist Ressucitat, ja diumenge de Pasqua i amb la peculiaritat de ser
infantil. 

Les processons

Noche Morada. Dijous 14, a les 19h des de M. Auxiliadora
Homenatge ciutat. Dijous14, a les 20h a la pl. de l'Ajuntament
Nit del Silenci. Dijous 14, a les 22h des de Santa Maria.
Processó General. Divendres 15, a les 19h des de Santa Maria
Processió del Silenci. Dissabte 16, a les 18h des del C. Caputxins
Processó infantil. Diumenge 17, a les 12h des de M. Auxiliadora
  

https://www.capgros.com/actualitat/quedem/traca-final-processons-setmana-santa-mataro_806534_102.html
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/3-anys-esperant-aquesta-setmana-santa_806480_102.html
http://setmanasantamataro.blogspot.com/
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JM NIETO    Fe de ratas

Verbolario

Anhelo, m.  Futura nostalgia.

 POR RODRIGO CORTÉS

Con la normalización de la 
radicalidad en la política española,  

el sanchismo ha fabricado  
la palanca de su derrota 

P
OR si a alguien se le ha olvidado, Pedro 
Sánchez llegó al poder gracias a una mo-
ción de censura que necesitó el respaldo 
de Podemos, los posterroristas vascos y 

los separatistas catalanes que acababan de su-
blevarse contra la integridad del Estado. En las 
primeras elecciones de 2019 tuvo a su alcance un 
acuerdo con Ciudadanos que le garantizaba una 
mayoría de 180 escaños. Lo desdeñó y prefirió 
volver a las urnas antes que firmarlo. Como tam-
poco obtuvo el resultado previsto, se abrazó a Pa-
blo Iglesias y negoció un indulto para obtener el 
apoyo del independentismo, al que una vez in-
vestido añadió más tarde el de Bildu. Éste últi-
mo no lo necesitaba para aprobar los presupues-
tos: fue un capricho, un ‘tour de force’ antojadi-
zo cuyo precio consiste en conceder a los presos 
etarras una serie de beneficios penitenciarios 
progresivos. Su Gobierno se asienta sobre un ejer-
cicio de hibristofilia en sentido estricto: atrac-
ción morbosa por personas responsables de gra-
ves delitos. 

Con estos antecedentes se permite execrar la 
alianza del PP con Vox en Castilla y León, que 
una simple abstención del PSOE podía haber evi-
tado. No lo hizo porque la única baza a la que el 
presidente fía la continuidad de su mandato ra-
dica en agitar el espantajo de ese pacto. De he-
cho nada desea más que verlo reproducido en 
Andalucía y luego en otras autonomías y ayun-
tamientos. Algunos intelectuales de cámara lle-
van algún tiempo entregados a la tarea casi teo-
logal de discernimiento entre la presunta natu-
raleza ilegítima de Vox y la no menos supuesta 
superioridad moral de Podemos, partido que se-
gún ellos no pone en peligro ningún pilar sisté-
mico. (Sobre Bildu y el soberanismo insurrecto 
guardan por ahora un pudoroso silencio pero qui-
zá pronto se atrevan a sugerir que el sanchismo 
los ha convertido al credo constitucional con su 
espíritu de perdón evangélico). El mensaje de fon-
do es muy elemental y se basa en el solo criterio 
de que todo lo que haga la derecha es intrínseca-
mente malo y lo que haga la izquierda se vuelve 
bueno por la simple razón de provenir del ban-
do correcto. 

No es una broma, como le preguntó Feijóo a 
Angels Barceló con tono de sorpresa zumbona. 
Se trata de una convicción sin atisbo de intencio-
nalidad irónica, arraigada en la autoatribución 
de una facultad taumatúrgica, milagrosa, para 
arrogarse la propiedad exclusiva de la Historia. 
La etiqueta de progresista colgada sobre cual-
quier proyecto contra la convivencia basta para 
bautizarlo en la fe redentora, en la causa apostó-
lica cuyos creyentes jamás se equivocan. Ellos 
juzgan el bien y el mal, la verdad y la mentira, la 
herejía y el dogma, la pertinencia y la inconve-
niencia, la sazón y el agraz, el olvido y la memo-
ria. Pero esta vez su sectarismo se les ha vuelto 
en contra. Con la normalización de la radicali-
dad y el populismo en la política española han 
fabricado la palanca de su derrota.

IGNACIO  
CAMACHO

La broma

UNA RAYA EN EL AGUA

Los padres, cuando van a ver 
cofradías con sus hijos, tienen que 

convertirse en profesores de esa 
Religión que ya no estudian 

S
Í, ya sé, no se dice ‘asignatura’. En los nue-
vos planes de estudio se dice ‘currículo’ y 
‘contenido curricular’. Planes en los que se 
está relegando cada vez más a la Religión, 

que aparte de ser una materia optativa, no cuenta 
a la hora de sacar las notas medias de los cursos. 
Total, esto de las notas, igual que la Religión, da lo 
mismo. Se puede pasar curso con asignaturas por 
aprobar e incluso llegará el día en que tener tres 
asignaturas pendientes equivaldrá a lo que antes 
era una matrícula de honor. Eso de los cates es  
completamente facha y va contra la libertad del 
alumno de dar el menor golpe posible, porque sabe 
que al final del curso da lo mismo. Pero vamos con 
la asignatura de Religión. La supresión de esta asig-
natura como obligatoria tenía que haber sido apro-
bada por la Unesco. Porque sin estudiar Religión, 
los estudiantes ignoran la mitad de la iconografía 
de la pintura o la escultura clásicas, por poner un 
ejemplo. Como con la supresión del Griego y del 
Latín se hurta el conocimiento del humanismo clá-

sico. Un estudiante que entra ahora en el Museo 
del Prado no comprende la mayoría de las obras 
allí expuestas, ora por su tema religioso, ora por su 
descripción de la mitología clásica. 

De ahí un hecho que he observado en los días 
que llevamos de Semana Santa, y es que, obviada 
la Religión en la enseñanza, los pasos de las cofra-
días vuelven a tener la función catequética con la 
que nacieron. Los pasos de las cofradías en estos 
días santos enseñan lo que hurta la Religión supri-
mida o preterida en los colegios. Los pasos vuel-
ven a tener su misión original de enseñar los mis-
terios fundamentales de la fe católica, de explicar 
visualmente a través del arte de la imaginería la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, funda-
mento de nuestras creencias, abandonadas y des-
preciadas en los planes de estudio. 

Hasta que vino esta revisión laica de los planes 
de estudio y esta preterición de la Religión, a los 
niños no tenían que explicarles sus padres lo que 
veían sobre ese paso de Semana Santa que han ido 
a ver, en la tradición de la ciudad y de la familia. No 
había que enseñarles a los niños qué era la Oración 
en el Huerto, ni la Entrada en Jerusalén, ni la muer-
te redentora en el Gólgota, ni la Cruz en el camino 
de la Amargura, porque todo eso lo estudiaban en 
el colegio. Ahora los padres, cuando van a ver co-
fradías con sus hijos, tienen que convertirse en im-
provisados y urgentes profesores de esa Religión 
que ya no estudian en el colegio, porque los que di-
señan los planes de estudio entienden la libertad 
religiosa como la negación de la enseñanza de los 
principios de nuestro cristianismo y los pobres ni-
ños no comprenden a veces nada de lo que están 
viendo entre tanta perfección estética y artística 
de siglos. De ahí esta vuelta a los orígenes catequé-
ticos de los pasos de nuestra Semana Santa, que 
tenían una función didáctica ante un pueblo anal-
fabeto. Ahora los pasos son esos libros de Religión 
que ya no hay que llevar al cole en la mochila.

ANTONIO  
BURGOS

La Semana Santa, 
asignatura pendiente

EL RECUADRO
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No todos los días ves a Napoleón
metido en el sarcófago de la cá-
mara del Rey en el corazón de la
Gran Pirámide. Es una imagen
que los muchos lectores de La
pirámide inmortal, la popular no-
vela de Javier Sierra que recrea
desde la ficción la histórica
pernoctación del general duran-
te la conquista de Egipto, han te-
nido que representarse mental-
mente, pero que desde ahora tie-
ne materialización en el espec-
tacular tramo central de la nove-
la gráfica que con elmismo título
han creado el guionista Salva Ru-
bio y el dibujante Cesc Dalmases
(con el color de Roger Su-
rroca), y que publica Nor-
ma Editorial. Es la primera
vez que una novela de Sie-
rra se convierte en cómic.

El escritor y los autores
del álbum presentaron
ayer la obra en Barcelona,
un acto que tuvo su mo-
mento pertinentemente
esotérico cuando Sierra ha-
blaba de la ocasión en que
él mismo pasó una noche
como intruso en la Gran Pi-
rámide, en 1997, y una ines-
perada ráfaga de aire abrió
una ventana y lanzó a revo-
lotear papeles como ibis o
vendas demomias. Pareció
el preludio a una entrada
de las del Imhotep de
Arnold Vosloo en The
mummy. “Señales”, musitó
Sierra.

El cómic, que arranca
con Bonaparte (un Bona-
parte insólitamente con
barba)metido en el sarcófa-
go deKeops y preguntándo-
se cómo es que ha ido a
quedarse atrapado solo
“en el vientre del edificio
más antiguo de la tierra”,
sigue con bastante fideli-
dad la novela, adaptándo-
se, eso sí, al lenguaje de las
viñetas.

Un flash back nos de-
vuelve a Bonaparte a una
noche de amor con Josefi-
na y a la visita a un mate-
mático-astrólogo que le ha-
bla de renacimiento e in-
mortalidad y le pone en la pista
del conde de Saint-Germain. La
historia continúa con la carrera
fulgurante del joven militar, la
campaña de Egipto y extrañas
conspiraciones, mostrándose en

paralelo la historia oficial y una
historia secreta que involucra a
los sabios de Bonaparte, las fuer-
zas locales, los templarios, los
coptos, los masones, los propios
dioses del Antiguo Egipto, y una

bailarina que en algunas viñetas
envuelta en transparencias sugie-
re la escultural promiscuidad de
la Anck-su-namun de Patricia Ve-
lásquez, esemito. En el itinerario
no sólo veremos al corso en la

pirámide sino bañándose desnu-
do en una alberca (con la bailari-
na), y metamorfoseado en Horus
enfrentado a Seth.

“He disfrutado mucho dibu-
jando”, explicó Dalmases. “Hacer
personajes históricos y convertir-
los en héroes de cómic siempre
es muy interesante, has de usar
documentación pero a la vez con-
seguir que el cómic tenga un esti-
lo propio”. Uno de los retos, seña-
ló, ha sido dibujar unos monu-
mentos —la esfinge, las pirámi-
des de Giza o el templo de
Luxor— que no estaban durante
la visita de Napoleón como pue-
den verse hoy. Del hecho de po-

ner a Napoleón con “pela-
zo” y barba en parte de la
historia, el dibujante dijo
que era una forma de “he-
roizarlo” como protagonis-
ta de una historia de aven-
turas. De la cabellera seña-
ló que es la del Bonaparte
joven triunfador en el
puente de Arcole y pintado
porGros, y de la barba (ico-
nográficamente inédita en
el personaje histórico) que,
bueno, “en la campaña de
Egipto igual no estaba para
afeitarse”.

Sierra destacó el comba-
te de los dioses, resuelto en
un espectacular cuerpo a
cuerpo entre el halcón y el
chacal, y la aparición de ca-
meos como el del padre de
Alejandro Dumas, el mula-
to “general negro” que
mandó la caballería de Bo-
naparte en Egipto. Pero so-
bre todo alabó el desplega-
ble central, “como un pop-
up de nuestra infancia, im-
posible de trasponer al
mundo digital”, que extien-
de la peripecia dentro de
los pasillos y galerías de la
Gran Pirámide y consigue
transmitir la sensación físi-
ca de sobrecogimiento y
agobio que provoca estar
en las entrañas del monu-
mento. Recalcó que el có-
mic “respeta la geografía
de la pirámide” aunque el
entusiasmo haya llevado a
Dalmases a pintar alguna

puerta que no existe.
De su relación con el cómic,

Sierra, que confesó que su pri-
mer libro, con 14 años, fue cien
páginas de viñetas con una histo-
ria de ovnis, se declaró fan de As-

térix, del visir Iznoguz, de Spirou
y sobre todo de Blake y Morti-
mer, que precisamente tienen la
célebre aventura El misterio de la
Gran Pirámide. Sierra cree que
otras novelas suyas podrían ver-
terse bien al cómic, como El án-
gel perdido y La cena secreta.
Tampoco descarta escribir direc-
tamente alguna historia para el
género.

De su propia experiencia en el
interior de la Gran Pirámide y si
ha ayudado a la adaptación al có-
mic recordó que fue una aventu-
ra “alegal” pues no se daban per-
misos pernocta en la pirámide,
aunque matizó que “1997 eran
otros tiempos”. Estuvo 7 horas
dentro, de noche, solo, con la pirá-
mide cerrada. Era periodista en-
tonces y quería escribir un repor-
taje sobre la estancia de Napo-
león. “Lo pasé tanmal, tantomie-
do, que no escribí nada, no fue
hasta 2001 que hice la primera
versión de La pirámide inmortal
para exorcizar ese recuerdo des-
de la ficción. Parafraseando al
propio Napoleón a su salida de la
pirámide, Sierra dijo que lo que
pasó dentro “aunque os lo conta-
ra no os lo creeríais”. El álbum
incluye un epílogo de Javier Sie-
rra en el que explica la peripecia
real o ficticia de otros pernocta-
dores como él y Napoleón.

El dibujante Dalmases recor-
dó que él estuvo hace años den-
tro de la Gran Pirámide (aunque
no se quedó a dormir), pero no
conserva recuerdos muy claros
—su pareja de entonces se quedó
con las fotos—. “Recuerdo la fasci-
nación y la opresión en el pasillo,
y al salir la sensación de renacer,
de salir de un útero”.

Sierra dejó abierta la posibili-
dad de una segunda parte de La
pirámide inmortal a partir del hi-
jo que tiene Napoleón en Egipto.
“Igual me animo”.

C
ada vez hay menos creyentes pero
más procesiones. Las iglesias se va-
cían, las calles se llenan. Las facetas

espiritual, ritual y social del catolicismo
jamás estuvieron tan separadas y la sobre-
natural cotiza a la baja entre tanta plaga
moderna. Para colmo, el Altísimo parece
haber puesto lamusical enmanos de here-
jes como C. Tangana y Zahara, pero los
ortodoxos, que han perdido el olfato para
detectar la santidadmilenial, también han
olvidado todo lo que la religión debe a los
pecadores.

En 1962 Pier Paolo Pasolini acudió a
Asís para participar en un diálogo entre la
Iglesia y artistas no católicos. Tenía 40

años y todos los defectos posibles: era ho-
mosexual, comunista y provocador. Fasci-
nado por la versión de la vida de Cristo
redactada por SanMateo, decidió adaptar-
la al cine arriesgándose “incluso a los peli-
gros del esteticismo”: Bach y Mozart para
la música; Piero della Francesca y Duccio
para “la inspiración figurativa”; la realidad
“prehistórica y exótica” del mundo árabe
como ambiente.

Así se lo explicó al productor en una
carta citada por Miguel Dalmau en la re-
ciente Pasolini, el último profeta (Tus-
quets). Escrita con buen pulso narrativo,
la biografía peca a veces de sobreproteger
una obra que se protege sola. Así, al recor-

dar unamala crítica enLeNouvel Observa-
teur, Dalmau nos escatima la identidad de
quien la firmó porque, sostiene, su nom-
bre “nomerece manchar esta página”. Cu-
riosa forma de defender a un hereje: ser
más papista que el Papa. Para El Evangelio
según San Mateo Pasolini optó por un re-
parto familiar: a sus amigos Natalia Ginz-
burg (María de Betania), Giorgio Agam-
ben (Felipe), Enzo Siciliano (Pedro) y Al-
fonso Gatto (Andrés) se les sumó su propia
madre, Susanna Colussi, en el papel de la
virgenMaría. Si el rubicundoLuis Goytiso-
lo, elegido para interpretar a Jesús, hubie-
ra aceptado el papel, el resultado habría
parecido, en efecto, inspirado por Piero,
pero el rostro cejijunto de Enrique Irazo-
ki, el Cristo final, lleva más a pensar en
Caravaggio.

La película, bendecida por el Vaticano,
tiene en el fondo algo de justicia poética
hacia el pendenciero artista barroco. Tras
recibir el encargo de pintar un tríptico so-

bre el evangelista recaudador para la igle-
sia de los franceses de Roma, Caravaggio
vio rechazada la primera versión de su
San Mateo y el ángel por exceso de realis-
mo y de cercanía física entre el viejo escri-
tor y su alado inspirador adolescente. Des-
truido en Berlín durante un bombardeo,
solo la belleza de la segunda versión puede
competir con el mito de aquella pérdida.

También entre el realismo y el idealis-
mo semueve Sed, la fulgurante autobiogra-
fía del hijo de Dios que Amélie Nothomb
acaba de publicar en Anagrama (versión
de Sergi Pàmies). Como si Beckett hubiera
retocado un guion de los Monty Python,
Sed alterna reflexiones sobre el cuerpo o la
soledad con escenas hilarantes como el
juicio contra el Mesías, al que acuden co-
mo testigos de la acusaciónmuchos benefi-
ciarios de susmilagros. La vida normal les
parece un infierno: no era ese el cielo que
les habían prometido. De todo empieza a
hacer ya dos mil años.

La novela de Javier Sierra
sobre la pernoctación de Napoleón

en el monumento de Keops
se convierte en cómic

‘La pirámide
inmortal’ renace

en viñetas

TIPO DE LETRA / JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS

Catolicismo para pecadores

JACINTO ANTÓN, Barcelona

Una viñeta a toda página de La pirámide inmortal, adaptación al cómic de la novela.

El ábum incluye
un desplegable
de la aventura
en los pasadizos

El escritor recuerda
en un epílogo su
propia peripecia
en la Cámara Real
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La Confraria Verge dels Dolors recupera la
processó després de dos anys d'absència
per la pandèmia - La Veu - Societat
Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que
s'emmagatzemen al dispositiu de l'usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen
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informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta
manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s'instal·lin galetes (cookies) al seu
dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes (cookies)

Aquesta web utilitza galetes (cookies) temporals de sessió i galetes (cookies) permanents. Les
galetes (cookies) de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les
galetes (cookies) permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles
en més d'una sessió.
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Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les
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dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud
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Galetes (cookies) de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general
que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple,
l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts
seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes (Cookies) d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web.
La informació recollida s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web i per a l'elaboració
de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes (cookies) de tercers

També es poden instal·lar galetes (cookies) de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts.
Com per exemple, serveis d'estadístiques com Google Analytics.
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Gestionar les galetes (cookies) al meu navegador

L'usuari pot acceptar, bloquejar o eliminar les 'cookies' instal·lades al seu equip mitjançant la
configuració de les opcions del navegador del seu dispositiu.
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Tarragona

REDACCIÓN 
TARRAGONA 

El Ayuntamiento de Tarragona 
pide a los bares y restaurantes de 
la ciudad que, durante la celebra-
ción de las procesiones de Setma-
na Santa, dejen utilizar los lava-
bos a la población. Esta es una de 
las peticiones marcadas en el 

bando especial que ha mandado 
el Consistorio a los estableci-
mientos de restauración para los 
días de Setmana Santa. También 
obliga a los bares y restaurantes 
que estén dentro del recorrido de 
las procesiones a desmontar las 
terrazas durante la celebración 
de estas. Finalmente, el Ayunta-
miento pide a los establecimien-

tos –incluidos los que estén ce-
rrados–, que procuren tener apa-
gado cualquier tipo de música, 
luces de rótulos o escaparates 
que perjudiquen a las especiales 
características de solemnidad de 
la procesión del Sant Enterra-
ment, el próximo viernes 15 de 
abril, a partir de las 19.30 h.  

Para el público 
El bando municipal también in-
dica una serie de recomendacio-
nes para los vecinos y los espec-
tadores en general. En primer lu-
gar, y muy importante, evitar en 
todo momento cruzar por el me-
dio de las procesiones, buscando 
una manera alternativa, según lo 
que indiquen los servicios de la 
Guàrdia Urbana, de Protecció Ci-

vil o de los miembros de la orga-
nización de los actos.  

