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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. 

No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La difusió 
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Societat
PATRIMONI

Les immatriculacions, una petita 
part de les propietats de l’Església

Alguns bisbats admeten que no tenen tots els seus béns inscrits al Registre de la Propietat

dament. De fet, segons l’Oficina Di-
ocesana de Béns Immobles, l’arxidi-
òcesi és titular d’uns 150 complexos 
parroquials, mentre que la resta 
pertanyen a parròquies o congrega-
cions religioses. La fotografia de les 
immatriculacions, per tant, és in-
completa: l’Església té moltíssimes 
més propietats que les gairebé 
4.000 immatriculades.  

Pirineu i Catalunya Central 
D’aquestes 3.732 propietats, pràcti-
cament la meitat són llocs de culte 
–sobretot temples, però també més 
d’un centenar de cementiris–, prop 
del 40% són terrenys i el 10% edifi-
cis. La distribució geogràfica és molt 
desigual, amb molta més presència 
a la demarcació de Lleida, bàsica-
ment al Pirineu, i en una franja del 
centre del país. La zona amb més 
densitat inclou l’Alta Ribagorça, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt 
Urgell i la Cerdanya, i hi destaquen 
localitats com el Pont de Suert, amb 
82 propietats, i Rialp, amb 69. En 
aquest municipi, segons l’alcalde, 
Gerard Sabarich, la gran quantitat 

Classificació d’aquells immatriculats durant el període 1998-2015 i publicats a la llista de la Generalitat el juliol del 2020

Consten als 
registres de manera 

indeguda, per 
errors o perquè en 

realitat pertanyen a 
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1.854

1.517

361

LLOCS DE CULTE TERRENYS EDIFICIS

Temples
1.347 (15)

Ermites
173 (2)

Cementiris
135 (3)

Capelles
111 (6)

Conjunts eclesiàstics 64 (1)
Santuaris 18 (1)
Llocs de culte sense determinar 6

Terrenys
rústics
1.324 (45)

Terrenys urbans
193 (20)

Rectories
202 (1)

Immobles
115 (19)

Garatges 17

Instal·lacions
14 (5)

Edificis
deshabitats 9

Palaus 4

El juliol del 2020 la Generalitat va 
fer pública la llista de les 3.732 pro-
pietats –centres de culte, habitatges 
i terrenys– que l’Església catalana 
va registrar per primera vegada sen-
se necessitat de certificar-ne la pro-
pietat i gràcies únicament a la signa-
tura d’un bisbe. És el que es coneix 
com a immatriculacions, un procés 
que es va poder dur a terme entre el 
1998 i el 2015 gràcies a una reforma 
de la llei hipotecària del govern de 
José María Aznar. “A l’anomenada 
Catalunya Vella hi acostuma a ha-
ver petits pobles i a vegades ciutats 
amb esglésies o altres immobles 
molt antics dels quals, amb les múl-
tiples revoltes, revolucions, incen-
dis, etcètera, han desaparegut els tí-
tols originals. I han recorregut a l’ús 
indiscutit durant temps immemo-
rial, al cadastre, a documentació que 
feia referència a la propietat”, expli-
ca Antoni Matabosch, delegat emè-
rit d’economia de l’arquebisbat de 
Barcelona, sobre aquest procés. 

Uns mesos més tard, el Congrés 
va fer pública la llista del Registre de 
la Propietat. Una publicació que va 
donar peu a la revisió de la titulari-
tat d’alguns béns, que s’havien adju-
dicat a l’Església per error: 118 cons-
ten als registres de manera indegu-
da, ja sigui per errors propis o del 
govern espanyol. A Catalunya, de 
moment, segons les dades de Justí-
cia, només s’han obert cinc expedi-
ents per reclamar la propietat de 
béns atribuïts a l’Església. 

Però les 3.732 propietats imma-
triculades –la Conferència Episco-
pal les xifra en 3.984– són només 
una petita part de les propietats que 
té l’Església a Catalunya, perquè hi 
ha altres béns registrats per altres 
vies i propietats que directament no 
estan registrades, tal com han ad-
mès alguns bisbats a aquest diari. A 
Barcelona, per exemple, el Registre 
de la Propietat té identificades 28 
propietats immatriculades, mentre 
que l’arquebisbat en comptabilitza 
31. Però és que només a la capital ca-
talana hi ha 208 centres de culte, 
tots ells, asseguren, registrats degu-
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Església dels Carmelites Descalços de Tarragona. TJERK VAN DER MEULEN
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S’han obert cinc expedients 
per reclamar la propietat de 
béns atribuïts a l’Església
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El tram de la línia L5 del metro de 
Barcelona entre les parades de Diagonal i 
Vilapicina reobrirà avui, després de 10 dies 
d’obres amb les quals s’han renovat 1.681 

metres de vies. En les actuacions també 
s’han retirat gairebé nou tones de 
fibrociment que es van localitzar a l’estació 
de Maragall. A més, s’han avançat una part 

dels treballs que s’haurien d’haver fet a 
l’estiu, cosa que permetrà que l’estació de la 
Sagrera pugui estar operativa durant els 
mesos de juliol i agost.

LA L5 DEL METRO 
REOBRE ENTRE 
DIAGONAL I VILAPICINA

de propietats prové del fet que el 
municipi té 7 nuclis agregats –ca-
dascun amb una rectoria i una es-
glésia– i d’una operació immobili-
ària. El bisbat d’Urgell va fer una 
permuta d’uns terrenys i es va fer 
una promoció de pisos nous, que a 
causa de la crisi es va paralitzar. “A 
l’Ajuntament se li deuen molts di-
ners en concepte d’IBI des del 
2012”, lamenta Sabarich. 

També hi ha acumulació de pro-
pietats a la Segarra, l’Anoia, l’Alt Pe-
nedès, el Baix Penedès i el Garraf. El 
municipi d’Olesa de Bonesvalls en 
té 82 perquè l’Església era propietà-
ria de l’Hospital de Cervelló, un edi-
fici del 1262 que servia per assistir 
gent necessitada i on a finals del se-
gle XIII s’atenia 30 persones diàri-
es que tenien dret a pa, oli, vi, plat 
calent i lloc per dormir de franc. Per 
cobrir aquestes necessitats es va 
proveir l’hospital de zones de cultiu, 
boscos, cellers i vinyes. El bisbat de 
Sant Feliu ho podria haver immatri-
culat com una sola finca, però per 
tenir un control més exhaustiu del 
sanejament forestal es va optar per 
registrar independentment cada 
parcel·la cadastral.  

A Barcelona, després de la Guer-
ra Civil la ciutat “es va expandir, es 
van crear nous barris, el bisbat va 
comprar terrenys o rebia regals de 
solars per construir”, diu Mata-
bosch. Això explica que bona part 
dels 208 centres de culte ja quedes-
sin registrats degudament, mentre 
que els immatriculats van ser els 
històrics com Santa Maria del Mar, 
la catedral i el Palau Episcopal. 

Desamortitzacions 
A Catalunya i Espanya, les propie-
tats de l’Església catòlica no es po-
den explicar sense les desamortit-
zacions dels anys 1835, 1836 i 1855, 
per les quals, a través d’una subhas-
ta pública, es posaven al mercat les 
terres i béns no productius de pro-
pietaris que no les conreaven, gaire-
bé sempre l’Església o els ordes re-
ligiosos. “Es va començar pels con-
vents, després parròquies i bisbats. 
Alguns d’aquests béns, pocs, van 
tornar, a vegades perquè les matei-
xes persones que els havien com-
prat els tornaven a donar a l’Esglé-
sia”, diu Matabosch, que explica que 
al segle XIX l’Església “pràctica-
ment no tenia propietats”, tot i que 
després “s’han anat recuperant per 
herències i donacions”. 

A França el 1905 es va aprovar la 
llei de separació entre l’estat i l’Es-
glésia i automàticament tots els 
temples construïts fins llavors van 
passar a mans de l’Estat, que va ce-
dir-ne l’ús per temps indefinit a l’Es-
glésia. A Itàlia, en canvi, l’Església 
pot percebre el 0,8% de l’IRPF i no hi 
va haver desamortitzacions.e

Discrepància 
A Barcelona, el Registre té 28 
propietats immatriculades, 
però hi ha 200 centres de culte

Els Mossos confien resoldre el 
crim de Susqueda pel so dels trets

havia massa aigua: el pantà ha d’es-
tar al mateix nivell que el dia del 
crim. Fonts d’Interior expliquen a 
l’ARA que les condicions han de ser 
“molt similars” a les del 24 d’agost 
del 2017 per elaborar aquest estudi. 
Els investigadors consideren que 
l’informe pot ser la prova final per 
determinar l’autoria de l’assassinat. 
L’objectiu és que permeti situar el 
lloc on es va cometre el crim per com 
van sentir els trets alguns testimo-
nis a la zona de la Rierica de Susque-
da, on també ubiquen Magentí. 

Confidencialitat per contracte 
Al contracte s’hi poden presentar ex-
perts en el tractament, la interpreta-
ció i l’anàlisi del soroll i l’acústica am-
biental, que han de tenir el material 
tècnic necessari, i l’equip ha d’estar 
dirigit per un catedràtic d’universi-
tat “amb un ampli recorregut inves-
tigador”. També han de demostrar 
que “no tenen interessos que puguin 
entrar en col·lisió amb l’assessora-
ment” i s’han de comprometre a 
guardar confidencialitat durant cinc 
anys. El concurs de fa un any el va 
guanyar la Fundació Privada Univer-
sitat i Tecnologia, però Interior ex-
plica que el servei no es va pagar per 
la impossibilitat de fer l’estudi. 

