
21.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de propietat 

intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que 

vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de 

la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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L'Ajuntament de Manresa rep Azza Karam,
secretària general de Religions For Peace
International | NacióManresa
L'

Ajuntament de Manresa

ha realitzat aquest matí una recepció institucional a

Azza Karam

, secretària general de

Religions For Peace International

-la plataforma més gran del món de lideratge multireligiós- i a

Deepika Singh

, secretària general adjunta i directora de Programes de l'organització. Han estat rebudes per
l'alcalde de Manresa,

Marc Aloy

, pel regidor de Turisme i Projecció de Ciutat,

Joan Calmet

, i per la regidora d'Acció i Inclusió Social,

Mariona Homs

, que els han donat la benvinguda a la ciutat.

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 Central.

Amb l'arribada de la professora Karam, la ciutat es comença a preparar pel
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Fòrum Internacional d'Espiritualitat Cruïlla de Camins

, que se celebrarà a Manresa el pròxim novembre, amb la presència de més de 60 líders
religiosos d'arreu del món, que abordaran el debat del

canvi climàtic

des d'una òptica intergeneracional amb la voluntat d'establir les bases d'un

Pacte Global Multireligiós i Multisectorial per al Desenvolupament de Ciutats Resilients,
Sostenibles, Segures i Inclusives Manresa 2022

.

De manera prèvia al Fòrum de novembre, s'han organitzat unes jornades preparatòries que es
faran aquest dijous i divendres, 21 i 22 d'abril, coincidint amb el

Dia de la Terra

. Dijous es farà una

jornada de treball híbrida

, combinant la presencialitat i la virtualitat dels seus participants. Pel que fa al 22 d'abril, la
jornada 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 quatre 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
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A la tarda, es farà l'acte institucional a l'Espai Plana de l'Om, que comptarà amb la presència de
l'alcalde, Marc Aloy, de la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya,

Ivonne Griley

, de

Xavier Melloni

, sj, i d'Azza Karam, que pronunciarà una conferència 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 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

.

La plataforma més gran del món de lideratge multireligiós

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
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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.
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El monestir de les Avellanes 
ja té una quarta campana i 
recupera així patrimoni sonor
És la primera feta tota sencera a Os de Balaguer
Les Avellanes
SALVADOR MIRET (ACN)
El monestir de les Avellanes, a la 
Noguera, ha instal·lat una nova 
campana. És la quarta que s’em-

marca en el projecte iniciat el 
2010 per recuperar el patrimoni 
sonor al campanar de l’abadia. La 
campana porta el nom de Sant 
Marcel·lí Champagnat, fundador 
de la congregació dels germans 
Maristes, i és obra del mestre 
Abel Portilla. És l’única de les 
quatre que s’ha fet tota sencera 
a Os de Balaguer (Noguera), des 
del motlle fins a la fosa, amb mè-
todes totalment artesanals. Pesa 
750 quilos i s’acompanya d’un jou 
que s’emmagatzemava a l’anti-
ga fusteria del monestir. A l’estiu 
es farà el primer repic de la nova 
campana. La instal·lació s’ha fet 
coincidir amb la 34a Trobada de 

Campaners d’Os de Balaguer, que 
se celebra aquest cap de setma-
na. El monestir de Santa Maria 

de Bellpuig de les Avellanes des 
d’aquest dimecres té una nova 
campana. Es tracta de la ‘Sant 

Marcel·lí Champagnat’, la quarta i 
darrera campana que s’instal·la al 
campanar del monestir lleidatà. 
Després de donar-li la benvingu-
da i de beneir-la, es va instal·lar al 
campanar amb l’ajuda d’una grua 
de grans dimensions.

La ‘Sant Marcel·lí Champag-
nat’ és una campana obra del 
mestre càntabre Abel Portilla que 
la va elaborar de forma artesanal 
l’any 2019. 

És la primera campana de les 
quatre del monestir de les Ave-
llanes que s’ha fet íntegrament a 
Os de Balaguer, segons va ressal-
tar el director del monestir de les 
Avellanes, Robert Porta. La nova 
campana pesa 750 quilos és de 
bronze i s’acompanya d’un jou 
elaborat amb fusta d’iroco cen-
tenari, que es guardava a l’antiga 
fusteria del monestir. 

FOTO: S.Miret (ACN) / La nova campana es va instal·lar ahir

La nevada de la nit de dimecres 
va deixar imatges d’hivern en ple-
na primavera a la vessant nord 
del Pirineu (Val d’Aran i nord del 
Pallars Sobirà). Les muntanyes 
han tornat a quedar tenyides de 

blanc i han deixat imatges de pos-
tal. La cota de neu es va situar per 
sobre els 1.600 metres d’altitud i 
no va ocasionar cap complicació 
a les carreteres. Les màquines 
llevaneu van netejar el port de 

la Bonaigua (C-28) per prevenció 
més que per necessitat. Aquesta 
nevada contrasta amb les tempe-
ratures de primavera i altes tem-

peratures que s’havien registrat 
els dies passats. 

Una lleugera nevada a cotes altes deixa 
imatges d’hivern en plena primavera

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Una màquina llevaneus circulant ahir per una carretera del Pirineu
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El Consell Comarcal del Segrià 
ha impulsat una nova acció dins 
la campanya ‘Mama, papa, men-
geu fruita!’, una iniciativa que té 
com a objectiu el consum de 
fruita de proximitat entre els es-
colars de la comarca. Concreta-
ment, l’acció es fa durant aques-
ta setmana, del dimecres 20 fins 
al divendres 22, en el marc de 
la diada de Sant Jordi, i té pre-
vist arribar als aproximadament 
2.200 alumnes de les 40 escoles 

del Segrià. L’acció s’ha presentat 
avui a la seu de Comertel, enti-
tat que col·labora en la iniciati-
va juntament amb Aramar, amb 
Producció Integrada Catalunya, 
la Generalitat de Catalunya i el 
Fons Europeu Agrícola de Des-
envolupament Rural. La cam-

panya ‘Mama, papa, mengeu 
fruita!’ té com a base un mis-
satge d’empoderament de les 
nenes i els nens, donant-los més 
responsabilitat.

El Consell Comarcal del 
Segrià potencia el consum 
de fruita entre els escolars

FOTO: C.C. Segrià / La iniciativa es va donar a conèixer ahir

Uns 3.458 veïns 
de Bellpuig 
votaran en 
línia sobre el       
nou tanatori
Un total de 3.458 veïns de Be-
llpuig, a la comarca de l’Urge-
ll, estan cridats a exercir el seu 
dret al vot en la que serà una 
votació pionera impulsada des 
d’una administració pública a 
Catalunya i que obre el camí 
per a les votacions en format 
100% digital, per tal de deci-
dir sobre un projecte d’interès 
general per al municipi: el nou 
tanatori amb sala ecumènica i 
un forn crematori per a la inci-
neració. 
La votació es podrà fer entre el 
21 d’abril i el 5 de maig, a través 
de qualsevol dispositiu electrò-
nic amb accés a internet, du-
rant les 24 hores del dia, o bé 
des del punt de votació que 
s’instal·larà a l’ajuntament que, 
en aquest cas, obrirà al públic 
de dilluns a divendres, entre les 
10 i les 2 del migdia i entre les 
5 i 2/4 de 9 del vespre. Podran 
emetre el seu vot totes aque-
lles persones físiques residents 
a Bellpuig que hagin complert 
els 16 anys abans de l’1 d’octu-
bre de 2020.
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Una exposició reconeix tres obres de la
regió central en temps de l’abat Oliba -
Regió7
El monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà, l’església de Santa Maria de Matadars
del Pont de Vilomara i el castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera són els protagonistes
d’una exposició que destaca el valor patrimonial dels monuments i els contextualitza en l’època
d’abat Oliba, una figura amb una notable influència en les comarques centrals entre els segles
XX i XI.

El monestir de Sant Llorenç va acollir ahir la inauguració d’una iniciativa de la Diputació de
Barcelona. La mostra serà itinerant i romandrà en aquest punt fins al voltant de Sant Joan.
L’exposició consta de plafons amb explicacions i imatges així com de recursos audiovisuals.

Hi ha quatre espais diferenciats: els tres que destaquen les característiques arquitectòniques i
funcionals de cada monument i exposen la tasca de restauració del Servei de Patrimoni de la
Diputació, i un altre que dóna a conèixer la figura d’Oliba i exposa el context polític, social i
econòmic del període en que va viure.

En la inauguració de la mostra, l’alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, va agrair que
s’hagi escollit aquest monument per escollir la ruta, i va recordar que s’ha convertit en un centre
cultural neuràlgic a la comarca. En la mateixa línia, Pere Pons, diputat d’Infraestructures de l’ens
provincial, va posar en valor que, a part d’haver-se recuperat, sigui un espai «amb vida».

Oliba (971 -1046) va ser abat, bisbe de Vic, comte de Berga i Ripoll i fundador del monestir de
Montserrat. Joan Closa, comissari de l’exposició, va comentar que Oliba va ser un dels
precursors de la romanització i el cristianisme, a part de tocar els tres centres de poder que
predominaven en aquells moments: la noblesa, els monestirs i les esglésies, representats en els
tres monuments ja esmentats.

L’exposició al monestir de Sant Llorenç és una síntesi de la mostra que es va poder visitar a la
seu central de la Diputació, a l’edifici Can Serra, durant els mesos de febrer i març de l’any 2020,
però que a causa de la pandèmia del coronavirus va haver de tancar les seves portes, i que
després va poder visitar-se virtualment a la pàgina web del Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local.
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s’hagi escollit aquest monument per escollir la ruta, i va recordar que s’ha convertit en un centre
cultural neuràlgic a la comarca. En la mateixa línia, Pere Pons, diputat d’Infraestructures de l’ens
provincial, va posar en valor que, a part d’haver-se recuperat, sigui un espai «amb vida».

Oliba (971 -1046) va ser abat, bisbe de Vic, comte de Berga i Ripoll i fundador del monestir de
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predominaven en aquells moments: la noblesa, els monestirs i les esglésies, representats en els
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SEGRE 
Dijous, 21 d’abril del 2022 SOCIETAT

La senyora

Carme Gatius Giné
Vídua de Mario Espert Oliveras.

Ha mort el dia 19 d’abril del 2022 als 93 anys.

(E.P.R.)

Els seus fills, Mari Carme, Pere, Montse i Pili; fills polítics, Enric i Just; nets, 
Enric, Natàlia, Tanit, Joel, David, Mireia i Laia, besnets i família tota us agraïm  
les mostres de respecte i condolença rebudes i us demanem que la tingueu 
present en el vostre record.

La cerimònia tindrà lloc avui dijous dia 21, a les 10.00 hores, 
a la sala ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

 Lleida, 21 d’abril del 2022

El senyor

Josep Alsinet Forcada
Va morir cristianament el 9 d’abril del 2022 als 92 anys.

(A.C.S.)

La seva esposa, Núria Marqués, cunyats, nebots i família tota 
assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua 

i els preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

Demà dia 22 se celebrarà una cerimònia religiosa en record del 
difunt a les 19.30 hores a l’església parroquial de 

Santa Teresina de Lleida.

 Lleida, 21 d’abril del 2022

La senyora

Rosario Peirau Zapater
Vídua de Joan Gómez Lacruz.

Ha mort cristianament el 20 d’abril del 2022 als 95 anys.

(A.C.S.)

Els seus fills, Joan i Marina, Albert (†) i Mari Carmen; nets, Gerard i Judit, Jan i 
Desirée, Silvia i Valentí; besneta, Vega, germans, nebots i família tota assabenten 
els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per a 
l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc demà divendres dia 22, a les 10 del matí, a 
l’església parroquial Sant Agustí de la Bordeta (Lleida).

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Lleida, 21 d’abril del 2022

Les Avellanes instal·la la 
quarta campana, feta a Os
Pesa 750 quilos, es diu Sant Marcel·lí Champagnat i repicarà a 
l’estiu || Coincideix amb la Trobada de Campaners d’Os

PATRIMONI RECUPERACIÓ

REDACCIÓ
❘ LES AVELLANES I SANTA LINYA ❘ El 
monestir de les Avellanes, a 
la Noguera, ha instal·lat una 
nova campana, la quarta, una 
actuació que s’emmarca en el 
projecte iniciat l’any 2010 per 
recuperar el patrimoni sonor 
del campanar de l’abadia. La 
campana porta el nom de Sant 
Marcel·lí Champagnat, fun-
dador de la congregació dels 
germans Maristes, i és obra 
del mestre Abel Portilla. És 
l’única de les quatre que s’ha 
fet íntegrament a Os de Bala-
guer, des del motllo fins a l’úl-
tim element, utilitzant mèto-
des totalment artesanals. Pesa 
750 quilos, és de bronze i està 
muntada en un suport que es 
guardava a l’antiga fusteria 
del monestir. A l’estiu es farà 
el primer repic d’aquesta nova 
campana. 

La instal·lació s’ha fet coin-
cidir amb la 34a edició de la 
Trobada de Campaners d’Os de 
Balaguer que se celebra aquest 

diumenge. Els actes comença-
ran a les 09.00 del matí amb la 
recepció dels campaners parti-
cipants i de 10.00 a 12.00 hores 
es farà la demostració de tocs. 
A les 12.00 es farà un repic 
especial a càrrec dels campa-
ners d’Os de Balaguer. D’altra 
banda, a les 14.30 hores s’ha 

preparat un dinar popular al 
pavelló 1 d’Octubre.

Per un altre costat, un altre 
projecte de recuperació en el 
qual treballa el monestir en col-
laboració amb la Diputació és 
la reproducció de les tombes 
dels Comtes d’Urgell. Les ori-
ginals són a Nova York.

ACN

L’acte de benvinguda de la nova campana al monestir.

❘ MADRID ❘ El Ple del Consell 
General del Poder Judicial 
demana elevar a 18 anys la 
possibilitat de canviar de se-
xe al registre sense aval ju-
dicial i endureix així la pro-
posta del ministeri d’Igualtat, 
que en el seu avantprojecte 
de llei trans contempla que 
a partir dels 16 anys no hi 
hauria cap limitació. L’òrgan 
de govern dels jutges va apro-

var amb 4 vots en contra una 
esmena a l’esmentada pro-
posta. La norma del Govern 
obre la porta al canvi de sexe 
al registre sense necessitat 
d’informes mèdics a partir 
dels 12 anys. Entre els 12 i els 
14 anys es necessitarà apro-
vació judicial; entre els 14 i 
els 16, l’assistència de pares 
o tutors, i a partir dels 16 no 
hi haurà cap limitació.

El CGPJ, contra el canvi 
de sexe fins als 18 anys

JUSTÍCIA GÈNERE

IEI

Art urbà a la sala La Gòtika ■ L’art urbà del pintor i tatuador 
Albert Bonet es pot veure a la sala La Gòtika de l’IEI a l’ex-
posició Naturaleses exemplars. L’objectiu és mostrar el que 
representa en l’art el grafiti i el tatuatge.

CASA D’ARAGÓ

Sant Jordi a la Casa d’Aragó ■ L’historiador i etnògraf arago-
nès José Antonio Adell va oferir una conferència a la Casa 
d’Aragó de Lleida en relació amb Sant Jordi i els 40 anys de 
l’estatut d’Autonomia d’Aragó.
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D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Lleida, 21 d’abril del 2022

Les Avellanes instala la cuarta 
campana, elaborada en Os
Pesa 750 kilos y se llama Sant Marcel·lí Champagnat y repicará 
en verano || Coincide con la Trobada de Campaners de Os

PATRIMONIO RECUPERACIÓN

REDACCIÓN
❘ LES AVELLANES I SANTA LINYA ❘ El mo-
nasterio de les Avellanes, en 
la Noguera, ha instalado una 
nueva  campana, la cuarta, una 
actuación que se enmarca en el 
proyecto iniciado en 2010 para 
recuperar el patrimonio sonoro 
del campanario de la abadía. 
La campana lleva el nombre 
de Sant Marcel·lí Champagnat, 
fundador de la congregación 
de los hermanos Maristas, y es 
obra del maestro Abel Portilla. 
Es la única de las cuatro que se 
ha hecho íntegramente en Os 
de Balaguer, desde el molde 
hasta el último elemento, uti-
lizando métodos totalmente 
artesanales. Pesa 750 kilos, 
es de bronce y está montada 
en un soporte que se guardaba 
en la antigua carpintería del 
monasterio. En verano se hará 
el primer repique de esta nue-
va campana. La instalación se 
ha hecho coincidir con la 34 
edición de la Trobada de Cam-
paners de Os de Balaguer que 

se celebra este domingo. Los 
actos comenzarán a las 9 de 
la mañana con la recepción de 
los campaneros participantes 
y de 10 a 12 se hará la demos-
tración de toques. A las 12 se 
hará un repique especial a car-
go de los campaneros de Os. a 
las 14.30 se ha preparado una 

comida popular en el pabellón 
1 d’Octubre.

Por otra parte, otro proyecto 
de recuperación en el que tra-
baja el monasterio en colabo-
ración con la Diputación es la 
reproducción de las tumbas de 
los Condes de Urgell. Los ori-
ginales están en Nueva York.

ACN

El acto de bienvenida de la nueva campana al monasterio.

❘ MADRID ❘ El Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial 
pide elevar a 18 años la po-
sibilidad de cambiar de sexo 
en el registro sin aval judicial 
y endurece así la propuesta 
del ministerio de Igualdad, 
que en su anteproyecto de ley 
trans contempla que a partir 
de los 16 años no habría limi-
tación alguna. El órgano de 
gobierno de los jueces apro-

bó con 4 votos en contra una 
enmienda a dicha propuesta. 
La norma del Gobierno abre 
la puerta al cambio de sexo 
en el registro sin necesidad 
de informes médicos a partir 
de los 12 años. Entre 12 y 
14 años se necesitará apro-
bación judicial; entre 14 y 
16, la asistencia de padres o 
tutores; y a partir de los 16 
no habrá limitación alguna.

El CGPJ, contra el cambio 
de sexo hasta los 18 años

JUSTICIA GÉNERO

IEI

Arte urbano en la sala La Gòtika  ■  El arte urbano del pintor 
y tatuador Albert Bonet se puede ver en la sala La Gòtika 
de l’IEI en la exposición Naturaleses exemplars. El objetivo 
es mostrar lo que representa en el arte el grafiti y el tatuaje.

CASA DE ARAGÓN

Sant Jordi en la Casa de Aragón  ■  El historiador y etnógrafo 
aragonés José Antonio Adell ofreció una conferencia en la 
Casa de Aragón de Lleida en relación con Sant Jordi y los 
40 años del estatuto de Autonomía de Aragón.
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l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc demà divendres dia 22, a les 10 del matí, a 
l’església parroquial Sant Agustí de la Bordeta (Lleida).

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Lleida, 21 d’abril del 2022

Les Avellanes instala la cuarta 
campana, elaborada en Os
Pesa 750 kilos y se llama Sant Marcel·lí Champagnat y repicará 
en verano || Coincide con la Trobada de Campaners de Os

PATRIMONIO RECUPERACIÓN

REDACCIÓN
❘ LES AVELLANES I SANTA LINYA ❘ El mo-
nasterio de les Avellanes, en 
la Noguera, ha instalado una 
nueva  campana, la cuarta, una 
actuación que se enmarca en el 
proyecto iniciado en 2010 para 
recuperar el patrimonio sonoro 
del campanario de la abadía. 
La campana lleva el nombre 
de Sant Marcel·lí Champagnat, 
fundador de la congregación 
de los hermanos Maristas, y es 
obra del maestro Abel Portilla. 
Es la única de las cuatro que se 
ha hecho íntegramente en Os 
de Balaguer, desde el molde 
hasta el último elemento, uti-
lizando métodos totalmente 
artesanales. Pesa 750 kilos, 
es de bronce y está montada 
en un soporte que se guardaba 
en la antigua carpintería del 
monasterio. En verano se hará 
el primer repique de esta nue-
va campana. La instalación se 
ha hecho coincidir con la 34 
edición de la Trobada de Cam-
paners de Os de Balaguer que 

se celebra este domingo. Los 
actos comenzarán a las 9 de 
la mañana con la recepción de 
los campaneros participantes 
y de 10 a 12 se hará la demos-
tración de toques. A las 12 se 
hará un repique especial a car-
go de los campaneros de Os. a 
las 14.30 se ha preparado una 

comida popular en el pabellón 
1 d’Octubre.

Por otra parte, otro proyecto 
de recuperación en el que tra-
baja el monasterio en colabo-
ración con la Diputación es la 
reproducción de las tumbas de 
los Condes de Urgell. Los ori-
ginales están en Nueva York.

ACN

El acto de bienvenida de la nueva campana al monasterio.

❘ MADRID ❘ El Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial 
pide elevar a 18 años la po-
sibilidad de cambiar de sexo 
en el registro sin aval judicial 
y endurece así la propuesta 
del ministerio de Igualdad, 
que en su anteproyecto de ley 
trans contempla que a partir 
de los 16 años no habría limi-
tación alguna. El órgano de 
gobierno de los jueces apro-

bó con 4 votos en contra una 
enmienda a dicha propuesta. 
La norma del Gobierno abre 
la puerta al cambio de sexo 
en el registro sin necesidad 
de informes médicos a partir 
de los 12 años. Entre 12 y 
14 años se necesitará apro-
bación judicial; entre 14 y 
16, la asistencia de padres o 
tutores; y a partir de los 16 
no habrá limitación alguna.

El CGPJ, contra el cambio 
de sexo hasta los 18 años

JUSTICIA GÉNERO

IEI

Arte urbano en la sala La Gòtika  ■  El arte urbano del pintor 
y tatuador Albert Bonet se puede ver en la sala La Gòtika 
de l’IEI en la exposición Naturaleses exemplars. El objetivo 
es mostrar lo que representa en el arte el grafiti y el tatuaje.