Además, el bando manda res-
petar la ubicación de las vallas de 
protección y delimitación, evitan-
do su desplazamiento. Estos ele-
mentos están colocados de tal 
manera para garantizar las dis-
tancias de seguridad entre los 
miembros de las cofradías y el 
público en general. 

Los actos con afectaciones en 
la vía pública son hoy, durante la 
procesión del Dolor, mañana con 
la Esmendada del Gremi de Mare-
jants y el viacrucis del Ecce Ho-
mo, el viernes con la recogida de 
los pasos y la procesión y, final-
mente, el sábado con la proce-
sión de la Mare de Déu de la So-
ledat.

Setmana Santa

Prohibido cruzar por el  
medio de las procesiones, 
según el bando municipal

CARLA POMEROL DALMAU 
TARRAGONA 

Las entidades que en los últimos 
años han organizado la Feria de 
Abril deberán decidir en las pró-
ximas horas si se lleva a cabo o 
no la celebración. Esta es la últi-
ma hora de este culebrón, des-
pués de que, ayer, el alcalde, Pau 
Ricomà, acompañado de otros 
concejales y del presidente de la 
Empresa de Mercats, Dídac Na-
dal, se reuniera con la responsa-
ble de la Casa de Andalucía para 
encontrar una fórmula para tirar 
adelante la Feria de Abril. Final-
mente, se decidió que el Patronat 
de Turisme, a través de un con-
venio, donará 15.000 euros a la 
Empresa de Mercats para poder 
pagar las facturas de la celebra-
ción. ¿Pero da tiempo a organi-
zarla a diez días vista? Esta es la 
cuestión. 

Para entendernos mejor, Es-
pimsa es, bajo reglamento, la or-
ganizadora de la Feria de Abril, 
aunque en los últimos años la 
gestión se ha externalizado a la 
Casa de Andalucía, utilizando di-
ferentes fórmulas. Por ejemplo, 
en el año 2020 –justo antes de la 
llegada de la pandemia–, Es-
pimsa adjudicaba un contrato a 
la entidad por valor de 14.900 
euros. Finalmente la Covid obli-
gó a suspender la celebración.  

Dos años después, ni el Ayun-
tamiento ni Espimsa pensaron en 

la Feria de Abril, hasta la sema-
na pasada. Fue entonces cuando 
el equipo de gobierno se puso las 
pilas para encontrar la manera 
de financiar la fiesta, ya que en 
los presupuestos no contemplan 
ninguna partida específica.  

Finalmente, ayer, en un en-
cuentro entre representantes del 
ejecutivo local y la Casa de An-
dalucía, el alcalde anunciaba que 
el Patronat de Turisme donaría 

15.000 euros a Espimsa para pa-
gar facturas, siempre que las en-
tidades organizadoras –Casa de 
Andalucía, asociación de vecinos 
de Bonavista y la de feriantes 
(Grefic)– quisieran organizarla. 

«¿De dónde sacamos el dinero?» 
A última hora de la tarde de ayer, 
las tres entidades se reunieron 
para tomar una decisión al res-
pecto. «Para empezar, la Feria de 

Abril no vale 15.000 euros. ¿De 
dónde sacamos nosotros ahora el 
dinero que nos falta?», se pre-
guntan fuentes de la Casa de An-
dalucía. Para hacernos una idea, 
la Feria de Abril de 2019 costó 
aproximadamente unos 50.000 
euros. «En circunstancias norma-
les trabajamos a tres meses vis-
ta. A partir de enero, ya empeza-
mos a pedir presupuestos a las 
empresas proveedoras y también 

solicitamos subvenciones de otras 
instituciones. Ahora tenemos 
muy poco margen, teniendo en 
cuenta que, a mucho alargar, la 
Feria de Abril debería celebrarse 
el último fin de semana de este 
mes», dicen desde la entidad. Las 
asociaciones organizadoras están 
estudiando la propuesta del 
Ayuntamiento y, por el momen-
to, no quieren avanzar nada. 

Por su parte, desde la Empresa 
de Mercats se justifican aseguran-
do que la incertidumbre sobre si 
se levantarían o no las restriccio-
nes ha hecho que no hubiera 
tiempo para llevar a cabo un mo-
dificativo de crédito. Sea como 
sea, son ahora las entidades quie-
nes deben tomar la decisión de-
finitiva.

El Ayuntamiento pasa la pelota de la 
Feria de Abril a la Casa de Andalucía

Bonavista

El Patronat de Turisme donará 15.000 euros a la Empresa de Mercats para atender temas logísticos del acto

Grupo de baile encima del escenario de una caseta, en la Feria de Abril de 2019. FOTO: PERE FERRÉ

El apunte 
Atracciones y 
feriantes, seguro
● Pese a que la Feria de Abril 
todavía está en el aire, lo que 
sí que habrá seguro son las 
atracciones. La asociación de 
vecinos de Bonavista ya ha 
pedido los permisos al Ayun-
tamiento para que los ferian-
tes puedan ocupar el des-
campado del mercadillo de 
Bonavista a partir del próximo 
22 de abril.

Imagen del viacrucis de La Sang, 
del domingo. FOTO: ÀNGEL ULLATE



Mitjà: laciutat.cat

Publicat: 13/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 125.712
Lectores

Valor: 155€

URL: https://laciutat.cat/laciutatdetarragona/dilluns-de-pas...

Dilluns de Pasqua, Aplec al Santuari de la
Mare de Déu de la Pineda

https://laciutat.cat/laciutatdetarragona/dilluns-de-pasqua-aplec-al-santuari-de-la-mare-de-deu-de-la-pineda


Mitjà: Diari de Tarragona

Publicat: 13/04/2022

Edició: GENERAL

Secció: ACTUALIDAD en portada

Audiència: 75.000 Lectores

Difusió: 7.650 Ejemplares

Valor: 1.204€

04 en portada DIARI DE TARRAGONA 
DIMECRES, 13 D’ABRIL DE 2022

Setmana Santa

GERARD CAÑELLAS 
TARRAGONA 

A menudo reivindicamos que to-
dos somos iguales y que hay que 
ser inclusivos, pero todavía hay 
gente que se sorprende cuando 
se entera que Marina Alija, una 
joven de 22 años con Síndrome 
de Down, toca el tambor en el 
paso del Sant Enterrament del 
Gremi de Marejants. Así lo expli-
ca su madre, Maria José León, 
que aclara que «no lo ponen en 
duda, pero se muestran sorpren-
didos, te preguntan si puede se-
guir el ritmo de la banda». «Pues 
claro que puede», responde Le-
ón, que añade que «nos gustaría 
que más sitios fueran integrado-
res como lo es la Setmana Santa 
de Tarragona, que la gente se 

cree que solo vamos a colegios 
especiales».   

Y es que Marina es un claro 
ejemplo de la inclusión que se 
practica en las hermandades y 
cofradías. En un primer momen-
to tocaba el tambor en el paso de 
la Presa de Jesús, pero según ex-
plica su madre dejaron de tener 
escuela y un grupo de jóvenes se 
quedó con ganas de seguir apren-
diendo. Es entonces, hace cinco 
años, cuando entraron a formar 
parte del Gremi de Marejants. 
«Primero hicieron varias pruebas 
y acabaron entrando todos», expli-
ca León, que asegura que «siem-
pre se ha sentido muy integra-
da». Asimismo, recuerda que «es-
tá tan contenta en parte por Edu 
Sedó, que es el Cap de Banda del 
pas del Sant Enterrament y pro-

fesor de la Escola del Gremi de 
Marejants, que con su carácter 
tan bueno ha conseguido que 
Marina esté muy a gusto». En es-
te sentido, cuenta la anécdota de 
cuando tuvieron que decidir si to-
car con el Sant Enterrament o 
con el Sant Sopar, ambos pasos 
del Gremi. «Edu les recomendó 
que fueran con el Sant Sopar, 
porque en las procesiones salían 
antes y, como eran jovencitos, po-
drían acabar más temprano, pe-
ro iba con el Sant Enterrament y 
quisieron ir con él», relata León.   

Esta Setmana Santa es doble-
mente especial para Marina. Por 
un lado, porque tenía muchas ga-
nas de volver a tocar en proce-
sión tras dos años de pandemia 
y, por otra parte, porque en la de 
2019 fue la primera vez que sa-

lía encapuchada y ha estado to-
do este tiempo sin poder repetir 
una vivencia tan excepcional. 
«Primero empezó con la banda 
infantil y cuando llevan dos o 
tres años ya pueden salir encapu-
chados, y claro, tiene muchísimas 
ganas de repetir esta experien-
cia», dice finalmente León.   

Otro de los ejemplos de este 
papel inclusivo que juega la Set-
mana Santa de Tarragona es el 
de Paqui Bori, de 40 años. Expli-
ca que siempre ha estado vincula-
da a la festividad tarraconense, 
y empezó tocando el tambor en 
el Gremi de Pagesos de Sant Llo-
renç i Sant Isidre. No obstante, 
hace 14 años sufrió una lesión 
lumbar que, aunque no le impi-
de caminar, le cuesta mucho y 
debe hacerlo con muletas. Esto 
no le permitió seguir tocando el 
tambor de pie, pero no se dio por 
vencida y decidió adaptarse. 
Ahora toca la trompeta en la ban-
da de la Cofradía del Cristo del 
Buen Amor, y en las procesiones 
va en silla de ruedas, empujada 
por algún miembro de la entidad. 
«Me han tratado siempre como 
una más de la banda y para mi es 
algo normal y corriente, me gus-
ta, es una actividad más en la cu-
al mes siento integrada dentro 
del grupo como cualquier otro 
miembro», asegura Bori.   

«A la hora de salir a tocar tengo 
que hacerlo con la silla de rue-
das, porque con muletas o cami-
nador no podría seguir el ritmo, 

una vez lo intenté y acabé con 
mucho dolor», relata la música, 
que añade que «siempre se bus-
ca a un voluntario para que me 
empuje durante la procesión, y 
ellos lo hacen encantados». En 
este sentido, valora mucho «el 
hecho de abrir la Setmana Santa 
a todo el mundo, tengan una dis-
capacidad o no, la puede vivir 
cualquier persona».  

Bori comenta que la Setmana 
Santa para ella es una tradición. 
«La he vivido siempre, mis pa-
dres ya me llevaban cuando te-
nía dos años, salíamos toda la fa-
milia y me gusta muchísimo». 
Con todo, explica que cuando en-
tró en la banda del Cristo del 
Buen Amor era una banda de 
cornetas. «Yo ya sabía tocarla y, 
como siempre falta gente en las 
bandas, me abrieron las puertas 
sin ningún tipo de problema, en 
ningún momento miraron si iba 
en muletas o si tenía alguna dis-
capacidad, me trataron como 
una más», señala. Finalmente, la 
tarraconense asegura que. «Esta-
mos viviendo esta Setmana San-
ta de una forma muy especial, no 
solo por haber estado dos años 
sin procesiones, sino también 
porque hemos hecho un cambio 
muy grande en la banda». Así, 
explica que «hemos pasado a 
agrupación musical, de tambores 
y cornetas a trompetas, trombo-
nes y más instrumentos, es decir, 
de canciones más militares a 
marchas más solemnes». 

«Me han tratado 
siempre como una 
más de la banda»

Inclusión. Paqui Bori, con una discapacidad física, y Marina Alija, con Síndrome de 
Down, son un ejemplo del carácter integrador de la Setmana Santa tarraconense 

Bori, en el centro de la banda, tocando la trompeta durante una actuación este 2022 en el Serrallo. FOTO: CEDIDA
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El Peu del Romeu exposa el 
pas del Natzarè i el Cirineu 
Obra del 1943 de l’escultor lleidatà Josep Canut
La capella del Peu del 
Romeu durant aquests dies 
de Setmana Santa i fins al 
proper Dissabte Sant exposa 
el pas del Natzarè amb el 
Cirineu, obra que va esculpir  
l’escultor lleidatà Josep 
Canut l’any 1943.

Lleida
JORDI CURCÓ
La imatge del Natzarè rep culte 
i veneració a l’església dels fran-
ciscans de Lleida. El pas pertan-
yia a la desapareguda Confraria 
dels Terciaris Franciscans, amb la 
qual participava tots els anys en 
la processó del Sant Enterrament, 
la nit de Divendres Sant. Una de 
les conseqüències de les inun-
dacions de la riuada que va patir 
Lleida quan el Segre sortí de mare 
el novembre de 1982, fou la inun-
dació dels baixos del convent dels 
“frarets” on es guardava el pas, 

danyant l’estructura de fusta que 
impedí la seva sortida a la proces-
só de la Sang durant uns anys.

Antoni Gelonch, que va ser 
responsable de la confraria, ex-
plica com després de la riuada 
i amb molt d’esforç van poder 
restaurar el pas de la confraria, 
ja que les imatges són propietat 
dels franciscans. Gelonch va co-
mentar que es va emocionar di-
lluns en la benedicció del nou pas 
del trobament del Natzarè amb la 
seva mare Maria a l’església de la 
Sang, dos extraordinàries escul-
tures realitzades pel Taller Rufino 
Iglesias de Sevilla. “Les imatges 
s’han col·locat damunt del que 
havia estat el nostre pas del Nat-
zarè, que vam cedir a la Congre-
gació de la Sang perquè pogués 
aprofitar-ho. Estic content que no 
s’hagi malmès i de la seva digna 
recuperació per la Setmana Santa 
de Lleida”, va dir. FOTO: J. Curcó / Conjunt escultòric del Natzarè amb el Cirineu
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L’historiador i periodista Jordi 
Curcó, després d’haver estat 
pregoner de la Setmana San-
ta de Lleida, ha protagonitzat 
també enguany el pregó de 
la Setmana Santa de la Selva 
del Camp, la festa més antiga 
-400 anys- i arrelada de la vila 
que va ser declarada el 2010 
pel departament de Cultura 
de la Generalitat Festa Tra-
dicional d’Interès Nacional. 
L’església de Sant Andreu de 
la Selva va acollir l’acte orga-
nitzat per la Congregació de la 
Sang la tarda del Diumenge de 
Rams. Curcó va explicar que la 
talla de la Soledat de la Selva 
és obra de l’escultor reusenc 
Modest Gené, de l’any 1940. 
“Quatre anys després, el ma-
teix escultor va tallar l’impres-
sionant Soledat de Lleida i to-
tes dues són ara referents de 
les nostres Setmanes Santes”, 
va dir el pregoner.

Jordi Curcó fa 
el pregó de la 
Setmana Santa 
al poble de la 
Selva del Camp
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El senyor

Josep Adell Vilaplana
Ha mort cristianament el dia 12 d’abril del 2022 als 88 anys.

(A.C.S.)

 
La seva esposa, Pilar; fills, Estefania i Iu; fills polítics, Victor i Paz; cunyada, 
Rosita; nebots i família tota assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida 
pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima. 

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dimecres dia 13, a les 16.00 hores de la 
tarda, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 8. Lleida, 13 d’abril del 2022

Joan Llorens i Carrió
Creu de Sant Jordi

El president i el Govern 
de la Generalitat de Catalunya 

expressen el seu dol

Don

Leopoldo Mestres Nivela
Ha fallecido cristianamente en Lleida el día 12 de abril de 2022.

(E.P.D.)

Su esposa, Olga Arnés Corellano; hermanos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia comunican 
tan sentida pérdida y ruegan una oración por su eterno descanso.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy miércoles día 13, a las 12.15 horas, en la Sala Ecuménica del 
Tanatori Jardí La Lleidatana.

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 13 de abril de 2022

Un mosquit 
motiva la retirada 
de 764.900 dosis 
de Moderna
Es va trobar dins d’un 
vial de la vacuna

SALUT

❘ MÀLAGA ❘ La presència d’un 
mosquit a l’interior d’un vial 
de la vacuna davant la Co-
vid-19 de Moderna en un 
centre de vacunació de Mà-
laga va motivar divendres 
passat la retirada preventi-
va d’un lot fabricat a Espa-
nya que consta de 764.900 
dosis i que va ser distribuït 
del 13 al 14 del gener passat 
a Noruega, Polònia, Portu-
gal, Espanya i Suècia. Segons 
l’Agència Espanyola de Medi-
caments i Productes Sanita-
ris, el vial afectat va ser iden-
tificat en un centre de vacu-
nació, va ser segregat i no es 
va administrar a cap pacient, 
i la retirada s’ha adoptat com 
a mesura preventiva, ja que 
només s’ha detectat la inci-
dència en una única unitat i 
no s’espera que hi hagi més 
unitats afectades al lot. Mo-
derna va indicar que no s’ha-
via notificat cap problema 
de seguretat en relació amb 
les persones que van rebre la 
vacuna d’aquest lot.

Prohibiran proves 
invasives per avaluar 
l’edat de migrants
Ginecològiques o nus integrals

GOVERN PROJECTE

EUROPA PRESS

❘ MADRID ❘ El Consell de Minis-
tres va aprovar ahir, a peti-
ció del ministeri de Justícia, 
l’avantprojecte de llei pel qual 
es regularà el procediment 
d’avaluació de l’edat dels mi-
grants i que suposarà un nou 
protocol per “garantir els drets 
i la dignitat” de les persones 
que arriben a Espanya, espe-
cialment dels menors, prohi-
bint “proves invasives” com 
els “nus integrals”, “proves 
ginecològiques” o “aque-
lles que pugui ser atempta-
tòries contra la dignitat dels 
menors”. 

Així ho va explicar la res-
ponsable de Justícia, Pilar 
Llop, que va apuntar que 
aquest nou procediment se-
rà, d’altra banda, “més àgil”, 
“simplificat” i amb més “segu-
retat jurídica” per als qui han 
de passar-hi. Altres novetats 
que conté aquesta norma és 
que elimina el “caràcter ad-

ministratiu” que fins ara te-
nia aquest procés, per passar 
a ser “exclusivament judicial”, 
o que limita a 25 dies el termi-
ni màxim perquè es resolgui 
el procediment que, a partir 
de l’aprovació d’aquesta llei, 
culminarà amb una sentència.

La ministra, que va revelar 
que el 2020 es van registrar 
unes 5.000 diligències sobre 
determinació d’edat, va as-
senyalar que la llei donarà 
aquesta avaluació de les per-
sones migrants “efectes plens 
en l’àmbit públic i privat”, així 
com per a l’accés a “recursos 
socials i de l’administració”.

RECOMANACIONS

La nova llei respon a 
recomanacions 
d’organismes com l’ONU  
o el Defensor del Poble

Ple a la Catedral de Lleida a la Missa Crismal

❘ LLEIDA ❘ La Catedral de Lleida es va omplir ahir de fidels per 
participar a la Missa Crismal del Dimarts Sant. El bisbe de 
Lleida, Salvador Giménez, va presidir una celebració en 
la qual va tenir paraules de record per als sacerdots morts 
durant l’últim any i va llançar també una crida a favor de 
la pau a Ucraïna.

Cau un 13% l’hàbit de fumar des de la pandèmia

❘ PARÍS ❘ L’hàbit de fumar es va reduir, segons un estudi aus-
tralià, en un 13 % al món al començament de la pandèmia, 
una tendència que l’Agència Internacional d’Investigació 
sobre el Càncer considera que cal aprofitar per reforçar les 
mesures tendents a l’abandó d’un consum particularment 
nociu per a la salut.

L’escriptora María Oruña, a CaixaForum Lleida

❘ LLEIDA ❘ L’escriptora gallega María Oruña, autora del best-se-
ller Lo que la marea esconde, oferirà una conferència el 
proper 21 d’abril (19.00 h) a CaixaForum Lleida sobre la 
novel·la negra i els relats de misteri.

BISBAT DE LLEIDA
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Descobreix tots els actes de la "Processó i
Dansa de la Mort" de Verges - Diari de
Girona

Dijous Sant

Al matí

Durant el matí de Dijous Sant, el carrer Orient i el carrer Migdia es transformen en el carrer
dels Cargols. Aquests carrerons llargs i estrets experimenten un moviment inusual: els veïns
surten i preparen les lluminàries efímeres que a la nit s'encendran al pas de la processó.
Els cargols s'enganxen a la paret amb una pasta de cendra i aigua i, a la tarda, s'omplen
amb un oli que la tradició marca que ha de ser el que ha sobrat de fer els brunyols.