Els Mossos ara són “optimistes” 
amb el fet que es puguin complir les 
condicions per la sequera, tot i que la 

caiguda del nivell de l’aigua que el 
pantà mantenia des de principis 
d’any s’ha estancat per les pluges. 
Quan l’aigua baixi al nivell òptim, 
la policia autoritzarà l’estudi al 
pantà. El contracte posa com a da-
ta límit l’últim dia d’aquest any. 

El jutjat número 2 de Santa Co-
loma de Farners no havia dema-
nat aquest informe, sinó que ha 
sorgit dels investigadors dels 
Mossos, que pensen que es pot 
convertir en una prova concloent. 
Tot i això, la defensa de Magentí, 
exercida per Benet Salellas, ja ha 
presentat un escrit al jutjat per de-
manar que compareguin els ex-
perts als quals s’adjudiqui l’encàr-
rec per precisar “en què consisti-
rà, quins procediments, mètodes i 
tècniques se seguiran, quina infor-
mació es facilitarà als pèrits per 
efectuar-lo i quins resultats con-
crets es pretén aconseguir, així 
com la seva fiabilitat”. Salellas 
sol·licita que la compareixença si-
gui abans que facin la feina per 
veure si l’estudi pericial és “meto-
dològicament segur”. 

Al marge de l’informe del so, 
fonts amb accés a informació del 
cas diuen que falten els resultats 
d’altres proves, com ara saber to-
tes les persones que tenien el telè-
fon mòbil funcionant a la zona del 
pantà en les dates del crim.e

L’operatiu dels cossos d’emergències l’estiu del 2017 al pantà de Susqueda per trobar la parella desapareguda. DAVID BORRAT

Un estudi intentarà ubicar el lloc exacte de l’assassinat de la jove parella

No és habitual que durant la inves-
tigació d’un assassinat els Mossos 
d’Esquadra encarreguin un estudi a 
professionals externs ni que ho fa-
cin per iniciativa pròpia. Però això 
és el que està a punt de passar amb 
el crim del pantà de Susqueda. A 
l’agost farà cinc anys que es va co-
metre aquest doble assassinat con-
tra una jove parella del Maresme 
que havia desaparegut, però el cas 
continua en investigació, en la fase 
d’instrucció. El febrer del 2018 els 
Mossos van detenir un veí d’Anglès, 
Jordi Magentí, que l’Audiència de 
Girona va deixar en llibertat el de-
sembre del mateix any i que en tot 
aquest temps ha sigut l’únic sospi-
tós. Tot i que l’Audiència va qüesti-
onar la investigació, els Mossos 
mantenen la tesi contra Magentí, 
que esperen avalar amb un informe 
del so del pantà de Susqueda. 

El departament d’Interior ha tret 
a concurs un contracte, segons El 
Punt Avui, de 50.000 euros per adju-
dicar un “servei d’assessorament ex-
tern” als Mossos. L’encàrrec és ela-
borar “un estudi paramètric de la 
propagació del so”, i no és el primer 
cop que s’intenta. L’any passat l’in-
forme no es va poder fer perquè hi 

BARCELONA
PAU ESPARCH
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Objectiu  
La policia 
espera poder 
avalar la tesi 
de l’acusació 
contra l’únic 
sospitós 

Problema  
La nova prova 
s’ha de fer 
amb el mateix 
nivell d’aigua 
que hi havia al 
pantà el 2017
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pot percebre el 0,8% de l’IRPF i no hi 
va haver desamortitzacions.e

Discrepància 
A Barcelona, el Registre té 28 
propietats immatriculades, 
però hi ha 200 centres de culte

Els Mossos confien resoldre el 
crim de Susqueda pel so dels trets

havia massa aigua: el pantà ha d’es-
tar al mateix nivell que el dia del 
crim. Fonts d’Interior expliquen a 
l’ARA que les condicions han de ser 
“molt similars” a les del 24 d’agost 
del 2017 per elaborar aquest estudi. 
Els investigadors consideren que 
l’informe pot ser la prova final per 
determinar l’autoria de l’assassinat. 
L’objectiu és que permeti situar el 
lloc on es va cometre el crim per com 
van sentir els trets alguns testimo-
nis a la zona de la Rierica de Susque-
da, on també ubiquen Magentí. 

Confidencialitat per contracte 
Al contracte s’hi poden presentar ex-
perts en el tractament, la interpreta-
ció i l’anàlisi del soroll i l’acústica am-
biental, que han de tenir el material 
tècnic necessari, i l’equip ha d’estar 
dirigit per un catedràtic d’universi-
tat “amb un ampli recorregut inves-
tigador”. També han de demostrar 
que “no tenen interessos que puguin 
entrar en col·lisió amb l’assessora-
ment” i s’han de comprometre a 
guardar confidencialitat durant cinc 
anys. El concurs de fa un any el va 
guanyar la Fundació Privada Univer-
sitat i Tecnologia, però Interior ex-
plica que el servei no es va pagar per 
la impossibilitat de fer l’estudi. 

Els Mossos ara són “optimistes” 
amb el fet que es puguin complir les 
condicions per la sequera, tot i que la 

caiguda del nivell de l’aigua que el 
pantà mantenia des de principis 
d’any s’ha estancat per les pluges. 
Quan l’aigua baixi al nivell òptim, 
la policia autoritzarà l’estudi al 
pantà. El contracte posa com a da-
ta límit l’últim dia d’aquest any. 

El jutjat número 2 de Santa Co-
loma de Farners no havia dema-
nat aquest informe, sinó que ha 
sorgit dels investigadors dels 
Mossos, que pensen que es pot 
convertir en una prova concloent. 
Tot i això, la defensa de Magentí, 
exercida per Benet Salellas, ja ha 
presentat un escrit al jutjat per de-
manar que compareguin els ex-
perts als quals s’adjudiqui l’encàr-
rec per precisar “en què consisti-
rà, quins procediments, mètodes i 
tècniques se seguiran, quina infor-
mació es facilitarà als pèrits per 
efectuar-lo i quins resultats con-
crets es pretén aconseguir, així 
com la seva fiabilitat”. Salellas 
sol·licita que la compareixença si-
gui abans que facin la feina per 
veure si l’estudi pericial és “meto-
dològicament segur”. 

Al marge de l’informe del so, 
fonts amb accés a informació del 
cas diuen que falten els resultats 
d’altres proves, com ara saber to-
tes les persones que tenien el telè-
fon mòbil funcionant a la zona del 
pantà en les dates del crim.e

L’operatiu dels cossos d’emergències l’estiu del 2017 al pantà de Susqueda per trobar la parella desapareguda. DAVID BORRAT

Un estudi intentarà ubicar el lloc exacte de l’assassinat de la jove parella

No és habitual que durant la inves-
tigació d’un assassinat els Mossos 
d’Esquadra encarreguin un estudi a 
professionals externs ni que ho fa-
cin per iniciativa pròpia. Però això 
és el que està a punt de passar amb 
el crim del pantà de Susqueda. A 
l’agost farà cinc anys que es va co-
metre aquest doble assassinat con-
tra una jove parella del Maresme 
que havia desaparegut, però el cas 
continua en investigació, en la fase 
d’instrucció. El febrer del 2018 els 
Mossos van detenir un veí d’Anglès, 
Jordi Magentí, que l’Audiència de 
Girona va deixar en llibertat el de-
sembre del mateix any i que en tot 
aquest temps ha sigut l’únic sospi-
tós. Tot i que l’Audiència va qüesti-
onar la investigació, els Mossos 
mantenen la tesi contra Magentí, 
que esperen avalar amb un informe 
del so del pantà de Susqueda. 

El departament d’Interior ha tret 
a concurs un contracte, segons El 
Punt Avui, de 50.000 euros per adju-
dicar un “servei d’assessorament ex-
tern” als Mossos. L’encàrrec és ela-
borar “un estudi paramètric de la 
propagació del so”, i no és el primer 
cop que s’intenta. L’any passat l’in-
forme no es va poder fer perquè hi 
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societat

El tram de la línia L5 del metro de 
Barcelona entre les parades de Diagonal i 
Vilapicina reobrirà avui, després de 10 dies 
d’obres amb les quals s’han renovat 1.681 

metres de vies. En les actuacions també 
s’han retirat gairebé nou tones de 
fibrociment que es van localitzar a l’estació 
de Maragall. A més, s’han avançat una part 

dels treballs que s’haurien d’haver fet a 
l’estiu, cosa que permetrà que l’estació de la 
Sagrera pugui estar operativa durant els 
mesos de juliol i agost.

LA L5 DEL METRO 
REOBRE ENTRE 
DIAGONAL I VILAPICINA

de propietats prové del fet que el 
municipi té 7 nuclis agregats –ca-
dascun amb una rectoria i una es-
glésia– i d’una operació immobili-
ària. El bisbat d’Urgell va fer una 
permuta d’uns terrenys i es va fer 
una promoció de pisos nous, que a 
causa de la crisi es va paralitzar. “A 
l’Ajuntament se li deuen molts di-
ners en concepte d’IBI des del 
2012”, lamenta Sabarich. 

També hi ha acumulació de pro-
pietats a la Segarra, l’Anoia, l’Alt Pe-
nedès, el Baix Penedès i el Garraf. El 
municipi d’Olesa de Bonesvalls en 
té 82 perquè l’Església era propietà-
ria de l’Hospital de Cervelló, un edi-
fici del 1262 que servia per assistir 
gent necessitada i on a finals del se-
gle XIII s’atenia 30 persones diàri-
es que tenien dret a pa, oli, vi, plat 
calent i lloc per dormir de franc. Per 
cobrir aquestes necessitats es va 
proveir l’hospital de zones de cultiu, 
boscos, cellers i vinyes. El bisbat de 
Sant Feliu ho podria haver immatri-
culat com una sola finca, però per 
tenir un control més exhaustiu del 
sanejament forestal es va optar per 
registrar independentment cada 
parcel·la cadastral.  