CASA DE ARAGÓN

Sant Jordi en la Casa de Aragón  ■  El historiador y etnógrafo 
aragonés José Antonio Adell ofreció una conferencia en la 
Casa de Aragón de Lleida en relación con Sant Jordi y los 
40 años del estatuto de Autonomía de Aragón.
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La campana "Sant Marcel·lí Champagnat" ja
llueix al campanar del Monestir de Les
Avellanes
En el marc de la 34a Trobada de Campaners d'Os de Balaguer, i dins del projecte "Que sonin
les campanes al monestir", el Monestir de Les Avellanes ha instal·lat la "Sant Marcel·lí
Champagnat", la quarta i última campana que s'instal·larà al campanar del monestir

És la campana “Sant Marcel·lí Champagnat”, la quarta i última campana que s’ha instal·lat al
campanar del Monestir de Les Avellanes. Després de ser beneïda, la campana ha iniciat la
pujada per ser instal·lada al campanar, uns treballs que han necessitat una grua de grans
dimensions.

La “Sant Marcel·lí Champagnat” és una obra del mestre campaner Abel Portilla, i és la única
campana que s’ha fet íntegrament a Os de Balaguer, des del motlle fins la fosa, a partir de
mètodes totalment artesanals.

A falta encara per concretar una data, durant l’estiu es durà a terme el primer repic de la
campana, posant valor en la recuperació d’aquest patrimoni cultural i sonor, una recuperació
que forma part del projecte “Que sonin les campanes al monestir”, impulsada l’any 2010 per la
comunitat Marista i l’Associació d’Amics del Monestir Les Avellanes.
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L'església del Monestir acull un concert en
benefici de Càritas Ucraïna
Músics d'arreu del món s'uneixen en un clam per la pau en un concert que tindrà lloc dissabte,
23 d'abril, diada de Sant Jordi, a les 20:30 h, a l'església del Monestir. L'entrada és lliure i serà
en benefici de Càritas Ucraïna per a desenvolupar els programes d’atenció a les persones i la
coordinació amb les Càritas dels països fronterers, principals receptors dels refugiats per la
guerra. L'organització és a càrrec de les entitats que formen part de Sant Cugat amb Pau Casals
i té el suport de l'Escola Fusió, TOT Sant Cugat, la Parròquia de Sant Pere d'Octavià i
l'Ajuntament de Sant Cugat.

Els músics que participaran són de primer nivell i estan encapçalats pel matrimoni format per
la violinista ucraïnesa Ala Voronkova i el pianista i director d'orquestra rus Guerassim
Voronkov. Estaran acompanyats d’Ana Häsler, Dengra Rafael, Olga Kobekina, Romina Krieger,
Andriy Marenich, Rosa Mateu, Kimiyo Nakako, David Piltyay Grande, Daria Piltyay, Sara Rojo,
Feodor Vaselov i Sergi Vicente que interpretaran, entre altres, obres de Bach, Chopin, Prokofief,
Paganini, Elgar, Falla, Sarasate, Morera, Strauss, Khachaturian i Lehar.

 

 

 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a
Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.
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Recepció institucional de Manresa a Azza
Karam, secretària general de Religions For
Peace - Regió7
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 Central.

Amb l’arribada de la professora Karam, la ciutat es comença a preparar pel Fòrum Internacional
d’Espiritualitat ‘Cruïlla de Camins’, que se celebrarà a Manresa el pròxim novembre, amb la
presència de més de 60 líders religiosos d’arreu del món, que abordaran el debat del canvi
climàtic des d’una òptica intergeneracional amb la voluntat d’establir les bases d’un “Pacte
Global Multireligiós i Multisectorial per al Desenvolupament de Ciutats Resilients, Sostenibles,
Segures i Inclusives Manresa 2022”.

De manera prèvia al Fòrum de novembre, s’han organitzat unes jornades preparatòries que es
faran aquest dijous i divendres, 21 i 22 d’abril, coincidint amb el Dia de la Terra. Dijous 21 es
farà una jornada de treball híbrida, combinant la presencialitat i la virtualitat dels seus
participants. Pel que fa al 22 d’abril, la jornada 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 Diàl eg Interreligiós de
Manresa.

A la tarda, es farà l’acte institucional a l’Espai Plana de l’Om, que comptarà amb la presència de
l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, de la directora general d’Afers Religiosos de la Generalitat de
Catalunya, Ivonne Griley Martinez, de Xavier Melloni Ribas, sj, i d’Azza Karam, que
pronunciarà una conferència 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 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.

Lideratge multireligiós

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.
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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.

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.
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Cristóbal dona suport a l’església de Sant
Francesc - Diari de Terrassa

JOSEP-MARIA FONT I GILLUÉ

No ha de passar desapercebut que fa pocs dies a Barcelona, a iniciativa del Grup
Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans i el suport de tretze entitats
catòliques, es va presentar la primera edició de la Tribuna Joan Carrera.

Es va presentar amb un dinar-col·loqui al qual van assistir més d’un centenar de persones
pertanyents a entitats cristianes de Catalunya, moderat per Laura Mor. La iniciativa, que es
repetirà, vol recollir i actualitzar les inquietuds i trajectòria del bisbe Joan Carrera, redactor del
document “Arrels cristianes de Catalunya”. Vol tractar i potenciar alhora les experiències de
diàleg, comunicació i participació social de cara a fer present el fet religiós a Catalunya.

El convidat era Cristóbal López Romero, salesià, arquebisbe de Rabat i cardenal elector. I qui és
aquest arquebisbe? Nascut el 1952 a Vélez-Rubio (Andalusia), als 12 anys entra al seminari. La
seva família emigra a Catalunya i ell creix al barri del Sant Crist de Badalona i a Castellar.
Estudia Periodisme a la UAB i Teologia al Seminari de Barcelona. El 1979 és ordenat prevere i
treballa onze anys als barris perifèrics de la Perona i a la Verneda. D’allà salta al Paraguai, on
viu 18 anys. Va ser provincial del seu ordre i després va viure 3 anys a Bolívia. Arriba al Marroc
el 2003, on descobreix la necessitat de ser pont i anar vencent prejudicis. “Combat les ‘fake
news’ que diuen que els musulmans volen envair Europa. Un grapat d’extremistes violents no
han d’esborrar l’acceptació de l’altre que té la majoria. Cal parlar menys dels musulmans i
parlar-hi més”, com “cal parlar menys dels immigrants i més amb els immigrants” i “cal parlar
menys de Déu i parlar més amb Déu”. El 2017 Francesc li confia l’arquebisbat de Rabat i el
2019 el fa cardenal. És un dels tres cardenals electors catalanoparlants.

Al Marroc, amb 37 milions d’habitants, hi ha 30.000 catòlics, el 0,08% de la població. Això que
podria ser un problema no ho és: el problema seria ser insignificants o no ser llum que il·lumini.
Allà han cedit set parròquies per al culte protestant. Amb ells comparteixen l’Institut Ecumènic de
Teologia; l’arquebisbe és un fervent defensor del diàleg interreligiós. També tenen dotze
escoles catòliques, on van 10.000 infants musulmans. Amb els musulmans, diu, compartim Déu,
la fe i la pregària. Diu que és possible parlar de la unitat des de la pluralitat. Hi ha un
nacionalisme sa, però també n’hi ha d’exacerbats que van contra la fraternitat. “Denuncia la
política migratòria d’Europa que, com Pilat, es renta les mans, fent que siguin els altres els que -
pagant-los- facin la feina bruta, i això és una vergonya, jo somio un món sense fronteres. Els
marroquins miren Tarifa des de Tànger i no comprenen per què no hi poden anar”. “Europa
tracta diferent els immigrants, segons si són europeus o africans, a qui posem tanques amb
concertines -que el president espanyol va treure d’Espanya per portar-les al Marroc- i recorda
que amb el conflicte sirià el govern espanyol va dir no després d’haver-se compromès a acollir-
ne 19.000, dos anys després en van ser només 2.500. “Amb Ucraïna n’han arribat 25.000
deixant fora de tot dubte que és possible una Europa que aculli tothom”. “És una vergonya que
Europa es protegeixi perquè vol conservar els seus privilegis”.

López va valorar la propera canonització de Charles de Foucauld com “un moment
d’extraordinària importància” perquè els cristians del Marroc el tenen com a referent. Més
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Francesc - Diari de Terrassa

JOSEP-MARIA FONT I GILLUÉ
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endavant parlarem d’aquest militar francès, convertit al cristianisme, fundador dels Germanets i
Germanetes de Jesús, que també va deixar la seva empremta a Terrassa amb una fraternitat
laica de nois i noies procedents de l’Escoltisme Catòlic.

Parla del Regne i no tant d’Església, com a estil de vida, que prioritza la pau, la justícia, la
llibertat, la vida, la veritat, l’amor. Un horitzó utòpic però mobilitzador. Un musulmà diria “fem un
món com Déu vol” i un agnòstic “fem un món on faci goig viure”. En qualsevol cas, l’hem de fer
entre tots. Diu que li interessa més l’alliberament que la teologia, el seu lema és “Casa meva és
el món, la meva família la humanitat” i diu que al segle XXII l’Església probablement som
minoria, més testimonial i que les dones ocuparan llocs de responsabilitat com, molt tímidament,
ja comença a passar. “L’Església piramidal amb el Papa al cap d’amunt passarà, l’Església és
circular i el centre és Crist no el Papa. Tots i cadascun dels cristians i no cristians tenim la
mateixa dignitat”. “Hem d’anunciar amb convicció la Bona Nova, sense complexos, sense
tancar-nos a les sagristies, la nostra força és la fe i l’esperança”. I afegeix: “Quan els capellans
siguin la meitat del que ho són ara, el laïcat prendrà la responsabilitat de moltes comunitats i
probablement les dones en portin el pes. Són més d’un 80% dels qui participem a l’Església,
potser fins i tot un 90%”.

Una alenada d’aire fresc que ha revifat i confirmat el desig d’una església més viva, desvetllada i
atenta al món, als signes dels temps, enmig de tant brogit i rivalitats intraeclesials vergonyants i
contràries a l’Evangeli de Jesús. Una empenta al catolicisme obert i acollidor del Concili Vaticà
II.

Cristóbal, sant llegendari el nom del qual prové del grec “Kristophorus”, vol dir portador de Crist,
fa honor al seu nom. Que visqui molts anys!
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La Diputació de 
Girona destina 
58.000 euros a 
estendre la fibra 
òptica a Urtx
REDACCIÓ. GIRONA

n La Diputació de Girona ha 
aprovat en el transcurs de la seva 
última sessió plenària dos projec-
tes de preparació de la infraes-
tructura per estendre el cable de 
fibra òptica de poblacions de la 
demarcació.  En aquest sentit, la 
Generalitat de Catalunya en farà 
després l’estesa del cable, segons 
ha remarcat l’òrgan provincial. Un 
dels projectes, que s’emmarca en 
línia amb les actuacions que la 
corporació està impulsant en els 
darrers anys, beneficiarà el muni-
cipi de Fontanals de Cerdanya. 
Així, la Diputació de Girona ha 
aprovat realitzar aquesta projecte 
en un tram de 392 metres a la car-
retear GIV-4033, des d’Urtx fins al 
Vilar d’Urtx, dins el terme muni-
cipal de Fontanals de Cerdanya. 
El projecte preveu un cost de 
58.760 euros. Des de la Diputació 
han remarcat que «la voluntat de 
la corporació és que, a curt termi-
ni, els 221 municipis gironins es-
tiguin connectats a la xarxa de fi-
bra òptica».

Llívia retira les canonades que hi 
havia al jaciment del Fòrum romà

n L’Ajuntament de Llívia i l’Insti-
tut Català d’Arqueologia Clàssica 
han renovat el conveni de col·la-
boració que permetrà continuar 
els treballs d’excavacions al Fò-
rum romà en una etapa que ha de 
suposar la plena consolidació del 
jaciment com un dels més impor-
tants del país i l’únic del Pirineu. 
Això ha de ser així perquè, segons 
han anunciat aquest dimecres els 
responsables municipals i els tèc-
nics en el projecte arqueològic, el 
consistori ha aconseguit final-
ment retirar les canonades i fils de 
les xarxes de gas i electricitat que 
creuaven el jaciment.  

Amb el terreny lliure de les ca-
nonades, els arqueòlegs i histori-
adors podran treballar amb plena 
llibertat per anar analitzant les di-
ferents capes de restes i, alhora, 
anar donant una visibilitat global 
a tot el conjunt que el farà més 
comprensible. Així ho han afirmat 
el director del programa Lulia Lí-
bica, Josep Guitart, i el director de 

l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica, Josep Maria Palet, en el 
transcurs d’un acte en el qual 
també han presentat un nou au-
diovisual que explicarà als visi-
tants de Llívia la importància del 

Fòrum. El vídeo, de tres minuts, 
servirà per promocionar a través 
de les xarxes i el mateix Museu 
Municipal, un Fòrum que passa 
per ser un dels més importants del 
país amb el d’Empúries. La nova 

campanya d’excavacions es farà 
en dues fases el mes de maig i des-
prés de l’estiu.  El Fòrum de Llívia 
va ser construït l’any 13 abans de 
Crist i es va utilitzar, amb diferents 
usos, fins l’època visigòtica.

u Amb les restes netes els arqueòlegs reimpulsen les excavacions per unificar tot el conjunt 
MIQUEL SPA. LLÍVIA

El jaciment del Fòrum partit en dues meitats pel pas de les xarxes de gas i electricitat AJ LLÍVIA

n L’Ajuntament de la Seu ha xifrat 
en una cinquantena les actuaci-
ons que ha fet durant el mes de 
març la brigada municipal per ar-
reglar desperfectes menors de la 
via pública. Així, segons ha comu-
nicat el consistori, la brigada ha 

fet, entre d’altres, actuacions els 
projectes de reparació d’escocells 
de la plaça de Soldevila i del pas-
seig del del Parc, l’arranjament 
dels forats al ferm del carrer Fra 
Andreu Capella, de l’avinguda de 
Guillem Graell i reparació d’un 
sot a la calçada entre el carrer Re-

gència d’Urgell i l’avinguda del Sa-
lòria, la reparació de la pilona i la 
vorera a l’avinguda Garriga i Mas-
só al Portal d’Andorra o el repàs de 
la pintura dels passos de vianants 
del carrer Bisbe Guitart, davant 
del nou CAP, i del passeig Joan 
Brudieu.

La brigada de la Seu porta a terme una 
cinquantena de reparacions al mes
REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL

El pas de vianants reparat del passeig Joan Brudieu AJ SEU
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El monestir de Sant Llorenç acull
l'exposició "El romànic en temps d'Oliba" |
NacióBerguedà
El monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà acull, des d'aquest 23 d'abril, l'exposició
itinerant "

El romànic del temps d'Oliba. Castells, esglésies i monestirs restaurats per la Diputació de
Barcelona

", que mostra, mitjançant documents gràfics, maquetes i peces originals, les característiques
arquitectòniques i funcionals dels

edificis romànics

intervinguts per la Diputació de Barcelona, exemplificats en els casos del monestir de Sant
Llorenç, el 

castell de Boixadors

 (l'Anoia) i l'

església de Santa Maria de Matadars

(el Bages), on també es podrà visitar la mostra en els pròxims mesos.

Des de fa més de cent anys, la Diputació ha salvaguardat i restaurat alguns dels edificis més
representatius del

romànic català

del temps d'Oliba (972-1046). En total, ha intervingut en

33 castells

,

135 esglésies

i

14 monestirs

romànics d'aquella època, que es concentren, majoritàriament, en les comarques barcelonines.
En la mostra, també s'explica el procés de restauració que hi ha efectuat el

Servei de Patrimoni Arquitectònic Local

, que s'encarrega de donar suport als ajuntaments en la protecció i valoració del seu patrimoni
arquitectònic, arqueològic i urbanístic, i que en garanteix la conservació per al gaudi de les
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generacions futures a través d'estudis previs, projectes i obres.

El monestir de Sant Llorenç és un dels grans conjunts monàstics catalans. Està situat
estratègicament prop de l'aiguabarreig dels rius

Bastareny

i 

Llobregat

, on, segles a venir, es va fundar el poble de

Guardiola de Berguedà

. Va ser protegit per la

casa comtal d'Oliba

des de mitjans del segle X i ell mateix, encara infant, va assistir a la consagració de la basílica
romànica del cenobi l'any 983. Ha estat restaurat en

dues fases

, entre els anys 1982-1988 i 1996-2008. En la primera es va recuperar l'alçada interior original
de les naus de l'església, l'espai de la cripta i el campanar. En la segona, l'espai original del
temple, les ales que restaven dempeus de l'antic claustre, l'antic hospital i la contemplació de
l'interior de l'església tal com es trobava al segle XV, amb la tribuna central.

Oliba va exercir de

noble, abat i bisbe de Vic
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produïdes a
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, al qual s'adscriuen castells, esglésies i monestirs construïts o reformats per iniciativa d'Oliba.
Aquests tipus d'edificis es van convertir en

elements vertebradors
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al-Àndalus

.

En l'acte de presentació, el diputat d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona,

Pere Pons

ha subratllat que ara, novament, l'exposició es pot visitar físicament després de l'aturada forçada
per la pandèmia de la Covid, i com "gràcies a l'inici d'aquesta itinerància, la ciutadania podrà
gaudir de la mostra directament al territori: primer a la comarca del Berguedà i més endavant a

l'Anoia

i

el Bages

". "Tornar a posar en marxa l'exposició és una gran satisfacció sobretot en indrets tan
emblemàtics com el monestir de Sant Llorenç, que acull la mostra i que ofereix activitats
culturals setmanals omplint de vida aquest espai singular, fins i tot estem treballant per poder
portar la mostra més enllà dels Pirineus en indrets que han tingut una relació estreta amb el
Romànic i l'

Abat Oliba

", ha afirmat Pons.

En aquesta línia Pons també ha volgut destacar "la feina que realitza la Diputació a través del
seu

Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL)

, que treballa per recuperar i conservar el patrimoni per les generacions futures, així com la
inversió que en fa la corporació, que destina anualment en actuacions al patrimoni gairebé 5
milions d'euros i que, enguany, ha aprovat el

Programa Sectorial de rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i jaciments
arqueològics locals

amb valors patrimonials a través del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023,
que  compta amb un pressupost de

15 milions d'euros

".

Per la seva banda, l'alcalde de Guardiola de Berguedà,

Josep Lara

ha agraït a la Diputació de Barcelona el suport rebut en la restauració del monestir de Sant
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Llorenç, ja que "grans projectes d'aquests tipus serien inviables sense el suport de la
corporació". Ha afegit que "per a Guardiola de Berguedà és un orgull acollir l'exposició en un
indret tan emblemàtic com el Monestir, que és sens dubte, la joia del

Romànic al Berguedà

".

Finalment, el comissari

Joan Closa

ha fet una explicació en detall de l'exposició i ha destacat la feina desenvolupada per l'SPAL al
llarg de tota la seva història, que es remunta a més d'un segle d'existència, alhora que ha
destacat els tres grans espais representats a la mostra que són: El Monestir de Sant Llorenç
prop Bagà, el castell de Boixadors i l'Església de Santa Maria de Matadars.
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La Catedral de Tarragona acolli-
rà el diumenge la celebració de 
la festa de la Divina Misericòr-
dia. La festivitat es duu a terme 
el primer diumenge després de 
la Pasqua de Resurrecció des de 
l’any 2000. Enguany, la celebra-
ció començarà a les 11 del matí, 
amb la Missa solemne de la 
Divina Misericòrdia que estarà 
presidida per l’Arquebisbe  Joan 
Planelles i Barnosell. A partir de 
tres quarts de 2 de la tarda, es 
farà Exposició del Santíssim Sa-
grament. A les 3 de la tarda, co-
neguda com l’hora de la Mise-
ricòrdia, ja que coincideix amb 
l’hora que, segons indiquen els 
Evangelis i la tradició cristiana, 

va morir Jesús a la creu, s’arri-
barà al punt àlgid de la festivi-
tat, amb el res de la Coroneta, la 
pregària característica d’aques-
ta advocació.

«La festa de la Divina Mise-
ricòrdia va ser instituïda per 
Joan Pau II per a tota l’Esglé-
sia a petició del mateix Jesús a 
Santa Faustina de Kowalska, 
el 30 d’abril del 2000, dia de la 
seva canonització», expliquen 
els seus promotors a la ciutat.  
Actualment, gaudeix de la in-
dulgència plenària, segons les 
disposicions de l’església, pel 
que fa a la confessió, la comunió 
i la pregària del Sant Pare.

Fa 21 anys que hi ha devoció 
a la Divina Misericòrdia a Tar-

ragona. Fins fa tres anys havia 
estat establerta a l’església de 
Sant Pere del Serrallo, però es 
va traslladar a l’església de Sant 
Antoni de Pàdua, a la Rambla 
Nova 105. D’aleshores ençà, 

aquest temple acull cada primer 
divendres de mes la celebració 
de la devoció i cada dia a les 6 
de la tarda, el res del Rosari i de 
la Coroneta de la Divina Mise-
ricòrdia i una hora més tard, el 

sagrament del perdó i de l’eu-
caristia.

Altres celebracions
Més enllà de la festivitat de diu-
menge, es duen a terme altres 
celebracions i trobades emmar-
cades en l’advocació a la Divi-
na Misericòrdia. El passat mes 
d’octubre Logronyo va acollir la 
XIII Trobada nacional, el lema 
de la qual va ser Misericordiosos 

en la oración i va anar a càrrec 
de Pedro Miret Giner, president 
de la Divina Misericòrdia a Va-
lència. Enguany, la festivitat co-
incideix amb el 75è aniversari 
de l’entronització de la Mare de 
Déu de Montserrat. La celebra-
ció es farà a les diòcesis de Ca-
talunya sota el lema Al voltant 

de Santa Maria amb els nostres 

bisbes. «Esteu tots convidats 
a gaudir d’aquesta gran festa 
juntament amb Maria, Mare de 
Déu que va acollir en les seves 
Puríssimes entranyes a la Mise-
ricòrdia encarnada», afegeixen 
els promotors de la festa.