A la tarda

Els actes de la tarda de Dijous Sant comencen a dos quarts de cinc a l’església parroquial
on té lloc la celebració litúrgica pròpia d’aquesta diada, l’Ofici solemne, que està relacionat
amb l’antic ofici de Fasos (suprimit pel Concili Vaticà II) i la vetlla del Sant Crist.

Cap a les 5 de la tarda té lloc la sortida de les Manages. La comitiva, formada per una
vuitantena de membres, surt en formació i duu a terme, al ritme compassat i estrident de timbals i
trompetes, una desfilada per diferents carrers del poble, començant a la Placeta de l’1 d’Octubre,
on té lloc l’exhibició més espectacular. Allà, els soldats romans realitzen una sèrie de vistoses
evolucions: les anomenades “sardanes”, encreuaments i d’altres figures de gran bellesa plàstica
i harmonia.

Tot seguit, les Manages inicien un recorregut pels carrers de la vila. Van a “recollir” els
diferents passos o misteris: l’Assotament, conegut popularment per “Pistolets”, el Natzarè, la
Dolorosa i la Pietat. Aquesta operació de desfilada i recollida de misteris dura unes dues hores
-de 5 a 7-, i és el preàmbul de l’inici formal de la Processó, que tindrà lloc a partir de les
dotze de la nit.

A la nit

La Processó de Verges, consta actualment de dues parts. La primera es fa a les 10 de la nit,
en un escenari col·locat al mig de la Plaça Major, on només tenen accés els espectadors que
han comprat entrada. La plaça s'omple de gom a gom per veure aquestes escenes del cicle
passionístic, unes 1.000 persones.

La segona part té lloc una vegada acabada la representació de la plaça. Després de la
lectura de la sentència de Ponç Pilat, els actors es dirigeixen cap a l’església, el punt de reunió
amb els altres elements i també el de partida de la Processó pròpiament dita. A partir d’aquest
moment, cap a les 12 de la nit, els carrers de Verges esdevenen els llocs de la Via
Dolorosa, i en ells s’hi representen les escenes del recorregut que fa Jesucrist fins a la
muntanya del Calvari. El públic, situat al llarg dels carrers, veu passar la Processó, il·luminada

https://www.diaridegirona.cat/accents/2022/04/13/descobreix-tots-els-actes-processo-64978574.html


només per torxes enceses, i per cargols plens d’oli i amb un ble encès al carrer dels Cargols.
Com a colofó final del recorregut processional, la Dansa de la Mort entra a l’església
parroquial dansant i, enmig d’un silenci eixordador, fa reverència davant el Santíssim que està
situat en una capella lateral. És, sens dubte, un dels moments amb més càrrega simbòlica de la
festa.

La representació pels carrers culmina amb el quadre de la Crucifixió, integrat per diverses
escenes. El punt final el posa la reverència de la Mort, que es rendeix davant l’Anyell de Déu

Imatge representativa de la Processó de Verges. DdG

Dissabte Sant

El Dissabte Sant a la tarda, tot just dos dies després de la gran diada, se celebra la
Processó dels Petits, la versió infantil de la festa, la reproducció de la processó dels grans, si
bé amb menys protagonistes i un xic abreujada. Els versos són els mateixos que els de la
processó del Dijous Sant, la major part del vestuari és heretat de la processó dels grans i la
manera d'interpretar, tant gestos com paraules, volen ser una reproducció exacta de la processó
dels adults.

Comença a la Plaça, on s'escenifiquen alguns dels diàlegs de la vida pública de Jesús (la
Samaritana, el Ram, el Sant Sopar, l’Hort de Getsemaní i Ponç Pilat o la Sentència).

Dilluns de Pasqua

El Dilluns de Pasqua se serveixen gratuïtament a Verges (vila d'uns 1.200 habitants) més de
set-centes racions d’arròs, dada que per si mateixa il·lustra ben clarament l’elevat grau de
participació i d’implicació que la gent del poble té en la celebració de la Processó del Dijous
Sant. Després d'uns dies intensos, l’aventura acaba sempre, amb tothom assegut al voltant de la
taula, menjant, bevent... i reforçant els mecanismes que permetran que l’any que ve la Processó
i la Dansa de la Mort tornin a omplir els carrers.
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Diumenge de Glòria tornen les caramelles al
centre d'Olot | NacióGarrotxa
Aquest vinent 17 d'abril,

Diumenge de Glòria

, tindrà lloc la

tradicional cantada de caramelles

a la capital de la Garrotxa.

Organitzada per l’

Agrupació Sardanista Olot

, a dos quarts d’una del migdia a la plaça del Rector Ferrer, davant l'església de Sant Esteve
d’Olot, hi cantaran les tradicionals cançons i tonades pasquals la

coral de l’Associació Gent Gran

del Casal Cívic d’Olot, sota la direcció de na Rosa Fluvià.

 Programa

:

 Fins aquí hem arribat

(padrina can Geroni).

Primavera 2019

(Emili Bohigues).

Cançó de Pasqua

(Jordi Panella, 1964, arranjada per la coral).

Camí de la font

(Apel·les Mestres, solista Fatoumata Bah).

Ton cor es flor rosada

(música de Raimon Romaní i, lletra de Narcís Munsó).

Les caramelles

(música de Càndida Pèrez i lletra de Joan Misterio).

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/26409/diumenge-gloria-tornen-caramelles-centre-olot


La nit de l'amor

(música d’Enric Morera; lletra de Santiago Russinyol).

Goigs de Pasqua

(composta per mossèn Emili Bohigues, 1959).

Bona gent adéu-siau

(del cançoner popular).  
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Societat Les tradicions de Setmana Santa

Dijous Sant, Divendres
Sant i diumenge de Resur-
recció són dels dies més
importants de la Setmana
Santa i de la litúrgia cris-
tiana i, també, els dies que
se celebren més proces-
sons, tot i que des de diu-
menge de Rams n’hi ha
hagut tota la setmana,
entre les quals destaquen
les dels Dolors (importan-
tíssima la de Besalú, per
exemple). Després de dos
anys d’aturada, les pro-
cessons s’han recuperat
enguany pràcticament
sense restriccions i només
amb l’ús de la mascareta
en cas d’aglomeracions.

A Catalunya es faran
fins diumenge de Resur-
recció més de 200 proces-
sons i viacrucis, en els
quals es rememora la cap-
tura, mort, sepultura i re-
surrecció de Jesús de Nat-
zaret. Després de dos anys
d’aturada obligatòria per
les mesures sanitàries per
frenar la pandèmia de la
covid-19, la recuperació
d’aquesta festa catòlica
congregarà milers de per-
sones als carrers. El De-
partament de Salut indica
que, com que són a l’aire
lliure, les processons no es
veuen afectades per cap
restricció per la covid, a di-
ferència dels actes que se
celebrin a l’interior dels
temples, on continua sent
obligatori l’ús de mascare-
ta i gel hidroalcohòlic. En
el cas de les processons,
aquestes dues mesures es-
tan recomanades, així
com mantenir distàncies
en cas d’aglomeracions, i
també per als confrares
portadors dels passos.

Entre les processons
que es faran demà, n’hi ha
dues de pròpies de la de-
marcació de Barcelona
que cal destacar especial-
ment: el viacrucis de la
Sang, que comença i aca-
ba a la basílica del Pi de
Barcelona i que està orga-

nitzat per la Reial i Il·lus-
tre Arxiconfraria de la Pu-
ríssima Sang de Nostre
Senyor Jesucrist, la peni-
tencial més antiga de la
Corona d’Aragó, fundada
al segle XV, i la processó
del Silenci de Badalona,
que comença a les nou de
la nit i surt de la parròquia
de Santa Maria. Per què
cal destacar-les? El via-
crucis de la Sang feia 50
anys que no sortia. És el
més antic de la ciutat (ini-
ciat cap al 1601) i sortirà
acompanyat pels confra-
res i confraresses de la Pu-
ríssima Sang de Barcelo-
na, de la capella de Música
i dels ministrils del Pi, que

interpretaran música del
segle XVII pròpia del Pi.
Una restauració, doncs,
històrica, tal com s’havia
fet sempre, a l’estil fran-
ciscà, auster, que és més
propi de Catalunya. Per la
seva banda, la processó del
Silenci de Badalona en-
guany fa 394 anys que re-
corre els carrers de Dalt la
Vila en complet silenci, co-
sa que la fa única. També
és una processó pròpia de
la nostra litúrgia.

A Verges, demà hi ha
la Desfilada de Manages
(els armats), una de les
representacions litúrgi-
ques més antigues, amb la
participació de dones per
primera vegada en la his-
tòria. L’antiquíssima Dan-
sa de la Mort és avui una
atracció turística. A Mont-
blanc es farà la processó
del Misteri de l’Hort i, a
Castelldefels, la processó
de Jesús Captiu i N. Sra. de
les Llàgrimes. En total, a

Catalunya, demà es faran
34 processons; la majoria,
això sí, “a l’estil andalús”.
Divendres Sant, n’hi ha
fins a 115 a tot el país.
També d’estil “andalús” la
majoria.

Després del Concili
Les processons, tan medi-
terrànies i que s’havien
celebrat durant segles al
nostre país (estan docu-
mentades des del segle
XVI), van ser molt popu-
lars pràcticament fins al
Concili Vaticà II, a la se-
gona meitat del segle XX,
que les va racionalitzar.
Si bé a l’Estat espanyol i a

causa del franquisme es
van continuar celebrant (i
eren d’obligada assistèn-
cia), els aires del Concili
van canviar moltes coses
a Catalunya. “L’Església
catalana, com a Església
progressista propera al
Vaticà II que era, va inter-
pretar d’una manera molt
restrictiva les recoma-
nacions del Concili pel
que fa a les manifesta-
cions públiques o d’exal-
tació de la fe, preservant-
les als interiors dels tem-
ples. Això no va passar a la
resta de l’Estat”, explica
Amadeu Carbó, expert en
cultura popular. Per això,

Mireia Rourera
BARCELONA

a Fins diumenge de Resurrecció,
s’hauran celebrat a Catalunya més de
200 processons i viacrucis a Després
de 50 anys, la basílica del Pi recupera
Dijous Sant el viacrucis de la Sang

Processons sense res

D’esquerra a dreta, les processons dels Dolors d’Amer i de Besalú, que es van fer
divendres, dia 8. A sota, imatges d’arxiu de la Dansa de la Mort de Verges i de la processó
del Silenci de Badalona ■ F.X. FARRÉS BERENGUER / ANNA ESTANYOL / ACN / CLARA BAYO

El mes de març passat va co-
mençar la temporada de les
Passions de Catalunya, les
més importants de les quals
es fan a Olesa de Montserrat,
Esparreguera, Ulldecona i Cer-
vera. Les d’aquestes quatre
poblacions són probablement
les que més públic acullen i les
que fa més anys que represen-
ten aquesta obra teatral, que
transporta a l’època de Jesús
per viure alguns episodis de la
seva vida, centrant-ho en la se-
va passió, mort i resurrecció.
La de Cervera encara es pot

veure aquest Divendres Sant i
els dies 24 i 30. A la d’Olesa de
Montserrat li queden tres re-
presentacions: la del Diven-
dres Sant, la del 24 d’abril i la
de l’1 de maig. A Ulldecona
queden dues representacions
(en castellà) els dies 24 d’abril i
1 de maig, mentre que el dia 16
d’abril se’n farà una represen-
tació a l’església vella de Xert
(Baix Maestrat). A Esparre-
guera es pot veure la nova ver-
sió de la Passió el 24 i el 30
d’abril. El Divendres Sant se’n
pot veure la versió clàssica.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Temps encara de Passions

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“Després del Concili
Vaticà II, a Catalunya
les processons van
passar a mirar-se com
una cosa rància”
Amadeu Carbó
FOLKORISTA. EXPERT EN CULTURA
POPULAR



Mitjà: Més Tarragona

Publicat: 13/04/2022

Edició: GENERAL

Secció: REGIONAL TARRAGONA

Difusió: 24.420 Ejemplares

Valor: 2.404€

4 diarimés 13/04/2022

TARRAGONA

Josep M. Pena

Dimarts Sant va ser el dia més 
assenyalat per a la Germandat de 
Jesus Natzarè, que va celebrar els 
seus actes tradicionals al voltant 
de l’església de Sant Francesc, a 
la Rambla Vella. 

La celebració va començar a 
les 19 h., amb una missa i un vi-
acrucis a l’interior del temple, 
seguit de la sortida processional 
de tots els participants, a les 20 h. 

Encapçalava el seguici un 
escamot dels armats de la Con-
gregació de la Puríssima Sang, 
que precedien els tres misteris 
dels Natzarens: El Cirineu, Jesús 
Natzarè i Jesús és despullat de les 
seves vestidures. També hi anava 
un grup de  penitents amb la creu 
al coll i el Sant Crist, acompa-
nyats pel Cor d’Aspirants, Banda 
Infantil de Timbals, banda de 
cornetes, gaites i timbals de la 
Germandat i una formació musi-
cal de ministrers.

Els confrares es van endinsar 
pels carrers de la Part Alta, des-
prés de dos anys de no poder-ho 
fer a causa de la pandèmia. Van 
entrar pel carrer Portalet, i des-
prés de fer el tomb pels llocs tra-
diconals van tornar a l’església 
de Sant Francesc, passant abans 
per la plaça de la Font.  

Aquesta congregació va iniciar 
la seva història l’any 1835, amb 
el salvament de la destrucció  
d’una imatge del Natzarè que 
es guardava a l’Església de Sant 
Francesc, durant una època de 
moviments antireligiosos. Més 
tard es va crear formalment la 
Germandat, l’any 1903, que tenia 
per objectiu donar escorta a la 
imatge. 

En l’actualitat, l’agrupació està 
integrada per associats, homes 
i dones, distribuïts en seccions 
tals com la d’Aspirants, en la qual 
s’agrupen els nois i noies menors 
de setze anys, i la de Maries del 

Calvari. A part d’aquestes Secci-
ons, existeixen, formats íntegra-
ment per socis de la Germandat, 
un grup de Germanes i Germans 
Portants dels passos i del Sant 

Crist, un cor i una banda d’aspi-
rants i una banda de cornetes, 
timbals i gaites. 

El patrimoni més important 
de la Germandat el formen els 

tres passos o misteris, que són: 
Jesús Natzarè, realitzat per Josep 
Rius l’any 1907 i restaurat l’any 
1940 per Salvador Martorell; El 
Cirineu, anomenat també  Pri-

mera Caiguda, obra d’Antoni 
Parera executada l’any 1930 i Je-
sús és despullat de les seves ves-
tidures, treball d’Agustí Ballester 
realitzat l’any 1961.

La Germandat ha fet un im-
portant esforç per restaurar i 
rehabilitar l’església de Sant 
Miquel del Pla, on s’hi ha ubicat 
molta part de la infraestructura 
logística i, on es porten a terme 
els principals actes de caire cul-
tural i social que organitzen. 

TRADICIONS

La processó dels Natzarens du la 
Setmana Santa a la Rambla Vella
Els assistents no es van voler perdre la sortida d’una de les agrupacions més nombroses de Tarragona, amb tres misteris

GERARD MARTÍ

Els congregants i els misteris van ser els protagonistes de la cerimònia d’ahir al vespre, que remarcava la participació de la Germandat dels Natzarens en aquests dies tradicionals. 

Els armats de la 
Congregació de la Sang 
encapçalaven la sortida 
del seguci

Dimecres Sant se 
celebra la processó 
del Dolor

La processó del Dolor cen-
trarà els actes festius d’avui, 
Dimecres Sant. A les 18.30 
h. començarà l’anada a la 
processó del Dolor, des de 
l’església de Sant Agustí, a 
la Rambla Vella, amb la par-
ticipació dels congregants 
i els misteris que formaran 
part del seguici. La proces-
só pròpiament dita sortirà 
a les 19.30 h. de l’església de 
Sant Joan, a la plaça Prim. 
L’acte està organitzat per 
la Germandat de Jesús de 
la Passió. Hi participen els 
Armats de la Confraria de 
la Creu de Torredembar-
ra, seguits dels cinc passos 
corresponents al Rosari del 
Dolor: L’oració de Jesús a 
l’Hort (Associació La Salle), 
La Flagel·lació (Congregació 
de la Puríssima Sang), Ecce-
Homo (Germandat del Sant 
Ecce-Homo), El Cirineu 
(Germandat de Jesús Natza-
rè) i Jesús de la Passió i Sant 
Crist (Germandat de Jesús 
de la Passió). El seguici  pu-
jarà pel carrer Gasòmetre i 
arribarà a la Rambla nova. 
D’allí tornarà a Sant Joan. 

GERARD MARTÍ 

Un escamot dels armats encapçalava el seguici.
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ANUNCI de convocatòria per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les 
finques afectades pel Parc Eòlic Los Barrancs, al terme municipal de Vilalba dels 
Arcs (Exp.: CP00083/002/20).

Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament de 26 d’abril de 
1957 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, s’ha publicat la 
relació dels béns i drets afectats per l’execució del projecte del Parc Eòlic Los Ba-
rrancs, al terme municipal de Vilalba dels Arcs, al DOGC núm. 7402, de 30.6.2017, 
al BOE núm. 174, de 22.7.2021, i al Diari de Tarragona de 25.7.2017.

Atès que, la Resolució EMC/1980/2018, de 3 d’agost de 2018, publicada al DOGC 
núm. 7693, de 27.8.2018, atorga a l’empresa Eòlica Tramuntana, SLU, l’autorització 
administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’aprovació del projecte d’execució 
i que, d’acord amb l’article 56 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 
elèctric, aquesta declaració porta implícita la necessitat d’ocupació dels béns o 
l’adquisició dels drets afectats per l’execució del projecte executiu de la instal·lació 
esmentada, i n’implica l’ocupació urgent als efectes de l’article 52 de la Llei 
d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954.

D’acord amb el que preveuen les lleis esmentades, acordo:

Convocar als propietaris dels béns i drets afectats a l’aixecament de les actes prè-
vies a l’ocupació, i si s’escau, a les actes d’ocupació en el lloc i hores que es rela-
cionen a l’annex.

Aquest Anunci es notificarà individualment a les persones interessades afectades 
que figuren en l’annex i s’exposarà al tauler d’anuncis del l’ajuntament afectat.

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o repre-
sentats per una persona degudament autoritzada. Cal que presentin els documents 
acreditatius de la seva titularitat del bé o dret afectat (nota simple del Registre de 
la Propietat actualitzada) i, si ho estimen convenient, poden anar acompanyats, a 
càrrec seu, per un perit i/o un notari.

A continuació els assistents es traslladaran, si s’escau, als terrenys afectats. per tal 
de procedir a la redacció de les actes.

La publicació d’aquest Anunci tindrà els efectes previstos a l’article 44 de la Llei 
39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en relació amb els titulars de finques desconeguts i de domicili ignorat.

Tortosa, 29 de març de 2022 

F. Jesús Gómez Fernàndez
Director dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre

Annex

Quadre de finques afectades, data, horaris i lloc de l’aixecament d’actes prèvies a 
l’ocupació dels béns i drets afectats.

ANUNCI de convocatòria per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les fin-
ques afectades pel Parc Eòlic Punta Redona, als termes municipals de Batea, Vilalba 
dels Arcs i La Pobla de Massaluca (Exp.: CP00083/003/20).

Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament de 26 d’abril de 1957 
de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, s’ha publicat la relació 
dels béns i drets afectats per l’execució del projecte del Parc Eòlic Punta Redona, 
als termes municipals de Batea, Vilalba dels Arcs i La Pobla de Massaluca, al DOGC 
núm. 7402, de 30.6.2017, al BOE núm. 174, de 22.7.2021, i al Diari de Tarragona de 
25.7.2017.

Atès que, la Resolució EMC/1978/2018, de 3 d’agost de 2018, publicada al DOGC 
núm. 7693, de 27.8.2018, atorga a l’empresa Eòlica Tramuntana, SLU, l’autorització 
administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’aprovació del projecte d’execució i que, 
d’acord amb l’article 56 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, 
aquesta declaració porta implícita la necessitat d’ocupació dels béns o l’adquisició 
dels drets afectats per l’execució del projecte executiu de la instal·lació esmentada, i 
n’implica l’ocupació urgent als efectes de l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, 
de 16 de desembre de 1954.