A Barcelona, després de la Guer-
ra Civil la ciutat “es va expandir, es 
van crear nous barris, el bisbat va 
comprar terrenys o rebia regals de 
solars per construir”, diu Mata-
bosch. Això explica que bona part 
dels 208 centres de culte ja quedes-
sin registrats degudament, mentre 
que els immatriculats van ser els 
històrics com Santa Maria del Mar, 
la catedral i el Palau Episcopal. 

Desamortitzacions 
A Catalunya i Espanya, les propie-
tats de l’Església catòlica no es po-
den explicar sense les desamortit-
zacions dels anys 1835, 1836 i 1855, 
per les quals, a través d’una subhas-
ta pública, es posaven al mercat les 
terres i béns no productius de pro-
pietaris que no les conreaven, gaire-
bé sempre l’Església o els ordes re-
ligiosos. “Es va començar pels con-
vents, després parròquies i bisbats. 
Alguns d’aquests béns, pocs, van 
tornar, a vegades perquè les matei-
xes persones que els havien com-
prat els tornaven a donar a l’Esglé-
sia”, diu Matabosch, que explica que 
al segle XIX l’Església “pràctica-
ment no tenia propietats”, tot i que 
després “s’han anat recuperant per 
herències i donacions”. 

A França el 1905 es va aprovar la 
llei de separació entre l’estat i l’Es-
glésia i automàticament tots els 
temples construïts fins llavors van 
passar a mans de l’Estat, que va ce-
dir-ne l’ús per temps indefinit a l’Es-
glésia. A Itàlia, en canvi, l’Església 
pot percebre el 0,8% de l’IRPF i no hi 
va haver desamortitzacions.e

Discrepància 
A Barcelona, el Registre té 28 
propietats immatriculades, 
però hi ha 200 centres de culte
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plica que el servei no es va pagar per 
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amb el fet que es puguin complir les 
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nat aquest informe, sinó que ha 
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ROMA 

Tras dos años de paréntesis de-
bido a la pandemia de coronavi-
rus, el Vaticano puso el broche a 
las celebraciones de esta Sema-
na Santa de nuevo multitudina-
ria con la misa del Domingo de 
Resurrección que el Papa presi-
dió ayer en la plaza de San Pe-
dro ante unos 100.000 fieles. Al 
final de la ceremonia, Francisco 
impartió su bendición 'Urbi et 
Orbi' desde el balcón central de la 
basílica vaticana y ofreció su 
mensaje pascual, en el que, co-
mo es tradición en este día tan 
señalado para los católicos, pa-
só revista a algunas de las más 
graves crisis que sufre hoy la hu-
manidad, partiendo, como se es-
peraba, del conflicto que se vive 
en Ucrania tras el inicio de la in-
vasión rusa el pasado 24 de fe-
brero.  

En esta ‘Pascua de guerra’ el 
propio Papa reconoció que resul-
tan difíciles de creer las invocacio-
nes a la paz. «Hemos visto de-
masiada sangre, demasiada vio-
lencia», dijo, destacando que con 
los enfrentamientos en curso 
«nuestros corazones se llenaron 
de miedo y angustia, mientras 
tantos de nuestros hermanos y 
hermanas tuvieron que escon-
derse para defenderse de las 

bombas». Esta situación llega 
además después de las «marcas 
profundas» que dejan los dos 
años de pandemia. Cuando pa-
recía que había llegado el mo-
mento «de salir juntos del túnel, 
tomados de la mano, reuniendo 
fuerzas y recursos», el mundo ha 
tomado conciencia de que se en-
cuentra en una suerte de Cua-
resma «que parece no querer 
terminar» porque tenemos toda-
vía en nosotros «el espíritu de 
Caín». 

Este desconsuelo no impidió 
que Jorge Mario Bergoglio pidie-
ra una vez más paz para «la 
martirizada» Ucrania, que se ha 
visto arrastrada a la «violencia y 
destrucción de una guerra cruel 
e insensata». Invitó a los pode-
rosos a que dejen de hacer «de-
mostraciones de fuerza» y a la 
población en general a que no 
se «acostumbre» a la guerra. 
«Comprometámonos todos a pe-
dir la paz con voz potente, des-
de los balcones y en las calles. 
Que los responsables de las na-

ciones escuchen el grito de paz 
de la gente», instó a los fieles. 
También se preguntó sobre el 
sentido de la guerra nuclear, que 
pone en peligro la supervivencia 
humana, echando mano de una 
cita del manifiesto impulsado 
por Bertrand Russell y Albert 
Einstein en 1955, en los albores 
de la Guerra Fría, para promo-
ver el desarme atómico. 

No fue esta la única mención 
del Papa a la guerra en Ucrania, 
que ha estado muy presente du-
rante las celebraciones de Sema-
na Santa. En algunos de los ofi-
cios han participado varios par-
lamentarios de este país de 
Europa oriental y el alcalde de la 
localidad ucraniana de Melitopol, 
Ivan Fedorov, a quienes el Papa 
mostró su cercanía en medio de 
la «oscuridad de la guerra y de la 
crueldad» en que se encuentran 
debido a la guerra. Lo hizo en la 
noche del pasado sábado duran-
te la celebración de la vigilia pas-
cual, una ceremonia en la que 
Francisco, de 85 años, estuvo 
presente pero que no presidió, 
debido al cansancio acumulado 
por el maratón de celebraciones de 
estos días y a los problemas que 
tiene en una pierna, lo que hace 
que cada vez le resulte más difícil 
arrodillarse. Esas dificultades vol-
vieron a manifestarse este do-
mingo.

El Papa Francisco invita a no 
acostumbrarse a la guerra y 
vuelve a pedir paz en Ucrania

Semana Santa

Francisco, durante la misa del Domingo de Resurreción. FOTO: VATICAN M.

El Pontífice se resiente de sus problemas en las piernas durante su  
mensaje pascual, tras el cual impartió la bendición ‘Urbi et Orbi’

TARRAGONA 
José Ros Alcaraz, 90 a. La 
ceremonia será hoy, a las 
10.00 horas, en el Tanatorio 
Municipal. 
Ricardo Guerrero Martín, 
93 a. La ceremonia será hoy, 
a las 11.00 horas, en el 
Tanatorio Municipal. 
EL CATLLAR 
Pepita Mañé Claramunt, 
95 a. El funeral será hoy, a las 
9.30 horas, en la iglesia de la 
localidad.  
 

REUS 
Ascensión Pérez Anús, 85 a. 
La ceremonia será mañana 
martes, a las 9.00 horas, en el 
Tanatorio Municipal. 
José Manuel González 
Duran, 58 a. La ceremonia 
será mañana martes, a las 
11.00 horas, en el Tanatorio 
Municipal. 
MONTBLANC 
Genaro Cendrós Cunill, 
90 a. El funeral será hoy, a las 
12.00 horas, en la iglesia de 
Sant Miquel. 

Defunciones 

Religión

Se preguntó sobre el 
sentido bélico, en 
especial del uso de 
armas  atómicas
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L’exèrcit ucraïnès a Mariúpol demana al
papa Francesc la seva ajuda per evacuar
civils - La Manyana
El comandant de la 36a brigada d’infants de Marina ucraïnesa, Sergiy Volyna, que es troba
defensant la ciutat de Mariúpol, va escriure una carta al papa Francesc demanant intervenir “per
salvar la població civil exhausta de la ciutat”, segons va publicar l’ambaixador d’Ucraïna davant
la Santa Seu, Andrii Yurash, a les seves xarxes socials.

“La seva Santedat, papa Francesc! Em dirigeixo a vostè a la recerca d’ajuda: ha arribat el
moment en què només les oracions ja no són suficients”, comença la carta del militar que es
troba a la ciutat assetjada per l’exèrcit rus. “No soc catòlic, soc ortodox. Crec en Déu i sé que la
llum sempre venç la foscor. He lluitat durant més de 50 dies en un setge complet, i tot pel que
tinc temps és per a una batalla ferotge per cada metre de la ciutat assetjada”, descriu. I afegeix:
“Probablement, ha vist moltes coses a la seva vida. Però estic segur que mai no ha vist el que
està passant a Mariúpol. Perquè això és el que l’infern a la terra. Tinc poc temps per descriure
tots els horrors que veig aquí cada dia. A la fàbrica, les dones amb nens i nadons viuen en
búnquers. A la gana i el fred. Cada dia sota l’objectiu dels avions enemics. Els ferits moren tots
els dies perquè no hi ha medicines, aigua, menjar”. El militar conclou la seva carta, com explica
l’ambaixador a Twitter, demanant al pontífex que “salvi les seves vides de les mans satàniques”.

Francesc va concloure ahir amb el prec del “Regina coeli” de Dilluns de Pasqua els ritus de
Setmana Santa, on la guerra a Ucraïna va centrar els seus missatges, com el de Diumenge de
Pasqua, quan també va fer una crida a la pau a Ucraïna.
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La treva de la pandèmia i l’efecte Manresa
2022 donen embranzida a les visites a la
Seu - Regió7
Durant els tres primers mesos de l’any, la basílica de la Seu de Manresa ha rebut 5.297 visitants.
El 2019, encara sense la pandèmia, en els mateixos mesos van passar-hi 5.041 persones; el
2020, 3.813, i l’any passat, 1.804. Responsables de la gestió cultural i turística de la basílica
atribueixen l’esperançadora remuntada d’aquest inici al fet que la gent té ganes de voltar,
després de dos anys marcats per restriccions constants, i també a l’efecte crida de Manresa
2022, la marca amb què es commemoren els 500 anys de l’estada de sant Ignasi a la capital del
Bages, que s’ha traduït en una important promoció de la ciutat als mitjans de comunicació.