RELIGIÓ

La Catedral celebra diumenge la 
festa de la Divina Misericòrdia
A les 11 s’oficiarà una missa solemne i a les 3 de la tarda es farà el res de la Coroneta

La monja polonesa 
Santa Faustina 
de Kowalska va 
promoure aquesta 
devoció

Josep M. Pena

L’Associació de Veïns de Parc 
Francolí s’ha mostrat molesta 
pel fet que, dos mesos després de 
l’anunci que el futur  Fòrum ju-
dicial de Tarragona es construi-
ria al seu barri ni l’Ajuntament 
ni el Departament de Justícia 
s’hagin posat en contacte amb 
ells, tal com havien demanat. 
Aquests veïns veuen amb bons 
ulls el projecte, però volen que 
les administracions els tinguin 
en compte i es queixen que els 
ignorin. 

Jordi Miguel, president de l’As-
sociació de Veïns de Parc Franco-
lí, ha indicat que «la Generalitat 
es nega a reconèixer que nosal-
tres som part implicada, i no te-
nen cap pressa a reunir-se amb 
la nostra entitat». Per aquesta 
raó, s’han proposat d’insistir fins 
que els representats del Departa-
ment de Justícia a Tarragona els 
rebin i els expliquin la situació. 

A començaments del passat 
mes de febrer la consellera de 
Justícia, Lourdes Ciuró, i l’alcal-
de, Pau Ricomà, van anunciar 
que el govern català s’havia de-
cidit a construir el Fòrum Judi-
cial al carrer Arquebisbe Pont i 
Gol, a Parc Francolí, descartant 
així l’edifici de la Tabacalera del 
qual també s’havia parlat. En 
aquell moment  es va precisar 
que enguany hi haurà el projec-
te acabat, que a mitjans de l’any 
vinent es licitaran les obres i que 
l’edifici pot estar acabat el 2026. 
El cost estimat és de 70 milions 

d’euros. No obstant això, després 
d’aquell anunci no s’ha produït 
cap moviment més que indiqui 
que aquest serà l’intent definitiu 
de dotar la ciutat de Tarragona 
amb els equipaments judicials 
que li manquen. 

El Fòrum Judicial ha d’hos-

tatjar l’Audiència Provincial de 
Tarragona i tots els òrgans judi-
cials, així com la fiscalia, fiscalia 
de menors, diferents col·legis 
professionals i els serveis territo-
rials de Justícia de la Generalitat. 
Aquests serveis ara són en vuit 
emplaçaments diferents i ocu-
pen 19.000 m2 i el departament 
destina anualment 1,2 milions 
d’euros en lloguers. 

Jordi Miguel ha dit també que 
«nosaltres ens vam prendre bé 
l’anunci. En la reunió que volem 

tenir no som la part enfadada, i 
per això penso que ho hauríem 
de fer aviat», indica. 

Miguel diferencia l’actitud del 
Departament, sempre distant, 
de la que manté amb ells l’Ajun-
tament, perquè «quan nosaltres 
ens hi adrecem, l’Ajuntament 
sempre ens contesta», afirma. 
Els motius del recel de l’entitat 
tenen a veure amb la construc-
ció, en el mateix carrer, del Cen-
tre Penitenciari Obert, i el fet que 
finalment no es faci el Fòrum. 

L’associació es va 
mostrar a favor del 
projecte, però li calen 
més detalls

URBANISME

Els veïns de Parc Francolí  volen 
concrecions sobre el Fòrum Judicial
L’entitat es queixa que la Generalitat no els hagi explicat el projecte ni el calendari d’actuacions

GERARD MARTÍ

Obres de construcció del Centre Penitenciari Obert, en una imarge d’arxiu. 

Redacció 

L’ansietat, l’estrès i la depressió 
motiven més del 80% de con-
sultes al Servei d’Atenció Psico-
lògica a l’Estudiant. de la URV. 
Per aquest motiu, ha engegat 
una enquesta per valorar les 
necessitats psicològiques dels 
estudiants i ha implementat un 
programa d’autoajuda en salut 
mental a la universitat.

La Universitat disposa del 
servei d’Atenció Psicològica a 
l’Estudiant, un servei d’asses-
sorament confidencial i gratuït 
per afavorir l’adaptació dels 
estudiants, facilitar l’estabilitat 
emocional, millorar el rendi-
ment acadèmic i assessorar 
sobre l’inici d’un tractament en 
cas necessari.

El nombre de casos atesos 
per aquest servei ha estat crei-
xent des que les professores 
del Departament de Psicologia, 
Fina Canals i Anna Huguet, van 
fer-se’n càrrec: el curs 2020-21 
van ser 102 persones (el 96%, 
estudiants, i el 4%, professo-
rat amb consultes sobre estu-
diants) i a març d’aquest curs 
21-22 ja són més de 100 les per-
sones que han tingut una con-
sulta amb les psicòlogues. Els 
factors que han motivat aquest 
increment de casos atesos són 
diversos: des de les necessitats 
derivades de la pandèmia fins 
a la normalització de l’atenció 
psicològica com a recurs per 
gestionar el malestar, però tam-

bé la recomanació del servei 
entre els mateixos estudiants. 
La gran majoria dels estudiants 
atesos, el 83,3%, demanen as-
sessorament per gestionar pro-
blemes emocionals, com ara 
l’ansietat, la depressió i l’estrès. 
No obstant això, el servei també 
ha detectat algunes problemà-
tiques menys freqüents, com 
ara possibles trastorns del neu-
rodesenvolupament, possibles 
trastorns de conducta alimen-
tària i possibles trastorns greus. 
Aquests darrers casos, o casos 
amb un cert nivell de comple-
xitat, són derivats als serveis de 
salut o socials que correspon-
gui. La resta són atesos des del 
servei d’Atenció Psicològica a 
l’Estudiant amb un seguiment 
de fins a tres consultes, inclo-
ent la primera, que serveix a 
Fina Canals i Anna Huguet per 
entendre les necessitats i la 
complexitat de cada cas.

No obstant això, «la neces-
sitat d’atenció psicològica és 
elevada i els recursos no poden 
abastar la demanda que tenim» 
explica Anna Huguet, co-co-
ordinadora del servei. Per això 
avaluaran la possibilitat d’enge-
gar un sistema que pugui cobrir 
les necessitats de més persones 
i millorar l’atenció psicològica 
de l’estudiantat de la Universi-
tat. És el cas deprogrames d’au-
toajuda que funcionen amb 
suport del psicòleg o psicòloga 
o grups d’ajuda mútua. 

Ansietat, estrés i 
depressió, casos més 
freqüents a la universitat 

UNIVERSITAT

El Servei d’Atenció Psicològica fa el tractament
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La Catedral de Tarragona acolli-
rà el diumenge la celebració de 
la festa de la Divina Misericòr-
dia. La festivitat es duu a terme 
el primer diumenge després de 
la Pasqua de Resurrecció des de 
l’any 2000. Enguany, la celebra-
ció començarà a les 11 del matí, 
amb la Missa solemne de la 
Divina Misericòrdia que estarà 
presidida per l’Arquebisbe  Joan 
Planelles i Barnosell. A partir de 
tres quarts de 2 de la tarda, es 
farà Exposició del Santíssim Sa-
grament. A les 3 de la tarda, co-
neguda com l’hora de la Mise-
ricòrdia, ja que coincideix amb 
l’hora que, segons indiquen els 
Evangelis i la tradició cristiana, 

va morir Jesús a la creu, s’arri-
barà al punt àlgid de la festivi-
tat, amb el res de la Coroneta, la 
pregària característica d’aques-
ta advocació.

«La festa de la Divina Mise-
ricòrdia va ser instituïda per 
Joan Pau II per a tota l’Esglé-
sia a petició del mateix Jesús a 
Santa Faustina de Kowalska, 
el 30 d’abril del 2000, dia de la 
seva canonització», expliquen 
els seus promotors a la ciutat.  
Actualment, gaudeix de la in-
dulgència plenària, segons les 
disposicions de l’església, pel 
que fa a la confessió, la comunió 
i la pregària del Sant Pare.

Fa 21 anys que hi ha devoció 
a la Divina Misericòrdia a Tar-

ragona. Fins fa tres anys havia 
estat establerta a l’església de 
Sant Pere del Serrallo, però es 
va traslladar a l’església de Sant 
Antoni de Pàdua, a la Rambla 
Nova 105. D’aleshores ençà, 

aquest temple acull cada primer 
divendres de mes la celebració 
de la devoció i cada dia a les 6 
de la tarda, el res del Rosari i de 
la Coroneta de la Divina Mise-
ricòrdia i una hora més tard, el 

sagrament del perdó i de l’eu-
caristia.

Altres celebracions
Més enllà de la festivitat de diu-
menge, es duen a terme altres 
celebracions i trobades emmar-
cades en l’advocació a la Divi-
na Misericòrdia. El passat mes 
d’octubre Logronyo va acollir la 
XIII Trobada nacional, el lema 
de la qual va ser Misericordiosos 

en la oración i va anar a càrrec 
de Pedro Miret Giner, president 
de la Divina Misericòrdia a Va-
lència. Enguany, la festivitat co-
incideix amb el 75è aniversari 
de l’entronització de la Mare de 
Déu de Montserrat. La celebra-
ció es farà a les diòcesis de Ca-
talunya sota el lema Al voltant 

de Santa Maria amb els nostres 

bisbes. «Esteu tots convidats 
a gaudir d’aquesta gran festa 
juntament amb Maria, Mare de 
Déu que va acollir en les seves 
Puríssimes entranyes a la Mise-
ricòrdia encarnada», afegeixen 
els promotors de la festa.
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pel fet que, dos mesos després de 
l’anunci que el futur  Fòrum ju-
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ria al seu barri ni l’Ajuntament 
ni el Departament de Justícia 
s’hagin posat en contacte amb 
ells, tal com havien demanat. 
Aquests veïns veuen amb bons 
ulls el projecte, però volen que 
les administracions els tinguin 
en compte i es queixen que els 
ignorin. 

Jordi Miguel, president de l’As-
sociació de Veïns de Parc Franco-
lí, ha indicat que «la Generalitat 
es nega a reconèixer que nosal-
tres som part implicada, i no te-
nen cap pressa a reunir-se amb 
la nostra entitat». Per aquesta 
raó, s’han proposat d’insistir fins 
que els representats del Departa-
ment de Justícia a Tarragona els 
rebin i els expliquin la situació. 

A començaments del passat 
mes de febrer la consellera de 
Justícia, Lourdes Ciuró, i l’alcal-
de, Pau Ricomà, van anunciar 
que el govern català s’havia de-
cidit a construir el Fòrum Judi-
cial al carrer Arquebisbe Pont i 
Gol, a Parc Francolí, descartant 
així l’edifici de la Tabacalera del 
qual també s’havia parlat. En 
aquell moment  es va precisar 
que enguany hi haurà el projec-
te acabat, que a mitjans de l’any 
vinent es licitaran les obres i que 
l’edifici pot estar acabat el 2026. 
El cost estimat és de 70 milions 

d’euros. No obstant això, després 
d’aquell anunci no s’ha produït 
cap moviment més que indiqui 
que aquest serà l’intent definitiu 
de dotar la ciutat de Tarragona 
amb els equipaments judicials 
que li manquen. 

El Fòrum Judicial ha d’hos-

tatjar l’Audiència Provincial de 
Tarragona i tots els òrgans judi-
cials, així com la fiscalia, fiscalia 
de menors, diferents col·legis 
professionals i els serveis territo-
rials de Justícia de la Generalitat. 
Aquests serveis ara són en vuit 
emplaçaments diferents i ocu-
pen 19.000 m2 i el departament 
destina anualment 1,2 milions 
d’euros en lloguers. 

Jordi Miguel ha dit també que 
«nosaltres ens vam prendre bé 
l’anunci. En la reunió que volem 

tenir no som la part enfadada, i 
per això penso que ho hauríem 
de fer aviat», indica. 

Miguel diferencia l’actitud del 
Departament, sempre distant, 
de la que manté amb ells l’Ajun-
tament, perquè «quan nosaltres 
ens hi adrecem, l’Ajuntament 
sempre ens contesta», afirma. 
Els motius del recel de l’entitat 
tenen a veure amb la construc-
ció, en el mateix carrer, del Cen-
tre Penitenciari Obert, i el fet que 
finalment no es faci el Fòrum. 

L’associació es va 
mostrar a favor del 
projecte, però li calen 
més detalls

URBANISME

Els veïns de Parc Francolí  volen 
concrecions sobre el Fòrum Judicial
L’entitat es queixa que la Generalitat no els hagi explicat el projecte ni el calendari d’actuacions

GERARD MARTÍ

Obres de construcció del Centre Penitenciari Obert, en una imarge d’arxiu. 

Redacció 

L’ansietat, l’estrès i la depressió 
motiven més del 80% de con-
sultes al Servei d’Atenció Psico-
lògica a l’Estudiant. de la URV. 
Per aquest motiu, ha engegat 
una enquesta per valorar les 
necessitats psicològiques dels 
estudiants i ha implementat un 
programa d’autoajuda en salut 
mental a la universitat.

La Universitat disposa del 
servei d’Atenció Psicològica a 
l’Estudiant, un servei d’asses-
sorament confidencial i gratuït 
per afavorir l’adaptació dels 
estudiants, facilitar l’estabilitat 
emocional, millorar el rendi-
ment acadèmic i assessorar 
sobre l’inici d’un tractament en 
cas necessari.

El nombre de casos atesos 
per aquest servei ha estat crei-
xent des que les professores 
del Departament de Psicologia, 
Fina Canals i Anna Huguet, van 
fer-se’n càrrec: el curs 2020-21 
van ser 102 persones (el 96%, 
estudiants, i el 4%, professo-
rat amb consultes sobre estu-
diants) i a març d’aquest curs 
21-22 ja són més de 100 les per-
sones que han tingut una con-
sulta amb les psicòlogues. Els 
factors que han motivat aquest 
increment de casos atesos són 
diversos: des de les necessitats 
derivades de la pandèmia fins 
a la normalització de l’atenció 
psicològica com a recurs per 
gestionar el malestar, però tam-

bé la recomanació del servei 
entre els mateixos estudiants. 
La gran majoria dels estudiants 
atesos, el 83,3%, demanen as-
sessorament per gestionar pro-
blemes emocionals, com ara 
l’ansietat, la depressió i l’estrès. 
No obstant això, el servei també 
ha detectat algunes problemà-
tiques menys freqüents, com 
ara possibles trastorns del neu-
rodesenvolupament, possibles 
trastorns de conducta alimen-
tària i possibles trastorns greus. 
Aquests darrers casos, o casos 
amb un cert nivell de comple-
xitat, són derivats als serveis de 
salut o socials que correspon-
gui. La resta són atesos des del 
servei d’Atenció Psicològica a 
l’Estudiant amb un seguiment 
de fins a tres consultes, inclo-
ent la primera, que serveix a 
Fina Canals i Anna Huguet per 
entendre les necessitats i la 
complexitat de cada cas.

No obstant això, «la neces-
sitat d’atenció psicològica és 
elevada i els recursos no poden 
abastar la demanda que tenim» 
explica Anna Huguet, co-co-
ordinadora del servei. Per això 
avaluaran la possibilitat d’enge-
gar un sistema que pugui cobrir 
les necessitats de més persones 
i millorar l’atenció psicològica 
de l’estudiantat de la Universi-
tat. És el cas deprogrames d’au-
toajuda que funcionen amb 
suport del psicòleg o psicòloga 
o grups d’ajuda mútua. 

Ansietat, estrés i 
depressió, casos més 
freqüents a la universitat 

UNIVERSITAT

El Servei d’Atenció Psicològica fa el tractament
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FUNERALS 
MANRESA 

CARLES LLUSSÀ RUIZ 
u Ha mort als 95 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, a l’es-
glésia parroquial de Crist Rei. 
JOSEP JUNYENT VILARRASA 
u Ha mort als 91 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, a l’ora-
tori de Mémora (c/ Lemmerz, 1-5). 

NAVÀS 
JOSEP BABIÀ SERRA 
u Ha mort als 89 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 10 del matí, a l’es-
glésia parroquial de la Sagrada Famí-
lia. 

SANT MARTÍ DE TORRUELLA 
CARME VILASECA SOLER 
u Ha mort als 91 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, a l’es-
glésia parroquial. 

IGUALADA 
DOLORS VALLS CAMPS 
u Ha mort als 100 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 10 del matí, a l’es-
glésia parroquial de la Sagrada Famí-
lia. 
JOSÉ ANTONIO VARÓN HARO 
u Ha mort als 77 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’ora-
tori de Funerària Anoia. 
n Regió7 obté les dades de defunci-
ons i funerals de les funeràries, i no 
es fa responsable dels errors que les 
empreses puguin cometre en trans-
metre noms o dates.  

EFEMÈRIDES 
 

-Tal dia com avui: 
-1898: el president dels Estats 
Units, William MacKinley, declara la 
guerra a Espanya. 
-1927: Benito Mussolini promulga la 
Carta de Treball, per la qual Itàlia es 
transforma en un Estat corporatiu. 
-1944: les dones aconsegueixen el 
dret al vot a França. 
-1967: cop d’Estat dels coronels a 
Grècia on militars liderats pel coro-
nel Papadópulos fan un cop d’Estat 
que suprimeix la Constitució i les lli-
bertats civils i polítiques i comença 
a la dictadura. 
-1981: el rocker nord-americà Bruce 
Springsteen, el Boss, actua per pri-
mera vegada a Espanya, en un únic 
concert celebrat a Barcelona. 
-1987: moren més de 150 persones 
després d’esclatar un cotxe bomba 
a Colombo, la capital de Sri Lanka, 
en un atemptat d’independentistes 
tàmils.

Els pianistes Adrià Perea i Sara Serrano inauguren 
el IX Cicle de Joves Talents Maria Vilardell Viñas

CULTURES

J. GRANDIA

u Organitzat per Joventuts Musicals de Moià es va encetar el IX Cicle de 
Joves Talents Maria Vilardell Viñas, que dóna oportunitat a músics que estan 
acabant la seva formació per tal que comencin a tenir accés als escenaris i 
circuïts concertístics, com a part essencial de la seva formació. Els pianistes 
Adrià Perea Giménez i Sara Serrano Mouronte dos alumnes d’Alba Ventura, 
catedràtica del Conservatori Superior del Liceu i directora de l’Acadèmia 
Marshall, foren els intèrprets d’aquest primer concert. El públic que quasi 
omplia l’Auditori Sant Josep de Moià va aplaudir cada interpretació, i al final, 
els dos músics junts van rebre una llarga ovació. –Jaume Grandia

Les caramelles tornen a la parròquia de la Sagrada Família i al santuari de la Salut de Viladordis

TRADICIÓ

ARXIU PARTICULAR ARXIU PARTICULAR

u Després del parèntesi obligat per la pandèmia, les caramelles van tornar per Setmana Santa a diversos municipis i parròquies de Manresa i de la 
comarca. En el cas de la capital del Bages, n’hi va haver 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. Tanmateix, va anar per molt poc que als espais tancats ja poguessin cantar sense la mascareta.

TRADICIÓ

ARXIU PARTICULAR

La Colla de Cantaires 
Petits de Navarcles omple 
els carrers de caramelles
u La Colla de Cantaires Petits de 
Navarcles no es va voler perdre l’oca-
sió de celebrar les tradicionals cara-
melles. Cada any, la colla comença el 
recorregut visitant a la residència 
d’avis, però enguany, amb les restricci-
ons per la pandèmia, no van poder 
actuar-hi. Per això, la colla va iniciar 
el seu recorregut actuant a la plaça de 
l’Església de Navarcles. Tot seguit, van 
recórrer els carrers del nucli antic del 
poble els quals van amenitzar amb les 
seves cançons. La colla també va can-
tar a la plaça de l’Ajuntament i va fina-
litzar la cantada a la plaça de Can 
Patoi.  

Dissabte, sortida en bicicleta gravel fins a Gaià 
organitzada per la Penya Ciclista Bonavista

n La Penya Ciclista Bonavista ha 
preparat per a dissabte, una sorti-
da en bicicleta gravel fins a Gaià. 
Serà un recorregut de 62 quilòme-
tres i amb un desnivell de 602 m. 
Els ciclistes esmorzaran a Gaià 
per agafar forces per a poder con-
tinuar la ruta fins a Manresa. Se 
sortirà, dissabte, a les 7.30 h del 
matí, de davant dels locals de la 

Penya Ciclista Bonavista, a la Font 
dels Capellans, octogonal 12.  

Qui estigui interessat, s’hi pot 
inscriure enviant un correu elec-
trònic, abans de dissabte a les 7 
del matí, amb nom i cognoms, a 
pcbonavista@hotmail.com per 
reservar lloc per a l’esmorzar 

També, es pot sol·licitar el re-
corregut de la ruta al mateix cor-
reu electrònic.

CICLISME

REDACCIÇO. MANRESA

Carme Vilaseca Soler 
Vídua de Pere Torras Prat 

Ha mort cristianament el dia 19 del corrent als 91 anys. 
E. P. D. 

Els seus fills, Domènec i M. Teresa, Jacinta i Pere; nets, Marc i Txell, Albert i Eli; besnetes, 
Aina i Laia, germanes polítiques, nebots, cosins i família tota, juntament amb la Conxi, 

preguen que la tingueu present en el record. 