D’acord amb el que preveuen les lleis esmentades, acordo:

Convocar als propietaris dels béns i drets afectats a l’aixecament de les actes prèvies 
a l’ocupació, i si s’escau, a les actes d’ocupació en el lloc i hores que es relacionen 
a l’annex.

Aquest Anunci es notificarà individualment a les persones interessades afectades que 
figuren en l’annex i s’exposarà al tauler d’anuncis dels ajuntaments afectats.

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o repre-
sentats per una persona degudament autoritzada. Cal que presentin els documents 
acreditatius de la seva titularitat del bé o dret afectat (nota simple del Registre de la 
Propietat actualitzada) i, si ho estimen convenient, poden anar acompanyats, a càrrec 
seu, per un perit i/o un notari.

A continuació els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats. per tal de 
procedir a la redacció de les actes.

La publicació d’aquest Anunci tindrà els efectes previstos a l’article 44 de la Llei 
39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en relació amb els titulars de finques desconeguts i de domicili ignorat.

Tortosa, 1 d’abril de 2022

F. Jesús Gómez Fernàndez
Director de los Servicios Territoriales a les Terres de l’Ebre

Annex

Quadre de finques afectades, data, horaris i lloc de l’aixecament d’actes prèvies a 
l’ocupació dels béns i drets afectats.

               Terme municipal: Batea

Redacció

La sala d’actes de la seu admi-
nistrativa del Port de Tarragona 
ha acollit en aquests darrers 
dies una cinquantena de per-
sones que han participat en les 
proves per a cobrir les darreres 
places convocades. Per una 
banda, el passat 8 d’abril, quin-
ze persones van realitzar les 
proves per cobrir dues places 
fixes de Responsable d’Operaci-
ons de Serveis Portuaris. D’altra 
banda, aquest dimarts 12 d’abril 
gairebé vint-i-cinc persones 
inscrites també s’han presentat 
per dur a terme les proves per 
cobrir dues places vacants de 
Responsable de Domini Públic.
L’Autoritat Portuària de Tarra-
gona (APT) realitza processos 
de selecció per aconseguir els 
professionals que millor encai-
xen a cada lloc de treball ofer-
tat, i avalua no només els seus 
coneixements, sinó també les 
seves habilitats, capacitats i 
actituds. D’aquesta manera, el 
Port de Tarragona incorpora a 
la seva plantilla les persones 

més idònies per a la realització 
de les funcions i tasques que 
s’exigeixen per exercir en el 
lloc de treball. L’APT realitza 
processos de selecció al llarg de 
l’any i els publica a la seva web 
i en dona difusió a través de 
les xarxes socials. Les persones 
interessades en participar en 
alguna convocatòria pública al 
Port han de visitar l’espai Tre-
balla amb nosaltres de la pàgi-
na web, on apareix publicada la 
informació actualitzada sobre 
les noves convocatòries ober-
tes. Cada convocatòria disposa 
de les dades necessàries per 
presentar-se a l’oferta desitja-
da, el termini de presentació 
de les sol·licituds, inici, bases 
i annexos de la convocatòria, 
llistat de persones admeses o 
excloses, resultat de les proves, 
valoració de mèrits de compe-
tències tècniques i, finalment, 
els resultats de tot el procés. A 
més a més, l’organisme tarra-
goní avisa mitjançant les seves 
xarxes socials de les noves ofer-
tes de treball.

El Port acull cinquanta 
candidats per cobrir 
diferents llocs de treball

OCUPACIÓ

A la web s’informa sobre les convocatòries

Bonavista podria tornar a 
gaudir de la Feria de Abril

FESTES

L’Ajuntament de Tarragona 
està treballant perquè hi hagi 
Feria de Abril a Bonavista, tal 
com va avançar ahir Tarrago-
na Ràdio. ESPIMSA i Turisme 
agafen les regnes del projecte, 
encara que des del consistori 
lamenten que els organitzadors 
no hagin traslladat una petició 
formal per celebrar l’esdeveni-
ment. El PSC va denunciar fa 
uns dies que la Feria de Abril 
podria no celebrar-se per man-
ca de voluntat d’ERC, Junts i la 

CUP. Ahir, a la tertúlia de Tàr-
ragona Ràdio, la consellera de 
Junts Cristina Guzmán va avan-
çar que tot i les dificultats eco-
nòmiques d’ESPIMSA, s’està 
treballant amb Turisme perquè 
es pugui organitzar. Guzmán va 
assegurar que no els havia arri-
bat cap petició formal. La por-
taveu socialista, Sandra Ramos, 
li va retreure que l’actual equip 
de govern no hagi fet res fins 
ara per tal que la Feria de Abril 
sigui una realitat.
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La processó de Divendres Sant a Manresa
començarà més d'hora i serà més curta |
NacióManresa
Manresa recuperarà aquest

Divendres Sant

la processó després de dos anys d'aturada a causa de la pandèmia. Els

Armats de Manresa

i set passos participaran en el seguici, amb la participació d'unes

300 persones

, que

començarà a les 8 de la tarda

en comptes de 2/4 de 9 com era habitual, i que s'estalviarà el recorregut fins a la plaça de Crist
Rei, pel primer tram del Passeig a l'anada i pel carrer Àngel Guimerà a la tornada. L'arribada a la
basílica de la Seu es preveu sobre les 11 de la nit. D'aquesta manera, la processó començarà
més d'hora, encara amb llum de dia, i tindrà un

recorregut més curt

, íntegrament al

Centre Històric

.

Els Armats obriran la processó i estan seguits pel

Pas i Confraria del Natzarè

, que estrena restauració, l'

Associació Reparadora de Pius IXè - Cos de portants del Sant Crist

, la

Reial i Venerable Congregació de la Bona Mort i Dansa de la Mort

de Manresa, el

Pas i Penó de la Congregació de la Verge dels Dolors

, el

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/102740/manresa/processo-divendres-sant-armats-seu


Pas del Sant Sepulcre i Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist

, la

relíquia de la Santa Espina

i el

Pas de la Hermandad Nuestra Senyora de la Esperanza Macarena

, que tancarà el seguici.

El recorregut s'iniciarà a la

basílica de la Seu

on, a la sortida, hi haurà la

Dansa de la Mort

, i continuarà per la baixada de la Seu, carrer de Vallfonollosa, plaça d’en Creus, carrer de les
Piques, plaça Llissach, passeig de la República, carrer de Talamanca, plaça Gispert, on hi
tornarà a haver la Dansa de la Mort i es farà el

ball de la Moixiganga

, carrer del Camp d’Urgell, plaça Valldaura, on els

Armats formaran en estrella

, carrer d’Urgell, plaça d’Anselm Clavé, carrer de Sant Domènec, plaça de Fius i Palà, carrer del
Born, Plana de l’Om, on els Armats tornaran a formar en estrella, passeig de la República, plaça
Llissach, carrer de les Piques, plaça d’en Creus, carrer de Vallfonollosa i basílica de la Seu, amb
la Dansa de la Mort abans d'entrar al temple. Tant a la sortida com a l'arribada a la Seu, l'

Esperanza Macarena cantarà saetes

.

Actes durant tot el dia

Els actes a l'entorn de Divendres Sant, però, no es limiten a la processó. Des del passat 10
d'abril el pas de l'

Esperanza Macarena

es troba exposat a la basílica de la Seu, i el mateix divendres a partir de les 10 del matí es poden
veure durant tot el dia els passos de la

confraria del Natzarè

a



Ca la Buresa

. A les 11 es portarà a terme el

Via Crucis

a la Seu.

Ja a la tarda, a les 6, la

plaça Sant Domènec

acollirà la Dansa de la Mort abans del trasllat del pas de Natzarè fins a la Seu. Després hi haurà
el ball de la Moixiganga. A 2/4 de 7, a la mateixa plaça Sant Domènec, el

Maniple dels Armats

de Manresa presentarà els honors al governador de la

Minorisa Romana

. El ball de la Moixiganga es tornarà a portar a terme a la baixada de la Seu mitja hora abans de
la processó, que s'iniciarà després de l'arribada dels Armats a la basílica, amb el

notice templum

per part del

Capità Manaia

, l'

apertio templum

, amb

salutat

dels arrengladors de la processó.

L'any 2020 es va suspendre la processó després de l'esclat de la pandèmia, i el 2021 tampoc no
n'hi va haver, però es van

exposar els passos a l'interior de la Seu

.

Afectacions a la mobilitat viària a Manresa per la Processó de Divendres
Sant

Amb motiu de la Processó de Divendres Sant, es faran

talls de trànsit durant el pas de la processó



per diversos carrers del Centre Històric. En concret, i per ordre, els talls tindran lloc a la baixada
de la Seu, carrer  de Vallfonollosa, plaça d'en Creus, plaça Llisach, carrer Talamanca, plaça
Gispert, carrer Camp d'Urgell, plaça Valldaura, carrer d'Urgell, plaça d'Anselm Clavé, carrer de
Sant Domènec, plaça Fius i Palà, carrer del Born, plana de l'Om, passeig de la República, plaça
Reforma, carrer Piques, plaça d'en Creus, carrer Vallfonollosa i, de nou, baixada de la Seu.
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Vila-seca celebra el tradicional Aplec de
Dilluns de Pasqua al Santuari de la Pineda
El proper dilluns de Pasqua, 18 d’abril, Vila-seca celebrarà el tradicional Aplec al Santuari de la
Mare de Déu de la Pineda, un esdeveniment que comptarà amb actes religiosos i festa popular.

Organitzat per la Parròquia de Sant Esteve de Vila-seca, l’Ajuntament de Vila-seca, els Amics
del Santuari de la Pineda, el C.F. Vila-seca i l’Esbart Dansaire ‘Ramon d’Olzina’, l’Aplec de
Dilluns de Pasqua s’iniciarà, a les 10.30 h, amb el Rosari a la Mare de Déu i la posterior
celebració de l’Eucaristia. Continuarà a les 12.00 h amb una Festa Popular en la que hi
participaran l’Esbart Dansaire ‘Ramon d’Olzina’ amb les seves danses catalanes. Finalment a
les 12.30 h hi haurà un vermut popular ofert pel C.F. Vila-seca.

Per a poder assistir a l’Aplec, l’Ajuntament de Vila-seca ofereix gratuïtament un servei de
transport amb sortida a les 9.30 h, des de la semirotonda del Camí dels Morts de la Plana, a les
9.45 h, des de la plaça de Manuel de Falla de la Pineda i a les 10.00 h des de la plaça dels
Països Catalans de Vila-seca (davant de l’oficina de Correus). La tornada es durà a terme des
del Santuari fins als diferents nuclis de població, a partir de les 13.45h.

Com ja és tradició, per a tothom que vulgui continuar gaudint de la festivitat del Dilluns de
Pasqua, el C.F. Vila-seca organitza un dinar al mateix Santuari de la Mare de Déu de la Pineda.
La venda anticipada de tiquets, que es durà a terme als establiments Bricolage Colomí-Park, a la
Llibreria-Basar Vanesa i a l’Agrobotiga del Carrer Sant Antoni, serà fins al dissabte 16 d’abril.
Tots els participants podran assaborir un menú de 13 euros (11 euros si es compra abans del 16
d’abril), que inclourà un plat de paella i pollastre al cava, acompanyat de postres, pa, vi, aigua i
cafè. El menú infantil val 7 euros i consta d’un sol plat, postres, pa i aigua.

http://infocamp.cat/arxiu-seccio-cultura/item/51695-vila-seca-celebra-l-aplec-del-dilluns-de-pasqua-al-santuari-de-la-mare-de-deu-de-la-pineda
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Jesús, el missatge atemporal | Diari de
Tarragona
Només la veritat té una llum inconfusible. La mentida (fake news) tot i portar una bona disfressa,
és tèrbola i genera dubtes, i com l’ombra, es difumina. Són dies d’assajos per a la Setmana
Santa, concerts de timbals que ressonen com veus arcaiques a la cova primigènia pintada per
pintors anònims i assilvestrats.
Escampant les tenebres, com un raig de sol, aflora potent des del Nou Testament, la paraula
clara de Jesús, balsàmica, com l’herba fresca de la rosada, i escombra altres veus que al llarg
de la història han pretès manipular-la i interpretar-la a favor dels seus sospitosos interessos.
Resplendeix la seva predilecció per les minories i entre elles la del sexe femení, tot i estar
envoltat d’homes, els apòstols, que pel que sembla no ho acabaven d’entendre, tots ells, Jesús
inclòs, fills d’una època en què el món femení estava relegat a les tasques de la llar i a la criança
dels fills, fora d’això no tenia cap rellevància. La seva mare, Maria, que l’Església ha entronitzat,
i Maria Magdalena, que ha demonitzat, són les úniques, amb Maria de Cleofàs i Sant Joan, que
és qui ho relata, que van romandre al peu de la creu en què Jesús agonitzava, condemnat per
romans i jueus, per proclamar un missatge que consideraven altament perillós. 

Entre tots els seus seguidors destaca la presència femenina, un fet que actualitza encara més el
seu missatge, que eximeix a la humanitat de pecat i culpa, no tant a l’Església, perquè és
posterior i imperfecta. No va ser precisament Maria Magdalena la que li va rentar els peus amb
un preuat perfum i els hi va eixugar amb els seus cabells, ni tampoc és l’adúltera que va salvar
de la lapidació, sovint confoses amb la noble jueva, que va posar el seu patrimoni a disposició
de la utòpica empresa de Jesús, i va donar testimoni de la seva resurrecció.

Les consignes pronunciades per personatges rellevants de la història són com miralls que es fan
la rata, rata enfront de l’extraordinari missatge de pau, ara sí, de Jesucrist, que culmina amb la
resurrecció i la vida després de la mort, és i continua sent vigent, perquè, passats dos mil anys,
encara resta pendent d’acomplir-se. Les guerres, la cobdícia, les desigualtats i la misèria que
arrosseguen, constantment posen el seu llegat al dia. Ara, en un permanent règim de terror,
quan el món encara no s’ha recuperat de la pandèmia, una altra guerra, la d’Ucraïna trasbalsa
Europa. Tan simple, tan fàcil i pel que sembla impossible: «Estimeu-vos els uns als altres, com
jo us he estimat».

Mil perdones si alguno de ustedes ha resbalado con el aceite de este motor y ha salido
perjudicado. Trabajamos para que no haya fugas cuando echemos a andar de nuevo a
pleno gas, todos juntos.

http://www.diaridetarragona.com/opinion/Jesus-el-missatge-atemporal-20220413-0009.html
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A Maruja no le cuesta echar la vis-
ta atrás para situarse en la Semana 
Santa de 1985. Por primera vez, 
cinco mujeres vestían la túnica de 
penitentes de una hermandad de 
Sevilla para procesionar. El paso al 
frente de Los Javieres era tal que se 
llevó en secreto. Solo lo sabían 
ellas, la Junta del Gobierno y el 
cardenal arzobispo Carlos Amigo. 

José Beltrán. MADRID

►La eclosión por       
la igualdad en las 
cofradías en los 80 
se ha visto frenada 
por las difi cultades 
de la conciliación

Cuando ellas marcan el paso: 
de nazarenas a hermanas mayores

DAVID MUDARRA

social conjunta de los nazarenos 
sevillanos, le llevó a volcarse con 
el Polígono Sur, el barrio más cas-
tigado de la ciudad. Tanto como 
para crear una asociación que lle-
va su nombre para revitalizar las 
Tres Mil Viviendas a través de un 
centro juvenil, una banda de mú-
sica y la agrupación parroquial 
Bendición y Esperanza que cuen-
ta ya con su propia procesión el 
Viernes de Dolores. «Siempre se 
habla del Polígono Sur con reti-
cencias, pero hay tantas familias 
que quieren salir del pozo y que lo 
pueden lograr si todos arrimamos 
el hombro», asegura esta costalera 
de la caridad. 

Maruja es la voz de la experien-
cia de los techos de cristal rotos 
por ellas, que eran manolas, pero 
ahora también nazarenas, costa-
leras… Y lo que se tercie. Coral 
Sánchez pertenece a esa nueva 
generación de mujeres que da 
continuidad al arrojo de otras. Esta 
celadora de 31 años, que ha pasa-
do por todos estos roles, hoy es la 
hermana mayor de la Cofradía 
Santa María Magdalena de Alba-
cete, la primera fundada íntegra-
mente por mujeres  en España en 
1987, pero abierta a la participa-
ción de todos. Hasta entonces, la 
participación femenina  en la ciu-
dad manchega se reducía a ser 
camareras y cuidar del ajuar de la 
imágenes. Si procesionaban, era a 
escondidas y saliendo de casa con 
el capuz para no despertar chas-
carrillos de unos y otras. 

«Hoy por hoy no hay impedi-
mento formal alguno para que 
asumamos cualquier rol. No son 
los hombres los que no nos dejan, 
sino la complicada conciliación de 
la vida personal y profesional la 
que hace que no tengamos opor-
tunidades para responder a lo que 
exige un cargo de este tipo»,  expo-
ne Coral, que no duda en afi rmar 
que le sería complicado entregar-
se como hermana mayor, si ade-
más de trabajar en un hospital en 
Guadalajara, tuviera que sacar 
adelante una familia. Ser soltera le  
ha posibilitado volcarse por com-
pleto en otras tareas: ser la prime-
ra mujer vicepresidenta segunda 
de la Junta de Cofradías, siendo 
además la persona más joven en 
ostentar un cargo en el orbe cofra-
de albaceteño. «Nadie me mira 
con recelo ni por mi edad ni por 
ser mujer. Soy una convencida de 
que todo es posible si pones los 
medios para cumplir tus sueños.
Nosotras tenemos mucho que 
aportar en la Semana Santa desde 
nuestra capacidad para organizar 
y nuestra sensibilidad», sentencia 
con la mirada puesta en las nubes 
para procesionar este Jueves San-
to con su Magdalena, la apóstola 
entre los apóstoles.

«Tenemos las normas 

a favor y los mismos 

derechos, falta 

ponerse la pilas», 

dice Maruja Vilches

No se buscaba ni escándalo previo 
ni comidilla. Más bien una política 
de hechos consumados. Y funcio-
nó. «Es lo más emocionante que 
he vivido como cofrade. Más que 
las responsabilidades que llega-
rían después. Fue una experiencia 
espiritual personal indescriptible, 
una procesión interior, porque 
nadie nos conocía, nadie sabía de 
nuestra existencia», rememora 
sobre esas siete horas rezando el 
rosario que para ella implicaron 
«acompañar a Cristo más cerca 
que nunca en su pasión».

A partir de ahí, esta sevillana se 
erigió en referente sin ejercer de 
abanderada ni  dando codazos. Así 
es como Maruja Vilches Trujillo se 
convertiría también en la primera 
hermana mayor de la capital his-
palense. Primero, sustituyendo 
por enfermedad a quien portaba 

la vara dorada. Después, ganando 
las pertinentes elecciones. Como 
uno más. «Hice todo lo que pude, 
pero también tengo que decir que 
me encontré con unos hermanos 
que me aceptaron con naturalidad 
y siempre sumaron». A partir de 
ahí, fue la primera en dar el pregón 
de las Glorias de María y en formar 
parte del Consejo de Cofradías.  
Incluso es cofundadora de otra 
hermandad, la de Pino Montano. 

Con esta sabiduría atesorada a 
golpe de entrega, a priori no ve un 
ápice de discriminación ni recla-
ma cuotas feministas en la Sema-
na Santa, más bien las anima a 
ellas a tomar la iniciativa «a golpe 
de trabajo»: «La participación ha 
ido ‘in crescendo. Tenemos las 
normas diocesanas a nuestro fa-
vor, con los mismos derechos y 
atributos para poder asumir cual-

quier liderazgo. Lo que queda es 
ponerse un poco las pilas y lanzar-
se a presentar un proyecto ilusio-
nante en equipo para una her-
mandad», expone Maruja, que no 
recuerda ni un mal gesto ni un des-
dén verbal de sus compañeros. 
«He sido aceptada siempre en to-
das los ambientes cofrades y en 
toda Sevilla, y tengo que dar las 
gracias por ello», insiste.