En total, el 2019 van visitar el temple manresà 19.524 persones; l’any següent, ja amb la covid,
van recular fins a menys de la meitat: 8.756, i l’any passat es van enfilar a les 13.976, molt lluny,
però, de les més de 19.000 del 2019.

Si es mantenen les xifres dels tres primers mesos, el 2022 podria ser un any de rècord pel que fa
als visitants al temple. Tant el febrer com el març es van superar les 2.000 persones. Per trobar
més de 2.000 visitants en un sol mes cal anar al març i al maig del 2019, mentre que la resta de
mesos d’aquell any encara normal van superar el miler, llevat del gener, que no hi van arribar
per poc.

L’any 2020 es va veure molt afectat per la pandèmia. Els mesos d’abril i de maig no hi va anar
ningú fruit del confinament, i el juny només ho van fer 262 persones. A partir d’aquest mes van
anar augmentant les visites, però, des d’aleshores, hi ha hagut pujades i baixades constants en
un camí paral·lel a les diferents onades de la covid. El novembre del 2020 només hi van anar
308 persones i el gener del 2021, només 273. A partir del maig de l’any passat, els visitants ja
van superar el miler tots els mesos.

Un guia a demanda

La basílica manresana no té un guia fix. En lloc d’això, la parròquia, atès que la Seu és propietat
del Bisbat de Vic, que va contractar Mete Codinach per portar-ne la gestió cultural i turística, va
signar un conveni amb l’Oficina de Turisme de Manresa, de manera que si hi ha un grup de
persones que volen visitar la Seu guiats els pugui demanar un servei de guiatge, que es pot fer
en català, castellà, anglès, francès i italià. El guió que segueix el guia es basa en la informació
proporcionada per la parròquia. El recorregut comença al claustre, passa per l’Espai Oliba i
entra a la nau, amb la cripta i el baptisteri inclosos.

Cada dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, hi ha una visita guiada (en català) que s’inclou en la
proposta de l’Oficina de Turisme «Manresa, cor de Catalunya». Si hi ha persones que volen
visitar la Seu aquell dia, se les fa coincidir amb aquesta visita, però elles només assisteixen a la
part de la Seu.

Guiades, escolars i per lliure

Les dades dels visitants del quadre adjunt inclouen les visites guiades, les dels grups escolars i
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les de les persones que van per lliure (també de pagament; l’entrada costa 4 euros i 2 en el cas
dels manresans, jubilats i estudiants). Per a aquestes persones que van sense guia hi ha a
disposició un full informatiu editat en català, castellà, anglès, francès, eusquera, alemany i, aviat,
italià. També poden veure un audiovisual de nou minuts de durada que es pot seguir en cinc
idiomes: català, castellà, anglès, francès i italià.

Dimecres passat van visitar la basílica de la Seu un grup de 14 persones arribades del Baix
Llobregat Nord. Avui es pot visitar de 2/4 d’11 del mati a les 2 del migdia i de les 5 a les 7 de la
tarda.
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Recuperen a Cassà part de la portalada de
l’església | Marc Salgas | CASSÀ DE LA
SELVA | Patrimoni | El Punt Avui
Marc Salgas - CASSÀ DE LA SELVA

Un equip d’arqueòlogues treballa per recuperar les pedres de l’antiga portalada romànica de
l’església de Sant Martí de Cassà de la Selva, localitzades a les parets interiors del campanar.
Els treballs ja han permès extreure una vintena de pedres, nou més de les que ja se sabia que
existien perquè es podien veure a simple vista. L’actuació és una iniciativa del Grup de Recerca
i Estudis Cassanencs (GREC), que té la intenció de reconstruir la portalada i exposar-la a la
capella dels Dolors del temple cassanenc, segons explica el seu president, Eduard Mestres.

Es dona el cas que el 1926 ja s’havien recuperat disset pedres de la portalada, que des de
llavors s’han guardat a la rectoria de Cassà. Es van descobrir durant les obres a les parets
laterals de la nau de l’església per obrir-hi sis finestrals. Les noves pedres, junt amb les que es
van trobar fa gairebé un segle, permetrien reconstruir entre el 60 i el 70% de la part superior de
la portalada romànica, que és del segle XII i tindria una llum de dos metres.

Gerardo Boto, doctor en història de l’art medieval de la UdG, és un dels experts que han
examinat les pedres. Creu que la troballa és “insòlita” perquè no és habitual que els resultats
d’una actuació arqueològica com aquesta permetin reconstruir, d’una manera tan sencera, un
conjunt arquitectònic. A més, assenyala que la qualitat dels relleus que decoren les pedres
demostra que l’obra va ser feta “a “consciència”.

La quarantena de pedres recuperades, menys tres, formen part de les cinc arquivoltes que tenia
la portalada. Les altres són tres dels quatre capitells que hi havia a sobre de les quatre columnes
situades als costats de la portalada (dos per costat). L’arquivolta inferior té inscripcions en llatí
gravades amb la mateix tipologia que les del monestir de Sant Pere de Roda. El GREC ha
contactat amb experts llatinistes –entre els quals hi ha la catedràtica Mariàngela Vilallonga– per
mirar de reconstruir la frase, que és incompleta. Les arquivoltes restants tenen cada una relleus
diferents: motius florals, palmons, sanefes encreuades i sanefes paral·leles.

Les pedres del campanar necessitaran un treball de neteja perquè les cares que eren visibles
van quedar ennegrides de sutge. Durant la Guerra Civil, brigadistes internacionals van fer servir
la capella de les Sogues, just a sota del campanar, com a cuina. El fum que va pujar i es va
acumular a l’interior del campanar va revestir de sutge les parets interiors. Algunes pedres tenen
uns tons rosats que les arqueòlogues que treballen en la recuperació, Imma Brull i Núria del
Toro, creuen que podrien ser de la policromia original.

L’actuació durarà encara uns dies més. Totes les pedres s’han extret al mateix nivell, a uns
quatre metres del terra. Per arribar-hi ha calgut muntar una complexa bastida. Els experts
estudien, també, de quina pedrera podrien provenir les pedres de la portalada, però descarten
que sigui pedra de Girona.

El GREC encarregarà la fabricació d’una estructura metàl·lica que suporti la portalada, i preveu
exposar-la en la forma original en voladís, que es calcula que devia tenir 1,5 metres. Un cop
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reconstruïda, la portalada s’exhibirà a la capella dels Dolors, que el GREC ja destina a
l’exposició d’altres elements recuperats de l’església, com ara la campana de les hores i l’antic
rellotge del campanar. L’actuació s’ha dut a terme gràcies a les subvencions de l’Ajuntament de
Cassà i la Diputació de Girona i a les aportacions de diverses empreses de Cassà i dels
voltants.
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Vedruna Balaguer organitza una cursa
solidària per construir pous d’aigua potable
a l’Àfrica - La Manyana
Es farà el diumenge 24 d’abril i també hi haurà una matinal d’activitats que es combinarà amb
una cursa de 10 kilòmetres fins a les Franqueses i una caminada de 6,5 kilòmetres.

L’Escola Vedruna Balaguer ha organitzat una cursa solidària que es farà el diumenge 24 d’abril i
que també inclou una caminada popular. L’objectiu de la cursa és promoure la solidaritat (part
de la recaptació es destinarà a un projecte d’Intermón Oxfam per fer pous a l’Àfrica i a la
Fundació Vicens Ferrer) alhora que promoure els hàbits saludables i la interacció entre l’escola i
la família.

Mercè Viola, directora de l’escola, va explicar que aquesta activitat ja estava prevista per l’abril
del 2020 però es va haver de suspendre a causa de la pandèmia. Ara es reprèn la idea i es farà
el 24 d’abril. La cursa és de 10 kilòmetres i anirà des de l’escola al monestir de les Franqueses
per tornar a acabar al col·legi mentre que la caminada és de 6,5 quilòmetres.

La recaptació anirà destinada a dos projectes solidaris. El primer és una aportació de 1.500
euros per un equip que participarà a la cursa de 150 kilòmetres que Intermón Oxfam organitza a
Sant Feliu de Guíxols. Cada equip que hi participa ha d’aportar 1.500 euros que van destinats a
la construcció de pous d’aigua potable a l’Àfrica. Els diners que es recaptin a Balaguer aniran
destinats a la inscripció a aquesta cursa.

D’altra banda, també es col·laborarà al projecte Bicicletes amb cor de la Fundació Vicens Ferrer.
Atès que el col·legi, com tots els centres Vedruna, té apadrinat un nen a l’Índia, la direcció del
centre també aportarà part de la recaptació a aquesta iniciativa que té per objectiu que els
alumnes de l’Índia puguin tenir bicicletes per anar a l’escola.