El funeral se celebrarà avui dijous, a  les 11 del matí, a l’església de Sant Martí de Torroella, 
sortint del tanatori Àltima-Fontanova, c/ Bruc, 11-13. 

 
Manresa, 21 d’abril del 2022

ÀLTIMA-FONTANOVA
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FUNERALS 
MANRESA 

CARLES LLUSSÀ RUIZ 
u Ha mort als 95 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, a l’es-
glésia parroquial de Crist Rei. 
JOSEP JUNYENT VILARRASA 
u Ha mort als 91 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, a l’ora-
tori de Mémora (c/ Lemmerz, 1-5). 

NAVÀS 
JOSEP BABIÀ SERRA 
u Ha mort als 89 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 10 del matí, a l’es-
glésia parroquial de la Sagrada Famí-
lia. 

SANT MARTÍ DE TORRUELLA 
CARME VILASECA SOLER 
u Ha mort als 91 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, a l’es-
glésia parroquial. 

IGUALADA 
DOLORS VALLS CAMPS 
u Ha mort als 100 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 10 del matí, a l’es-
glésia parroquial de la Sagrada Famí-
lia. 
JOSÉ ANTONIO VARÓN HARO 
u Ha mort als 77 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’ora-
tori de Funerària Anoia. 
n Regió7 obté les dades de defunci-
ons i funerals de les funeràries, i no 
es fa responsable dels errors que les 
empreses puguin cometre en trans-
metre noms o dates.  

EFEMÈRIDES 
 

-Tal dia com avui: 
-1898: el president dels Estats 
Units, William MacKinley, declara la 
guerra a Espanya. 
-1927: Benito Mussolini promulga la 
Carta de Treball, per la qual Itàlia es 
transforma en un Estat corporatiu. 
-1944: les dones aconsegueixen el 
dret al vot a França. 
-1967: cop d’Estat dels coronels a 
Grècia on militars liderats pel coro-
nel Papadópulos fan un cop d’Estat 
que suprimeix la Constitució i les lli-
bertats civils i polítiques i comença 
a la dictadura. 
-1981: el rocker nord-americà Bruce 
Springsteen, el Boss, actua per pri-
mera vegada a Espanya, en un únic 
concert celebrat a Barcelona. 
-1987: moren més de 150 persones 
després d’esclatar un cotxe bomba 
a Colombo, la capital de Sri Lanka, 
en un atemptat d’independentistes 
tàmils.

Els pianistes Adrià Perea i Sara Serrano inauguren 
el IX Cicle de Joves Talents Maria Vilardell Viñas

CULTURES

J. GRANDIA

u Organitzat per Joventuts Musicals de Moià es va encetar el IX Cicle de 
Joves Talents Maria Vilardell Viñas, que dóna oportunitat a músics que estan 
acabant la seva formació per tal que comencin a tenir accés als escenaris i 
circuïts concertístics, com a part essencial de la seva formació. Els pianistes 
Adrià Perea Giménez i Sara Serrano Mouronte dos alumnes d’Alba Ventura, 
catedràtica del Conservatori Superior del Liceu i directora de l’Acadèmia 
Marshall, foren els intèrprets d’aquest primer concert. El públic que quasi 
omplia l’Auditori Sant Josep de Moià va aplaudir cada interpretació, i al final, 
els dos músics junts van rebre una llarga ovació. –Jaume Grandia

Les caramelles tornen a la parròquia de la Sagrada Família i al santuari de la Salut de Viladordis

TRADICIÓ

ARXIU PARTICULAR ARXIU PARTICULAR

u Després del parèntesi obligat per la pandèmia, les caramelles van tornar per Setmana Santa a diversos municipis i parròquies de Manresa i de la 
comarca. En el cas de la capital del Bages, n’hi va haver 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. Tanmateix, va anar per molt poc que als espais tancats ja poguessin cantar sense la mascareta.

TRADICIÓ

ARXIU PARTICULAR

La Colla de Cantaires 
Petits de Navarcles omple 
els carrers de caramelles
u La Colla de Cantaires Petits de 
Navarcles no es va voler perdre l’oca-
sió de celebrar les tradicionals cara-
melles. Cada any, la colla comença el 
recorregut visitant a la residència 
d’avis, però enguany, amb les restricci-
ons per la pandèmia, no van poder 
actuar-hi. Per això, la colla va iniciar 
el seu recorregut actuant a la plaça de 
l’Església de Navarcles. Tot seguit, van 
recórrer els carrers del nucli antic del 
poble els quals van amenitzar amb les 
seves cançons. La colla també va can-
tar a la plaça de l’Ajuntament i va fina-
litzar la cantada a la plaça de Can 
Patoi.  

Dissabte, sortida en bicicleta gravel fins a Gaià 
organitzada per la Penya Ciclista Bonavista

n La Penya Ciclista Bonavista ha 
preparat per a dissabte, una sorti-
da en bicicleta gravel fins a Gaià. 
Serà un recorregut de 62 quilòme-
tres i amb un desnivell de 602 m. 
Els ciclistes esmorzaran a Gaià 
per agafar forces per a poder con-
tinuar la ruta fins a Manresa. Se 
sortirà, dissabte, a les 7.30 h del 
matí, de davant dels locals de la 

Penya Ciclista Bonavista, a la Font 
dels Capellans, octogonal 12.  

Qui estigui interessat, s’hi pot 
inscriure enviant un correu elec-
trònic, abans de dissabte a les 7 
del matí, amb nom i cognoms, a 
pcbonavista@hotmail.com per 
reservar lloc per a l’esmorzar 

També, es pot sol·licitar el re-
corregut de la ruta al mateix cor-
reu electrònic.

CICLISME

REDACCIÇO. MANRESA

Carme Vilaseca Soler 
Vídua de Pere Torras Prat 

Ha mort cristianament el dia 19 del corrent als 91 anys. 
E. P. D. 

Els seus fills, Domènec i M. Teresa, Jacinta i Pere; nets, Marc i Txell, Albert i Eli; besnetes, 
Aina i Laia, germanes polítiques, nebots, cosins i família tota, juntament amb la Conxi, 

preguen que la tingueu present en el record. 

El funeral se celebrarà avui dijous, a  les 11 del matí, a l’església de Sant Martí de Torroella, 
sortint del tanatori Àltima-Fontanova, c/ Bruc, 11-13. 

 
Manresa, 21 d’abril del 2022

ÀLTIMA-FONTANOVA
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Castelldans inaugura demà 

‘L’Esbarjo’, el reformat centre 

de serveis per a la gent gran
S’ha millorat la instal·lació elèctrica i la teulada

Castelldans inaugurarà 
demà, a partir de les 18.00 
hores, ‘L’Esbarjo’, el nou 
centre de serveis per a la 
gent gran, amb la presència 
de la consellera de Drets 
Socials de la Generalitat de 
Catalunya, Violant Cervera.

Castelldans
REDACCIÓ

La remodelació de l’antiga llar de 
jubilats, que està subvenciona-

da pel PUOSC en gairebé 90.000 
euros, també ha comptat amb la 
col·laboració de La Fundació la 

Caixa, que han donat el mobilia-

ri de cuina; i de la CaixaViva Caja 

Rural, que ha subvencionat la res-

ta del mobiliari.
Entre altres reformes, s’ha ins-

tal·lat un ascensor i dos banys 

adaptats, aire condicionat i cale-

facció, i s’ha reformat la instal·la-

FOTO: Aj. Castelldans / El centre comptarà amb diferents espais

ció elèctrica i la teulada. L’esbarjo 

comptarà amb un dispensari mul-

tiservei, una sala gran per con-

ferències i gimnàstica i, a la plan-

ta baixa, una sala d’esbarjo amb 

diferents espais, amb TV, sala de 

lectura i jocs de taula,  i billar. El 
centre es destinarà principalment 
a les activitats programades per 
l’EMPIC, la plataforma de Serveis 

de Proximitat a la Gent Gran de 

les Garrigues.

Mollerussa va donar ahir el tret 
de sortida a les Festes de Sant 
Isidori en honor al seu patró 
amb el pregó d’Albert Domingo 
Melgosa, conseller delegat de 
l’empresa tecnològica Nextret 
i fill de Mollerussa, el qual va 
assegurar que “falta i faltarà ta-

lent” per afrontar els reptes de 

futur. Els actes van seguir amb 
una conferència al Centre Cul-

tural organitzada per la parrò-

quia de Sant Jaume sota el títol 
Creure en Jesucrist en una socie-

tat plural. Un dels actes centrals 
destacats serà l’entrega del 34è 
premi de Novel·la Breu, que tin-

drà lloc divendres Les festes con-

tinuaran fins diumenge, quan 
clouran amb la 23a Trobada de 
Puntaires en la qual participaran 
un total de 400 persones.

Mollerussa inicia les Festes 
de Sant Isidori, amb actes 
culturals fins diumenge

FOTO: Aj. Mollerussa / El pregó de festes va ser l’acte inaugural
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L’Ajuntament de Rosselló va fer  
dimarts treballs de neteja i sa-

nejament a les 27 illes de conte-

nidors de la brossa del municipi 

per millorar-ne les condicions hi-
gièniques. L’Ajuntament realitza 
aquesta desinfecció dos cops a 

l’any i complementa les tasques 

de neteja que duu a terme el 

Consell Comarcal del Segrià.

Rosselló saneja i 
neteja les 27 illes 
de contenidors 
de la brossa

FOTO: Aj. Rosselló / Operaris duent a terme les tasques de neteja

La demarcació de Lleida acollirà 18 camps 

de treball d’estiu per a joves de 14 a 29 anys

JARC reclama controls diaris per evitar 
l’entrada de la Pesta Porcina Africana

La Direcció General de Joventut obre avui al migdia les preinscrip-

cions per a 1.272 places per a 65 camps de treball d’estiu per a joves 
de 14 a 29 anys. L’oferta augmenta en 160 places respecte a l’estiu 
passat, amb cinc camps de treball més. Per àmbits territorials, 18 
camps de treball es faran a la demarcació de Lleida.

JARC reclama més controls de benestar animal en els transports per 
tal de prevenir l’entrada a l’Estat de la Pesta Porcina Africana (PPA), ja 
que considera que els d’ara són “absolutament insuficient”. L’entitat 
agrària assegura que l’any passat només se’n van fer 48 tot i els 1.800 
camions de garrins que van entrar per la Jonquera.

L’Ajuntament de Tàrrega organit-
za una nova edició de les càpsu-

les formatives adreçades a les 
empreses i establiments comer-

cials del territori. En aquests ta-

llers, anomenats Dimarts empre-

nedors, s’incideix en fomentar la 

creativitat i la innovació dels ne-

gocis amb l’objectiu de millorar 
l’experiència dels seus clients. En 
aquest sentit, s’han programat 
tres sessions formatives, que en-

guany es tornaran a celebrar en 
format presencial al Centre d’Em-

preses Innovadores situat a Cal 

Trepat. Ara bé, també s’ofereix 
la possibilitat de seguir els tallers 
per internet a través de la plata-

forma Zoom.
La primera de les formacions 

es desenvoluparà els dimarts 26 
d’abril i 3 de maig, duu per títol 
Customer experience’: claus per 

dissenyar i millorar l’experièn-

cia del client a la teva empre-

sa i aconseguir un wow i anirà a 

càrrec de la professora de Turis-

me i coordinadora del Grau de 

Turisme de la Universitat de Llei-

da, Natàlia Daries.
La seguirà el taller Botigues 

que enamoren. Reimpulsar el co-

merç local. Emociona el teu client, 

que tindrà lloc els dies 10 i 17 de 
maig amb Paloma Guerra, tècnica 
en vendes, visual merchandising i 
estilisme comercial. Les sessions 
tindran lloc de 15.00 a 17.00 ho-

res. Les persones que estiguin 
interessades a prendre-hi part 
poden inscriure-s’hi en aquest 
enllaç: https://forms.gle/whpi-
p5ErfUYQWT1eA.

Tàrrega organitza tres tallers 
de creativitat i innovació per 
a empreses i comerços locals
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Castelldans inaugura demà 

‘L’Esbarjo’, el reformat centre 

de serveis per a la gent gran
S’ha millorat la instal·lació elèctrica i la teulada

Castelldans inaugurarà 
demà, a partir de les 18.00 
hores, ‘L’Esbarjo’, el nou 
centre de serveis per a la 
gent gran, amb la presència 
de la consellera de Drets 
Socials de la Generalitat de 
Catalunya, Violant Cervera.

Castelldans
REDACCIÓ

La remodelació de l’antiga llar de 
jubilats, que està subvenciona-

da pel PUOSC en gairebé 90.000 
euros, també ha comptat amb la 
col·laboració de La Fundació la 

Caixa, que han donat el mobilia-

ri de cuina; i de la CaixaViva Caja 

Rural, que ha subvencionat la res-

ta del mobiliari.
Entre altres reformes, s’ha ins-

tal·lat un ascensor i dos banys 

adaptats, aire condicionat i cale-

facció, i s’ha reformat la instal·la-

FOTO: Aj. Castelldans / El centre comptarà amb diferents espais

ció elèctrica i la teulada. L’esbarjo 

comptarà amb un dispensari mul-

tiservei, una sala gran per con-

ferències i gimnàstica i, a la plan-

ta baixa, una sala d’esbarjo amb 

diferents espais, amb TV, sala de 

lectura i jocs de taula,  i billar. El 
centre es destinarà principalment 
a les activitats programades per 
l’EMPIC, la plataforma de Serveis 

de Proximitat a la Gent Gran de 

les Garrigues.

Mollerussa va donar ahir el tret 
de sortida a les Festes de Sant 
Isidori en honor al seu patró 
amb el pregó d’Albert Domingo 
Melgosa, conseller delegat de 
l’empresa tecnològica Nextret 
i fill de Mollerussa, el qual va 
assegurar que “falta i faltarà ta-

lent” per afrontar els reptes de 

futur. Els actes van seguir amb 
una conferència al Centre Cul-

tural organitzada per la parrò-

quia de Sant Jaume sota el títol 
Creure en Jesucrist en una socie-

tat plural. Un dels actes centrals 
destacats serà l’entrega del 34è 
premi de Novel·la Breu, que tin-

drà lloc divendres Les festes con-

tinuaran fins diumenge, quan 
clouran amb la 23a Trobada de 
Puntaires en la qual participaran 
un total de 400 persones.

Mollerussa inicia les Festes 
de Sant Isidori, amb actes 
culturals fins diumenge

FOTO: Aj. Mollerussa / El pregó de festes va ser l’acte inaugural
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L’Ajuntament de Rosselló va fer  
dimarts treballs de neteja i sa-

nejament a les 27 illes de conte-

nidors de la brossa del municipi 

per millorar-ne les condicions hi-
gièniques. L’Ajuntament realitza 
aquesta desinfecció dos cops a 

l’any i complementa les tasques 

de neteja que duu a terme el 

Consell Comarcal del Segrià.

Rosselló saneja i 
neteja les 27 illes 
de contenidors 
de la brossa

FOTO: Aj. Rosselló / Operaris duent a terme les tasques de neteja

La demarcació de Lleida acollirà 18 camps 

de treball d’estiu per a joves de 14 a 29 anys

JARC reclama controls diaris per evitar 
l’entrada de la Pesta Porcina Africana

La Direcció General de Joventut obre avui al migdia les preinscrip-

cions per a 1.272 places per a 65 camps de treball d’estiu per a joves 
de 14 a 29 anys. L’oferta augmenta en 160 places respecte a l’estiu 
passat, amb cinc camps de treball més. Per àmbits territorials, 18 
camps de treball es faran a la demarcació de Lleida.

JARC reclama més controls de benestar animal en els transports per 
tal de prevenir l’entrada a l’Estat de la Pesta Porcina Africana (PPA), ja 
que considera que els d’ara són “absolutament insuficient”. L’entitat 
agrària assegura que l’any passat només se’n van fer 48 tot i els 1.800 
camions de garrins que van entrar per la Jonquera.

L’Ajuntament de Tàrrega organit-
za una nova edició de les càpsu-

les formatives adreçades a les 
empreses i establiments comer-

cials del territori. En aquests ta-

llers, anomenats Dimarts empre-

nedors, s’incideix en fomentar la 

creativitat i la innovació dels ne-

gocis amb l’objectiu de millorar 
l’experiència dels seus clients. En 
aquest sentit, s’han programat 
tres sessions formatives, que en-

guany es tornaran a celebrar en 
format presencial al Centre d’Em-

preses Innovadores situat a Cal 

Trepat. Ara bé, també s’ofereix 
la possibilitat de seguir els tallers 
per internet a través de la plata-

forma Zoom.
La primera de les formacions 

es desenvoluparà els dimarts 26 
d’abril i 3 de maig, duu per títol 
Customer experience’: claus per 

dissenyar i millorar l’experièn-

cia del client a la teva empre-

sa i aconseguir un wow i anirà a 

càrrec de la professora de Turis-

me i coordinadora del Grau de 

Turisme de la Universitat de Llei-

da, Natàlia Daries.
La seguirà el taller Botigues 

que enamoren. Reimpulsar el co-

merç local. Emociona el teu client, 

que tindrà lloc els dies 10 i 17 de 
maig amb Paloma Guerra, tècnica 
en vendes, visual merchandising i 
estilisme comercial. Les sessions 
tindran lloc de 15.00 a 17.00 ho-

res. Les persones que estiguin 
interessades a prendre-hi part 
poden inscriure-s’hi en aquest 
enllaç: https://forms.gle/whpi-
p5ErfUYQWT1eA.

Tàrrega organitza tres tallers 
de creativitat i innovació per 
a empreses i comerços locals

FOTO: Aj. Tàrrega / Imatge d’arxiu d’una edició passada
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El diumenge 1 de maig se ce-
lebrarà el primer Aplec de la 
Sardana de Bellcaire d’Urgell. 
La trobada sardanista tindrà 
com a seu el camp municipal 
d’esports i comptarà amb la 
cobla Vents de Riella d’Agra-
munt en la interpretació de les 
sardanes.

El programa de l’aplec ar-
rancarà a 2/4 de 6 de la tarda 
amb la primera de les ballades 
de sardanes que de forma esca-
lonada se celebraran al llarg de 
la tarda i vespre. Als volts de 
2/4 de 8 del vespre, l’organit-
zació oferirà un berenar sopar 
a totes i tots els assistents que 
desitgin participa-hi i hagin 
reservat el tiquet. En el trans-
curs del sopar se celebrarà un 
sorteig de lots de productes. 
Seguidament, es reprendrà 
la ballada amb el concurs de 

colles improvisades i la pre-
sentació en pista de les colles 
participants amb un galop de 
lluïment. Una sardana de ger-
manor clourà aquesta primera 
edició de l’Aplec de Bellcaire.

La trobada sardanista és una 
de les novetats presentades 
per la Coordinadora d’Aplecs 

a principis d’any i conjunta-
ment amb l’Aplec de Ponts, que 
celebrarà també la seva prime-
ra edició el 20 d’agost, com el 
recuperat Aplec de les Fran-
queses de Balaguer al maig. En 
total se sumen vint-i-un aplecs 
de la sardana a la demarcació 
de Lleida.

Els cursos i tallers organit-
zats pel Saltem i Ballem, 
branca de l’ensenyament 

de la sardana de la Federació 
Sardanista de les Comarques 
de Lleida, clouran amb una 
gran trobada el pròxim dis-
sabte 30 d’abril a la ciutat de 
Balaguer.

La trobada escolar, que ar-
riba a la trentena edició, s’ini-
ciarà a partir de 2/4 de 6 de 
la tarda a la plaça dels Països 
Catalans, al costat de l’estació 
d’autobusos de la capital de la 
Noguera. 

El programa començarà 
amb les inscripcions de les 
escoles i grups participants. 
Seguidament, se celebrarà la 
primera part de l’espectacle 
Gira i gira, a càrrec del Grup 
Pocasol3. A continuació els 
alumnes es presentaran amb 
un galop de lluïment i demos-
traran les seves habilitats sar-
danistes ballant la sardana 
Amb aire festiu del composi-
tor Marí de Joan i interpretada 
per la Bellpuig Cobla.

A continuació, el paer en 
cap de Balaguer i altres autori-
tats dirigiran unes paraules als 
participants de la trobada sar-
danista i es procedirà al lliu-
rament dels obsequis i records 
a les escoles. La segona part 
de la trobada començarà amb 

La galop de Balaguer, dansa 
recuperada i que els alumnes 
han après a les escoles a través 
dels monitors. Seguirà la sego-
na part de l’espectacle Gira i 
gira i ballaran la sardana de 
germanor Engaxa!, del músic 
Albert Palau.

La trobada finalitzarà amb 
el repartiment de berenar per 
a totes i tots els nens i nenes 
participants. En aquesta ac-
tivitat sardanista s’espera la 
participació dels alumnes de 

les escoles de Balaguer que 
han participat dels tallers 
de sardanes i altres escolars 
provinents d’altres comarques 
lleidatanes.

Els principals objectius dels 
cursos i tallers del Saltem i 
Ballem són donar a conèixer 
i valorar la dansa i la música 
de la sardana com a una de 
les expressions de la cultura 
popular catalana, aprendre 
el punteig de la sardana i el 
galop i conèixer la cobla i els 

instruments que la formen, 
fomentar la participació en 
diferents manifestacions sar-
danistes i participar en activi-
tats lúdiques al voltant de la 
sardana i la cultura popular 
que tinguin lloc a l’escola, a 
la mateixa població o comar-
ques per dinamitzar la cultura 
catalana, entre altres.

El Saltem i Ballem al llarg 
dels més de trenta anys d’ex-
periència, en col·laboració 
amb altres entitats, grups o 

persones, disposa de recursos 
que estan a la disposició de 
monitors/es, mestres, escoles 
o agrupacions sardanistes per 
donar-los a conèixer. 