En la corona social también es 
profeta. Como coordinadora del 
Proyecto Fraternitas, la apuesta 

Una costalera de la Real Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo del Amor de Córdoba

►Aunque a priori la igualdad ha llegado a la 
Semana Santa, la realidad estatutaria de cada 
hermandad es un mundo. Por ejemplo, en 
Córdoba la Cofradía del Santísimo Cristo del 
Amor, Nuestro Padre Jesús del Silencio en el 
desprecio de Herodes y María Santísima de la 
Encarnación fue pionera en 1984 en la fundación 
de la primera cuadrilla de mujeres costaleras de 

Andalucía. Sin embargo, en Tenerife se mantie-
ne un contencioso que llegará al Constitucional. 
después de que una mujer demandara a la 
Hermandad de la Esclavitud del Santísimo 
Cristo de La Laguna (Tenerife) por admitir 
únicamente  a varones desde hace cuatro siglos. 
Respaldada por la Audiencia Provincial, el 
Supremo tumbó su denuncia por discriminación.

De la paridad 
cordobesa al 
juicio tinerfeño
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La processó de Manresa canvia de
recorregut per quedar-se al Centre Històric -
Regió7
La celebració religiosa començarà mitja hora abans, a les 8 del vespre, en lloc de 2/4 de 9, amb
la idea d’iniciar el recorregut quan encara sigui clar i fer la tornada de fosc per oferir dues cares
dels passos, atès que a la nit lluiran més les espelmes que porten, explica Xavier Belmonte,
president de la comissió organitzadora i membre de diverses entitats de la ciutat.

S’han pres mides

El canvi d’una part del recorregut comenta que s’ha fet amb la idea de quedar-se al Centre
Històric per tal que sigui una celebració més «recollida» i «més tradicional, com les que fan als
pobles». A priori, el fet de passar per nous carrers estrets com el del Camp d’Urgell té la seva
dificultat, però Belmonte fa notar que un membre de l’organització s’ha encarregat de «prendre
mides de tot» i que, d’entrada, no hi ha d’haver cap problema perquè tots els passos, inclòs el
més gran, el de l’Esperança Macarena, hi puguin passar sense encallar-se. Aquest pas serà el
que tancarà el seguici, amb la idea que a les 11 de la nit es pugui fer a la Baixada de la Seu la
trobada entre la Macarena i el Sant Crist, un dels moments més esperats de la vetllada.

Mentre que en les edicions anteriors el seguici arribava fins a la plaça de Crist Rei pel Passeig
de Pere III i tornava cap al Barri Antic pel carrer d’Àngel Guimerà, enguany el punt més apartat
on arribarà serà a la plaça de Valldaura. Farà el recorregut següent: sortida de la basílica de la
Seu, baixada de la Seu, carrer de Vallfonollosa, plaça d’en Creus, carrer de les Piques, plaça
Llissach, passeig de la República, carrer de Talamanca, plaça Gispert, carrer del Camp d’Urgell,
plaça Valldaura, carrer d’Urgell, plaça d’Anselm Clavé, carrer de Sant Domènec, plaça de Fius i
Palà, carrer del Born, Plana de l’Om, passeig de la República, plaça Llissach, carrer de les
Piques, plaça d’en Creus, carrer de Vallfonollosa i basílica de la Seu.

Pas del Natzarè restaurat

La segona processó de Setmana Santa de Manresa, després de la que va tenir lloc el Diumenge
de Rams, que s’havia deixat de fer l’any 1968, aplegarà més de 300 persones repartides pels
passos que hi participen tradicionalment, un dels quals, el del Natzarè, estrenarà restauració.

Tot i que la processó és a les 8 del vespre, l’activitat de la jornada començarà molt abans. A les
10 del matí hi haurà l’exposició de passos de la Confraria del Natzarè a Ca la Buresa, a la plaça
de Fius i Palà, mentre que des del 10 d’abril hi ha el de la Macarena a la basílica de la Seu. A
les 11, es farà el solemne Via Crucis a la Seu, organitzat per l’Associació Reparadora de Pius
IXè-Cos de portants del Sant Crist; a les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Domènec, Ball de la
Dansa de la Mort i trasllat del pas del Natzarè a la Seu; també s’hi farà el Ball de la Moixiganga,
amb el Casal Cultural Dansaires Manresans. A 2/4 de 7, presentació d’honors del Maniple dels
Armats de Manresa al governador de la Minorisa Romana, a la plaça de Sant Domènec. A 2/4
de 8 del vespre, Ball de la Moixiganga a la baixada de la Seu, i a les 8, arribada de la formació
dels Armats a la basílica; notice templum per part del Capità Manaia, apertio templum, amb

https://www.regio7.cat/manresa/2022/04/13/processo-canvia-recorregut-per-quedar-64960633.html


salutat dels arrengladors de la processó i sortida.

Durant la processó, es farà el Ball de la Moixiganga a la plaça Gispert, els Armats formaran una
estrella a la plaça de Valldaura i a la Plana de l’Om, hi haurà la Dansa de la Mort a la sortida de
la Seu, a la plaça Gispert i a l’arribada a la Seu, i hi haurà el cant de dues sates per part de
l’Esperança Macarena a la sortida i arribada a la Seu.

Fa dos anys, en plena covid, la processó del Divendres Sant, documentada des del 1704 i
recuperada l’any 2000 després d’un parèntesi de 21 anys, va celebrar una edició simbòlica amb
alguns dels participants sortints als balcons. L’any passat els passos van quedar exposats a
dins de la Seu. Hi van passar centenars de persones.

Les associacions i passos participants i l’ordre al seguici

Obrirà el seguici l’Associació Cultural i Recreativa Armats de Manresa seguida pel Pas i
Confraria del Natzarè, l’Associació Reparadora de Pius IXè-Cos de portants del Sant Crist, la
Reial i Venerable Congregació de la Bona Mort i Dansa de la Mort de Manresa, el Pas i Penó de
la Congregació de la Verge dels Dolors, el Pas del Sant Sepulcre i Confraria de la Puríssima
Sang de Nostre Senyor Jesucrist, la relíquia de la Santa Espina que guarda la Seu portada per
la presidència i, tancant, el Pas de la Hermandad Nuestra Senyora de la Esperanza Macarena
amb les madrines i la banda musical.
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Los derechos vienen a ser hoy los 
sacramentos de la religión secular 

del ordeno y mando, y eso que su 
doctrina es, por su origen  

y espíritu, antigubernamental

S
I hubiera dioses ¿cómo podríamos soportar 
no ser uno de ellos? «Por lo tanto», no hay 
dioses. Eso dice la lógica de Zaratustra, y re-
baños de diosecillos nietzscheanos se echan 

estos días a la carretera para hacer valer su ‘divini-
dad’ en tanto que sujetos de derechos. De la peni-
tencia (el turismo viene de la peregrinación medie-
val) al placer. 

—Únete a nosotros y tú también podrás ser tu-
rista, y no camarero. 

Los derechos vienen a ser hoy los sacramentos 
de la religión secular del ordeno y mando, y eso que 
su doctrina es, por su origen y espíritu, antiguber-
namental. En la época de Russell ya era costumbre 
desdeñar los Derechos del Hombre como una pie-
za de retórica superficial del siglo XVIII. 

—Es cierto que, considerada filosóficamente, la 
doctrina es indefendible, pero histórica y pragmá-
ticamente era útil, y todavía gozamos de algunas li-
bertades que ella ayudó a conseguir. 

La Revolución de los Derechos va desde la Refor-
ma hasta 1848. «Si cada individuo tiene el derecho 

a sus propias opiniones teológicas –se plantean los 
revolucionarios–, ¿no tendrá también otros dere-
chos?». Cruza el Atlántico con los secuaces derro-
tados de Cromwell, triunfa en América y regresa a 
Europa con la Revolución francesa, que con la De-
claración del 89 la convierte en una ideología de-
moliberal «no menos sagrada» que la del Manifies-
to del 48 para los socialistas o la del Corán para los 
mahometanos. El debate sobre los Derechos se clau-
suró en la Convención el 26 de agosto con una me-
dia verónica del periodista masón Barère de Vieu-
zac, recordado como el Anacreonte de la Guilloti-
na: 

—El principio de distinción y distribución de po-
deres es para la Constitución pública lo que la gra-
vitación newtoniana al sistema del mundo. 

Se calentaron y en el artículo 16 prescribieron 
que toda sociedad sin «separación de los poderes» 
carece de Constitución, pero la Declaración de Ver-
salles fue un brindis al sol de la de Virginia: nunca 
entró en vigor. Aquí llevamos siete Constituciones 
y ni una separación.

IGNACIO  
RUIZ-QUINTANO

No hay dioses

VISTO Y NO VISTO

«El periodista debe 
estar en las redes 

sociales, donde 
está la gente», 

como contrapeso a 
la manipulación 

U
N periodista es un 
descubridor de 
hechos verídicos, 

interesantes y útiles, que 
después cuenta con la 
mayor brillantez posible 
y con la máxima preci-
sión, en palabras o en 
imágenes. ¿Qué más? «El 
periodista debe estar en 
las redes sociales, donde 
está la gente», como con-
trapeso a la propaganda 
y la manipulación, para 
contrarrestar mentiras 
con evidencias, insta el 
director del ‘San Francis-
co Chronicle’, Emilio Gar-
cía-Ruiz. ¿Más? Andrés 
Fernández, un reportero 
gráfico «bajito y gruñón», 
lo dice él, responde. ¿Qué 
es un fotoperiodista? «Al-
guien que siempre que-
da mal con la familia y 
con los amigos». Y todo 
por los días de ojos febri-
les en los que traes una 
‘fotaza’ o un ‘historión’ y 
estás que revientas por 
publicarlos. Así era en la 
era del tictac y así es en 
el tiempo del TikTok.

El oficio

UNA MIRADA AL 
PERIODISMO

 TERESA 
COBO 

Subdirectora de  

‘El Diario Montañés’

La semana laica  
de la ‘hiprogresía’ 
En una época y país donde 
por indolencia dejamos que 
nos domine un progresis-
mo  laicista, cuya indisimu-
lada aspiración es margi-
nar cualquier signo 
cristiano que asome por el 
ámbito público, las tradi-
cionales celebraciones de 
Semana Santa ofrecen 
descaradas muestras de 
auténtica ‘hiprogresía’. 
Pues al amparo de la Cruz, 
que durante el resto de 
semanas del año tanto les 
molesta y si pueden 
eliminan, encontramos a 
innumerables gerifaltes 
progresistas dispuestos a 
encabezar procesiones y 
manifestaciones religiosas 
católicas. Todo vale con tal 

de regalarse un baño de 
multitudes. La fórmula 
para digerir tan grosera 
rueda de molino es senci-
lla: durante estos días todo 
lo relacionado con la Cruz y 
el Crucificado lo interpre-
tan como una sana expre-
sión meramente artística, 
cultural y popular. A favor 
de tamaña ‘hiprogresía’ 
juegan con la ventaja de 
que los responsables y 
organizadores de dichas 
celebraciones, por impera-
tivo de lo que significa esa 
Cruz, se obligan a mostrar-
se comprensivos y miseri-
cordiosos con quienes les 
marginan y hasta ofenden 
el resto de semanas del 
año. Una elevada y genero-
sa actitud que los progre-
sistas confunden con la 
debilidad. 

MIGUEL ÁNGEL LOMA PÉREZ 
MADRID 
 

Renace la Semana 
Santa 

A pesar del laicismo e 
irreligiosidad que determi-
nados grupos políticos y 
sociales quieren imponer a 
la sociedad española, la 
Semana Santa parece 
renacer cada año con más 

fuerza, y más este año 
después del penoso parén-
tesis provocado por el 
maldito virus. Desde el 
Domingo de Ramos, las 
iglesias españolas se llenan 
de fieles y las calles de 
todos los pueblos y ciuda-
des son invadidas por 
multitudes en torno a las 
imágenes de las procesio-
nes, siguiendo los recorri-
dos con olor a cera, músicas 
sagradas y el esplendor de 
los símbolos religiosos. Se 
sea más o menos creyente, o 
más o menos practicante, es 
grata la observación 
durante estos días de que la 
vida del ser humano no es 
sólo el materialismo de 
playas abarrotadas, viajes 
frenéticos con el ‘vía crucis’ 
de víctimas en la carretera y 
el turismo que sólo busca 
los placeres de la masifica-
ción o el hartazgo gastronó-
mico; estas actividades de 
ocio, no las religiosas, 
constituyen en la actualidad 
el auténtico opio del pueblo, 
las que interesan a la clase 
política, para obtener 
rebaños mansos de ciuda-
danos. «Se puede hundir 
España, con todos sus 
valores acrisolados en 
siglos de convivencia 
común, pero mientras 
tengamos vacaciones no 
pasa nada». Así interesa a 
los dirigentes políticos que 
piense la mayoría de los 
españoles. 

JOSÉ FUENTES MIRANDA 
BADAJOZ 
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Les santes tradicions - Diari de Girona
És curiós com evoluciona la Setmana Santa al teu imaginari. Quan ets petit i les tradicions
religioses estan molt instal·lades a casa, és una barreja de vacances acadèmiques i obligacions
litúrgiques, perquè si expresses desinterès en les processons t’acabes sentint que estàs traint
un principi universal inalterable. Per tant, fas festa d’unes coses però estàs imperativament citat
en unes altres, talment com si la Passió fos un acte col·lectiu del que no pots escapar-te. Amb el
pas del temps, a mesura que construeixes els teus espais, aquelles parcel·les compartides es
van esquerdant, i converteixes les litúrgies en una meva d’evocació nostàlgica de la que ja no et
sents part en absolut, però igualment notes aquell sentiment de recurrència. Pots no assistir-hi,
però penses en elles, i fins i tot prens consciència dels moments en què transcorren encara que
no siguis. No ho converteixes en un fenomen de transmissió generacional, tot i que ho ensenyes
al teu fill com una part de tu, gairebé com una estampa indissoluble de la teva infantesa. El que
sí perdura són les tradicions més iconoclastes, aquelles en què relaciones un context amb unes
determinades pel·lícules. Ja pots ser escèptic o pots voler fugir d’estudi, que al final el calendari
religiós acaba configurant-se a partir del cinema que mires. La Setmana Santa és, per
descomptat, Ben-Hur, però també és Els deu manaments, és Rei de Reis o La caiguda de
l’Imperi Romà. També és La vida de Brian, per acontentar el troll que portes dins, o també
Gladiator, que al final és el més semblant a un pèplum que s’ha estrenat en uns quants anys.
Potser no tens necessitat d’assistir a les processons o validar el seu contingut, però recorres a
les pel·lícules de Setmana Santa amb un somriure còmplice perquè et recreen una determinada
versió de tu mateix que trobava en la ficció el veritable homenatge a les efemèrides que no
celebres. Al capdavall, aquesta setmana no deixa de ser una estranya pausa que no encertes a
veure del tot útil, però que resulta clarament balsàmica per reiniciar-te en molts aspectes. Massa
curta com per desconnectar, massa llarga per semblar una simple aturada al camí. La
d’enguany, a més, arriba en un moment singular, com a extensió d’un llarg hivern i el
prolegomen d’un adeu moderat a les mascaretes. A dos mesos i escaig d’un estiu que adopta
tints de normalitat, i prou lluny del Nadal com per recordar-te com de fugisser és el temps. Ni les
tradicions són immunes a les transformacions d’un món erràtic i voluble.

https://www.diaridegirona.cat/opinio/2022/04/13/les-santes-tradicions-64965401.html
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N
i la amenaza de lluvia ni 
las consecuencias de la 
Covid consiguieron dete-

ner el récord de participación 
que se registró ayer en la pro-
cesión de los Natzarens. Un es-
camot de los Armats de La Sang 
abría la comitiva, que dejaba pa-
so a los tres misterios de la 
congregación: El Cirineu, Jesús 
Natzarè y Jesús és despullat de 
les seves vestidures, acompaña-
dos de las bandas y del coro. 

Volver a filas después de dos 
años fue especial para la mayo-
ría de congregantes. Pero hacer-
lo después de 14 todavía más. 
Es el caso de Maria Pons, una 
cofrade que ayer sacó del arma-
rio la vesta negra y la cucuru-
lla dorada, tras haber pasado 
unos años acompañando otro 
paso. «Cuando hice la comunión 
decidí salir a la procesión. Unos 
vecinos eran de los Natzarens 
y me apunté con ellos. Seguí la 
tradición hasta los 26, cuando 
me fui a otro paso para poder 
tocar el tambor», explica Pons, 
quien añade que «ya no aguan-
taba el ritmo de ensayos y he de-
cidido volver a las filas de los 
Natzarens». Para Pons, la sen-
sación de ayer era un tanto ex-
traña. «Esto de ir con otra ves-
ta y sin tambor es raro», decía. 

El primer paso en desfilar 
fue El Cirineu, la imagen de la 
caída de Jesús, mientras Cirineu 
le ayuda a levantarse. Aleix Vi-
lanova, de 13 años, acompaña-
ba el misterio con su corneta. 
Es miembro de la banda infan-
til. «Durante toda la procesión 
pienso en intentar tocar el ins-
trumento lo mejor posible. El tru-
co es soplar muy fuerte», des-
cubría Vilanova, que ya hace seis 
años que participa en el acto. Por 
norma general, El Cirineu es el 
paso de los aspirantes.  

La procesión seguía con Jesús 
Natzarè, paso conocido popu-
larmente como la Verònica, 
porque la imagen la represen-
ta a ella secándole las lágrimas 
a Jesús. El capataz del paso es 
Jordi Figueras quien, ayer, or-

gulloso, aseguraba que «somos 
los mismos que en 2019, no ha 
habido ninguna baja». Figueras 
hace 22 años que forma parte 
de la entidad, y ayer, minutos 
antes de empezar la procesión, 
recomendaba a unos turistas no 
perderse por nada del mundo el 
tramo de la Baixada de la Pes-
cateria, donde sonó una saeta 
que puso los pelos de punta a 
los presentes. Momento emoti-
vo donde los haya. Jesús Nat-

zarè es el único de los misterios 
de la entidad que es llevado a 
hombros. El resto van a ruedas. 

El tercer paso que salió fue el 
de Jesús es despullat de les se-
ves vestidures, donde se ve Je-
sús recorriendo el camino del 
calvario. Este misterio demues-
tra lo que ya se va viendo a me-
nudo en las procesiones: el au-
ge de mujeres llevando los pa-
sos. En este caso, la protagonista 
fue Blanca Serres. Pese a que lle-

va casi toda la vida en la enti-
dad, este ha sido su primer 
año como portant. «Comencé de 
bien pequeña en el coro. Tan-
to mi familia como yo hemos es-
tado siempre implicados con la 
congregación. Este año, a raíz 
de la Covid, costaba encontrar 
personas que llevarán a ruedas 
el paso. Así que me atreví», 
explicaba ayer Serres. Otro año 
más, en Tarragona, Martes San-
to es sinónimo de Natzarens.

La primera vez del hijo de Raquel 
El hijo de 4 años de Raquel Callejón, ‘arrenglaradora’ de 
los Natzarens, salía ayer por primera vez en procesión. La 
Covid les ha robado dos años de experiencia.

!
Participación de los penitentes 
En la procesión de los Natzarens participaron también los 
penitentes, personas que salen en la procesión soportan-
do una cruz por haber hecho una promesa.

!