Tots els participants de la cursa i la caminada rebran una bossa amb una sèrie de productes
mentre que en paral·lel també hi haurà una matinal d’activitats al pati de l’escola a partir de dos
quarts de deu del matí. Les inscripcions per participar a l’activitat es poden fer a la recepció de
l’Escola Vedruna o a l’enllaç que hi ha a l’Instagram del centre. La cursa, que compta amb la
col·laboració de LA MAÑANA, s’ha organitzat amb l’aportació de 45 patrocinadors que han fet
des de donacions econòmiques fins a premis per sortejos o productes pels habituallaments.
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Les escoles fan de promotores de la Seu
d’Ègara - Diari de Terrassa
El conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere fa avui un pas més per esdevenir
Patrimoni Mundial de la Unesco amb la celebració de la jornada “L’escola amb la Seu d’Ègara”.
Durant tot el dia, alumnes de set centres educatius de la ciutat –Vedruna Vall, Serra de l’Obac,
Isaac Peral, Creixen Terrassa, Santa Teresa de Jesús, El Cim i Bisbat d’Ègara– ocuparan
literalment el conjunt monumental per esdevenir les millors promotores de la Seu.
La iniciativa, inèdita, comença a les 9.45 hores amb una cantata a càrrec dels alumnes de
l’Escola Santa Teresa de Jesús, que faran un viatge a través de la música.

Al llarg del matí, els estudiants de l’Escola Serra de l’Obac interpretaran el concert “Clara, l’art
per dins” a l’Església de Sant Pere i els de l’Escola El Cim oferiran visites guiades als visitants
per la Seu d’Ègara
El programa inclou actuacions de cultura popular a càrrec de l’Escola Bisbat d’Ègara, que
ompliran la plaça del rector Homs de balls de gegants, tradicionals i balls de bastons,
acompanyats de la rumba del Bisbat.

Durant la jornada les escoles també oferiran productes artesanals sobre la Seu d’Ègara
elaborats pels alumnes. Aquesta iniciativa va a càrrec de les escoles Isaac Peral i Creixen
Terrassa. En paral·lel, l’Escola Vedruna Vall oferirà una exposició fotogràfica.

La jornada és oberta a tota la ciutat, que podrà gaudir extraordinàriament de la Seu d’Ègara de
la mà dels alumnes de la ciutat.

Les escoles fan de promotores de la Seu d’Ègara
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A la salida de unmitin en Estras-
burgo, Emmanuel Macron se to-
pó hace una semana con una
mujer con la cabeza cubierta
con un velo islámico que quería
saber si el presidente francés es
feminista. El candidato a la ree-
lección respondió que sí y le in-
quirió a su vez si ella es feminis-
ta y si lleva hiyab porque quiere
o porque la obligan. “Sí, soy femi-
nista (…) y llevo el velo porque

quiero”, le replicó. Señalando a
las cámaras de televisión que se-
guían atentamente la breve con-
versación, Macron sonrió, con-
tento de haber encontrado el
momento perfecto para lanzar
un ataque más a su rival por el
Elíseo el domingo que viene, la
líder de extrema derecha, Mari-
ne Le Pen.

“Tener a una joven que porta
el velo en Estrasburgo y que me
pregunta si soy feminista, es la

mejor de las respuestas a todas
las tonterías que escucho”, seña-
ló el candidato centrista. “Por-
que del otro lado está la señora
Le Pen, que dice que prohibirá el
velo en lugares públicos”, recor-
dó sobre una de las promesas
electorales de la líder de Reagru-
pamiento Nacional (RN).

El velo islámico ha irrumpi-
do, una vez más, en la campaña
electoral francesa. Y, por una
vez, la carrera no parece ser so-
bre quién promete más mano
dura o intransigencia, sino qué
candidato es capaz de compren-
der mejor los matices de un de-
bate que lleva años dividiendo
Francia.

La segunda vuelta de los comi-
cios presidenciales se va a cele-
brar este domingo entre dos can-
didatos que en los últimos años
hanmantenido un discurso duro
respecto al integrismo islámico y
una prenda, el hiyab, que mu-
chos en Francia ven como un
símbolo de radicalización religio-
sa y una afrenta a la sacrosanta
laicidad del país.

El giro no es fortuito: tanto
Macron como Le Pen cortejan

desde que se clasificaron para la
segunda vuelta hace una semana
a los 7,7 millones de votos que
cosechó en la primera ronda el
candidato de izquierda radical
Jean-Luc Mélenchon.

El líder de Francia Insumisa
se llevó la mayor parte de los vo-
tos musulmanes: el 69%, frente
al 14% deMacron y 7% de Le Pen,
según una encuesta de Ifop para
el diario católico La Croix. Con
unos seis millones de musulma-

nes practicantes, el islam es la
segunda religión en Francia y su
comunidad musulmana es la
más grande de Europa.

Pero más allá del voto musul-
mán, el elector mélenchonista,
calificado a menudo de “islamo-
izquierdista”, tiene en general
una visión mucho menos estric-
ta sobre la prenda islámica que
el resto de la izquierda. Y, sobre
todo, que la extrema derecha, o
incluso que un Macron que en
sus cinco años de mandato ha
hecho en esta materia más
guiños a la derecha que a la iz-
quierda, especialmente con la
ley aprobada el año pasado para
combatir el “separatismo isla-
mista”.

Hasta la primera vuelta, Le
Pen jugó con un tono duro para
limitar la competencia que supo-
nía el otro candidato ultra, Éric
Zemmour, que ha llegado a equi-
parar el islam con el islamismo.
Conjurado el peligro que supo-
nía Zemmour, y necesitada de
votos del otro extremo (los ana-
listas estiman que hasta un ter-
cio de los votantes de Mélen-
chon en la primera vuelta po-
drían optar por RN el domingo
próximo), tampoco Le Pen se
muestra ya tan taxativa en torno
al velo islámico.

Un día después de que una
mujer mayor de origen argelino
la interpelara el viernes durante
un acto electoral en Vaucluse, en
el sureste del país, diciéndole
que el hiyab que porta es “un sím-
bolo de abuela” y no un “unifor-
me islamista”, como lo ha llega-
do a definir Le Pen durante la
campaña, la candidata de ultra-
derecha admitió el fin de semana
que el velo es un “problema com-
plejo” y que no quiere tener “es-
trechez demiras” en la cuestión.

Por ello, agregó, la cuestión
de la prohibición del velo en espa-
cios públicos —pero no de otros
símbolos religiosos visibles co-
mo la kipá judía— es algo que
debería ser debatido en la Asam-
blea Nacional. Sin ir tan lejos co-
mo el alcalde de Béziers y apoyo
de Le Pen, Robert Ménard, que
calificó la propuesta de prohibir
el velo en la calle de “error”, los
lugartenientes lepenistas se han
esforzado en las últimas horas
en bajar el tono de la polémica
recalificando la propuesta de
“prioridad” a un “objetivo” a lar-
go plazo.

Pero Le Pen no es la única
que ha moderado su discurso.
Sin llegar jamás tan lejos como
la candidata de extrema dere-
cha, a Macron y su equipo se le
reprocha haber mantenido tam-
bién una postura más dura de la
que ahora hace gala respecto al
islam y el velo.

En 2019, elministro de Educa-
ciónNacional, Jean-Michel Blan-
quer, condenó la actitud de un
político del partido de Le Pen
que instó a quitarse el velo a una
madre con hiyab que acompaña-
ba a una clase de estudiantes a
una sesión del consejo regional
de Bourgogne-Franche-Comté.
No obstante, Blanquer admitió
que preferiría que una madre
que participa en una actividad ex-
traescolar no porte velo. “El velo
no es algo deseable en nuestra
sociedad. No está prohibido, pe-
ro tampoco debería alentarse. Lo
que dice sobre la condición fe-
menina no es conforme a nues-
tros valores”, dijo.

En 2019, varios miembros del
Gobierno de Emmanuel Ma-
cron criticaron el lanzamiento
de un hiyab deportivo de la
firma Decathlon y que el gigan-
te del deporte francés acabó
retirando.

Más recientemente, en
mayo de 2021, la dirección del
partido de Macron, La Repúbli-
ca en Marcha (LREM), forzó a
retirar el cartel electoral regio-
nal de la ciudad de Montpe-
llier en el que una de sus
candidatas posaba con hiyab.
El cortejo obligado al electora-

do mélenchonista ha forzado a
Macron a reajustar en otros
aspectos su programa.

El sábado, el actual presi-
dente prometió en un mitin
que, de ser reelegido, la ecolo-
gía tendrá un espacio de mu-
cho más peso en su Gobierno.
Y también ha “abierto la puer-
ta” a una matización de su
propuesta de aumentar la
edad de jubilación a los 65
años, otra línea roja para
muchos votantes que necesita
este domingo si quiere repetir
mandato.

El pañuelo que dividió
al partido de Gobierno

Marine Le Pen y Macron lanzan guiños
al electorado de la izquierda radical

de Mélenchon que esperan conquistar

El velo musulmán
irrumpe en la

campaña francesa

Una mujer protestaba contra la islamofobia en París en 2019. / P. C. (GETTY)

Marine Le Pen saludaba ayer al público durante una visita a Saint-Pierre-en-Auge, en la región de Normandía. / SAMEER Al-DOUMY ( AFP)

SILVIA AYUSO, Paris

ELECCIONES EN FRANCIA

Ambos candidatos
han mantenido
un duro discurso
en torno al hiyab

El líder de Francia
Insumisa se llevó la
mayor parte de los
votos musulmanes
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el diario católico La Croix. Con
unos seis millones de musulma-

nes practicantes, el islam es la
segunda religión en Francia y su
comunidad musulmana es la
más grande de Europa.

Pero más allá del voto musul-
mán, el elector mélenchonista,
calificado a menudo de “islamo-
izquierdista”, tiene en general
una visión mucho menos estric-
ta sobre la prenda islámica que
el resto de la izquierda. Y, sobre
todo, que la extrema derecha, o
incluso que un Macron que en
sus cinco años de mandato ha
hecho en esta materia más
guiños a la derecha que a la iz-
quierda, especialmente con la
ley aprobada el año pasado para
combatir el “separatismo isla-
mista”.