La Trobada Intercomarcal 
està organitzada pel Saltem i 
Ballem, la paeria de Balaguer, 
l’Associació Balaguer Capital 
de la Sardana 2022 i el suport 
de la Federació Sardanista de 
les Comarques de Lleida i la 
Confederació Sardanista de 
Catalunya.

Trobada intercomarcal escolar  
del Saltem i Ballem
Els alumnes del certamen demostraran el que han après en els tallers de sardanes 

MARC ROVIRA

Imatge d’arxiu de la trobada de Saltem i Ballem a Cervera l’any 2017.

AGENDA
23 d’abril Bellvís. 6 de la tar-
da. Ballada de sardanes. Plaça 
Catalunya. Cobla Vents de Riella.

23 d’abril Lleida. Ballada de 
sardanes. Rambla Ferran. Bell-
puig Cobla.

23 d’abril Alpicat. 7 de la tar-
da. Ballada de sardanes. Plaça 
dels Països Catalans. Cobla 
Tàrrega.

24 d’abril Arbeca. 7 de la tar-
da. Ballada de sardanes. Centre 
Cultural. So digital.

27 d’abril Mollerussa. 7 de la 
tarda. Ballada de sardanes. Ma-
re de Déu de Montserrat. Plaça 
de l’Ajuntament. Cobla Jovení-
vola d’Agramunt.

1 de maig Bellcaire d’Urgell. 
2/4 de 6 de la tarda. Aplec de 
la Sardana. Camp Municipal 
d’Esports. Cobla Vents de Riella. 
Consulteu programa.

Consulteu dates i horaris a la pàgina 
web de la federació:   

www.sardalleida.cat

La festa de la Mare de 
Déu de Montserrat
La plaça de l’Ajuntament 
de Mollerussa es tronarà a 
omplir de música i dansaires 
sardanistes el pròxim dime-
cres 27 d’abril en una ballada 
de sardanes amb motiu de la 
celebració de la Diada de la 
Mare de Déu de Montserrat.

Els actes s’iniciaran a 2/4 
de 7 de la tarda amb la tradi-
cional ofrena floral a la imat-
ge de la Moreneta a l’interi-
or del temple parroquial de 
Sant Jaume de Mollerussa, 
benedicció de les ofrenes i la 
interpretació del Virolai per 
part de la cobla Jovenívola 
d’Agramunt. Seguidament, 
i amb la mateixa cobla agra-
muntina, es donarà pas a la 
ballada de sardanes a la plaça 
de l’Ajuntament. Una ballada 
amb un ampli i variat reper-
tori de sardanes.

L’Agrupació Sardanista de 
Mollerussa organitza des de 
l’any 1969 l’ofrena al temple 
parroquial de Sant Jaume a 
la imatge de la Mare de Déu 
de Montserrat i la posterior 
ballada de sardanes a la plaça 

de l’Ajuntament de la mateixa 
localitat. 

La imatge va ser esculpida 
per l’escultor Matí Sabé l’any 
1961 per encàrrec de l’Agru-
pació Sardanista i subscripció 
popular.

NOVETAT DE L’AGENDA D’APLECS L’AGRUPACIÓ RECUPERA L’OFRENA FLORAL 
ARXIU FLAMA CATALANA

El debut de la colla sardanista el 1971.

Primer Aplec de 
la Sardana de 
Bellcaire d’Urgell

TRADICIÓ

L’Agrupació Sardanista de 

Mollerussa organitza des 

de l’any 1969 l’ofrena al 

temple de Sant Jaume
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El diumenge 1 de maig se ce-
lebrarà el primer Aplec de la 
Sardana de Bellcaire d’Urgell. 
La trobada sardanista tindrà 
com a seu el camp municipal 
d’esports i comptarà amb la 
cobla Vents de Riella d’Agra-
munt en la interpretació de les 
sardanes.

El programa de l’aplec ar-
rancarà a 2/4 de 6 de la tarda 
amb la primera de les ballades 
de sardanes que de forma esca-
lonada se celebraran al llarg de 
la tarda i vespre. Als volts de 
2/4 de 8 del vespre, l’organit-
zació oferirà un berenar sopar 
a totes i tots els assistents que 
desitgin participa-hi i hagin 
reservat el tiquet. En el trans-
curs del sopar se celebrarà un 
sorteig de lots de productes. 
Seguidament, es reprendrà 
la ballada amb el concurs de 

colles improvisades i la pre-
sentació en pista de les colles 
participants amb un galop de 
lluïment. Una sardana de ger-
manor clourà aquesta primera 
edició de l’Aplec de Bellcaire.

La trobada sardanista és una 
de les novetats presentades 
per la Coordinadora d’Aplecs 

a principis d’any i conjunta-
ment amb l’Aplec de Ponts, que 
celebrarà també la seva prime-
ra edició el 20 d’agost, com el 
recuperat Aplec de les Fran-
queses de Balaguer al maig. En 
total se sumen vint-i-un aplecs 
de la sardana a la demarcació 
de Lleida.

Els cursos i tallers organit-
zats pel Saltem i Ballem, 
branca de l’ensenyament 

de la sardana de la Federació 
Sardanista de les Comarques 
de Lleida, clouran amb una 
gran trobada el pròxim dis-
sabte 30 d’abril a la ciutat de 
Balaguer.

La trobada escolar, que ar-
riba a la trentena edició, s’ini-
ciarà a partir de 2/4 de 6 de 
la tarda a la plaça dels Països 
Catalans, al costat de l’estació 
d’autobusos de la capital de la 
Noguera. 

El programa començarà 
amb les inscripcions de les 
escoles i grups participants. 
Seguidament, se celebrarà la 
primera part de l’espectacle 
Gira i gira, a càrrec del Grup 
Pocasol3. A continuació els 
alumnes es presentaran amb 
un galop de lluïment i demos-
traran les seves habilitats sar-
danistes ballant la sardana 
Amb aire festiu del composi-
tor Marí de Joan i interpretada 
per la Bellpuig Cobla.

A continuació, el paer en 
cap de Balaguer i altres autori-
tats dirigiran unes paraules als 
participants de la trobada sar-
danista i es procedirà al lliu-
rament dels obsequis i records 
a les escoles. La segona part 
de la trobada començarà amb 

La galop de Balaguer, dansa 
recuperada i que els alumnes 
han après a les escoles a través 
dels monitors. Seguirà la sego-
na part de l’espectacle Gira i 
gira i ballaran la sardana de 
germanor Engaxa!, del músic 
Albert Palau.

La trobada finalitzarà amb 
el repartiment de berenar per 
a totes i tots els nens i nenes 
participants. En aquesta ac-
tivitat sardanista s’espera la 
participació dels alumnes de 

les escoles de Balaguer que 
han participat dels tallers 
de sardanes i altres escolars 
provinents d’altres comarques 
lleidatanes.

Els principals objectius dels 
cursos i tallers del Saltem i 
Ballem són donar a conèixer 
i valorar la dansa i la música 
de la sardana com a una de 
les expressions de la cultura 
popular catalana, aprendre 
el punteig de la sardana i el 
galop i conèixer la cobla i els 

instruments que la formen, 
fomentar la participació en 
diferents manifestacions sar-
danistes i participar en activi-
tats lúdiques al voltant de la 
sardana i la cultura popular 
que tinguin lloc a l’escola, a 
la mateixa població o comar-
ques per dinamitzar la cultura 
catalana, entre altres.

El Saltem i Ballem al llarg 
dels més de trenta anys d’ex-
periència, en col·laboració 
amb altres entitats, grups o 

persones, disposa de recursos 
que estan a la disposició de 
monitors/es, mestres, escoles 
o agrupacions sardanistes per 
donar-los a conèixer. 

La Trobada Intercomarcal 
està organitzada pel Saltem i 
Ballem, la paeria de Balaguer, 
l’Associació Balaguer Capital 
de la Sardana 2022 i el suport 
de la Federació Sardanista de 
les Comarques de Lleida i la 
Confederació Sardanista de 
Catalunya.

Trobada intercomarcal escolar  
del Saltem i Ballem
Els alumnes del certamen demostraran el que han après en els tallers de sardanes 

MARC ROVIRA

Imatge d’arxiu de la trobada de Saltem i Ballem a Cervera l’any 2017.

AGENDA
23 d’abril Bellvís. 6 de la tar-
da. Ballada de sardanes. Plaça 
Catalunya. Cobla Vents de Riella.

23 d’abril Lleida. Ballada de 
sardanes. Rambla Ferran. Bell-
puig Cobla.

23 d’abril Alpicat. 7 de la tar-
da. Ballada de sardanes. Plaça 
dels Països Catalans. Cobla 
Tàrrega.

24 d’abril Arbeca. 7 de la tar-
da. Ballada de sardanes. Centre 
Cultural. So digital.

27 d’abril Mollerussa. 7 de la 
tarda. Ballada de sardanes. Ma-
re de Déu de Montserrat. Plaça 
de l’Ajuntament. Cobla Jovení-
vola d’Agramunt.

1 de maig Bellcaire d’Urgell. 
2/4 de 6 de la tarda. Aplec de 
la Sardana. Camp Municipal 
d’Esports. Cobla Vents de Riella. 
Consulteu programa.

Consulteu dates i horaris a la pàgina 
web de la federació:   

www.sardalleida.cat

La festa de la Mare de 
Déu de Montserrat
La plaça de l’Ajuntament 
de Mollerussa es tronarà a 
omplir de música i dansaires 
sardanistes el pròxim dime-
cres 27 d’abril en una ballada 
de sardanes amb motiu de la 
celebració de la Diada de la 
Mare de Déu de Montserrat.

Els actes s’iniciaran a 2/4 
de 7 de la tarda amb la tradi-
cional ofrena floral a la imat-
ge de la Moreneta a l’interi-
or del temple parroquial de 
Sant Jaume de Mollerussa, 
benedicció de les ofrenes i la 
interpretació del Virolai per 
part de la cobla Jovenívola 
d’Agramunt. Seguidament, 
i amb la mateixa cobla agra-
muntina, es donarà pas a la 
ballada de sardanes a la plaça 
de l’Ajuntament. Una ballada 
amb un ampli i variat reper-
tori de sardanes.

L’Agrupació Sardanista de 
Mollerussa organitza des de 
l’any 1969 l’ofrena al temple 
parroquial de Sant Jaume a 
la imatge de la Mare de Déu 
de Montserrat i la posterior 
ballada de sardanes a la plaça 

de l’Ajuntament de la mateixa 
localitat. 

La imatge va ser esculpida 
per l’escultor Matí Sabé l’any 
1961 per encàrrec de l’Agru-
pació Sardanista i subscripció 
popular.

NOVETAT DE L’AGENDA D’APLECS L’AGRUPACIÓ RECUPERA L’OFRENA FLORAL 
ARXIU FLAMA CATALANA

El debut de la colla sardanista el 1971.

Primer Aplec de 
la Sardana de 
Bellcaire d’Urgell
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FUNERALS 
MANRESA 

CARLES LLUSSÀ RUIZ 
u Ha mort als 95 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, a l’es-
glésia parroquial de Crist Rei. 
JOSEP JUNYENT VILARRASA 
u Ha mort als 91 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, a l’ora-
tori de Mémora (c/ Lemmerz, 1-5). 

NAVÀS 
JOSEP BABIÀ SERRA 
u Ha mort als 89 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 10 del matí, a l’es-
glésia parroquial de la Sagrada Famí-
lia. 

SANT MARTÍ DE TORRUELLA 
CARME VILASECA SOLER 
u Ha mort als 91 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, a l’es-
glésia parroquial. 

IGUALADA 
DOLORS VALLS CAMPS 
u Ha mort als 100 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 10 del matí, a l’es-
glésia parroquial de la Sagrada Famí-
lia. 
JOSÉ ANTONIO VARÓN HARO 
u Ha mort als 77 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’ora-
tori de Funerària Anoia. 
n Regió7 obté les dades de defunci-
ons i funerals de les funeràries, i no 
es fa responsable dels errors que les 
empreses puguin cometre en trans-
metre noms o dates.  

EFEMÈRIDES 
 

-Tal dia com avui: 
-1898: el president dels Estats 
Units, William MacKinley, declara la 
guerra a Espanya. 
-1927: Benito Mussolini promulga la 
Carta de Treball, per la qual Itàlia es 
transforma en un Estat corporatiu. 
-1944: les dones aconsegueixen el 
dret al vot a França. 
-1967: cop d’Estat dels coronels a 
Grècia on militars liderats pel coro-
nel Papadópulos fan un cop d’Estat 
que suprimeix la Constitució i les lli-
bertats civils i polítiques i comença 
a la dictadura. 
-1981: el rocker nord-americà Bruce 
Springsteen, el Boss, actua per pri-
mera vegada a Espanya, en un únic 
concert celebrat a Barcelona. 
-1987: moren més de 150 persones 
després d’esclatar un cotxe bomba 
a Colombo, la capital de Sri Lanka, 
en un atemptat d’independentistes 
tàmils.

Els pianistes Adrià Perea i Sara Serrano inauguren 
el IX Cicle de Joves Talents Maria Vilardell Viñas

CULTURES

J. GRANDIA

u Organitzat per Joventuts Musicals de Moià es va encetar el IX Cicle de 
Joves Talents Maria Vilardell Viñas, que dóna oportunitat a músics que estan 
acabant la seva formació per tal que comencin a tenir accés als escenaris i 
circuïts concertístics, com a part essencial de la seva formació. Els pianistes 
Adrià Perea Giménez i Sara Serrano Mouronte dos alumnes d’Alba Ventura, 
catedràtica del Conservatori Superior del Liceu i directora de l’Acadèmia 
Marshall, foren els intèrprets d’aquest primer concert. El públic que quasi 
omplia l’Auditori Sant Josep de Moià va aplaudir cada interpretació, i al final, 
els dos músics junts van rebre una llarga ovació. –Jaume Grandia

Les caramelles tornen a la parròquia de la Sagrada Família i al santuari de la Salut de Viladordis

TRADICIÓ

ARXIU PARTICULAR ARXIU PARTICULAR

u Després del parèntesi obligat per la pandèmia, les caramelles van tornar per Setmana Santa a diversos municipis i parròquies de Manresa i de la 
comarca. En el cas de la capital del Bages, n’hi va haver 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. Tanmateix, va anar per molt poc que als espais tancats ja poguessin cantar sense la mascareta.

TRADICIÓ

ARXIU PARTICULAR

La Colla de Cantaires 
Petits de Navarcles omple 
els carrers de caramelles
u La Colla de Cantaires Petits de 
Navarcles no es va voler perdre l’oca-
sió de celebrar les tradicionals cara-
melles. Cada any, la colla comença el 
recorregut visitant a la residència 
d’avis, però enguany, amb les restricci-
ons per la pandèmia, no van poder 
actuar-hi. Per això, la colla va iniciar 
el seu recorregut actuant a la plaça de 
l’Església de Navarcles. Tot seguit, van 
recórrer els carrers del nucli antic del 
poble els quals van amenitzar amb les 
seves cançons. La colla també va can-
tar a la plaça de l’Ajuntament i va fina-
litzar la cantada a la plaça de Can 
Patoi.  

Dissabte, sortida en bicicleta gravel fins a Gaià 
organitzada per la Penya Ciclista Bonavista

n La Penya Ciclista Bonavista ha 
preparat per a dissabte, una sorti-
da en bicicleta gravel fins a Gaià. 
Serà un recorregut de 62 quilòme-
tres i amb un desnivell de 602 m. 
Els ciclistes esmorzaran a Gaià 
per agafar forces per a poder con-
tinuar la ruta fins a Manresa. Se 
sortirà, dissabte, a les 7.30 h del 
matí, de davant dels locals de la 

Penya Ciclista Bonavista, a la Font 
dels Capellans, octogonal 12.  

Qui estigui interessat, s’hi pot 
inscriure enviant un correu elec-
trònic, abans de dissabte a les 7 
del matí, amb nom i cognoms, a 
pcbonavista@hotmail.com per 
reservar lloc per a l’esmorzar 

També, es pot sol·licitar el re-
corregut de la ruta al mateix cor-
reu electrònic.

CICLISME

REDACCIÇO. MANRESA

Carme Vilaseca Soler 
Vídua de Pere Torras Prat 

Ha mort cristianament el dia 19 del corrent als 91 anys. 
E. P. D. 

Els seus fills, Domènec i M. Teresa, Jacinta i Pere; nets, Marc i Txell, Albert i Eli; besnetes, 
Aina i Laia, germanes polítiques, nebots, cosins i família tota, juntament amb la Conxi, 

preguen que la tingueu present en el record. 

El funeral se celebrarà avui dijous, a  les 11 del matí, a l’església de Sant Martí de Torroella, 
sortint del tanatori Àltima-Fontanova, c/ Bruc, 11-13. 

 
Manresa, 21 d’abril del 2022

ÀLTIMA-FONTANOVA
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arapla!

Figueres alerta d’un increment notable 
de tovalloletes a les aigües residuals des 
de l’inici de la pandèmia i demana a la 
ciutadania “més conscienciació”. L’em-
presa municipal de serveis,  Fisersa, que 
gestiona l’aigua i el clavegueram de la 
ciutat, ha tingut una despesa de més de 
70.000 euros en un any per resoldre 

avaries i buscar “solucions” a aquesta situació, informa l’ACN. El cap 
de Gestió Integral de l’Aigua (GIA) de Fisersa, Lluís Xargay, diu que 
han hagut de fer modificacions a les reixes de l’aigua que entra a les 
estacions de bombament i la depuradora i que el següent pas ha si-
gut idear un mecanisme per retirar els elements abans que hi arribin. 
Aquestes modificacions han consistit en desviar l’aigua de la reixa cap 
a una altra zona. A més, s’acaba d’estrenar el nou mecanisme per re-
tirar tovalloletes abans que embussin el sistema.

Les tovalloletes surten cares

 Podeu enviar les vostres fotografies i textos al correu comarquesgironines@ara.cat

les claus del dia 

Emita de les Alegries

L’ermita de la Mare de Déu de les Alegries va ser la pri-
mera parròquia de la vila de Lloret de Mar. Va complir 
aquesta funció des que va ser consagrada, el 1079, fins 

al 1522, quan es va inaugurar una nova parròquia prop de la plat-
ja. Actualment s’hi organitzen diverses celebracions populars, 
entre elles la Festa dels Traginers o la Festa de les Flors.  

 
Dibuix i text: Àlex Ragull (UrbanSketchers Girona)

ELRACÓDIBUIXAT

laproposta

COM S’HA FET CADA ANY des del 
2002 pels volts de Sant Jordi, aquest 
any també s’ha organitzat una lectura 
continuada de l’obra de Josep Pla a Pa-
lafrugell. Convocada per la Fundació 
Josep Pla, la lectura es farà al pati de la 
Biblioteca de Palafrugell el diumenge 
24, de 10 a 14 h, i aquest any tindrà com 
a protagonista Joan Fuster, amb motiu de la commemoració del 
centenari del naixement de l’escriptor valencià. Es llegiran frag-
ments de Joan Fuster dins Homenots, Notes per a Sílvia i Sueca: Sen-
sacions. La lectura continuada està oberta a tothom, però cal fer una 
inscripció prèvia. Des del 2004 ha tingut participants com Jordi Pu-
jol, Pasqual Maragall, Montserrat Carulla, Santi Santamaria i Rai-
mon, entre d’altres. 

Palafrugell llegeix Josep Pla

DISSABTE, SANT JORDI, acabat el dia, 
La Pilona de Malgrat de Mar abaixarà la 
persiana definitivament. Per a mi té un 
punt nostàlgic, perquè va ser allà on vaig 
presentar el meu primer llibre, l’any 
1996. Llavors aquella llibreria em sem-
blava atemporal, com passa sempre amb 
les llibreries, però tot just s’havia inau-
gurat el 1992. 

En trenta anys, doncs, la llibreria ha 
passat pels mateixos sotracs i alegries que 
les altres, com ara la multiplicació de no-
vetats. Al principi encara tots els llibres 
passaven per les mans del llibreter, que 
els fullejava, fins que la proliferació de tí-
tols i la informatització van anar enviant 
directament els llibres de l’embalatge a 
les prestatgeries. Ara el llibreter rep la in-
formació per e-mail i el client li ensenya 
quin llibre vol a la pantalla del mòbil. Als 
noranta, la llibreria va viure l’aparició po-
lèmica dels escriptors mediàtics, amb 
presentacions mai vistes i cues de 200 
persones per una firma d’Andreu Buena-
fuente. Després va venir la por del llibre 
electrònic, que s’ho havia de menjar tot, 
quan clients de dos o tres llibres mensu-
als es compraven la tablet perquè els sor-
tia més bé, però amb el contrapès dels lec-
tors fidels al paper. Aquests anys, la lli-
breria també ha perdut part del negoci 
amb les noves plataformes de reciclatge 
de llibre escolar i l’ús d’e-books a l’ense-
nyament. El Sant Jordi de 2020 va ser el 
més estrany. Amb el covid no es van po-
der distribuir les novetats i es va tornar 
per un cop a un Sant Jordi de mig segle 
enrere, quan es venien llibres de fons i no 
novetats. Avui els mediàtics són influen-
cers de la xarxa que treuen llibres per a 
preadolescents, youtubers que escriuen 
contes de nens protagonitzats per ells 
mateixos, noranta per cent en castellà. 

Una llibreria és el seu llibreter, aquí Jor-
di Bayarri, que quan tenia vuit anys ja es-
perava el Sant Jordi per posar-se a vendre 
llibres catalans a la parada dels escoltes. 
Acabada la carrera, la llibreria La Llopa de 
Calella va proposar-li obrir La Pilona, on 
ha estat trenta anys fent de llibreter pro-
fessional, prou temps per qüestionar-se el 
romanticisme de l’ofici i fer molt més que 
vendre llibres: concursos de lectures, el 
sorteig d’un viatge al museu de Tintín de 
Brussel·les, l’agenda mensual Va de cultu-
ra o les presentacions, tan agraïdes. 