«Hay gente que se 
sorprende cuando se 
enteran de que mi 
hija, con Síndrome  
de Down, toca el 
tambor en una banda» 
 
«Marina siempre se 
ha sentido muy 
integrada en el paso 
del Sant Enterrament 
del Gremi» 
Maria José León 
Madre de Marina Alija 
 
«Tenga una 
discapacidad o no, 
cualquier persona 
que quiera puede 
participar en la 
Setmana Santa» 
Paqui Bori 
Trompetista Cristo Buen Amor

Las frases

Alija con el paso. FOTO: CEDIDA

Este Viernes 
Santo será la 

segunda vez que 
Marina salga 

encapuchada  
a la procesión

Crónica 
El Cirineu, Jesús Natzarè y Jesús és despullat de les 
seves vestidures son los tres pasos de la congregación 
que ayer, acompañados de los Armats de la Sang, 
recorrieron las calles de la Part Alta

CARLA POMEROL DALMAU 
Periodista

Martes Santo es sinónimo de 
procesión de los Natzarens

El paso Jesús és despullat de les seves vestidures, ayer. FOTO: ÀNGEL ULLATE

Cofrades antes de salir en procesión. FOTO: ÀNGEL ULLATE

Y hoy 
La procesión  
del Dolor
● Hoy es el turno de la pro-
cesión del Dolor por las ca-
lles del centro de Tarragona, 
a partir de las 19.30 h. Parti-
cipan los Armats de la Con-
fraria de la Creu de Torre-
dembarra, además de los 
pasos de L’Oració a l’Hort, 
La Flagel·lació, L’Ecce-Ho-
mo, El Cirineu y Jesús de la 
Passió.
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«Cuando me 
diagnosticaron  
Parkinson sentí 

estar en manos del 
destino»

Publica el álbum «Hollywood es solo una 
palabra», tras años de convivencia con la 

enfermedad

Marta Moleón. MADRID

P
ocas cosas peores 
existen en términos 
creativos para un mú-
sico que convertirse 
en esclavo de la auto-

compasión. Sabina por ejemplo 
decía que Krahe, ese feligrés sin 
crucifijo de La Mandrágora con 
aspecto de mago y mirada de 
crápula, no lo fue nunca. El cantau-
tor bilbaíno Patricio, parece de-
mostrar que tampoco. «Cuando 
me lo diagnosticaron sentí mucha 
frustración y al mismo tiempo, la 
sensación de estar en manos del 
destino. Creo que lo importante es 
no dramatizar en exceso la situa-
ción, no hacer un mundo, porque 
la cabeza te puede jugar malas pa-
sadas a veces con ese tipo de cosas. 
Generalmente tendemos a magni-
fi carlo todo, a sentirnos cómodos 
cuando las cosas nos duelen. No 
diría que mi actitud al recibir la no-
ticia pueda servir de ejemplo por-
que inicialmente resultó muy im-
pactante, me costó hacerme a la 
idea, no entendía por qué me pa-
saba esto a mí y me puse a buscar 
información de manera obsesiva 
sobre Michael J. Fox. Sé que algo así 
no es fácil de digerir, pero insisto en 
la idea de no dramatizar con el Par-
kinson», relata con serenidad al 
otro lado del teléfono este compo-
sitor sobre la gestión emocional 
que llevó a cabo cuando se enteró 
con tan solo 32 años de que su sis-
tema nervioso estaba empezando 
progresivamente a degenerarse. 

Los pliegues de su memoria des-
tinados al recuerdo de aquellos 
días de aceptación se han transfor-
mado ahora en las 12 canciones 
que construyen las bases melódi-

cas y y narrativas de «Hollywood es 
solo una palabra», su cuarto y últi-
mo álbum, al que defi ne como «el 
disco emocionalmente más im-
portante que he compuesto hasta 
ahora».

Otros tiempos
Enmarcado musicalmente dentro 
de la línea estilística de una escena 
compuesta de forma mayoritaria 
por músicos que a finales de los 
noventa veían en su traslado a Ma-
drid y posterior incursión en garitos 
de la capital como Libertad 8, la 
panacea creativa de la realización 
de sus sueños como artistas  –como 
Ismael Serrano, Jorge Drexler, Za-
hara, Andrés Suárez, Conchita o 
Marwán entre otros–, Patricio reco-
noce que desde que inició su anda-
dura profesional y presentó sus 
canciones grabadas en casete en la 
sala del famoso local con apenas 
veinte años, el juego de la industria 
ha cambiado radicalmente. «De-
masiado», matiza. 

«Desde la forma en la que está 
organizada la industria hasta cómo 
se comunica un artista con su pú-
blico y las plataformas que puedes 
o debes utilizar para hacerlo de una 
forma que sea benefi ciosa. Al artis-
ta hoy en día se le exige tener que 
hacer prácticamente de todo, res-
ponder a un perfil mucho más 
completo. No basta solo con tener 
talento», indica antes de proseguir: 
«hay como una nueva corriente 
bestial de música urbana repleta de 
gente que, en su casa con un soft-
ware y un ordenador, sin tocar ne-
cesariamente ningún instrumento, 
puede hacer música. Esto es algo 
respetable, claro, pero desfavorece 
a la fi gura del cantautor o de aque-
llos que tenemos infl uencias más 
tradicionales en cuanto a la forma 

Patricio  Cantautor de componer o de concebir las le-
tras o el vocabulario. Hay mucha 
variedad, muchas propuestas, mu-
chas caras y a veces es difícil saber 
cuál se sostiene bien y cuál no. Al 
fi nal la música es un elemento que 
tiene que estar vivo, ser orgánico y 
defenderse en directo», defi ende.

Cuando hablamos de la integra-
ción de una enfermedad como el 
Parkinson en el proceso composi-
tivo del disco, Patricio no duda en 
referirse a ello como una muleta de 
apoyo inspiracional más que como 
una piedra que haya difi cultado el 
camino de la creación: «Digamos 
que los autores basamos mucho 
nuestra obra en nuestra propia ex-
periencia y un acontecimiento 
como este en mi caso no deja de ser 
una fuente de inspiración bestial y 
un empuje a la hora de ser más 
creativo, hablar sobre cosas que no 
habías hablado antes o incluso sen-
tir cosas que nunca te imaginabas 
que llegarías a sentir. Es como si 
tuvieras unos ojos nuevos. Lo que 
sí es cierto es que en un caso como 
el mío, hay una limitación física que 
juega a la contra de esa inspiración, 
porque al fi nal necesitas motrici-
dad, sincronización... Se produce 
un choque entre lo que quieres y lo 
que puedes hacer». Por suerte, des-
de que le operaron en febrero de 
2021, la convivencia con la enfer-
medad se ha desarrollado por unos 
cauces de extraordinaria aclimata-
ción y ahora, admite, «no estoy cien 
por cien recuperado porque nunca 
te curas del todo, pero digamos que 
tengo un buen parche y mucha au-
tonomía. Cada mes voy al hospital 
a que me revisen y me controlen mi 
“pieza biónica”, pero lo cierto es que 
me encuentro muy bien». Aunque 
sea después de haberlo tenido que 
pasar ciertamente mal.

dos los gustos, para Mozart desde las más 
«supuestamente fi eles» como Gardiner, 
Hogwood, etc. a las más «irreverentes» 
como Bernstein o Karajan. Yo escucharé 
la de Abbado. Y con Verdi sucede otro tan-
to. Siendo muy difícil la elección, recomien-
do pasar a las imágenes y ver en YouTube 
el video del ya citado Karajan con con Pri-
ce, Cossotto, Pavarotti y Ghiaurov y el de 
Abbado con Scotto, Horne, Pavarotti y 
Ghiaurov. Como curiosidad y también en 
YouTube, el del mismo maestro preparan-
do el «Lux Aeterna» con diversos solistas, 
entre ellos una Montserrat Caballé que 
hubiera cumplido ayer 98 años. También 
merece la pena detenerse en el «Requiem» 
de Dvorak, mucho más desconocido, del 
que hay una interesante grabación con Pi-
lar Lorengar y Istvan Kertesz. Para termi-
nar en plan menos serio, la «Messa di Glo-
ria» de Puccini. Antonio Pappano y los 
conjuntos de la London Symphony con 
Roberto Alagna y " omas Hampson su-
pone una buena elección. Espero haberles 
dado algunas ideas.

de un barítono o bajo. La pueden encon-
trar en un cd con Fischer-Dieskau, Karl 
Richter y la Orquesta y Coros Münchener 
Bach, pero también en otro con Olaf Bär 
que, además, incluye la maravillosa «Ich 
habe genug». Y, ya que estamos con Bach, 
cualquiera de sus Pasiones, pero muy 
especialmente la de San Mateo con 
Klemperer o Karajan, según los gustos. 
Ambas con solistas formidables.

Hay un cd con dos preciosos «Stabat Ma-
ter», de Pergolesi y Scarlatti, que cuenta 
con las incomparables voces de Teresa 
Berganza y Mirella Freni y Ettore Gracis 
y Charles Mackerras como batutas. Obli-
gados los «Requiem». Entre los muchos, los 
de Mozart y Verdi. Hay versiones para to-

interesa o inspira, las que voy a ir escu-
chando yo estos días. Empezaré por músi-
cas de Cristóbal Morales. Hay un disco 
precioso de Gabrieli Consort bajo el 
mando de Paul McCreesh que contiene 
su «Offi  cium defunctorum», la «Missa pro 
Defunctis» y el «Requiem por Felipe II», 
este último muy cercano a mi estos días, 
por encontrarme en la villa donde falleció 
y acabar de enseñar el Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial a Diana Damrau, 
Jonas Kaufmann y Helmut Deutsch. 
Toda la belleza y potencia de Morales se 
concentra en estas partituras. Seguiré por 
algunas cantatas de Bach, como «Ich will 
den Kreuzstab gerne tragen», escrita en 
Leipzig y que suele escucharse en la voz 

En Solfa

Gonzalo Alonso

Músicas sacras para estos días

Cierto es que, tras más de dos años de 
reclusión y ahora con casi todas las 
puertas abiertas, lo que más nos puede 
apetecer es salir, salir y salir. Sin embargo 
hay muchos que consideran que entre sus 
salidas están las procesiones y así vemos 
llenos sus recorridos. Otros, menos 
afi cionados a las muchedumbres, 
encontrarán placer en tumbarse a leer un 
buen libro o escuchar músicas grandiosas 
y, por qué no, ambas cosas a la vez. Y hay 
muchísimas grabaciones que merecen la 
pena escuchar. La lista que traigo no es en 
modo una recomendación sino, por si les 
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La nova instal·lació artística 
‘Ieiescultura’ commemora 
els 80 anys d’història de l’IEI
La ciutadania completarà l’obra afegint cadenats 
“com a expressió del compromís per la cultura”
l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs va inaugurar 
ahir la instal·lació artística 
‘Ieiescultura’, obra de Sara 
Ponsarnal, per celebrar els 
80 anys de la institució, que 
es va posar en marxa el 25 
de març de 1942.

Lleida
REDACCIÓ

La peça, situada a l’exterior de 

l’edifici a la façana del carrer 
Blondel, ha estat concebuda com 
un esquelet de ferro que dibuixa 
les sigles de la institució (IEI), es-

tà formada per tres columnes 
metàl·liques amb estructura de 
gàbia. Cada columna està cons-

truïda mitjançant un enreixat on, 
tothom que vulgui, podrà anar 
penjant cadenats, de manera 
que, amb l’aportació de tothom, 
s’anirà vestint l’esquelet i donant 
forma a l’obra definitiva. Tècni-
cament, la peça és un conjunt 
de tres columnes de 2,1 metres 
d’alçada. Dues d’elles, de 55x55 
cm d’amplada i, la central, de 
105x55. Els volums estan cons-

truïts amb tub d’acer laminat, de 
6x6 cm i un enreixat. El pes inicial 
del conjunt és de 660 quilos.

El president de la Diputació de 
Lleida i de l’Institut d’Estudis Iler-
dencs, Joan Talarn, va recordar 
que l’IEI “recull tot el bagatge de 

FOTO: Tony Alcántara / L’artista Sara Ponsarnal és l’autora de les estructures metàl·liques d’acer laminat

feina d’aquestes dècades i es vol 
projectar cap al futur, amb volun-

tat de servei a la ciutadania de les 
comarques lleidatanes i amb els 
ulls sempre posats en una socie-

tat canviant i en constant evolu-

ció”. També va dir que l’obra vol 
deixar “constància física i partici-
pativa dels 80 anys de dedicació 

per part de l’IEI a la promoció de 
la cultura arreu del nostre àmbit 
territorial, així com reforçar la 
idea que la cultura només la po-

dem construir amb la col·labora-

ció de tothom, perquè, al capda-

vall, l’IEI com a institució, també 
és el resultat de l’esforç, la feina 
i la dedicació de tothom que hi 

ha format part, d’alguna manera 
o altra, al llarg d’aquestes vuit dè-

cades” i va remarcar que la Ieies-

cultura “resumeix tot plegat i ho 
representa amb una obra que no 
estarà enllestida del tot fins que ja 
no hi pugui acollir cap nou cade-

nat, cap nova expressió del com-

promís individual amb la cultura”.
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El cicle ‘Vesprades’ 

arriba a Vilaller 

amb l’artista 

aranesa Alidé Sans

Els Cors de la Seu 

d’Urgell celebren 

de nou les cantades 

de Caramelles

Exposició a l’Espai 

Cavallers de   

Lleida de l’artista 

Tatiana Blanqué

El local social 4 Fulles de Vila-

ller acollirà aquest diumenge 
(19.00 hores) una nova cita de 
la segona edició del cicle Ves-

prades. Música als Ateneus, de 

la Delegació de Ponent de la Fe-

deració d’Ateneus de Catalunya 
i la Casa de la Música de Lleida, 
l’Alt Pirineu i Aran. Habitual en 
l’escena musical occitana, i ca-

da vegada més en la catalana, 
la cantant, acordionista i guita-

rrista Alidé Sans presentarà el 
disc Henerècla, una barreja de 
ritmes mestissos i influències 
de músiques del món.

La Seu d’Urgell gaudirà de nou 
de les cantades de Caramelles 
amb els grups de les Carame-

lles Infantils i del Cor de Ca-

ramelles de la Germandat de 
Sant Sebastià els dies 16 i 17 
d’abril. Les cantades, dirigides 
per Rafel Llobet, s’iniciaran a la 
plaça de les Monges (10.45).

Ahir va celebrar-se a l’Espai Ca-

vallers l’acte d’inauguració de 
l’exposició Diàspores naturals, 

cap a Lleida, de l’artista Tatiana 
Blanqué, que presenta un con-

junt de 35 obres pictòriques en 
què representa la natura amb 
un gran protagonisme del co-

lor, i també tres escultures.
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Concert a l'església de Sant Blai a càrrec
del Cor de Cambra Tyrichae - EbreDigital.cat

Concert a l’església de Sant Blai a càrrec del Cor de
Cambra Tyrichae

El 17è Festival de Música Sacra de Tortosa s’han repartit per diferents esglésies de la ciutat. En
aquest cicle han participat diferents formacions del territori ebrenc, entre elles el Cor de Cambra
Tyrichae dirigit pel director, Andreu Ferré i Llaó. El concert de la coral tortosina s’ha fet a
l’església de Sant Blai. Un concert de caire benèfic, ja que la recaptació econòmica de les
entrades s’ha destinat a Creu Roja Tortosa.

Un concert on el públic ha pogut gaudir de diferents composicions clàssiques, algunes de les
quals han estat acompanyades amb piano.

La presidenta de l’Agrupació de Confraries de Setmana Santa de Tortosa, Cinta Fontanet, en
finalitzar l’acte va agrair al Cor Tyrichae la seva participació en l’edició d’aquest any del festival
de música sacra. Obsequiant-los amb una figura d’un confrare.
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Un equip de la Salle Figueres guanya la lliga de debat de Catalunya -
Diari de Girona

L’equip de joves de 4t d’ESO que ha representat La Salle. | LA SALLE

L’equip d’estudiants de 4t d’ESO de La Salle Figueres s’ha proclamat guanyador de la lliga de debat La Salle Experience, que organitza l’Equip de Pastoral
i de Pedagogia de La Salle Catalunya. La final d’aquesta convocatòria s’ha celebrat a Barcelona, a l’escola de La Salle Barceloneta, i ha reunit més de dos-
cents joves de centres La Salle d’arreu de Catalunya.

L’equip figuerenc estava format per la Yasmina, la Júlia, en Jordi, la Dafne i en Xavier, tots de quarts de d’ESO. Ha tornat d’aquesta lliga eufòric per l’èxit de
la seva participació els debats, els tallers i les converses que han tingut com a tema principal la llibertat d’expressió.

També el professorat d’aquests joves de La Salle Figueres ha volgut fer pública la felicitació cap a ells, «per haver demostrat amb encert les seves
capacitats oratòries i per haver sabut exposar els temes plantejats amb espontaneïtat i rigor» i que els ha valgut proclamar-se guanyadors a nivell de
Catalunya.

https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2022/04/13/equip-salle-figueres-guanya-lliga-64965349.html
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La cavalcada de Reis més antiga és la de
Barcelona i la Moreneta no era negra |
Xavier Castillón | girona | Llibres | El Punt
Avui
Xavier Castillón - girona

“Sempre m’han agradat les tradicions i l’etnografia”, assenyala el periodista saltenc Àngel
Rodríguez Vilagran, parlant del seu novè llibre, Festes i tradicions catalanes. Origen, simbologia
i costums, publicat per L’Arca, el segell català de Redbook Ediciones . Rodríguez, que treballa a
l’oficina de comunicació del Bisbat i presenta també els programes de ràdio Església viva i El
mirall, ja va publicar l’any 2018 amb la mateixa editorial 1001 llegendes i mites de Catalunya.
“L’editorial em va proposar fer un llibre dedicat al Nadal, però després ho vam ampliar a totes les
festes del calendari litúrgic i finalment també a totes les celebracions populars de Catalunya i la
Catalunya Nord, fossin d’origen cristià o no”, explica Rodríguez, que ha reunit en aquest llibre de
300 pàgines informació sobre mig miler de festes repartides per tot el territori, seguint l’ordre
establert pel calendari litúrgic, des de l’advent i el Nadal fins a la Setmana Santa, la Pasqua, la
Pentecosta i el Corpus. És evident que som un país ric en festes i tradicions populars. “Ens
ajuda molt el clima i el nostre esperit mediterrani”, conclou l’autor.

Però Rodríguez no s’ha limitat a inventariar totes aquestes festes celebrades en dates
assenyalades, sinó que aprofita per complementar-les amb tota una sèrie d’anècdotes i
curiositats, que són fruit d’una important recerca a través de diferents fonts, entre altres les
hemeroteques. Per exemple, gràcies al Diario de Barcelona de l’època, Rodríguez ha pogut
saber que la cavalcada de Reis més antiga de Catalunya no és la d’Igualada, de la qual ja hi ha
referències el 1895, sinó la de Barcelona, que com a mínim seria del 1856 i es convertiria, així,
en “la més antiga de l’Estat espanyol documentada”, fins i tot més que la d’Alcoi (1866), que fins
ara ostentava el rècord d’antiguitat.

Quan Rodríguez arriba al 27 d’abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat, explica que la Verge
no sempre va ser negra: “L’encarnadura original era blanca, de plom, que amb temps s’enfosquí
creant zones obscures. Es va remodelar al segle XVI afegint-hi una tonalitat castanya, d’aquí el
motiu de moreneta.”

De fet, el llibre està ple d’històries curioses, des del poema del segle XIV que demostra que Sant
Valentí també era patró dels enamorats a Catalunya, fins a l’explicació de la llegenda de Sant
Jordi, que demostra que “no té res de masclista”. Hi ha també històries tan tristes com quan,
arribant a Tots Sants, l’autor parla d’alguns cementiris curiosos com el de la Teresa, a Bausen
(Aran), on només reposa aquesta dona morta el 1916, perquè el capellà es va negar a enterrar-
la al cementiri parroquial: en Sisco i ella, probablement cosins, no van voler pagar la dispensa
eclesiàstica per poder casar-se i van decidir “viure el seu amor sense ser casats”.

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2126204-la-cavalcada-de-reis-mes-antiga-es-la-de-barcelona-i-la-moreneta-no-era-negra.html
http://redbookediciones.com/producto/catala/festes-i-tradicions-catalanes/
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El Fòrum Internacional d'Espiritualitat de
Manresa del novembre escalfa motors -
Regió7
En el marc de Manresa 2022, l’Ajuntament de Manresa i Religions for Peace International
organitzen ‘Cruïlla de Camins’, el Fòrum Internacional d’Espiritualitat que se celebrarà a la
capital del Bages del 28 al 30 de novembre, amb la presència de més de 60 líders religiosos
d’arreu del món. Religions for Peace (RfP) és la plataforma més gran del món de lideratge
multireligiós, amb 92 Consells Interreligiosos nacionals i 6 regionals, i compta amb la
participació de líders i institucions de les diverses tradicions religioses, consells interreligiosos i
xarxes interreligioses de dones i joves d’arreu. Té seu a Japó, Kenya, Perú, el Regne Unit i els
Estats Units. Durant el Fòrum de Manresa, els i les líders de l’àmbit religiós presents a la ciutat
debatran i buscaran respostes a la crisi climàtica i del medi ambient des de la perspectiva del
diàleg interreligiós, amb destacada presència de la joventut i les dones que formen part de la
plataforma de RfP.