Hasta la primera vuelta, Le
Pen jugó con un tono duro para
limitar la competencia que supo-
nía el otro candidato ultra, Éric
Zemmour, que ha llegado a equi-
parar el islam con el islamismo.
Conjurado el peligro que supo-
nía Zemmour, y necesitada de
votos del otro extremo (los ana-
listas estiman que hasta un ter-
cio de los votantes de Mélen-
chon en la primera vuelta po-
drían optar por RN el domingo
próximo), tampoco Le Pen se
muestra ya tan taxativa en torno
al velo islámico.

Un día después de que una
mujer mayor de origen argelino
la interpelara el viernes durante
un acto electoral en Vaucluse, en
el sureste del país, diciéndole
que el hiyab que porta es “un sím-
bolo de abuela” y no un “unifor-
me islamista”, como lo ha llega-
do a definir Le Pen durante la
campaña, la candidata de ultra-
derecha admitió el fin de semana
que el velo es un “problema com-
plejo” y que no quiere tener “es-
trechez demiras” en la cuestión.

Por ello, agregó, la cuestión
de la prohibición del velo en espa-
cios públicos —pero no de otros
símbolos religiosos visibles co-
mo la kipá judía— es algo que
debería ser debatido en la Asam-
blea Nacional. Sin ir tan lejos co-
mo el alcalde de Béziers y apoyo
de Le Pen, Robert Ménard, que
calificó la propuesta de prohibir
el velo en la calle de “error”, los
lugartenientes lepenistas se han
esforzado en las últimas horas
en bajar el tono de la polémica
recalificando la propuesta de
“prioridad” a un “objetivo” a lar-
go plazo.

Pero Le Pen no es la única
que ha moderado su discurso.
Sin llegar jamás tan lejos como
la candidata de extrema dere-
cha, a Macron y su equipo se le
reprocha haber mantenido tam-
bién una postura más dura de la
que ahora hace gala respecto al
islam y el velo.

En 2019, elministro de Educa-
ciónNacional, Jean-Michel Blan-
quer, condenó la actitud de un
político del partido de Le Pen
que instó a quitarse el velo a una
madre con hiyab que acompaña-
ba a una clase de estudiantes a
una sesión del consejo regional
de Bourgogne-Franche-Comté.
No obstante, Blanquer admitió
que preferiría que una madre
que participa en una actividad ex-
traescolar no porte velo. “El velo
no es algo deseable en nuestra
sociedad. No está prohibido, pe-
ro tampoco debería alentarse. Lo
que dice sobre la condición fe-
menina no es conforme a nues-
tros valores”, dijo.

En 2019, varios miembros del
Gobierno de Emmanuel Ma-
cron criticaron el lanzamiento
de un hiyab deportivo de la
firma Decathlon y que el gigan-
te del deporte francés acabó
retirando.

Más recientemente, en
mayo de 2021, la dirección del
partido de Macron, La Repúbli-
ca en Marcha (LREM), forzó a
retirar el cartel electoral regio-
nal de la ciudad de Montpe-
llier en el que una de sus
candidatas posaba con hiyab.
El cortejo obligado al electora-

do mélenchonista ha forzado a
Macron a reajustar en otros
aspectos su programa.

El sábado, el actual presi-
dente prometió en un mitin
que, de ser reelegido, la ecolo-
gía tendrá un espacio de mu-
cho más peso en su Gobierno.
Y también ha “abierto la puer-
ta” a una matización de su
propuesta de aumentar la
edad de jubilación a los 65
años, otra línea roja para
muchos votantes que necesita
este domingo si quiere repetir
mandato.

El pañuelo que dividió
al partido de Gobierno

Marine Le Pen y Macron lanzan guiños
al electorado de la izquierda radical

de Mélenchon que esperan conquistar

El velo musulmán
irrumpe en la

campaña francesa

Una mujer protestaba contra la islamofobia en París en 2019. / P. C. (GETTY)

Marine Le Pen saludaba ayer al público durante una visita a Saint-Pierre-en-Auge, en la región de Normandía. / SAMEER Al-DOUMY ( AFP)
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Ambos candidatos
han mantenido
un duro discurso
en torno al hiyab

El líder de Francia
Insumisa se llevó la
mayor parte de los
votos musulmanes
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Després del parèntesi obligat per la pandèmia, les caramelles han tornat aquesta Setmana
Santa a diversos municipis i parròquies de Manresa i de la comarca. En el cas de la capital del
Bages, n'hi ha hagut a la parròquia de la Sagrada Família i també al santuari de la Salut de
Viladordis, on van ballar davant de l'església. Si es té en compte l'emoció que expressaven les
cares dels participants i dels espectadors, no hi ha cap dubte que hi havia moltes ganes de
recuperar aquesta tradició amb certa normalitat.

Caramelles a la parròquia de la Sagrada Família

Arxiu particular
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Cinc-cents anys de sant Ignasi 
a Montserrat i Manresa

Íñigo López de Loyola va néixer el 23 
d’octubre del 1491 al castell de Loyola, al 
municipi d’Azpeitia de l’actual Guipúscoa. 
Era el més petit de tretze germans.

Als 18 anys va començar la seva carrera 
militar, com era l’ideal dels joves de casa 
noble d’aquell temps, i va entrar al servei 
del duc de Nájera, virrei de Navarra. Va 
participar a moltes batalles, però el mes 
de maig del 1521, lluitant contra l’exèrcit 
francès en el setge de Pamplona, una 
canonada li va destrossar la cama dreta.

Va ser portat a la casa pairal de Loyola 
i, en una època en què no hi havia anes-
tèsies, va suportar dues dolorosíssimes 
intervencions. Després de la primera, els 
ossos no van quedar ben alineats i li sor-
tia un os que, per a un cavaller militar, 
no quedava estètic. Va voler una segona 
intervenció de correcció, encara més do-
lorosa que la primera.

Durant la convalescència, per cobrir 
les hores d’avorriment, l’Ignasi somiava 
amb històries cavalleresques i militars. 
Com que aquests llibres no eren al cas-
tell, la seva cunyada Margarita de Araoz, 
muller del seu germà gran, li va donar 
per llegir la Vida de Crist i vides de sants. 
Mentre les llegia, s’aturava a pensar, tot 
raonant amb si mateix: «Sant Domènec 
va fer això, doncs jo també haig de fer-ho. 
Sant Francesc va fer això altre, doncs jo 

DANIEL PINYA I BATLLEVELL també haig de fer-ho.»
Un cop recuperat, va decidir peregri-

nar a Terra Santa per venerar els llocs per 
on havia caminat i havia estat crucificat Je-
sús. Així, a dalt d’una mula, emprengué ca-
mí cap al port de Barcelona per embarcar, 
però amb la intenció de passar abans pel 
monestir de Santa Maria de Montserrat.

En un poble, abans de pujar a la mun-
tanya, va comprar un vestit de tela de 
sac, amb el qual pensava peregrinar a 
Terra Santa. En arribar a Montserrat, la 
vigília de la festa de Nostra Senyora, el 25 
de març del 1522, va vetllar tota la nit les 
armes davant de l’altar de Santa Maria. 
Després d’una llarga confessió general, 
va deixar al peu de l’altar les seves armes 
de militar, es va despullar de la vestimen-
ta, que va donar a un pobre, i es va vestir 
amb la roba de sac.

Va passar tres dies a Montserrat en 
col·loqui espiritual amb la comunitat i, en 
baixar de la muntanya, va haver de fer a 
Manresa una estada d’onze mesos, molt 
més llarga del que en principi pensava, 
perquè a Barcelona no deixaven entrar 
els forasters a causa d’una epidèmia de 
pesta. Es va instal·lar en una balma, on 
dejunava i vivia pobrament, i feia tasques 
a l’hospital a canvi de manutenció; de-
dicava moltes hores al dia a fer oració.

Durant aquesta estada a Manresa, l’Ig-
nasi va viure una ferma experiència espi-
ritual que va reflectir en unes reflexions 
i meditacions sobre fets i paràboles de 
l’evangeli per aplicar-les a la seva vida. 
En paraules d’ell, «como si presente me 
hallare»; els famosos exercicis espirituals.

Quan les circumstàncies ho van per-
metre, va passar per Barcelona i es va 
embarcar cap a Terra Santa, on durant 
quatre setmanes va visitar els Llocs 
Sants. Es volia quedar per sempre a Jeru-
salem, però el provincial dels franciscans 
no li ho va permetre i, de retorn, es va 
quedar dos anys a Barcelona, on anava 
a classe del que en deien gramàtica i de-
manava almoina a la porta de Santa Maria 
del Mar, que després repartia entre els 
pobres. Els mestres li van aconsellar que 
per poder predicar havia de fer estudis 
superiors de teologia i va anar a Alcalá, 
Salamanca i més tard a la Universitat de 
París, on va arribar el 1528 i és on va reunir 
el grup de companys que van fundar la 
Companyia de Jesús.

24 ABRIL 2022

Sant Ignasi de Loiola, 
pintat per Peter Paul 
Rubens. 
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DES DEL CARRER

El cardenal Cristóbal López, ar-
quebisbe de Rabat, va participar en 
la primera edició de la Tribuna Jo-
an Carrera, una iniciativa del Grup 
Sant Jordi de Defensa i Promoció 
dels Drets Humans i El Punt Avui, 
amb el suport de tretze entitats, 
que es va celebrar el 25 de març a 
Barcelona. Cristóbal López va néi-
xer a Vélez Rubio (Almeria) el 1952 i 
des de petit es va establir a Badalo-
na. Va fer Ciències de la informació 
a la UAB i Teologia al Seminari de 
Barcelona, on fou ordenat el 1979. 
Salesià, amb 32 anys va ser enviat al 
Paraguai, on va ser provincial dels 
salesians primer i president de la 
conferència dels religiosos. Va arri-
bar al Marroc el 2003, és arquebis-
be de Rabat des del 2017 i cardenal 
des del 2019.