“Aquests dies, quan dono la notícia 
que tancarem –em diu–, veig gent més 
afectada que jo mateix. Hi ha clients que 
han quedat tocats, que valoren la feina de 
la llibreria. Potser hem sigut més activis-
tes culturals que no pas atents al dia a dia 
del negoci...” 

L’últim  
Sant Jordi

CELOBERT

TONI SALA
ESCRIPTOR

Pau Canaleta (@paucanaleta) 
Consultor de comunicació 

“Comença a ser preocupant el tema  
dels camions a l’entorn de Figueres.  
Àrees de descans de l’AP-7 ocupades  
les 24 hores i sortida Figueres nord  

col·lapsada per l’accés a l’àrea privada 
d’Hostalets de Llers” 

Josep Vila Subirós (@jvilasubiros) 
Professor de geografia a la UdG 

“Avui en una passejada matinal amb  
la família entre l’Hostalnou de Bianya  

i l’ermita de Sant Miquel del Mont,  
en el corriol de pujada ens hem trobat  
un parell de brètols en moto saltant-se  
ben conscientment la normativa vigent 

d’accés al medi natural” 

Anna Codina (@ultrasonica) 
Màrqueting digital 

“Quan era més jove i mirava OT no coneixia 
moltes cançons perquè eren clàssics espa-
nyols... ara miro això d’Eufòria i no conec 
moltes cançons perquè són massa noves” 

Mossos d’Esquadra (@mossos) 
Policia 

“En Carles, encara convalescent d’una  
intervenció greu al peu, va detenir dos  

lladres quan fugien d’una fleca de Girona. 
Els assaltants el van colpejar i ruixar  

amb un esprai” 

Manel (@maneldzblzqz) 
Tuitaire 

“La gent que porta uns anyets a Girona 
(estudiant) i es pensa que coneix fins  

a l’última minúcia de l’entramat social  
de la ciutat quan quasi ni s’ha mogut  

dels cercles universitaris. Què?” 

Lo Carlí Savalls (@DavidNajera1) 
Regidor de Santa Pau 

“Avui la meva filla ha marxat a una discoteca 
de Girona on posen música llatina.  

Diu que no hi ha alternativa, que a tot arreu 
posen el mateix. Cap problema si pogués 

escollir, però tot el panorama musical  
a Girona és un desert” 

Creu Roja Girona (@CreuRojaGirona) 
Organisme 

“Continuem treballant en el punt  
de primera atenció a peu de l’AP-7  

a l’Alt Empordà. Oferint ajuda per buscar  
un destí on les persones puguin descansar  

alhora que se’ls transmet confiança  
i seguretat després d’un llarg trajecte  

gens fàcil des d’Ucraïna”

vistaltwitter

CREU ROJA

FACEBOOK facebook.com/aracomarquesgirona                                     TWITTER @ARAcomarquesGi                                     ARA.CAT ara.cat/comarquesgironinesA LA XARXA

BÚSTIA D’INVESTIGACIÓ 
L’equip del Comarques Gironines obre un nou espai de relació amb els lectors. Qualsevol document, base de dades, testimoni, imatge, vídeo o àudio que cregueu que pugui ser una prova o 

indici d’una pràctica il·lícita o poc ètica i que sigui d’interès públic el podeu compartir amb nosaltres al correu comarquesgironines@ara.cat.
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Emita de les Alegries

L’ermita de la Mare de Déu de les Alegries va ser la pri-
mera parròquia de la vila de Lloret de Mar. Va complir 
aquesta funció des que va ser consagrada, el 1079, fins 

al 1522, quan es va inaugurar una nova parròquia prop de la plat-
ja. Actualment s’hi organitzen diverses celebracions populars, 
entre elles la Festa dels Traginers o la Festa de les Flors.  

 
Dibuix i text: Àlex Ragull (UrbanSketchers Girona)

ELRACÓDIBUIXAT

laproposta

COM S’HA FET CADA ANY des del 
2002 pels volts de Sant Jordi, aquest 
any també s’ha organitzat una lectura 
continuada de l’obra de Josep Pla a Pa-
lafrugell. Convocada per la Fundació 
Josep Pla, la lectura es farà al pati de la 
Biblioteca de Palafrugell el diumenge 
24, de 10 a 14 h, i aquest any tindrà com 
a protagonista Joan Fuster, amb motiu de la commemoració del 
centenari del naixement de l’escriptor valencià. Es llegiran frag-
ments de Joan Fuster dins Homenots, Notes per a Sílvia i Sueca: Sen-
sacions. La lectura continuada està oberta a tothom, però cal fer una 
inscripció prèvia. Des del 2004 ha tingut participants com Jordi Pu-
jol, Pasqual Maragall, Montserrat Carulla, Santi Santamaria i Rai-
mon, entre d’altres. 

Palafrugell llegeix Josep Pla

DISSABTE, SANT JORDI, acabat el dia, 
La Pilona de Malgrat de Mar abaixarà la 
persiana definitivament. Per a mi té un 
punt nostàlgic, perquè va ser allà on vaig 
presentar el meu primer llibre, l’any 
1996. Llavors aquella llibreria em sem-
blava atemporal, com passa sempre amb 
les llibreries, però tot just s’havia inau-
gurat el 1992. 

En trenta anys, doncs, la llibreria ha 
passat pels mateixos sotracs i alegries que 
les altres, com ara la multiplicació de no-
vetats. Al principi encara tots els llibres 
passaven per les mans del llibreter, que 
els fullejava, fins que la proliferació de tí-
tols i la informatització van anar enviant 
directament els llibres de l’embalatge a 
les prestatgeries. Ara el llibreter rep la in-
formació per e-mail i el client li ensenya 
quin llibre vol a la pantalla del mòbil. Als 
noranta, la llibreria va viure l’aparició po-
lèmica dels escriptors mediàtics, amb 
presentacions mai vistes i cues de 200 
persones per una firma d’Andreu Buena-
fuente. Després va venir la por del llibre 
electrònic, que s’ho havia de menjar tot, 
quan clients de dos o tres llibres mensu-
als es compraven la tablet perquè els sor-
tia més bé, però amb el contrapès dels lec-
tors fidels al paper. Aquests anys, la lli-
breria també ha perdut part del negoci 
amb les noves plataformes de reciclatge 
de llibre escolar i l’ús d’e-books a l’ense-
nyament. El Sant Jordi de 2020 va ser el 
més estrany. Amb el covid no es van po-
der distribuir les novetats i es va tornar 
per un cop a un Sant Jordi de mig segle 
enrere, quan es venien llibres de fons i no 
novetats. Avui els mediàtics són influen-
cers de la xarxa que treuen llibres per a 
preadolescents, youtubers que escriuen 
contes de nens protagonitzats per ells 
mateixos, noranta per cent en castellà. 

Una llibreria és el seu llibreter, aquí Jor-
di Bayarri, que quan tenia vuit anys ja es-
perava el Sant Jordi per posar-se a vendre 
llibres catalans a la parada dels escoltes. 
Acabada la carrera, la llibreria La Llopa de 
Calella va proposar-li obrir La Pilona, on 
ha estat trenta anys fent de llibreter pro-
fessional, prou temps per qüestionar-se el 
romanticisme de l’ofici i fer molt més que 
vendre llibres: concursos de lectures, el 
sorteig d’un viatge al museu de Tintín de 
Brussel·les, l’agenda mensual Va de cultu-
ra o les presentacions, tan agraïdes. 

“Aquests dies, quan dono la notícia 
que tancarem –em diu–, veig gent més 
afectada que jo mateix. Hi ha clients que 
han quedat tocats, que valoren la feina de 
la llibreria. Potser hem sigut més activis-
tes culturals que no pas atents al dia a dia 
del negoci...” 

L’últim  
Sant Jordi

CELOBERT

TONI SALA
ESCRIPTOR

Pau Canaleta (@paucanaleta) 
Consultor de comunicació 

“Comença a ser preocupant el tema  
dels camions a l’entorn de Figueres.  
Àrees de descans de l’AP-7 ocupades  
les 24 hores i sortida Figueres nord  

col·lapsada per l’accés a l’àrea privada 
d’Hostalets de Llers” 

Josep Vila Subirós (@jvilasubiros) 
Professor de geografia a la UdG 

“Avui en una passejada matinal amb  
la família entre l’Hostalnou de Bianya  

i l’ermita de Sant Miquel del Mont,  
en el corriol de pujada ens hem trobat  
un parell de brètols en moto saltant-se  
ben conscientment la normativa vigent 

d’accés al medi natural” 

Anna Codina (@ultrasonica) 
Màrqueting digital 

“Quan era més jove i mirava OT no coneixia 
moltes cançons perquè eren clàssics espa-
nyols... ara miro això d’Eufòria i no conec 
moltes cançons perquè són massa noves” 

Mossos d’Esquadra (@mossos) 
Policia 

“En Carles, encara convalescent d’una  
intervenció greu al peu, va detenir dos  

lladres quan fugien d’una fleca de Girona. 
Els assaltants el van colpejar i ruixar  

amb un esprai” 

Manel (@maneldzblzqz) 
Tuitaire 

“La gent que porta uns anyets a Girona 
(estudiant) i es pensa que coneix fins  

a l’última minúcia de l’entramat social  
de la ciutat quan quasi ni s’ha mogut  

dels cercles universitaris. Què?” 

Lo Carlí Savalls (@DavidNajera1) 
Regidor de Santa Pau 

“Avui la meva filla ha marxat a una discoteca 
de Girona on posen música llatina.  

Diu que no hi ha alternativa, que a tot arreu 
posen el mateix. Cap problema si pogués 

escollir, però tot el panorama musical  
a Girona és un desert” 

Creu Roja Girona (@CreuRojaGirona) 
Organisme 

“Continuem treballant en el punt  
de primera atenció a peu de l’AP-7  

a l’Alt Empordà. Oferint ajuda per buscar  
un destí on les persones puguin descansar  

alhora que se’ls transmet confiança  
i seguretat després d’un llarg trajecte  

gens fàcil des d’Ucraïna”

vistaltwitter

CREU ROJA

FACEBOOK facebook.com/aracomarquesgirona                                     TWITTER @ARAcomarquesGi                                     ARA.CAT ara.cat/comarquesgironinesA LA XARXA

BÚSTIA D’INVESTIGACIÓ 
L’equip del Comarques Gironines obre un nou espai de relació amb els lectors. Qualsevol document, base de dades, testimoni, imatge, vídeo o àudio que cregueu que pugui ser una prova o 

indici d’una pràctica il·lícita o poc ètica i que sigui d’interès públic el podeu compartir amb nosaltres al correu comarquesgironines@ara.cat.
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La Consueta de Sant Jordi torna demà a la
catedral amb tres sessions - Diari de Girona
La Consueta de Sant Jordi, l’obra de teatre litúrgic que des del 2017 es representa a la Catedral
de Girona, torna demà amb tres sessions. Com a novetat, aquesta representació de la llegenda
de Sant Jordi tal com s’explica a la consueta medieval de la Catedral de Mallorca ha incorporat
per a la sisena edició una sessió matinal per a escoles -per a la qual ja no queden entrades- i
que s’afegeix a les dues del públic general, al vespre. Les places per assistir-hi són gratuïtes i
limitades i es poden aconseguir al web de la catedral.

La presència del drac dels Diables de l’Onyar i el sant Jordi a cavall són dos dels elements més
espectaculars de la Consueta. A més, enguany l’espectacle també compta amb l’artista Antoni
Madueño, que hi cantarà una peça musical medieval.

Sota la direcció de Guillem Fernàndez-Valls, la producció va a càrrec del Capítol de la Catedral
de Girona i l’adaptació i dramatúrgia és obra de Josep Romeu Figueras. Els actors i actrius que
hi intervindran seran Pep Massó, Guillem Fernàndez-Valls, Jordi Subirà, Ferran Frauca, Mireia
Vallès i Raymon Pujol.

La música de l’orgue serà interpretada per Pau Riuró Bofill, el qual ha fet també de l’adaptació
musical, juntament amb Ferran Frauca. D’altra banda, els efectes de vol aniran a càrrec d’Accialt
i la construcció del Drac de Girona ha estat obra de Nuxu Perpinyà.
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La Consueta de Sant Jordi, l’obra de teatre litúrgic que des del 2017 es representa a la Catedral
de Girona, torna demà amb tres sessions. Com a novetat, aquesta representació de la llegenda
de Sant Jordi tal com s’explica a la consueta medieval de la Catedral de Mallorca ha incorporat
per a la sisena edició una sessió matinal per a escoles -per a la qual ja no queden entrades- i
que s’afegeix a les dues del públic general, al vespre. Les places per assistir-hi són gratuïtes i
limitades i es poden aconseguir al web de la catedral.

La presència del drac dels Diables de l’Onyar i el sant Jordi a cavall són dos dels elements més
espectaculars de la Consueta. A més, enguany l’espectacle també compta amb l’artista Antoni
Madueño, que hi cantarà una peça musical medieval.

Sota la direcció de Guillem Fernàndez-Valls, la producció va a càrrec del Capítol de la Catedral
de Girona i l’adaptació i dramatúrgia és obra de Josep Romeu Figueras. Els actors i actrius que
hi intervindran seran Pep Massó, Guillem Fernàndez-Valls, Jordi Subirà, Ferran Frauca, Mireia
Vallès i Raymon Pujol.

La música de l’orgue serà interpretada per Pau Riuró Bofill, el qual ha fet també de l’adaptació
musical, juntament amb Ferran Frauca. D’altra banda, els efectes de vol aniran a càrrec d’Accialt
i la construcció del Drac de Girona ha estat obra de Nuxu Perpinyà.

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/04/21/consueta-sant-jordi-torna-dema-65207234.html
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/04/21/consueta-sant-jordi-torna-dema-65207234.html


Mitjà: regio7.cat

Publicat: 21/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 219.154
Lectores

Valor: 271€

URL: https://www.regio7.cat/cultures/2022/04/21/annaud-i-ard...

Annaud i "Arde Notre Dame" estrenen el projecte Viridiana al Bages
Centre - Regió7

Després de la projecció hi haurà col·loqui amb Annaud | TWITTER STÉPHANE BOUDSOCQ

Multicinemes Bages Centre se suma des d’avui al Projecte Viridiana, una iniciativa nascuda de la necessitat i sensibilitat per part d’un grup d’exhibidors
nacionals, per promoure el cinema europeu de qualitat i establir un diàleg entre creadors i públic. I ho fa amb una de les estrenes de divendres, que
s’avança a avui: Arde Notre Dame, del director Jean-Jacques Annaud, amb qui hi haurà un col·loqui posterior en directe via streaming. Aquesta sessió
especial començarà a les 7 de la tarda.

La pel·lícula recrea l’incendi que va patir la catedral ara fa tres anys, el 15 d’abril del 2019. El director d’El nom de la rosa converteix el succés en un
emocionant film de suspens tot i conèixer el final de la història. Amb Élodie Navarre, Chloé Jouannet i Jesuthasan Antonythasan, el film és també un
homenatge als bombers que van apagar l’incendi.
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Annaud i "Arde Notre Dame" estrenen el projecte Viridiana al Bages
Centre - Regió7

Després de la projecció hi haurà col·loqui amb Annaud | TWITTER STÉPHANE BOUDSOCQ

Multicinemes Bages Centre se suma des d’avui al Projecte Viridiana, una iniciativa nascuda de la necessitat i sensibilitat per part d’un grup d’exhibidors
nacionals, per promoure el cinema europeu de qualitat i establir un diàleg entre creadors i públic. I ho fa amb una de les estrenes de divendres, que
s’avança a avui: Arde Notre Dame, del director Jean-Jacques Annaud, amb qui hi haurà un col·loqui posterior en directe via streaming. Aquesta sessió
especial començarà a les 7 de la tarda.

La pel·lícula recrea l’incendi que va patir la catedral ara fa tres anys, el 15 d’abril del 2019. El director d’El nom de la rosa converteix el succés en un
emocionant film de suspens tot i conèixer el final de la història. Amb Élodie Navarre, Chloé Jouannet i Jesuthasan Antonythasan, el film és també un
homenatge als bombers que van apagar l’incendi.

https://www.regio7.cat/cultures/2022/04/21/annaud-i-arde-notre-dame-65207120.html
https://www.regio7.cat/cultures/2022/04/21/annaud-i-arde-notre-dame-65207120.html


Mitjà: naciodigital.cat

Publicat: 20/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 770.761
Lectores

Valor: 955€

URL: https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/68013/restau...

Restauren les pintures murals i els
revestiments del monestir de Sant Pere de
Casserres | Osona.com
El

Consell Comarcal d'Osona

ha executat les tasques de restauració i conservació de les pintures murals situades a l'església
i a l'scriptòrium del

monestir de Sant Pere de Casserres

.

Tal com explica el Consell Comarcal, la intervenció ha aconseguit l'

eliminació de la pols

superposada sobre la superfície pictòrica; la consolidació del suport de les

pintures murals

; i la

consolidació

de les vores de les pintures murals per reforçar i evitar-ne les possibles pèrdues. Finalment,
també s'han portat a terme les veladures finals amb aquarel·les sobre els morters neutres.

El gruix de les obres s'ha dut a terme durant l'últim trimestre del 2021 i el cost total de la
intervenció ha estat de

14.997 euros

, 6.993 dels quals han estat subvencionats pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

El juliol del 2008 aquest conjunt arquitectònic situat a les Masies de Roda va ser declarat

Bé Cultural d'Interès Nacional

(BCIN) pel Govern de la Generalitat de Catalunya. És de titularitat del Consell Comarcal
d'Osona.

 

Osona.com estrena butlletí setmanal
Vols rebre els apunts imprescindibles de la setmana a Osona?
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El mollerussenc Albert Domingo obre les
Festes de Sant Isidori amb un pregó on
afirma que falta i faltarà talent - Mollerussa
Televisió
Mollerussa ha encetat aquest dimarts les Festes de Sant Isidori en honor al seu patró després
amb el pregó d’Albert Domingo Melgosa, conseller delegat de l’empresa tecnològica Nextret i fill
de Mollerussa, el qual va assegurar que “falta i faltarà talent” per afrontar els reptes de futur,
motiu pel qual va afirmar que, tot i que cal motivar les noves generacions en seguir la seva
vocació, si aquesta no està prou definida, l’estudi de la ciència pot ser un camí. Domingo, qui
actualment viu a Barcelona, va reflexionar sobre la necessitat d’acumular experiència amb
atenció i optimisme, encertar en els companys de viatge i, sobretot, en la importància de la
tecnologia avui dia, fent-ne però un ús responsable.

Albert Domingo ha estat acompanyat en l’acte que ha tingut lloc al Teatre L’Amistat, per l’alcalde
de Mollerussa, Marc Solsona; el regidor de Cultura, Joan Ramon Domingo, i el rector de la
Parròquia de Sant Jaume, Alfons Busto.

Els actes segueixen avui amb una conferència a les 9 del vespre al Centre Cultural organitzada
per la parròquia de Sant Jaume sota el títol Creure en Jesucrist en una societat plural, a càrrec
de Francesc Conesa Ferrer, que recentment ha estat nomenat bisbe de Solsona.

L’acte de lliurament del 34è Premi de Novel·la Breu serà també un dels actes destacats

Aquest any les festes coincideixen amb la diada de Sant Jordi, que tenyirà la setmana
d’activitats literàries com la XI Marató de lectura en veu alta, que se celebrarà el divendres 22
d’abril a la plaça de Manuel Bertrand, on participaran els alumnes dels centres educatius de
Mollerussa que formen part del programa Municipi Lector. Seguint en aquest àmbit, el mateix
divendres a dos quarts de 9 del vespre tindrà lloc la gala de lliurament del 34è Premi Literari de
Novel·la Breu “Ciutat de Mollerussa”, que presentarà Montse Llussà, comunicadora,
col·laboradora del programa “Versió RAC1”, amb l’acompanyament musical de Fados Nostrats
del Projecte Amàlia amb Carolina Blàvia, a la veu, i Xavier Monge, al piano. La gala es farà al
Teatre L’Amistat amb la platea elevada en un format cafè-teatre i en el transcurs de la qual se
servirà vi Gotim Bru, gentilesa del Castell del Remei.

Els actes seguiran dissabte dia 23 a dos quarts de 12 del matí a la plaça Manuel Bertrand amb
l’espectacle familiar Recontes, de la Cia. La Pantomima, organitzat per la Biblioteca Comarcal
Jaume Vila. A més, a les de 6 de la tarda tindrà lloc la 13a Trobada de Colles Bastoneres i
durant el vespre se celebrarà la tradicional missa de vot de poble en honor a Sant Isidori. La
jornada de dissabte clourà a les 9 de la nit al Teatre L’Amistat amb la presentació del
documental de Saó de Ponent Mollerussa, pa amb vi i sucre, el qual ofereix un recorregut
personal a través dels records de setze persones que van créixer a Mollerussa.