Prèviament, els dies 21 i 22 d’abril, tindran lloc a Manresa unes jornades de preparació
d’aquest fòrum, coincidint amb el Dia de la Terra, atès que el medi ambient serà el tema central
del Fòrum. Aquestes jornades prèvies comptaran amb la presència i la participació de la
professora Azza Karam, Secretària General de Religions For Peace International. Nascuda a
Egipte i resident als Estats Units, Karam ha ocupat diferents càrrecs a les Nacions Unides des
del 2004, així com en altres organitzacions intergovernamentals i no governamentals des de
principis de la dècada de 1990 (Internacional IDEA, OSCE i Religions per la Pau), treballant al
voltant de la Religió, el Desenvolupament i la Diplomàcia, tot basant-se en la seva experiència
en el lideratge intercultural a la Regió Àrab, a Europa i a Àsia Centra l.

Les activitats d’aquest abril es concreten en una jornada de treball híbrida el dijous 21.
Combinarà la presencialitat i la virtualitat dels seus participants. Els líders religiosos que formen
part de la xarxa de RfP plantejaran les qüestions i els enfocaments a abordar durant el Fòrum
del novembre, com a primer pas per a establir les bases d’un pacte Pacte Global Multireligiós i
Multisectorial per al Desenvolupament de Ciutats Resilients, Sostenibles, Segures i Inclusives
Manresa 2022.

La jornada del dia 22 d’abril, Dia de la Terra, es dividirà en dues parts. Al matí, es duran a
terme activitats d’autoconeixement i gestió emocional i d’escolta activa de la Terra i del silenci al
voltant dels 4 elements, en un recorregut per diversos espais de l’Anella Verda, des del Pou de
Llum fins la llera del riu Cardener al voltant del Pont Nou. La matinal compta amb la participació
de l’Institut Cal Gravat i la dinamització d’Aura Ioga, el grup Inspiració 2022, les associacions
islàmiques de Manresa, l’Anella Verda de Manresa, i el Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa.

La tarda del 22 d’abril donarà pas a l’acte institucional que suposarà el tret de sortida de
‘Cruïlla de Camins’ a l’Espai Plana de l’Om i en què hi prendran part Marc Aloy i Guàrdia,
alcalde de Manresa, Ivonne Griley Martinez, directora general d’Afers Religiosos de la
Generalitat de Catalunya, Xavier Melloni Ribas, sj i Azza Karam, Ph.D, que farà una xerrada
sobre la missió i els objectius de Religions for Peace i del proper Fòrum Internacional
d’Espiritualitat de Manresa. L’acte comptarà també amb l’acompanyament musical d’Albert

https://www.regio7.cat/manresa/2022/04/13/forum-internacional-despiritualitat-manresa-novembre-64977286.html


Galbany.

La jornada del 22 d’abril, tant les activitats del matí com l’acte de la tarda a l’Espai Plana de
l’Om, és de lliure accés, tot i que es recomana reservar plaça a través de la web
www.manresa2022.cat i de www.kursaal.cat o del correu electrònic hola@manresa2022.cat.

Un programa amb més de 100 activitats

‘Cruïlla de Camins” forma part de l’eix Espiritualitat i Pensament de Manresa 2022, un projecte
que conté més de 40 accions i 100 activitats distribuïdes en set eixos temàtics: Espiritualitat
i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport.
Destaca aquest fòrum internacional de debat interreligiós —que abordarà el canvi climàtic des
de la mirada jove— i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya,
inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions culturals i musicals, amb Love of Lesbian, la
cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu,
Sílvia Pérez Cruz, Carles Cases, Manel Camp o Jordi Savall, entre molts altres. El programa
sencer es pot descob rir a www.manresa2022.cat.

L’organització està liderada per l’Ajuntament de Manresa i l’Oficina Tècnica de Manresa 2022,
que compten amb un bon nombre d’institucions, organismes, entitats, associacions i persones a
títol individual que s’han implicat en el projecte, en especial la Fundació La Caixa, essent el
patrocinador principal, i AUSA, Constructora del Cardoner, Denso i la corredoria d’assegurances
Pujol com a patrocinadors globals del projecte.

De Manresa al món

Manresa 2022 commemora els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí
en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d’un any a la ciutat, s’hi va
inspirar per a escriure els ‘Exercicis Espirituals’ i hi va tenir una experiència reveladora, que va
marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Per això, Manresa és
considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta. Tant és així que molts centres jesuïtes arreu del món
duen el nom de Manresa. La commemoració —de relleu mundial— permet reivindicar i potenciar
el llegat patrimonial de Manresa i consolidar el seu paper com a final del Camí Ignasià.

Azza Karam és Secretària General de Religions For Peace International. Nascuda a Egipte i
resident als Estats Units, ha ocupat diferents càrrecs a les Nacions Unides des del 2004 i en
altres organitzacions, treballant sempre al voltant de la Religió, el Desenvolupament i la
Diplomàcia. La jornada prèvia d’aquest abril s’ha fet coincidir amb el Dia de la Terra, atès que el
canvi climàtic serà el tema central del Fòrum Internacional d’Espiritualitat, que se celebrarà del
29 al 30 de novembre a Manresa amb la presència de més 60 líders religiosos d’arreu del món.
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Dimecres, 13 d’abril del 2022

La 1TV3 La 2 Telecinco Antena 3

Esport3

Super3/33
06.00 Telediario matinal.
08.30 La Hora de La 1. Magazín.
13.00 Menudos Torres. Cocina 

de Semana Santa. 
14.00 L’informatiu.
14.20 Corazón. Crònica social.

TARDA

15.00 Telediario 1.
15.57 L’informatiu. Resum.
16.15 El tiempo. 
16.30 Downton Abbey. Els pre-

paratius de l’enllaç. Sèrie.
17.35 Servir y proteger. Sèrie.
18.35 El Cazador. Concurs.
19.35 España directo. Magazín 

de contingut social.
20.30 Aquí la Tierra. Magazín.

NIT

21.00 Telediario 2. 
22.10 Cachitos Bis. Per-Versiones 

Bis. Relectura de cançons. 
22.40 Las tres puertas. María 

Casado conversa amb Luz 
Casal, Paz Padilla, Antonio 
Resines i Malú. 

00.15 Cine. Tully (2018). Dir.: 
Jason Reitman.

06.00 Notícies 3/24.  
07.30 Telenotícies matí. In-

formatiu. 
08.30 Els Matins. Magazín d’ac-

tualitat amb Lídia Heredia 
i Pere Bosch. 

11.00 Planta baixa. Magazín 
que aborda temes socials 
amb Ricard Ustrell. 

13.55 Telenotícies comarques. 
Presenta Núria Solé. 

14.30 Telenotícies migdia. Amb 
Raquel Sans i Xavi Coral.

TARDA

15.40 Cuines. Macarrons a la 
catalana. Marc Ribas es 
proposa celebrar l’Any In-
ternacional del Macarró.

16.05 Com si fos ahir. L’Ismael 
es pren antidepressius. 
L’efecte no és tan ràpid com 
s’esperava. El Toni creu que 
el seu fill refà la seua vida. 
El convida a sopar amb la 
Naiara i el Jair. El Toni fill se 
sent molt desgraciat i plora 
davant de tots. L’Eva facili-
ta un acostament entre la 
Natàlia i la Júlia. La Natàlia 
no s’oblida del Dani. L’Hèc-
tor coincideix amb l’Alícia 
i el Pepe i descobreix que 
coneixen el Rai.  

16.40 Tot es mou. Magazín amb 
Helena Garcia Melero. 

20.15 Està passant. Humor. 

NIT

21.00 Telenotícies vespre. Pre-
senta Toni Cruanyes. 

22.05 La gran pel·lícula. La 
família Bélier (2014). Dir.: 
Eric Lartigau.

00.25 Més 3/24. 

06.00 La aventura del saber. 
06.30 Documental. El Greco.
06.55 La 2 Exprés.
07.30 Inglés en TVE.
07.55 Documental. La isla Rott-

nest, el reino de los quokka.
08.45 Castillos de leyenda. 

Amores desgraciados.
09.15 Documental. Tesoros de la 

corona. La octava maravilla 
del mundo.

10.10 La luz y el misterio de las 
catedrales. Cuenca.

10.45 Genios del mundo mo-
derno. Nietzsche. 

11.45 Documental. Espacios 
increíbles.

12.40 Mañanas de cine. Ursus en 
el valle de los Leones (1962). 
Dir.: C. Ludovico Bragaglia.

14.00 Documental. Las recetas 
de Julie. En los Doubs.

TARDA  

15.00 Documental. Mi odisea 
griega. Itaca/Leucade. 

15.45 Saber y ganar. Concurs.
16.30 Grandes documentales.
17.15 Grans documentals. Itàlia 

salvatge. Grans depredadors.
18.10 Punts de vista. Entrevistes.
19.00 Documental. El clan es-

pañol de Nueva Zelanda.
19.55 El bosque protector. 
20.15 España a ras del cielo. 

NIT

21.10 Documental. El Vatica-
no, ciudad que quería ser 
eterna.

22.00 Documaster. Onyx, los 
reyes del Grial i El papa Fran-
cisco: un hombre de palabra. 

00.55 Documental. La vida en 
tiempos de las fortalezas.

06.15 Gen360. Cursos de for-
mació professional o de 
creixement personal.

06.30 ¡Toma salami! Format 
que recorre amb humor 
la història de la cadena.

07.00 Informativos Telecinco.
08.55 El programa de Ana Rosa. 

Magazín d’actualitat i anàli-
si amb entrevistes, tertúlies, 
reportatges i connexions 
amb Joaquín Prat.

13.30 Ya es mediodía. Magazín 
informatiu que condueix 
Sonsoles Ónega.

TARDA

15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes.
15.50 El tiempo.
16.00 Sálvame limón. Entrevis-

tes, tertúlies i reportatges 
sobre la vida de famosos i 
personatges de la televisió.

17.00 Sálvame naranja. Versió 
suavitzada del programa 
anterior.

20.00 Ya son las ocho. Magazín 
diari d’actualitat que condu-
eix Sonsoles Ónega.

NIT

21.00 Informativos Telecinco. 
21.40 El tiempo.
21.50 Deportes. 
22.00 Pasión de Gavilanes. 

L’amor de Juan David i Mu-
riel enfrontarà la jove amb 
la seua mare, gelosa. Norma 
es preocupa per la relació 
del seu fill amb Rosario 
Montes. Un home armat 
va a la festa de l’alcalde i 
l’agafa com a ostatge.

01.30 ¡Toma salami!

06.00 Minutos musicales.
06.15 Noticias de la mañana.
09.00 Espejo Público. Susanna 

Griso condueix diàriament 
aquest magazín matinal 
en directe.

13.20 Cocina abierta de Karlos 
Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. 
Concurs que presenta Jorge 
Fernández.

TARDA

15.00 Noticias.
15.45 Deportes.
16.00 Cocina abierta de Karlos 

Arguiñano. 
16.02 Tu tiempo con Roberto 

Brasero.
16.30 Amar es para siempre. 

Conscient que no pot de-
morar la conversa, Coral 
confessa que el fill que 
espera és de Raúl. Sèrie.

17.45 Tierra amarga. Züleyha 
brega amb les mentides 
de Behice, i Demir intenta 
atansar-s’hi. Sèrie.

19.00 ¡Boom! Concurs.
20.00 Pasapalabra. Concurs.

NIT

21.00 Noticias.
21.30 Deportes.
21.35 El tiempo. La previsió 

d’aquesta Setmana Santa.
21.45 El Hormiguero. El millor 

de la temporada.
22.45 Alba. Alba es trasllada a 

casa del seu germà, malgrat 
la seua cunyada. La premsa 
es fa ressò de la detenció 
dels Entrerríos. Sèrie.

00.05 La señora Fazilet y sus 
hijas. Sèrie.

17.50 Top gols La Lliga. 
18.15 Km 0. 
18.40 Waterpolo. Femení. Primer 

partit final.
20.05 Sala de Premsa. 
20.30 Motards. Grand Tour de 

Catalunya. L’Empordà. 
20.54 Esportcat. Hoquei Patins 

Golden Cup. CE Noia Freixe-
net-Reus Deportiu Virginias.

22.40 Sala de Premsa. 
23.00 Onze. 
00.30 3/24 Esports.

08.08 Noddy, un detectiu... 
08.20 Els o-o-ossets. 
08.37 El Mic i els seus amics. 
09.03 Els Dringuets. 
09.25 Ghostforce.
10.00 El millor en tot. 
10.40 Kung Fu Panda. 
11.04 Robin Hood, el trapella. 
11.38 Prodigiosa. 
12.00 Els germans Kratt.
12.46 Zoom, el dofí blanc. 
13.10 Ghostforce. 
13.35 Kung Fu Panda. 
13.58 Pat, el gos.

TARDA

14.34 En Grizzy i els Lèmmings.
15.05 El detectiu Conan.
15.31 Misha, la gata violeta. 
15.51 Leo, el guardabosc.
16.25 Els mixets. 
16.45 Els o-o-ossets. 
17.07 Noddy, un detectiu... 
17.30 El Mic i els seus amics. 
17.55 Els mixets. 
18.10 L’abella Maia. 
18.34 Zoom, el dofí blanc. 
18.58 Robin Hood, el trapella. 
19.22 Ghostforce. 
19.45 Kung Fu Panda.
20.30 La pel·lícula. La casa del 

rellotge dins de la paret. 

NIT

21.55 El gran dictat. Concurs 
sobre llengua.

22.16 Quèquicom. Rescat al mar, 
Microplàstics, de la roba 
al mar i El gust de l’aigua. 
Programa de ciència dirigit 
per Jaume Vilalta.

23.42 Les migracions secretes. 
El falcó d’Elionor. 

00.35 Els habitants de la fi del 
món. Nova Zelanda.

Televisió

l’URGELL
               UrgellTV.cat

elSegrià
SegriaTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

lAnogue ra
NogueraTV.cat

lESGARRIGUES
GarriguesTV.cat

La 1 adaptarà un 
concurs japonès, 
amb tecnologia  
CGI i famosos

PROGRAMES CULTURA

RTVE prepara una versió del 
concurs de la cadena pública 
japonesa NHK Chiko’s Cha-
llenge, que a Espanya es dirà 
Mapi i serà “un programa per a 
tots els públics” que emetrà La 
1. La productora Mediacrest, 
la mateixa d’El Cazador, col-
labora en aquest projecte, que 
comptarà amb la participació de 
personatges coneguts. La figura 
central del concurs és Mapi, una 
nena animada mitjançant tec-
nologia CGI de cinc anys. Amb 
una gran curiositat, en cada pro-
grama formula preguntes sobre 

TVE

La protagonista de ‘Chiko’s Challenge’ és una nena animada.

LA 2 DOCUMASTER
TVE

El papa, vist per Wim Wenders
Un reportatge de Documaster 
de La 2 se centra en El papa 
Francisco: un hombre de pala-
bra, del director de cine Wim 
Wenders, que retrata l’arque-
bisbe de Buenos Aires, Jorge 

Mario Bergoglio, nomenat 
papa el 2013 reivindicant el 
llegat de sant Francesc d’As-
sís. Abans, Onyx, los reyes del 
Greal investiga el parador del 
calze de l’Últim Sopar.

un tema: per què el cel és blau?, 
per què rellisquem en el gel?, 
per què només hi ha 28 dies al 
febrer? Aquesta figura anima-
da és molt expressiva i trans-
met tota mena de sentiments, 

com l’enuig, que mostrarà quan 
els concursants no encertin les 
preguntes. Cada resposta anirà 
seguida d’una divertida expli-
cació a càrrec d’un expert en 
la matèria.
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La 1 TV 3 Antena 3 Telecinco Cuatro La Sexta La 2 Super 3/33 8tv

Televisiones locales

TAC 12 Canal Reus El Vendrell

08.30 La hora de La 1.
Con Marc Sala y Silvia 
Intxaurrondo.  Programa de 
análisis, debate y entrevistas, 
presidido por el rigor, ágil y 
apartado del ruido y la polari-
zación. Durante cada entrega, 
se narra la actualidad de 
forma dinámica, entretenida 
y amena, con vocación de 
servicio público.

13.00 Menudos Torres.
«Semana Santa». Con una 
invitada: la nadadora Ona 
Carbonell. Con Sergio y Javier 
Torres. 

14.00 L’informatiu.
14.20 Corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 L’informatiu.
16.15 El tiempo.
16.30 Downton Abbey.
17.35 Servir y proteger.

Quintero le asegura a Víctor y 
Martina que tiene grabacio-
nes en su contra que van a 
salir a la luz si muere

18.35 El cazador.
Con Ion Aramendi. 

19.35 España directo.
Con Ana Ibáñez. Con la cola-
boración de Àngel Pons. 

20.30 Aquí la Tierra.
Con Jacob Petrus. 

21.00 Telediario 2.
22.10 Cachitos bis.

«Per-versiones bis»
22.40 Las tres puertas.

(Último programa de la tem-
porada.) Con María Casado. 

00.15 Cine.
«Tully». Marlo, madre de tres 
hijos, uno de ellos acabado 
de nacer, recibe un inespe-
rado regalo de parte de su 
hermano: una niñera para que 
le ayude.

01.45 La noche en 24 horas.

07.30 TN matí.
08.30 Els matins.

Amb Lídia Heredia. Amb la 
col·laboració de Pere Bosch. 
Lídia Heredia entrevista 
Teresa Jordà, consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural, sobre la crisi 
del sector agrari i ramader, i la 
pujada dels preus de l’energia 
i dels productes alimentaris. 
A continuació, el programa 
es fixa en el centre comercial 
Diagonal Mar de Barcelona 
per conèixer què faran els 
treballadors dimarts que ve, 
quan l’ús de la màscara ja no 
sigui obligatori. A més, la pe-
riodista Maika Navarro parla 
de l’incendi que hi ha hagut a 
l’Eixample de la ciutat comtal.

11.00 Planta baixa.
Amb Ricard Ustrell. 

13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines.

«Macarrons a la catalana». 
Amb Marc Ribas i Gessamí 
Caramés. 

15.55 Com si fos ahir.
16.35 Tot es mou.

Amb Helena Garcia Melero. 
Magazín d’entreteniment que 
no perd de vista l’actualitat. 
Un programa fresc i proper 
en què els presentadors 
s’acosten d’una manera 
informal i distesa als esdeveni-
ments del dia a dia.

20.15 Està passant.
Amb Toni Soler, Jair Domín-
guez. Amb la col·laboració de 
Judit Martín, Òscar Andreu. 

21.00 Telenotícies vespre.
22.05 La gran pel·lícula.

«La família Bélier».
23.55 Més 324.
01.30 Notícies 3/24.

09.00 Espejo público.
Con Susanna Griso.  Espacio 
de actualidad que incluye 
varias secciones, reportajes y 
entrevistas.

13.20 Cocina abierta con Karlos 
Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 

15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Deportes.
16.00 Cocina abierta con Karlos 

Arguiñano.
16.02 El tiempo.
16.30 Amar es para siempre.

Marcos se ha dado cuenta de 
que no quiere prescindir de 
su libertad y acepta el trato de 
Helena. Más tarde, Quintero 
descubre que Benigna y Visi 
le han estado engañando y 
se enfrenta a ellas reprochán-
doles lo que han hecho de la 
forma más dura.

17.45 Tierra amarga.
Züleyha continúa lidiando 
con las mentiras de Behice, 
mientras que Demir intenta 
acercarse a ella. Asimismo, el 
joven Yaman anima a su espo-
sa a luchar por mantenerse en 
el sitio que merece.

19.00 ¡Boom!
Con Juanra Bonet. 

20.00 Pasapalabra.
 Con Roberto Leal. 

21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.30 Deportes.
21.35 El tiempo.
21.45 El hormiguero 3.0.

Con Pablo Motos. Con la 
colaboración de Tamara Falcó 
y Antonio Resines. 

22.45 Alba.
00.05 La señora Fazilet y sus hijas.
02.45 Live Casino.

Concurso nocturno.