Cal avançar més en la idea que 
la cúria i els cardenals, com a col-
laboradors del Papa, són sobretot 
uns servidors?

No únicament els cardenals, 
sinó que el Papa mateix, entre els 
molts títols que té, el que fa servir és 
el de Servent dels Servents de Déu. 
Tothom a l’Església, a la comunitat 
cristiana, som servidors d’una for-
ma o altra. Té la mateixa dignitat 
l’últim cristià batejat que el Papa, 
i dins d’aquesta comunitat, que és 
circular, cadascú fa el servei que 
pot i se li demana. 

Com ho viu particularment com 
a arquebisbe de Rabat?

Ho visc fent-me un amb la co-
munitat cristiana, acostant-me i 
saludant tothom, vivint com qual-
sevol, això sí, des de la responsabi-
litat d’arquebisbe, que em porta a 
desplaçar-me a totes les comunitats 
cristianes per presidir la celebració 
eucarística i altres sagraments. So-
bretot intento ser un amb el poble i, 
com diu el Papa, de vegades caminar 
davant per guiar-lo; darrere per em-
pènyer-lo i que ningú es perdi, i en-
mig per escoltar el que diu el poble.

Al Marroc només hi ha 30.000 
cristians, el 0,09%. Quina és la re-
lació amb els germans musulmans 
i el govern marroquí?

Som ben acollits, apreciats, res-
pectats, es vol la nostra presència, 
en els àmbits de l’educació, la salut i 

dissencions i diferències és normal, 
sempre n’hi ha hagut, però n’hi ha 
que són doloroses i perilloses. Em 
preocupa que es critiqui el Papa 
perquè ens remet a l’evangeli; em 
preocupa que es vegi en el que fa i 
en el que diu un progressisme fora 
de lloc quan en realitat és el més 
tradicional del tradicional, perquè 
és viure el que Jesús ens va dir. I 
que, a més, les crítiques vinguin de 
certs cardenals, d’alguns bisbes i 
de molts sacerdots em preocupa 
encara més, perquè hauríem de ser 
els que millor hauríem de compren-
dre el que el Papa suposa per a l’Es-
glésia i el que fa perquè siguem més 
evangèlics, cristians i autèntics. Re-
so perquè siguem capaços de man-
tenir la unitat dins de la diversitat, 
pequè no es produeixin separaci-
ons ni cismes i siguem capaços de 
donar testimoni de comunió als que 
estan fora de l’Església. 

les obres socials. Sobretot aprecien 
el testimoni creient dels cristians 
que volen ser orants enmig d’un 
poble orant, persones que resen 
enmig d’un poble que resa. Als 
musulmans els agrada que hi hagi 
altres creients. 

Com somia l’Església del futur?
Somio una Església que sigui co-

munitat de germans, al servei de fer 
créixer el Regne de Déu. L’Església 
no és autoreferencial. Per tant, és 
molt important que canviem de 
mentalitat i no pensem que l’objec-
tiu és engrossir l’Església, sinó fer 
créixer el Regne de Déu. Somio, com 
diu el Papa, una Església pobra i per 
als pobres, encara més ecumènica 
i samaritana, disposada a atendre 
els ferits i que veritablement sigui 
pont entre Déu i la humanitat.

El preocupen les resistències 
internes al papa Francesc?

Que dins de l’Església hi hagi 
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21TESTIMONIS DE FE

«Els nostres convents han esdevingut 
un centre d’acollida»

BEATRIZ MORETÓ
Delegada d’Ajuda a l’Església 
Necessitada a Barcelona

L’Església atén humanament 
i espiritualment la població ucraïnesa

24 ABRIL 2022

Des que el 24 de febrer va esclatar la 
guerra a Ucraïna, milions de persones 
s’han vist obligades a fugir de la seva 
llar per salvar la vida, abandonant les 
regions de l’est i sud, en direcció oest. 
Segons les darreres xifres ofi cials d’AC-
NUR, uns quatre milions han passat les 
fronteres cap als països veïns, però es 
calcula que més de sis milions i mig es-
tan desplaçats a l’interior del país.

Els milers de sacerdots, religio-
sos i religioses que s’han quedat per 
continuar atenent humanitàriament 
i espiritualment la població, ens co-
muniquen el que estan vivint. És el cas 
de les religioses de la congregació de 
Sant Josep: «Hi ha gent dormint a 
tots els racons possibles del mones-
tir, tant a llits com en matalassos pel 
terra. Estan molt agraïts per l’opor-
tunitat de rentar-se, menjar un plat 
calent i dormir. Alguns han passat di-
es en soterranis o refugis antiaeris», 
comenta la germana Tobiaszca a la 
fundació Ajuda a l’Església Necessi-
tada, que acaba d’aprovar una ajuda 
extraordinària per a les religioses de 
totes les congregacions femenines de 

ritu llatí de Lviv.
«Mirem d’ajudar els refugiats i 

persones locals que es troben en 
una situació difícil a causa de la 
guerra», explica la religiosa. Al seu 
monestir de Lviv, les religioses de 
Sant Josep han establert un punt 
intermedi per als refugiats on po-
den descansar i recuperar forces. 
A més, les germanes ajuden a es-
tablir contactes i a buscar famílies 
que puguin acollir els refugiats en 
altres llocs, la majoria a Polònia. 
Així mateix, coordinen els con-
ductors per transportar famílies, 
moltes d’elles mares amb fi lls.

Ja sigui gran o petit, cada con-
vent i casa de les congregacions 
religioses ha esdevingut un lloc 
d’acollida per als més necessitats: 
«En un altre dels nostres convents, 
a la ciutat de Stryi, les germanes 
han preparat una habitació perquè 
serveixi d’allotjament per a una 
família amb dos fi lls i l’àvia. Amb 
l’ajuda de benefactors locals i es-
trangers van comprar una renta-
dora, una nevera, els llits, etc. Tot 
el que cal per viure. Un dels nens 
és un malalt que necessita cures i 
alimentació especials», assenyala 
la germana Tobiaszca.

Malgrat la situació depriment, 
també s’albiren petits raigs d’espe-
rança. Les religioses reben missat-
ges d’arreu del món que els diuen 
que la gent pensa i prega per elles, 
també experimenten una gran so-
lidaritat per part dels amics i veïns 
del convent. Molts asseguren: «Ens 
quedarem aquí mentre hi siguin les 
germanes. Quan elles marxin, tam-
bé marxarem nosaltres.»

Fa més de 40 anys que Ajuda 
a l’Església Necessitada dona su-
port a l’Església d’Ucraïna, amb 
la qual manté una relació estreta. 
D’aquest projecte nou, se’n bene-
fi ciaran totes les religioses de l’ar-
xidiòcesi de Lviv, perquè puguin 
servir i ajudar en aquet moment 
difícil de la guerra a Ucraïna.ACN

L’Església continua 
compromesa amb el poble 
ucraïnès.
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xidiòcesi de Lviv, perquè puguin 
servir i ajudar en aquet moment 
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L’Església continua 
compromesa amb el poble 
ucraïnès.
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En una entrevista concedida al pro-
grama El matí, de Ràdio Estel, el perio-
dista Pol Marsà conversó con el portavoz 
del despacho de abogados Cremades & 
Calvo Sotelo, Diego Solana. El bufet fue 
escogido por la Conferencia Episcopal 
Española para realizar una investigación 
independiente de los casos de abusos 
sexuales en el seno de la Iglesia, que se 
remontará a los últimos 60 años. La en-
trevista tuvo lugar pocas horas antes de 
que el despacho de abogados presentara 
la lista de miembros del grupo de traba-
jo, en el que fi guran nombres como Pedro 
Strecht, responsable de la investigación 
en la Iglesia portuguesa, o los abogados 
Martin Pusch y Ulrich Wastl, del despacho 
que llevó a cabo la investigación en Munic.

¿Qué expertos conformará la audi-
toría de investigación?

Hemos incrementado el número de 
personas que integran el grupo de tra-
bajo. La fi nalidad es no limitarnos única-
mente a perfi les jurídicos, sino también 
incluir a otras personas de las áreas de 
las ciencias sociales como la psiquiatría, 
la victimología, personas expertas en 
los protocolos internacionales en mate-
ria de derechos humanos, personas que 
han estado vinculadas a grupos de tra-
bajo internacionales en la protección de 
la infancia y personas también de otras 
jurisdicciones de otros países.

¿Una de las claves de esta audito-
ría será la capacidad de conexión y de 
empatía con las víctimas a las que se 
tendrán que acercar? ¿Que confíen en 
los miembros de esta comisión para ex-
plicar lo que vivieron?

Hemos abierto diferentes canales de 
comunicación con las víctimas: pueden 
venir al despacho, nos pueden escribir un 
correo electrónico, nos pueden llamar… 
las personas que han sido víctimas de 

abusos deben estar realmente en 
el centro y se les debe tratar con el 
máximo respeto, la máxima profesio-
nalidad y, sobre todo, no revictimi-
zarlas. La revictimización es que, de 
algún modo, cada vez que recuerdan 
aquellas terribles situaciones que vi-
vieron, incluso si pasó hace muchas 
décadas, este dolor, este trauma lo 
reviven y lo sufren mucho. Por eso 
hay que actuar con mucha profesio-
nalidad y con personas expertas en 
la materia.