Les festes acabaran diumenge als pavellons firals amb la 23a Trobada de Puntaires a partir de
les 10 del matí, on es preveu que hi participin 400 persones. El darrer acte programat serà a les
7 de la tarda al carrer Ciutat de Lleida on hi haurà un concert a l’aire lliure a càrrec del duet
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Diumenge s'inaugurarà el Mirador de la
Bauma, a Castellbell | NacióManresa
L'Associació d'

Amics de l'Església de la Bauma

inaugurarà el proper diumenge el

Mirador de la Bauma

, a Castellbell i el Vilar. La sortida tindrà lloc a 1/4 d'11 del matí des de la plaça de l'Església
Sagrada Família de la Bauma i s'arribarà al Mirador a peu. a l'arribada al Mirador hi haurà un

petit aperitiu

. L'acte compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de

Castellbell i el Vilar

.
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Vladimir Putin es, en efecto, 
perfectamente consciente 
de los riesgos de una propa-
gación de los valores demo-
cráticos en Rusia y sobre el 
régimen que él representa 
 
El ejemplo de Ucrania, tal co-
mo lo observan los ciudada-
nos rusos, demuestra que la 
transformación de una anti-
gua república soviética en 
un Estado democrático y una 
sociedad libre es posible

E
xiste cierta lógica en 
querer buscar una 
explicación de índo-
le psiquiátrica, a la 
decisión del presi-
dente de la 

Federación Rusa de lanzar, el 
24 de febrero pasado, una 
«operación militar especial» en 
Ucrania. Se trata de una inicia-
tiva demente. Pero intentar 
comprenderlo será en vano, si 
no se toman en consideración 
las condiciones políticas que 
han precedido a la entrada en 
guerra de Rusia. No son los mi-
siles americanos, ni la amplia-
ción de la OTAN, sino la im-
plantación de la democracia 
ucraniana, lo que ha desenfre-
nado la hostilidad de los diri-
gentes rusos en los últimos 
años. Vladimir Putin es, en 
efecto, perfectamente conscien-
te de los riesgos de una propa-
gación de los valores democrá-
ticos en Rusia y sobre el régi-
men que él representa. 

Desde la caída del muro de 
Berlín y la explosión de la 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), la Unión Eu-
ropea y la OTAN han acogido a 
todos los miembros que inte-
graban el Pacto de Varsovia, así 
como las antiguas repúblicas 
soviéticas de Lituania, Letonia y 
Estonia. En 2019, Ucrania ha 
inscrito en su Constitución la 
voluntad de integrarse como 
miembro de la UE y la OTAN. 
Rusia, por su parte, tiene una 
larga tradición de injerencia en 
la gobernación de los Estados 
vecinos, por medio de invasio-
nes militares (Hungría, 1956; 
Checoeslovaquia, 1968; Afga-
nistán, 1979; Georgia, 2008). 
Esta vieja costumbre le ha evi-
tado, hasta hoy, lograr que la 
globalización la haya hecho 
permeable a las influencias ex-
ternas. En el desmembramiento 
del Imperio soviético, Rusia ha 
perdido una parte del potencial 

económico e intelectual que 
constituían la fuerza de la 
URSS.          

En los treinta años que siguie-
ron a la Revolución de 1917, la 
URSS leninista y después estali-
nista, alcanzó el control de los 
territorios que había perdido 
durante la Primera Guerra Mun-
dial, a saber, Ucrania, Georgia, 
Bielorrusia, las antiguas provin-
cias de la costa báltica, una par-
te de Polonia, de Finlandia y de 
Besarabia. Después de la Segun-
da Guerra Mundial, la URSS 
formó los países satélites en su 
flanco occidental, que se exten-
día desde el Báltico al mar Ne-
gro. En la gran época de la 
URSS, la influencia de Moscú 
llegaba hasta China, Corea del 
Norte, Mongolia y Vietnam. 

Rusia no tiene nada que ver, 
ni en tamaño ni en influencia, 
con lo que fue la URSS. Tam-
bién es menos autárquica. Sus 
fronteras son porosas por efecto 
de la mundialización. En apenas 
un decenio Ucrania ha conocido 
dos movilizaciones populares, a 
saber, la Revolución naranja en 
2004 y la «Euromaïdan» en 

2014, que la han encajado en el 
camino de la transformación de-
mocrática. Ha decidido inte-
grarse en una coalición de paí-
ses pacíficos. 

El ejemplo de Ucrania, tal co-
mo lo observan los ciudadanos 
rusos, demuestra que la trans-
formación de una antigua repú-
blica soviética en un Estado de-
mocrático y una sociedad libre 
es posible. Desde que Ucrania es 
independiente, ha desarrollado 
nuevas fuerzas, dispone de una 
sociedad civil y de un Parlamen-
to viable. En tres decenios, ha 
registrado siete elecciones presi-
denciales. El último escrutinio, 
desarrollado en 2019, ha con-
ducido a la presidencia a un 
candidato fuera del sistema, re-
presentando a una nueva gene-
ración de ciudadanos, en la que 
la consciencia política se ha for-
jado bajo las libertades funda-
mentales. En el mismo período 
en Rusia, el poder no ha cam-
biado realmente más que una 
sola vez de manos. Ucrania po-
dría adoptar el modelo suizo de 
neutralidad armada, a la espera 
de integrarse en la OTAN.

Punto de vista

La democracia 
que hace 
temblar al 
poder ruso

JOSE-DANIEL VILA ROBERT 
Exsubdirector general y director de 
Patentes e Información Tecnológica 
del Ministerio de Industria y Energía

Paul Auster 
«Para los que no tenemos creencias, la democracia es 
nuestra religión».!

C
om és natural, per la 
meva condició de pe-
riodista, he mantingut 

converses telefòniques i he 
intercanviat whatsapps amb 
alguns dels 63 independen-
tistes que han estat espiats 
amb el sistema Pegasus. Per 
tant, puc considerar que jo 
mateix, de retruc, també he 
estat espiat amb l’aplicació 
de la firma israeliana NSO 
Group. És curiós que, quan 
estem a les xarxes, ens pas-
sem el dia autoritzant que 
utilitzin les nostres dades i 
la nostra ubicació, però la 
realitat és que posen el nas 
allí on els convé sense que 
ni te n’adonis. A Roger Tor-
rent i a Ernest Maragall els 
van sotjar a través de 
WhatsApp. Un cop han en-
vaït el telèfon poden escol-
tar les converses, llegir els 
missatges encriptats, xuclar 
totes les dades de les agen-
des i fins i tot connectar la 
càmera i el micròfon de ma-
nera que, sense saber-ho, 
captes i envies el so ambi-
ent del teu entorn. Com si 
fos la Siri o l’Alexa. Dit ai-
xò, no ens hauria de sor-
prendre que l’Estat espiï els 
independentistes. A més ho 
fa legalment. La Llei de 
Control Jurídic Previ de 
2002 permet que el CNI, el 
servei secret, pugui punxar 
els telèfons amb el permís 
d’un magistrat ad hoc del 
Suprem. Si tens un Estat, 
fas i desfàs. Comiamón!

El voraviu

Un Pegasus 
al clatell

Mèxic va pagar 27 milions 
d’euros l’any 2014 per un 
paquet de 500 atacs amb 
Pegasus. El sistema 
d’espionatge israelià no 
és una aplicació a l’abast 
de totes les butxaques

JOSEP RAMON CORREAL 
Periodista. Exdirector 
de Diari de Tarragona
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Un corredor d'elefants al Congo després
que un entrés en una parròquia el dia de
Pasqua
L'Institut Congolès per a la Conservació de la Natura (ICCN) crearà un "corredor ecològic" per
facilitar de forma segura la migració d'aquests animals pel sud-oest de la República
Democràtica del Congo (RDC), després que un paquiderm entrés en una parròquia el dia de
Pasqua i ferís un home.

L'elefant perdut va entrar al recinte, segons explica Ferdinand Tshikala Etshindo, administrador
del territori de Lukula. "Va ser el dia de Pasqua, quan va sorprendre els fidels fora de l'església"
de Santa Teresa del Nen Jesús, a la diòcesi de Boma i va provocar pànic.

En la confusió, l'elefant va ferir un jove d'uns vint anys a l'abdomen amb un ullal, ha dit
Etshindo. Van ingressar el ferit a l'hospital de Lukula.

Fer del corredor una font d'ingressos

Després d'aquest incident, en una zona on ja hi ha hagut altres problemes entre la població i el
pas dels elefants durant la seva migració, el director de l'ICCN (organisme públic que gestiona
els parcs nacionals a la RDC), Arthur Kalonji, ha anunciat la creació de corredors ecològics
per protegir tant els animals com les persones, i per convertir la iniciativa en "una font
d'ingressos".

Amb aquest corredor ecològic, "es tractarà d'habilitar una zona en la qual es protegirà i
mantindrà l'elefant, sobretot plantant cultius que li agradin i pugui pasturar" per evitar
destrosses quan l'elefant busca aliment, ha detallat. Es formaran experts i s'educarà la
població sobre "el comportament que cal adoptar davant d'aquest animal inofensiu, per
exemple evitant els sorolls, i sobretot, no amenaçar-lo", ha afegit Kalonji. A més, els corredors
seran un reclam turístic a la zona.

"Aquest corredor ecològic s'emmarcarà en una zona de conservació que permetrà
als visitants veure els elefants, pagant."

El maig del 2021, un altre elefant va aparèixer a la mateixa regió sense causar cap ferit, va
recordar el governador Luemba Makoso. Però el periodista i conservadorista congolès Adams
Cassinga denuncia que els veïns van matar un elefant quan intentaven fer-lo fora de la
població, i que en total han mort 3 animals.

Segons el director de l'ICCN, aquesta mesura permetrà la convivència i beneficiarà les dues
parts.  
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GENT

Tarragona
Montserrat Garcia Marto-

rell. Ha mort a 86 anys. El 
seu funeral serà avui a les 17 
h. a l’eslgésia de Sant Pere del 
Serrallo.
Reus
Encarnación Matías Abe-

llán. Ha mort a 72 anys. El 
seu funeral serà avui a les 11 
h. al Tanatori.

DEFUNCIONS

EFE

El cardenal mexicà Javier Loza-
no Barragán, qui va ser presi-
dent del Pontifici Consell per als 
operadors sanitaris des de 1996 
a 1997, un càrrec similar al d’un 
«ministre de Sanitat» del Vaticà, 
va morir ahir a Roma als 89 anys.
El cardenal, arquebisbe de Zaca-

tecas des de 1985 fins a 1997, va 
ser amic de Francisco, que el va 
visitar diverses vegades quan va 
estar malalt i una figura clau en 
el pontificat de Joan Pau II , cone-
gut per les seves postures fèrries 
en qüestions com l’eutanàsia i 
algunes declaracions que van 
donar molt a parlar. Javier Loza-

no Barragán va ser nomenat bis-
be el 1979 i cardenal el 2003, sota 
el pontificat de Joan Pau II, qui 
el va portar a Roma com a pre-
sident del Pontifici Consell per 
als operadors sanitaris el 1996 i 
va presentar la seva renúncia per 
motius d’edat al papa Benet XVI.

Després d’una caiguda a la 

seva habitació dimecres de la 
setmana passada, va ser hospita-
litzat a la clínica San Pio XI però 
després d’un dia va tornar a casa 
perquè els metges van informar 
que ja no es podia fer res, a cau-
sa del seu delicat estat de salut, 
van informar fonts pròximes al 
cardenal.

Per la seva pròpia voluntat el 
cardenal Javier Lozano Barragán 
no serà incinerat i va demanar 
ser enterrat a Zamora (Mèxic), 
on es troba la seva casa i la seu 
de la fundació dedicada a la seva 
mare.

OBITUARI

Mor el cardenal Lozano Barragán, 
ex ministre de Sanitat del Vaticà
Amb 89 anys, el cardenal mexicà tenia una salut molt delicada

EFE

El descobriment d’una obra te-
atral inèdita sobre Francisco de 
Goya va ser el punt de partida 
de la historiadora madrilenya 
Inmaculada Real per aprofun-
dir en un llibre sobre la relació 
existent entre l’artista de Fuen-
detodos (Saragossa) i l’exili re-

publicà espanyol després de la 
Guerra Civil. El Museu de Sara-
gossa, que compta amb un am-
pli i representatiu fons de l’obra 
de Goya, va ser ahir l’escenari 
per a la presentació del treball 
d’Inmaculada Real, Goya. Valor 
y símbolo del exilio republicano 
español, per part de la directora 

general de Patrimoni Cultural 
del Govern d’Aragó, Marisancho 
Menjón. Menjón va destacar la 
novetat que suposa que s’abordi 
la figura de Goya «des d’aques-
ta òptica» i també que es valori 
«com a símbol per als exiliats 
republicans».Real, per part seva, 
va recordar que el seu treball de 

recerca per «aprofundir sobre la 
importància que va tenir Goya 
en l’exili espanyol» arrenca del 
descobriment de l’obra de teatre 
original i inèdita de José García 
Tella sobre l’època de joventut 
de Goya titulada Episodio goyes-
co. Es tracta d’una nova aporta-
ció a la història de l’art des del 

punt de vista de la història extra-
oficial i en el qual queda patent 
la influència que va tenir «el dis-
curs vigent en aquells anys del 
franquisme oficial», va apuntar. 

El llibre analitza els punts en 
comú entre l’exili de Goya i el 
d’altres espanyols després de 
la Guerra Civil, prenent com a 
punt de partida la troballa d’una 
obra de teatre inèdita i el prota-
gonista del qual és el pintor ara-
gonès. Arran d’aquesta troballa, 
l’autora es planteja quant hi ha 
de l’artista a l’Espanya desterra-
da. El pintor té un protagonisme 
especial, perquè la seva figura 
representa l’essència nacional 
de la pàtria perduda.

Una historiadora aprofundeix en la relació 
de Goya amb l’exili republicà

CULTURA

Inmaculada Real presenta el seu treball ‘Goya. Valor y símbolo del exilio republicano español’
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Cuando el 15 de abril de 2019
comenzó un incendio arrasador
en la catedral de Notre Dame,
en París, el monumento más vi-
sitado de la historia, el mundo
casi al completo contuvo el
aliento y sufrió por una de las
joyas mundiales de la arquitec-
tura. Casi al completo, porque
uno de sus vecinos, a menos de
150 metros, no estaba en su ca-
sa. El cineasta Jean-Jacques An-
naud (Juvisy-sur-Orge, 78 años)
pasaba tres días en la región de
Vendée, en la costa Atlántica, en
un edificio con la televisión rota.
“Por la noche encendí la televi-
sión, porque quería escuchar el
discurso que iba a dar Macron y
entonces me enteré de la trage-
dia”, cuenta enMadrid poco des-
pués de que se cumpla el tercer
aniversario de aquella catástro-
fe. “Conozco la iglesia al dedillo,
me la sé de memoria porque es
que hasta de crío grabé en su
interior con mi primera cáma-
ra”, recuerda el director de El
nombre de la rosa, Siete años en

el Tíbet o Enemigo a las puertas,
que ahora estrena enEspañaAr-
de Notre Dame, su recreación de
las 12 horas en las que las lla-
mas casi acaban con la catedral
parisiense.

Arde Notre Dame nace como
encargo, pero Annaud la ha he-
cho suya. Más popular entre el
público que entre la crítica, el
cineasta pidió por internet gra-
baciones de aquel día. “Al final
recibimosmás de 6.000 vídeos y
fotos, que nos sirvieron para
completar la narración. A fina-
les de 2019me contactaron para
hacer un documental. Leí toda
la información, yme sorprendió
el cúmulo de despropósitos que
se acumularon en el arranque
del fuego, y las heroicidades de
las horas posteriores, Parecía es-
crito por guionistas deHollywo-
od, de puro inverosímil. Así que
rechacé la oferta porque yo que-
ría reconstruir aquella lucha en-
tre el ser humano y el fuego,
aunque desde la ficción”. A su

disposición, 30 millones de eu-
ros, con los que, además de fil-
mar en la explanada enfrente de
la auténtica Notre Dame, ha ro-
dado en templos como el de
Saint-Denis, la primera catedral
gótica del mundo y construida
con la misma piedra caliza que
Notre Dame, Amiens y Bourges.
En un gran plató reconstruyó
los interiores y las llamas: la
temperatura alcanzó los 1.200
grados (los trajes de los bombe-
ros soportan hasta 700 grados)
en el “bosque”, el armazón del
siglo XIII del que ardieron 1.300
vigas de roble. En esa explica-
ción de la concatenación de des-
dichas, errores nacidos de la de-
sidia y una falta de previsiónAn-
naud encadena susmejoresmo-
mentos en un filme al que la crí-
tica francesa ha sacado los colo-
res por su endeble guion y su
falta de ritmo y de calidad inter-
pretativa, procedente de un re-
parto de actores poco conoci-
dos. Algo necesario, según el di-
rector, “para que la acción gane
en credibilidad, para que el pú-

blico entienda que lo inverosí-
mil es real”.

Annaud rinde homenaje a
los bomberos, a sus acciones va-
lerosas para lograr enfriar el edi-
ficio sin que se derrumbara por
el peso del andamio desde el
que se realizaban reparaciones
aquellos días o cedieran las pare-
des de la nave central. También
se salvaron los tesoros artísticos
y sus reliquias. “El ser humano
vive preso de una certeza: es im-
posible que ocurran hechos te-
rribles... hasta que pasan. Y eso
es tremendo. Pensamos que ese
edificio es eterno y, por tanto,
nadie se prepara ante una posi-
ble contingencia. Lo mismo pa-
sa ahora: no imaginábamos que
nuestros antiguos amigos rusos
podrían invadir un país, hasta
que ha ocurrido”, reflexiona.
“La creencia humana no acepta
que pasen hechos dolorosos. Es
un tema que he tratado poco en
mi cine y queme hubiera gusta-
do afrontar más”.

¿Se puede hacer arte después de
lamasacre de Bucha? La pregun-
ta, que recordaba a la que formu-
ló Adorno en 1949 sobre “el acto
de barbarie” que suponía escri-
bir poesía después de Auschwitz,
resonó ayer en la presentación
del pabellón deUcrania en la Bie-
nal de Venecia, que se pudo inau-
gurar pese a la situación provoca-
da por la invasión rusa. Su prota-
gonista es el artista ucranio Pa-
vlo Makov, que presenta Fuente
del agotamiento, una nueva ver-
sión de una instalación que reali-
zó en 1995.

Puede que esta pirámide de
embudos, dispuestos en ocho
renglones alimentados por un
chorro de agua que se va volvien-
do cada vez más irrisorio, no sea
la obra más interesante de las
que se han visto en la gran cita
del arte contemporáneo, pero sí
es una de las que más habrán
dado que hablar. “Concebí esta
obra en los noventa para hablar
del agotamiento de la sociedad
en Ucrania tras la caída de la
Unión Soviética. En el contexto
actual, me pareció que lametáfo-
ra seguía vigente, solo que en
una versión más brutal y aterra-
dora”, sostenía Makov en un tea-
tro pegado al Arsenale, una de
las sedes de la bienal, en el anti-
guo astillero de Venecia.

No ha sido fácil que la obra
llegue a la bienal. Pocas horas
después de que estallara la gue-
rra, una de las comisarias del pa-
bellón, Maria Lanko, logró sacar
del país los 78 embudos de bron-
ce que componen la escultura
conduciendo durante varias se-
manas. Logró trasladarlos hasta
Italia, donde fueron soldados en
un taller de Milán con el concur-

so económico de la propia Bie-
nal. La inauguración del pabe-
llón pareció ayer toda una victo-
ria simbólica.

La situación en Ucrania ha in-
vadido varios rincones de unabie-
nal a la que, por su propia distri-
bución endistintos pabellones na-
cionales, la política nunca le que-
da muy lejos. En los Giardini, la
otra sede de esta gran muestra,
ha abierto una exposición al aire
libre, titulada Piazza Ucraina, que
concentra decenas de carteles
que reproducen obras creadas
por los artistas del país desde el
comienzo de la guerra en medio
de una escenografía aciaga, he-
cha de sacos de arena.

En lamuestra principal el nue-
vo clima bélico no tiene un reflejo
explícito, porque los 213 artistas
que la integran fueron selecciona-
dos antes del inicio de la invasión
rusa. Pero su comisaria, Cecilia
Alemani, sí quiso introducir dos
guiños en el último momento. Al
inicio de la exposición cuelga un
gouache de la ucrania Maria Pry-
machenko, artista autodidacta
que empezó a pintar en los años
treinta. El museo ruso que custo-

diaba la mayor parte de sus cua-
dros fue destruido en febrero por
el ejército de Putin.

En otra sala, se ha colgado una
reproducción de La consagración,
de la cubana Belkis Ayón, y no el
cuadro original, que pertenece al
Museo Ludwig de San Petersbur-
go y no pudo salir de Rusia por
razones obvias. “En lugar de de-
jar un hueco en la pared, quise
que fuera una obra fantasma”, de-
cía la comisaria junto al cuadro
postizo. “Con la guerra en Ucra-
nia, es difícil pensar qué sentido
tiene montar una exposición o
crear arte. Mi esperanza es que
podamos pensar en la Bienal co-
mo un lugar donde el diálogo en-
tre los pueblos puede continuar, y
dentro del cual podamos ver el
arte como un puente entre nacio-
nes”, señaló Alemani.

La cuestión llegó también has-
ta los responsables del pabellón
ucranio. “Muchos se preguntan
qué sentido tiene destinar finan-
ciación y esfuerzos a promover el
arte ucranio. En realidad, esta-
mos invirtiendo en nuestro futu-
ro”, respondía otra comisaria del
pabellón, Lizaveta German. Por
su parte, Ilya Zabolotnyi, respon-
sable del Ukrainian Emergency
Art Fund, que proporciona fon-
dos para la escena artística del
país, lanzaba este mensaje: “La
cultura no es un conjunto de obje-
tos, sino un sistema que define lo
que es importante para un país”.

Mientras tanto, el pabellón
de Rusia seguía cerrado a cal y
canto. Su comisario y los dos ar-
tistas que debían ocuparlo se re-
tiraron en febrero para no verse
en el aprieto de representar a su
país “mientras los civiles mue-
ren bajo el fuego de los misiles”,
en sus propias palabras.