06.30 ¡Toma salami!
07.00 Informativos Telecinco.
08.55 Previo: El programa de Ana 

Rosa.
Avance de los contenidos más 
destacados que se emiten a 
continuación en El programa 
de Ana Rosa.

09.00 El programa de Ana Rosa.
Con Ana Terradillos y Patricia 
Pardo. Con la colaboración de 
Joaquín Prat.  Magacín que 
contiene diferentes secciones 
donde contertulianos hablan 
sobre temas de sociedad, 
corazón, política y actualidad.

13.30 Ya es mediodía.
Con Sonsoles Ónega. Espacio 
informativo que analiza los 
temas más destacados de la 
actualidad política, económi-
ca, social y cultural.

15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes.
15.50 El tiempo.
16.00 Sálvame limón.

Espacio de debate y 
discusión en torno a temas 
de la actualidad del corazón. 
Además, incluye entrevistas 
a personajes conocidos. El 
programa diario divide su 
emisión en diferentes partes 
para delimitar y adaptar sus 
contenidos a las diversas 
franjas horarias.

17.00 Sálvame naranja.
20.00 Ya son las ocho.

Con Sonsoles Ónega. 
Edición vespertina del progra-
ma Ya es mediodía.

21.00 Informativos Telecinco.
21.40 El tiempo.
21.50 Deportes.

Espacio dedicado a la infor-
mación deportiva.

22.00 Pasión de gavilanes.
01.30 ¡Toma salami!

07.00 El zapping de surferos: lo 
mejor.

07.45 Mejor llama a Kiko.
08.15 ¡Toma salami!
08.50 Alta tensión.

Con Christian Gálvez. 
09.45 Alerta Cobra.

«Excursión escolar», «Vieja es-
cuela», «Gestión de cobros» y 
«Caza a Semir».

13.15 Alta tensión.
Con Christian Gálvez. 

14.00 En boca de todos.
Con Diego Losada. 

15.10 Noticias Deportes Cuatro: el 
VAR.

15.25 Deportes Cuatro.
15.35 El tiempo.
15.45 Todo es mentira.

Con la actualidad y el humor 
por bandera, este espacio ha-
bla del mundo de la política, la 
sociedad, la televisión, los de-
portes y la cultura y lo somete 
a su inconfundible visión del 
universo. Con Risto Mejide. 
Con la colaboración de Marta 
Flich y Antonio Castelo. 

17.00 Todo es mentira bis.
Con Risto Mejide. Con la 
colaboración de Marta Flich y 
Antonio Castelo. 

17.45 Cuatro al día.
Con Joaquín Prat. 

20.00 Cuatro al día a las 20 h.
Con Joaquín Prat. 

20.45 Baila conmigo.
Con Nagore Robles. 

21.30 First Dates.
22.45 El blockbuster.

«El médico».
01.45 The game show.

Con Cristina Porta y Gemma 
Manzanero. 

02.25 Callejeros.
«Cunetas».

03.00 Puro Cuatro.
04.00 La tienda en casa.

07.30 Previo Aruser@s.
09.00 Aruser@s.

Espacio diario que se aproxi-
ma a la actualidad social, 
televisiva y del corazón con 
dosis de humor y un amplio 
abanico de colaboradores e 
invitados. Con Alfonso Arús. 
Con la colaboración de Alba 
Sánchez y Patricia Benítez. 

11.00 Al rojo vivo.
Programa centrado en el 
análisis y el debate de la 
actualidad política nacional e 
internacional.

14.30 La Sexta noticias 1ª edición.
15.10 Jugones.

Espacio de análisis y debate 
deportivo que cuenta con la 
colaboración de periodistas 
y especialistas de distintos 
medios.

15.30 La Sexta meteo.
15.45 Zapeando.
17.15 Más vale tarde.

Con Cristina Pardo e Iñaki 
López. 

20.00 La Sexta noticias 2ª edición.
20.55 La Sexta Clave.
21.15 La Sexta meteo.
21.25 La Sexta deportes.
21.30 El intermedio.

Con El Gran Wyoming. Con 
la colaboración de Cristina 
Gallego y David Pareja. 

22.30 Cine.
«Toda la verdad».

00.30 Cine.
«Cuatro hermanas». Después 
de años de distanciamiento, 
cuatro hermanas se reúnen 
tras la muerte de su madre 
con la sospecha de que haya 
podido suicidarse.

02.00 Crímenes imperfectos.
02.20 Pokerstars.
02.50 Live Casino.
03.35 Minutos musicales.

06.30. El Greco, alma y luz universales. 
06.55. La 2 express. 07.30. Inglés onli-
ne TVE. 07.55. La isla Rottnest. El reino 
de los quokka (II). 08.45. Castillos de 
leyenda. 09.15. Tesoros de la corona. 
10.10. La luz y el misterio de las cate-
drales. 10.45. Documenta2. y «Nietzs-
che». 11.45. Espacios increíbles. 12.35. 
Mañanas de cine. «Ursus en el valle de 
los leones». 14.05. Las recetas de Julie. 
15.00. Mi odisea griega. 15.45. Saber 
y ganar 16.30. Grandes documentales. 
17.15. Grans documentals. 18.10. Punts 
de vista. 19.00. El clan español de Nue-
va Zelanda. 19.55. El bosque protector. 
«Castaño: bosque de madera». 20.15. 
España a ras de cielo. «Ciudades para 
todos». 21.10. El Vaticano. La ciudad 
que quería ser eterna. 22.05. Documas-
ter. «Onyx, los reyes del Grial». 22.05. 
Documaster.«El Papa Francisco. Un 
hombre de palabra». 00.55. La vida en 
tiempos de las fortalezas.

06.30. Som-hi 07.30. Picalletres 
08.00. Notícies en xarxa 09.00. 
Dibuixos animats 10.00. Aventura’t 
10.30. Picalletres 11.00. Som-hi 
12.00. Aventura’t 12.30. Picalletres 
13.00. Som-hi 14.00. Notícies 12 
14.30. Som-hi 15.30. Picalletres 
16.00. Notícies 12 16.30. Fet a Mida 
17.30. Picalletres 18.00. Notícies 
12 18.30. Som-hi 19.30. Picalletres 
20.00. Notícies 12 20.30. Som-hi 
21.30. Picalletres 22.00. Notícies 
12 22.30. Som-hi 23.30. Picalletres 
00.00. Notícies 12 01.00. Som-hi 
01.30. Picalletres 02.00. Notícies 
12 02.30. Som-hi 03.30. Picalletres 
04.00. Notícies 12 

06.36. Xavier Enigma i el museu secret 06.47. 
L’abella Maia 07.23. Zoom, el dofí blanc 07.35. 
Kung Fu Panda: Llegendes increïbles 07.57. 
Noddy, un detectiu al País de les Joguines 
08.25. Els o-o-ossets 09.03. Els Dringuets 
09.36. GhostForce 10.40. Kung Fu Panda: 
Llegendes increïbles 11.04. Robin Hood, el 
trapella de Sherwood 12.00. Els germans 
Kratt 12.58. Zoom, el dofí blanc 13.10. Ghos-
tForce 13.58. Pat, el gos 14.41. En Grizzy i els 
lèmmings 15.31. Misha, la gata violeta 16.02. 
Leo, el guardabosc 16.30. Els mixets 16.50. 
Els o-o-ossets 17.18. Noddy, un detectiu al 
País de les Joguines 17.30. El Mic i els seus 
amics 17.55. Els mixets 18.21. L’abella Maia 
18.34. Zoom, el dofí blanc 19.10. Robin Hood, 
el trapella de Sherwood 19.22. GhostForce 
20.07. Kung Fu Panda: Llegendes increïbles 
20.30. Cine.«La casa del rellotge dins de la 
paret». 21.55. El gran dictat 22.15. Quèqui-
com.  23.40. Les migracions secretes. «El 
falcó d’Elionor». 00.35. Els habitants de la fi 
del món. «Nova Zelanda». 01.20. Quèquicom. 

07.00. Bonanza. 07.45. Dogma. 
10.25. Espais comercials. 12.45. 
Mundo natural. Programa dedicado 
a la cura de la salud y el bienestar. 
13.15. El corazón del ángel. 14.57. 
Bonanza. 17.30. Perry Mason. 
19.10. Sangre por sangre (Blood 
Out). 20.45. Rondeando. La única 
tertulia del Barça internacional desde 
Barcelona al mundo entero. Toda la 
actualidad y todos los secretos fut-
bolísticos de la mano de los mejores 
periodistas y youtubers. 21.50. Tu sí, 
tu no. Espacio en el que se ayuda a 
los solteros y solteras de Catalunya a 
encontrar el amor. En cada entrega, 
un soltero o soltera tiene tres citas 
con tres candidatos o candidatas. 
Además se conocen las inquietudes 
de los participantes y sus exigencias 
a la hora de encontrar pareja. 22.30. 
Diana y yo. 00.30. Rondeando. 
01.30. El circ.

DEPORTES
Champions League:
Liverpool-Benfica
21.00 H. M+ Liga de Campeones 1
Con la lucha por la Premier en su momento más 
álgido, el Liverpool busca no pasar apuros en 
este partido de vuelta y estar en las semifinales 
de la Champions.

DEPORTES
Liga Endesa: 
Basket 
Zaragoza-
Obradoiro
21.30 H. M+ Deportes 1
Casademont Zaragoza recibe 
este hoy a Obradoiro en el 
partido más importante de los 
últimos años. 

SERIES
Alba
22.45 H. Antena 3
Alba se traslada a casa de 
su hermano, muy a pesar de 
su cuñada Miriam. Además, 
la prensa se hace eco de la 
detención de los Entrerríos y 
Eloy les salva como puede de 
los periodistas. El abogado, 
por su parte, informa a la 
familia de los procedimientos 
venideros: la vistilla y la deci-
sión del juez sobre la posible 
fianza. Mientras tanto, Alba 
comienza a ser acosada por 
grandes bufetes que la tratan 
como mercancía, pero ella no 
se deja manejar, Más tarde, 
Tirso decide presentarle a 
Alba a una abogada, Marta, 
para que la defienda como se 
merece. Paralelamente, Eloy 
intenta controlar a Bruno, 
pero él está cada vez más 
rabioso. 

DEPORTES
Liga Endesa: 
Gran Canaria-
MoraBanc 
Andorra
21.30 H.M+ Deportes
El Gran Canaria recibe este al 
Andorra en el Gran Canaria 
Arena a partir de las ocho de 
la tarde.

PELíCuLAS
La família Bélier
22.05 H. TV3 - Comedia  
França, Bèlgica (2014) 106 m.
Director: Eric Lartigau.
Intèrprets: Karin Viard, François 
Damiens, Eric Elmosnino, 
Louane Emera, Roxane Duran, 
Ilian Bergala, Luca Gelberg, Mar 
Sodupe.  
HHH

A la peculiar família Bélier, tots són sords menys la Paula, que té 
16 anys. Ella és indispensable per als seus pares en el dia a dia, 
sobretot en l’explotació de la granja familiar. Animada pel seu 
professor de música, decideix preparar la prova per a un concurs 
de ràdio nacional.

PELíCuLAS
Toda la verdad
22.30 H. La Sexta - Drama
Estados unidos (2002) 115 m.
Director: Carl Franklin.
Intérpretes: Ashley Judd, Morgan 
Freeman, Jim Caviezel, Adam 
Scott, Amanda Peet, Bruce Daviso.
HHH

Claire y su marido viven en 
la idílica Marin County. Están 
locamente enamorados y 
piensan seriamente en ampliar 
la familia. Sin embargo, un deli-
to provoca una sucesión de 
acontecimientos que rompe a 
pedazos su vida perfecta.

PELíCuLAS
El médico
22.45 H. Cuatro - Drama
Alemania (2013) 155 m.
Director: Philipp Stölzl.
Intérpretes: Tom Payne, Stellan 
Skarsgård, Olivier Martinez, Emma 
Rigby, Elyas M’Barek, Fahri Yardim, 
Makram Khoury, Michael Marcus.
HHH

Al morir su madre de una mis-
teriosa enfermedad, Rob Cole 
queda huérfano y sin recursos 
en una ciudad inglesa minera 
del siglo XI. Rob se promete 
a sí mismo convertirse en 
médico.

PELíCuLAS
La chica  
en la niebla
22.25 H. Paramount - Intriga
Italia, Alemania, Francia (2017) 
128 m.
Director: Donato Carrisi.
Intérpretes: Toni Servillo, Alessio 
Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea 
Ranzi, Michela Cescon.
HHH

Al detective Vogel, un anti-
héroe narcisista experto en 
atraer a los medios de comu-
nicación, se le asigna el caso 
de la misteriosa desaparición 
de Anna Lou.

PELíCuLAS
Jack el Caza 
Gigantes
22.35 H. Neox - Aventura
Reino unido (2013) 114 m.
Director: Bryan Singer.
Intérpretes: Nicholas Hoult, 
Eleanor Tomlinson, Ewan 
McGregor, Stanley Tucci, Eddie 
Marsan, Ewen Bremner.
HHH

Narra la historia de una anti-
gua guerra que se reactiva 
cuando un joven granjero, sin 
ser consciente de ello, abre 
una puerta entre su mundo y 
el de una aterradora raza.

PROGRAMA
Institut Jaume I B - Escola 
Internacional de Camp
21.30 i 23.30 H. Tac12 
Tercer programa de l’edició del Pica Lletres de 
Tac12. Avui, l’Institut Jaume I, grup B de Salou i 
l’Escola Internacional del Camp competeixen per 
una plaça al Picarànquing d’aquesta temporada. 
Aconseguirà algun dels grups posicionar-se entre 
els quatre millors? 

PROGRAMA
Las tres 
puertas
22.40 H. La 1
La cantante madrileña Malú es 
la encargada de poner música al 
programa interpretando en directo 
su tema Vete. Asimismo, mantiene 
una larga charla con María Casado 
en la que habla del momento tan 

especial que está viviendo con su 
inminente vuelta a los escenarios, y 
sobre la pequeña Lucía y la plenitud 
que le ha supuesto la experiencia 
de ser madre a todos los niveles. 
A continuación, el actor Antonio 
Resines concede una de sus 
primeras entrevistas en televisión 
después de su grave episodio de 
salud debido a la COVID-19.

PROGRAMA
El Papa 
Francisco. un 
hombre de 
palabra
22.05 H. La 2
El 13 de marzo de 2013, el 
cardenal de Buenos Aires Jorge 

Mario Bergoglio se convirtió en el 
pontífice número 266 de la Iglesia 
Católica. Se trata del primer papa 
procedente de América del Sur, 
el primero del hemisferio sur y el 
primer jesuita en ser nombrado 
obispo de Roma. 

06.30. Va com va 07.00. Notícies en 
xarxa 09.00. Fet a Mida 11.00. Activat 
11.30. Va com va 12.00. Connecti.
cat 13.00. Picalletres 13.30. Va com 
va 14.00. Notícies migdia 14.30. 
Caminant per Catalunya 15.00. 
Notícies migdia 15.30. Va com va 
16.00. Notícies migdia 16.30. Fet a 
Mida 18.30. Connecta 10 Comarques 
19.00. Connecti.cat 20.00. Notícies 
vespre 20.30. La comarcal 21.00. 
Notícies vespre 21.30. La comarcal 
22.00. Notícies vespre 22.30. La co-
marcal 23.00. Notícies vespre 23.30. 
La comarcal 00.00. Notícies vespre 
00.30. La porteria 01.30. La comarcal 
02.00. Notícies vespre 

06.30. Per què? 07.00. Notícies 
en xarxa 10.00. Al dia 12.30. Les 
notícies 13.00. Al dia 13.30. Per què? 
14.00. Les notícies 14.30. La ban-
queta 15.00. Les notícies 15.30. La 
banqueta 16.00. Les notícies 16.30. 
La banqueta 17.00. Les notícies 
17.30. Caminant per Catalunya 18.00. 
Les notícies 18.30. La banqueta 
19.00. Les notícies 19.30. Caminant 
per Catalunya 20.00. Les notícies 
20.30. La banqueta 21.00. Les notí-
cies 21.30. La banqueta 22.00. Les 
notícies 22.30. La banqueta 23.00. 
Les notícies 23.30. La banqueta 
00.00. Les notícies 00.30. La ban-
queta 01.00. Les notícies 

DEPORTES
Champions 
League:
Atlético de 
Madrid-
Manchester City
21.00 H. M+ Liga de Campeones
Tras un partido de ida mar-
cado por el planteamiento 
ultradefensivo del Atlético 
de Madrid, los colchoneros 
limitaron mucho las ocasio-
nes de gol de los citizens, 
pero no lo suficiente como 
para evitar encajar un gol. El 
segundo asalto deberá ser 
ligeramente diferente para 
los de Simeone si quieren 
superar al equipo dirigido 
por Pep Guardiola. Defen-
derse es importante, pero es 
imperativo proponer mucho 
más en ataque.

SERIES
Pasión de gavilanes
22.00 H. Telecinco
El amor que sienten Juan David y Muriel 
enfrenta a la joven con su madre, que ya 
tiene firmes sospechas de que el hombre al 
que ama y su hija tienen algo más que una 
amistad. 

SERIES
Com si fos ahir
16.05 H. TV3
L’Ismael comença a prendre 
antidepressius amb la idea 
que li faran efecte el primer 
dia. El Quim, per part seva, 
salda el deute amb la pro-
ductora i no vol dormir més a 
la mansió perquè, segons ell, 
està maleïda.

SERIES
Downton 
Abbey
16.35 H. La 1
El futuro de Downton Abbey 
pende de un hilo y Mary tiene 
la esperanza de que su abuela 
pueda, con su fortuna, salvar 
la mansión familiar. Paralela-
mente, Mary y Violet preparan 
una gran fiesta para todos.
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“Tinc un rau-rau per la mort del bisbe” |
Marc Salgas | GIRONA | Societat | El Punt
Avui
Robert Xifre, viceecònom del Bisbat de Girona, rebrà avui el penó de la Confraria de Jesús
Crucificat de mans de Francesc Pèlach, que va ser penoner el 2019 en representació del seu
oncle, monsenyor Enric Pèlach. No serà la primera vegada que el penó és custodiat a casa de
Robert Xifre, ja que la seva dona, Mercè Sagrera, es va convertir el 2013 en la tercera dona que
rebia aquest honor.

Després d’aquests dos anys de retard a causa de la pandèmia, espera aquest moment encara
amb més il·lusió?

És clar. L’acte d’entrega del penó es viurà gairebé com una festa, a casa, que s’omplirà de
família, amics i manaies. Però jo tindré un rau-rau per la mort del bisbe Francesc. Sortim d’una
pandèmia i ensopego amb un fet que no m’esperava. Em pensava que podria venir a casa a fer-
me costat, però haurem de passar sense ell. Però, després de dos anys d’espera, esperem
poder sortir i fer el recorregut. Aquesta Setmana Santa la visc amb molta il·lusió i nerviosisme.

I vostè, per la seva vinculació amb el Bisbat de Girona, devia tenir un tracte amb el bisbe molt
proper.

I tant! Era una persona molt humana i oberta. Era molt proper, no només amb mi, sinó amb
tothom, i destil·lava molta humanitat. Ha estat dur viure la seva mort després d’haver-hi conviscut
durant tretze anys i mig. Ja havia vingut a casa el 2013, quan la meva dona va ser la penonera, i
no deixa de ser una persona que et dona suport durant els actes de Setmana Santa.

En què consistirà l’acte a casa seva?

Cap a quarts de nou, la confraria em farà entrega del penó, que quedarà penjat al balcó de casa
fins divendres. Divendres Sant, dos escortes em vindran a buscar per anar fins a la capella de
Sant Lluc, on es guarda el penó durant l’any, i cap a les nou del vespre ja serem a dalt de les
escales de la catedral per iniciar la processó. La meva tasca és dur el penó durant tot el
recorregut, amb els meus companys al costat.

Quina feina ha fet al Bisbat de Girona?

N’he estat l’ecònom, que és la persona que administra la comptabilitat. L’any passat vaig
demanar el relleu i van nomenar Pere Pórtulas com a nou ecònom. Encara estem fent el traspàs
de papers, i per això m’han donat el títol de viceecònom.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2125931-tinc-un-rau-rau-per-la-mort-del-bisbe.html
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