¿Tienen también la voluntad de 
ganar la confianza de asociaciones 
como Infancia Robada, que no qui-
so colaborar con la auditoría por-
que no confía en ella?

Nosotros tenemos todos los ca-
nales abiertos y todas las personas 
que hayan sido víctimas a lo largo de 
su vida en el seno de la Iglesia católica 
están invitadas, pero también quere-
mos ser muy respetuosos con aque-
llas personas que, por los motivos 
que sea, no quieran contactar con no-
sotros. No buscamos la legitimidad 
del grupo de trabajo, no creemos que 
el objeto del trabajo sea la identifi ca-
ción de las víctimas. De algún modo, 
legitimar nuestro trabajo a través de 
hablar con muchas víctimas. Noso-
tros estamos aquí para ayudar. En-
tendemos que haya personas que 
por los motivos que sea, y que son 

Diego Solana, portavoz del despacho 
de abogados Cremades & Calvo Sotelo

«El objeto de la auditoría 
también abarcará 
la actitud, las conductas, 
de las más altas autoridades 
de la Iglesia»

REDACCIÓN
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Ucrania

Cáritas lamenta la muerte de dos 
de sus trabajadoras en Mariúpol

REDACCIÓN
Mariúpol

«Esta dramática noticia deja a la 
familia de Cáritas horrorizada y con-
mocionada. Nos unimos al dolor y al 
sufrimiento de las familias y de nues-
tros compañeros de Cáritas Ucrania 
que están viviendo una tragedia.» Con 
estas palabras, el secretario general de 
Cáritas internacional, Aloysius John, 
expresaba el dolor de la Confederación 
ante la noticia del fallecimiento de dos 
trabajadoras de Cáritas Ucrania en Ma-
riúpol. Pese a que el ataque se conoció 
hace poco, es probable que tuviera lu-
gar el 15 marzo cuando un tanque ruso 
disparó contra el edifi cio del centro de 
Cáritas en Mariúpol, matando a los dos 
miembros del personal y cinco de sus 
familiares.

Debido a la ausencia de comunica-
ción con la ciudad de Mariúpol y la falta 
de acceso a las instalaciones del centro 
de Cáritas, la ofi cina nacional de Cáritas 
Ucrania aún no cuenta con elementos 
sufi cientes para determinar qué suce-
dió y continúa recopilando información. 
Presuntamente, el personal de Cáritas 
y sus familias se refugiaron en el centro 

Más de 352.000 ucranianos han sido 
atendidos desde la invasión rusa

durante el bombardeo.
«Cáritas internacional reitera 

su incesante llamamiento a la paz», 
ha señalado John, «el “martirio” en 
Ucrania, como lo ha llamado el papa 
Francisco, debe detenerse, y debe 
detenerse ahora. La comunidad in-
ternacional debe hacer lo imposible 
para frenar esta masacre de inme-
diato. Hay que darle una oportuni-
dad a la paz. El confl icto armado y la 
violencia no son la solución. Se deben 
salvaguardar las vidas humanas y de-
fender la dignidad humana. Debe ga-
rantizarse la seguridad de los civiles».

La Confederación de 162 orga-
nizaciones de Cáritas nacionales en 
todo el mundo también condenan la 
violación generalizada del derecho in-
ternacional humanitario en varias zo-
nas de Ucrania. Desde el comienzo del 
confl icto, las dos Cáritas presentes 
en el país (Cáritas Ucrania y Cáritas 
Spes) han estado al lado de la gente y 
han ofrecido asistencia humanitaria.

«Cáritas Ucrania y las de los países 
vecinos continúan brindando asisten-
cia vital a la población y a los refugia-
dos que huyen de la guerra. Estamos 
profundamente agradecidos a todos 
los trabajadores y voluntarios de Cári-
tas que continúan incesantemente 
sirviendo a las personas necesitadas, 
incluso a riesgo de sus propias vidas», 
ha añadido Aloysius John.

Desde que empezó el confl icto, 
Cáritas ha atendido a más de 352.000 
personas, muchas de ellas dentro de 
Ucrania. Solo en ese país se reparten 
diariamente más de 4.000 comidas. 
Las Cáritas nacionales en los países 
vecinos, incluidos Polonia, Hungría, 
Eslovaquia, Rumanía y Moldavia, es-
tán en primera línea para ayudar a los 
millones de refugiados. Cáritas y la 
Iglesia se encuentran entre las pocas 
organizaciones que quedan al lado de 
la población ucraniana, y su presencia 
de base les permite llegar incluso a zo-
nas de confl icto muy remotas.

Cáritas está volcada con los 
refugiados tanto dentro como 
fuera de Ucrania.

Cáritas Polònia

24 ABRIL 202220 IGLESIA EN EL MUNDO

Ucrania

Cáritas lamenta la muerte de dos 
de sus trabajadoras en Mariúpol

REDACCIÓN
Mariúpol

«Esta dramática noticia deja a la 
familia de Cáritas horrorizada y con-
mocionada. Nos unimos al dolor y al 
sufrimiento de las familias y de nues-
tros compañeros de Cáritas Ucrania 
que están viviendo una tragedia.» Con 
estas palabras, el secretario general de 
Cáritas internacional, Aloysius John, 
expresaba el dolor de la Confederación 
ante la noticia del fallecimiento de dos 
trabajadoras de Cáritas Ucrania en Ma-
riúpol. Pese a que el ataque se conoció 
hace poco, es probable que tuviera lu-
gar el 15 marzo cuando un tanque ruso 
disparó contra el edifi cio del centro de 
Cáritas en Mariúpol, matando a los dos 
miembros del personal y cinco de sus 
familiares.

Debido a la ausencia de comunica-
ción con la ciudad de Mariúpol y la falta 
de acceso a las instalaciones del centro 
de Cáritas, la ofi cina nacional de Cáritas 
Ucrania aún no cuenta con elementos 
sufi cientes para determinar qué suce-
dió y continúa recopilando información. 
Presuntamente, el personal de Cáritas 
y sus familias se refugiaron en el centro 

Más de 352.000 ucranianos han sido 
atendidos desde la invasión rusa

durante el bombardeo.
«Cáritas internacional reitera 

su incesante llamamiento a la paz», 
ha señalado John, «el “martirio” en 
Ucrania, como lo ha llamado el papa 
Francisco, debe detenerse, y debe 
detenerse ahora. La comunidad in-
ternacional debe hacer lo imposible 
para frenar esta masacre de inme-
diato. Hay que darle una oportuni-
dad a la paz. El confl icto armado y la 
violencia no son la solución. Se deben 
salvaguardar las vidas humanas y de-
fender la dignidad humana. Debe ga-
rantizarse la seguridad de los civiles».

La Confederación de 162 orga-
nizaciones de Cáritas nacionales en 
todo el mundo también condenan la 
violación generalizada del derecho in-
ternacional humanitario en varias zo-
nas de Ucrania. Desde el comienzo del 
confl icto, las dos Cáritas presentes 
en el país (Cáritas Ucrania y Cáritas 
Spes) han estado al lado de la gente y 
han ofrecido asistencia humanitaria.

«Cáritas Ucrania y las de los países 
vecinos continúan brindando asisten-
cia vital a la población y a los refugia-
dos que huyen de la guerra. Estamos 
profundamente agradecidos a todos 
los trabajadores y voluntarios de Cári-
tas que continúan incesantemente 
sirviendo a las personas necesitadas, 
incluso a riesgo de sus propias vidas», 
ha añadido Aloysius John.

Desde que empezó el confl icto, 
Cáritas ha atendido a más de 352.000 
personas, muchas de ellas dentro de 
Ucrania. Solo en ese país se reparten 
diariamente más de 4.000 comidas. 
Las Cáritas nacionales en los países 
vecinos, incluidos Polonia, Hungría, 
Eslovaquia, Rumanía y Moldavia, es-
tán en primera línea para ayudar a los 
millones de refugiados. Cáritas y la 
Iglesia se encuentran entre las pocas 
organizaciones que quedan al lado de 
la población ucraniana, y su presencia 
de base les permite llegar incluso a zo-
nas de confl icto muy remotas.

Cáritas está volcada con los 
refugiados tanto dentro como 
fuera de Ucrania.

Cáritas Polònia

24 ABRIL 2022


	DESTACADES - GIEC
	Les immatriculacions, una petita  part de les propietats de l'Església
	Les immatriculacions, una petita  part de les propietats de l'Església
	Discrepància  A Barcelona, el Registre té 28  propietats immatriculades,  però hi ha 200 centres de culte
	El Papa Francisco invita a no  acostumbrarse a la guerra y  vuelve a pedir paz en Ucrania
	L'exèrcit ucraïnès a Mariúpol demana al papa Francesc la seva ajuda per evacuar civils - La Manyana
	TOTES - GIEC
	La treva de la pandèmia i l'efecte Manresa 2022 donen embranzida a les visites a la Seu
	Recuperen a Cassà part de la portalada de l'església
	Vedruna Balaguer organitza una cursa solidària per construir pous d'aigua potable a l'Àfrica
	Les escoles fan de promotores de la Seu d'Ègara
	El velo musulmán irrumpe en la campaña francesa
	Les caramelles tornen a la Sagrada Família i al santuari de Viladordis de Manresa
	Cinc-cents anys de sant Ignasi  a Montserrat i Manresa
	«L'objectiu no és engrossir  l'Església, sinó fer créixer  el Regne de Déu»
	«Els nostres convents han esdevingut  un centre d'acollida»
	«El objeto de la auditoría  también abarcará  la actitud, las conductas,  de las más altas autoridades  de la Iglesia»
	Cáritas lamenta la muerte de dos  de sus trabajadoras en Mariúpol