Jean-Jacques Annaud, director de
‘El nombre de la rosa’, recrea las 12
horas de llamaradas que casi acaban
con la icónica catedral parisiense

Notre Dame arde
en la gran pantalla

Ucrania inaugura su pabellón en la Bienal, donde se
multiplican los gestos simbólicos contra la invasión rusa

La matanza de Bucha
resuena en Venecia

Un momento de Arde Notre Dame.

GREGORIO BELINCHÓN, Madrid

ÁLEX VICENTE, Venecia

Un visitante en la Bienal de Venecia frente a Fuente del agotamiento, obra de Pavlo Makov. / AFP

La obra de Belkis
Ayón no ha podido
salir de un museo
de San Petersburgo

El espacio de Rusia
está cerrado, se han
retirado los artistas
y el comisario
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encargo, pero Annaud la ha he-
cho suya. Más popular entre el
público que entre la crítica, el
cineasta pidió por internet gra-
baciones de aquel día. “Al final
recibimosmás de 6.000 vídeos y
fotos, que nos sirvieron para
completar la narración. A fina-
les de 2019me contactaron para
hacer un documental. Leí toda
la información, yme sorprendió
el cúmulo de despropósitos que
se acumularon en el arranque
del fuego, y las heroicidades de
las horas posteriores, Parecía es-
crito por guionistas deHollywo-
od, de puro inverosímil. Así que
rechacé la oferta porque yo que-
ría reconstruir aquella lucha en-
tre el ser humano y el fuego,
aunque desde la ficción”. A su

disposición, 30 millones de eu-
ros, con los que, además de fil-
mar en la explanada enfrente de
la auténtica Notre Dame, ha ro-
dado en templos como el de
Saint-Denis, la primera catedral
gótica del mundo y construida
con la misma piedra caliza que
Notre Dame, Amiens y Bourges.
En un gran plató reconstruyó
los interiores y las llamas: la
temperatura alcanzó los 1.200
grados (los trajes de los bombe-
ros soportan hasta 700 grados)
en el “bosque”, el armazón del
siglo XIII del que ardieron 1.300
vigas de roble. En esa explica-
ción de la concatenación de des-
dichas, errores nacidos de la de-
sidia y una falta de previsiónAn-
naud encadena susmejoresmo-
mentos en un filme al que la crí-
tica francesa ha sacado los colo-
res por su endeble guion y su
falta de ritmo y de calidad inter-
pretativa, procedente de un re-
parto de actores poco conoci-
dos. Algo necesario, según el di-
rector, “para que la acción gane
en credibilidad, para que el pú-

blico entienda que lo inverosí-
mil es real”.

Annaud rinde homenaje a
los bomberos, a sus acciones va-
lerosas para lograr enfriar el edi-
ficio sin que se derrumbara por
el peso del andamio desde el
que se realizaban reparaciones
aquellos días o cedieran las pare-
des de la nave central. También
se salvaron los tesoros artísticos
y sus reliquias. “El ser humano
vive preso de una certeza: es im-
posible que ocurran hechos te-
rribles... hasta que pasan. Y eso
es tremendo. Pensamos que ese
edificio es eterno y, por tanto,
nadie se prepara ante una posi-
ble contingencia. Lo mismo pa-
sa ahora: no imaginábamos que
nuestros antiguos amigos rusos
podrían invadir un país, hasta
que ha ocurrido”, reflexiona.
“La creencia humana no acepta
que pasen hechos dolorosos. Es
un tema que he tratado poco en
mi cine y queme hubiera gusta-
do afrontar más”.

¿Se puede hacer arte después de
lamasacre de Bucha? La pregun-
ta, que recordaba a la que formu-
ló Adorno en 1949 sobre “el acto
de barbarie” que suponía escri-
bir poesía después de Auschwitz,
resonó ayer en la presentación
del pabellón deUcrania en la Bie-
nal de Venecia, que se pudo inau-
gurar pese a la situación provoca-
da por la invasión rusa. Su prota-
gonista es el artista ucranio Pa-
vlo Makov, que presenta Fuente
del agotamiento, una nueva ver-
sión de una instalación que reali-
zó en 1995.

Puede que esta pirámide de
embudos, dispuestos en ocho
renglones alimentados por un
chorro de agua que se va volvien-
do cada vez más irrisorio, no sea
la obra más interesante de las
que se han visto en la gran cita
del arte contemporáneo, pero sí
es una de las que más habrán
dado que hablar. “Concebí esta
obra en los noventa para hablar
del agotamiento de la sociedad
en Ucrania tras la caída de la
Unión Soviética. En el contexto
actual, me pareció que lametáfo-
ra seguía vigente, solo que en
una versión más brutal y aterra-
dora”, sostenía Makov en un tea-
tro pegado al Arsenale, una de
las sedes de la bienal, en el anti-
guo astillero de Venecia.

No ha sido fácil que la obra
llegue a la bienal. Pocas horas
después de que estallara la gue-
rra, una de las comisarias del pa-
bellón, Maria Lanko, logró sacar
del país los 78 embudos de bron-
ce que componen la escultura
conduciendo durante varias se-
manas. Logró trasladarlos hasta
Italia, donde fueron soldados en
un taller de Milán con el concur-

so económico de la propia Bie-
nal. La inauguración del pabe-
llón pareció ayer toda una victo-
ria simbólica.

La situación en Ucrania ha in-
vadido varios rincones de unabie-
nal a la que, por su propia distri-
bución endistintos pabellones na-
cionales, la política nunca le que-
da muy lejos. En los Giardini, la
otra sede de esta gran muestra,
ha abierto una exposición al aire
libre, titulada Piazza Ucraina, que
concentra decenas de carteles
que reproducen obras creadas
por los artistas del país desde el
comienzo de la guerra en medio
de una escenografía aciaga, he-
cha de sacos de arena.

En lamuestra principal el nue-
vo clima bélico no tiene un reflejo
explícito, porque los 213 artistas
que la integran fueron selecciona-
dos antes del inicio de la invasión
rusa. Pero su comisaria, Cecilia
Alemani, sí quiso introducir dos
guiños en el último momento. Al
inicio de la exposición cuelga un
gouache de la ucrania Maria Pry-
machenko, artista autodidacta
que empezó a pintar en los años
treinta. El museo ruso que custo-

diaba la mayor parte de sus cua-
dros fue destruido en febrero por
el ejército de Putin.

En otra sala, se ha colgado una
reproducción de La consagración,
de la cubana Belkis Ayón, y no el
cuadro original, que pertenece al
Museo Ludwig de San Petersbur-
go y no pudo salir de Rusia por
razones obvias. “En lugar de de-
jar un hueco en la pared, quise
que fuera una obra fantasma”, de-
cía la comisaria junto al cuadro
postizo. “Con la guerra en Ucra-
nia, es difícil pensar qué sentido
tiene montar una exposición o
crear arte. Mi esperanza es que
podamos pensar en la Bienal co-
mo un lugar donde el diálogo en-
tre los pueblos puede continuar, y
dentro del cual podamos ver el
arte como un puente entre nacio-
nes”, señaló Alemani.

La cuestión llegó también has-
ta los responsables del pabellón
ucranio. “Muchos se preguntan
qué sentido tiene destinar finan-
ciación y esfuerzos a promover el
arte ucranio. En realidad, esta-
mos invirtiendo en nuestro futu-
ro”, respondía otra comisaria del
pabellón, Lizaveta German. Por
su parte, Ilya Zabolotnyi, respon-
sable del Ukrainian Emergency
Art Fund, que proporciona fon-
dos para la escena artística del
país, lanzaba este mensaje: “La
cultura no es un conjunto de obje-
tos, sino un sistema que define lo
que es importante para un país”.

Mientras tanto, el pabellón
de Rusia seguía cerrado a cal y
canto. Su comisario y los dos ar-
tistas que debían ocuparlo se re-
tiraron en febrero para no verse
en el aprieto de representar a su
país “mientras los civiles mue-
ren bajo el fuego de los misiles”,
en sus propias palabras.

Jean-Jacques Annaud, director de
‘El nombre de la rosa’, recrea las 12
horas de llamaradas que casi acaban
con la icónica catedral parisiense

Notre Dame arde
en la gran pantalla

Ucrania inaugura su pabellón en la Bienal, donde se
multiplican los gestos simbólicos contra la invasión rusa

La matanza de Bucha
resuena en Venecia

Un momento de Arde Notre Dame.

GREGORIO BELINCHÓN, Madrid

ÁLEX VICENTE, Venecia

Un visitante en la Bienal de Venecia frente a Fuente del agotamiento, obra de Pavlo Makov. / AFP

La obra de Belkis
Ayón no ha podido
salir de un museo
de San Petersburgo

El espacio de Rusia
está cerrado, se han
retirado los artistas
y el comisario
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sión, pero no es su responsabilidad. En 
un campo de batalla, el jefe del Estado 
no dice a los generales dónde hay que 
mandar a la artillería. Macron le pasa 
la patata caliente al general, pero es su 
oficio, así que me muestro prudente.  
—¿Usted habría sido partidario de 
arriesgar vidas humanas? 
—No, no. Por una razón muy sencilla. 
Los bomberos pensaban que la cate-
dral se iba a derrumbar. Y sabemos que 
se puede reconstruir. Yo he vivido en 
Dresde, una ciudad que fue totalmen-
te arrasada y luego reconstruida de for-
ma idéntica. La catedral es muy bella. 
Si hubiese sido general, primero ha-
bría pensado en mis hombres. El ge-
neral de los bomberos pensó que no 
había que enviar hombres a la muerte 
porque perdería la confianza de su tro-
pa. Todos me dijeron que se puede re-
construir la catedral, pero no la vida 
de un bombero.  
—Usted no es creyente, pero muestra 
un enorme respeto y muchos de los 
momentos más emocionantes están 
relacionados con la espiritualidad. 
—Es cierto. Tengo mucho respeto por 

los lugares donde la gente se 
reúne, como una mezquita o 
una iglesia ortodoxa. Me con-
mueven. Me gusta mucho la ar-
quitectura y si visito el Guggen-
heim en Bilbao lo admiro, pero 
no siento la misma emoción. No 
soy en absoluto creyente, pero me 
gusta lo que siento cuando veo a 
gente orando. Respeto la fe que no 
tengo y las religiones, que en su 
forma original son siempre men-
sajes de fraternidad. Muchas per-
sonas necesitan lo que aporta la re-
ligión. Esa emoción la he sentido 
desde la infancia y la conservo.  
—¿Cree que alguien debería ser 
castigado por el incendio? 

—Desde luego, está la opción conspi-
ranoica, que es difícil de apagar total-
mente. Posiblemente no lo sepamos 
nunca, pero creo que son negligencias 
ordinarias a todos los niveles. Lo que 
puedo garantizar es que muchos obre-
ros fumaron. En la catedral de Saint 
Denis he visto a alguien que barría 
mientras fumaba, después del incen-
dio de Notre Dame, y he hablado con 
personas que me han dicho: «Yo fumé». 
¿Se puede acusar a una persona? Tam-
bién había conexiones eléctricas ile-
gales. Creo que nunca se encontrará 
la prueba absoluta, pero se han halla-
do colillas con el ADN de los obreros. 
Se sabe quién fumó. La investigación 
llegó muy lejos. La gente no entiende 
que un fuego gigantesco puede nacer 
de uno muy pequeño. Otra hipótesis, 
de hace tres días, es que pudo ser un 
elemento caliente de una herramien-
ta prohibida, pero utilizada. 
—En la película hace gala de cierto 
humor negro, como en la escena en 
la que montan el falso puesto de man-
do para contentar al presidente. 
—Pero es que es cierto. Lo conozco 
bien. Yo hago lo mismo cuando vienen 
a visitarme al plató, como el presiden-
te de la compañía. El día de antes hago 
construir otro lugar similar con figu-
rantes que fingen que es allí donde se 
graba. Y yo sigo aparte, a lo mío. 

FEDERICO MARÍN BELLÓN 

MADRID 

Jean-Jacques Annaud ganó el Oscar por 
su primera película, en 1976, segura-
mente por su obra menos conocida, 
‘Negros y blancos en color’. Después, 
ha dirigido obras tan importantes como 
‘El nombre de la rosa’, ‘El oso’ y ‘Ene-
migo a las puertas’. Cuarenta años des-
pués de ‘En busca del fuego’, otro títu-
lo esencial, viene a España para pro-
mocionar ‘Arde Notre Dame’.  

El cineasta galo, de 78 años, es un to-
rrente de energía. Con camisa blanca y 
tirantes, las gafas casi de diadema so-
bre su pelambrera de algodón, se incli-
na hacia delante cada vez que quiere 
enfatizar algo. Estamos en el Instituto 
Francés de Madrid, donde parece que 

lo han atornillado a la silla y le han dado 
cuerda. La amabilidad es de fábrica.  

‘Arde Notre Dame’ es la reconstruc-
ción de las horas previas al incendio y 
de los esfuerzos heroicos de los bombe-
ros para evitar que la estructura ente-
ra se viniera abajo, el 15 de abril de 2019.  
—Su película es esperanzadora, pese 
a que vivimos una época en la que se-
ría fácil caer en el fatalismo. 
—Gracias por la pregunta, porque es 
algo que quería comentar. No habría 
hecho la película si hubiese habido he-
ridos o muertos, o si los tesoros no se 
hubieran salvado. Tampoco si la cate-
dral se hubiese destruido del todo. Ha-
cía falta un final positivo. Antes del in-
cendio no había dinero para reformar 
la catedral. Ahora vamos a reconstruir-
la mejor. No hay mal que por bien no 
venga. Tampoco quiero ir al cine para 
salir más infeliz de lo que entré, no 
quiero hacer películas sin esperanza. 
Ha sido una constante en mi vida. El 
cine debe permitirnos la evasión, pero 
también hacernos más felices y mejo-
rarnos. Es una visión un poco idealis-
ta, pero es lo que pienso.  

Jean-Jacques Annaud, ayer en Madrid. Abajo, un fotograma  

de ‘Arde Notre Dame’  // EP, ABC

«Yo no habría 
arriesgado vidas 
humanas para 
salvar Notre Dame»

∑ El cineasta francés 

estrena ‘Arde Notre 

Dame’, minuciosa 

reconstrucción del 

incendio de la catedral

Jean-Jacques Annaud 
Director de cine

Espiritualidad 

«Respeto la fe que no 
tengo y las religiones, 

que en su forma original 
siempre son mensajes  

de fraternidad» 

Posibles culpables 

«Se han hallado colillas 
con el ADN de los que 

fumaron, pero creo que 
nunca se encontrará la 

prueba absoluta»

√

—Si las reliquias y la Corona de Espi-
nas se hubieran quemado, ¿nos lo ha-
brían contado? 
—Tal vez no. Quizás habrían esperado 
a encontrarlas bajo los escombros. Es 
una pregunta muy política. 
—Los bomberos fueron mucho más 
heroicos que los políticos, pero tam-
poco hace demasiada sangre con eso. 
—Basta con exponer los hechos con ob-
jetividad. No es una película militante 
ni de denuncia, aunque evidentemen-
te, a buen entendedor... Por ejemplo, 
se ve a Macron que no toma una deci-
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sión, pero no es su responsabilidad. En 
un campo de batalla, el jefe del Estado 
no dice a los generales dónde hay que 
mandar a la artillería. Macron le pasa 
la patata caliente al general, pero es su 
oficio, así que me muestro prudente.  
—¿Usted habría sido partidario de 
arriesgar vidas humanas? 
—No, no. Por una razón muy sencilla. 
Los bomberos pensaban que la cate-
dral se iba a derrumbar. Y sabemos que 
se puede reconstruir. Yo he vivido en 
Dresde, una ciudad que fue totalmen-
te arrasada y luego reconstruida de for-
ma idéntica. La catedral es muy bella. 
Si hubiese sido general, primero ha-
bría pensado en mis hombres. El ge-
neral de los bomberos pensó que no 
había que enviar hombres a la muerte 
porque perdería la confianza de su tro-
pa. Todos me dijeron que se puede re-
construir la catedral, pero no la vida 
de un bombero.  
—Usted no es creyente, pero muestra 
un enorme respeto y muchos de los 
momentos más emocionantes están 
relacionados con la espiritualidad. 
—Es cierto. Tengo mucho respeto por 
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reúne, como una mezquita o 
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mueven. Me gusta mucho la ar-
quitectura y si visito el Guggen-
heim en Bilbao lo admiro, pero 
no siento la misma emoción. No 
soy en absoluto creyente, pero me 
gusta lo que siento cuando veo a 
gente orando. Respeto la fe que no 
tengo y las religiones, que en su 
forma original son siempre men-
sajes de fraternidad. Muchas per-
sonas necesitan lo que aporta la re-
ligión. Esa emoción la he sentido 
desde la infancia y la conservo.  
—¿Cree que alguien debería ser 
castigado por el incendio? 

—Desde luego, está la opción conspi-
ranoica, que es difícil de apagar total-
mente. Posiblemente no lo sepamos 
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bién había conexiones eléctricas ile-
gales. Creo que nunca se encontrará 
la prueba absoluta, pero se han halla-
do colillas con el ADN de los obreros. 
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que un fuego gigantesco puede nacer 
de uno muy pequeño. Otra hipótesis, 
de hace tres días, es que pudo ser un 
elemento caliente de una herramien-
ta prohibida, pero utilizada. 
—En la película hace gala de cierto 
humor negro, como en la escena en 
la que montan el falso puesto de man-
do para contentar al presidente. 
—Pero es que es cierto. Lo conozco 
bien. Yo hago lo mismo cuando vienen 
a visitarme al plató, como el presiden-
te de la compañía. El día de antes hago 
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rantes que fingen que es allí donde se 
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—Si las reliquias y la Corona de Espi-
nas se hubieran quemado, ¿nos lo ha-
brían contado? 
—Tal vez no. Quizás habrían esperado 
a encontrarlas bajo los escombros. Es 
una pregunta muy política. 
—Los bomberos fueron mucho más 
heroicos que los políticos, pero tam-
poco hace demasiada sangre con eso. 
—Basta con exponer los hechos con ob-
jetividad. No es una película militante 
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Esta es la iglesia más antigua de España y
la leyenda esculpida en mármol que hay en
su interior
España, feudo de iglesias. Hay muchas más que municipios registrados en el Registro de
Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial. En cambio, no hay un registro público
de todas las edificaciones religiosas que hay repartidas por todo el país. Las más antiguas y, a
la vez, que mejor se conservan, reducen significativamente la lista de monumentos. Pero en
primer lugar solo hay una y detrás de ella hay una leyenda esculpida en mármol.

La iglesia más antigua de España está situada a siete kilómetros de Palencia, en Castilla y
León. Se trata de la Basílica de San Juan de Baños, se fundó en el año 661 y se conserva
intacta. Entonces, en el lugar abundaban las villas y los esparcimientos romanos, pero quién
la mandó construir fue el rey de los visigodos entre los años 653 y 672, Recesvinto.

Su planta basilical cuenta con tres naves y tres ábsides. Con el paso de los años ha sufrido
algunas reconstrucciones, pero mantiene su sencilla estructura y discreto decorado.

Una postal con el río Pisuerga

La edificación está situada en un paraje llano a las orillas del río Pisuerga, como si de una
postal se tratara. La fecha de consagración no está clara, aunque se cree que fue el 3 de enero
de 661. Aunque en el interior de la basílica el arte visigodo y visigótico se mantienen intactos,
el lugar se santificó en la época cristina. En concreto, se dedicó a San Juan Bautista.

San Juan de Baños está situada en el pueblo de Baños de Cerrato, que a su vez forma parte
del municipio de Venta de Baños. Desde 1897, es un monumento nacional declarado Bien de
Interés Cultural.

Iglesia con leyenda incluida

Detrás de la iglesia más antigua de España hay una leyenda, que agranda su nombre. Ésta
dice que el rey, después de una dura batalla para sofocar la rebelión de los vascones, llegó a
Baños de Cerrato para curar sus dolencias de riñón.

En concreto, fue a las aguas termales de la localidad, que tenían fama de ser medicinales y
casi milagrosas porque estaban bajo la advocación de San Juan Bautista. El cuento dice que
el rey se curó y, en agradecimiento, mandó construir San Juan de Baños. Leyenda o realidad, el
relato quedó esculpido en mármol, que actualmente se conserva en el interior de la iglesia,
sobre el arco triunfal.

Noticias relacionadas

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, como reza el dicho, si visitan la iglesia de
San Juan de Baños, vean la fuente de San Juan, otra joya del arte visigótico. También es
conocida como Fuente de Recesvinto, por haber devuelto sus aguas la salud al rey.
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La construcción se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, pero la fuente
mantiene todavía un caudal copioso y de ella sigue brotando agua sulfurosa. Está a la derecha
de basílica, en una suave terraza hacia el río. Todo muy bucólico.
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La capilla de San Lázaro, protagonista de este reportaje fotográfico en Las Fotos de los Lectores
de La Vanguardia, es la joya escondida del barrio del Raval. 

Ampliar 

La capilla de San Lázaro.

Joaquín Callabed

Fue construida a finales del siglo XII, podría ser de la época de Guillem de Torroja (1144-1171).
Fue una antigua leprosería u hospital dels Mesells, construida fuera de las murallas de la ciudad
de Barcelona.
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Ampliar 

Decoración del techo de la capilla de San Lázaro.

Joaquín Callabed

Consta de una sola nave con cabecera semicircular con lesenas y arquerías lombardas y una
ventana de medio punto con arquivoltas que descansan sobre columnas con los capiteles
decorados.
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Ampliar 

Interior de la capilla de San Lázaro.

Joaquín Callabed

En el siglo XIV tomó el nombre de San Lázaro, patrón de los leprosos

En el siglo XVIII se añadió una capilla cuadrada que da a la calle Hospital. La fachada que da a
la plaza del Padró tiene una hornacina que mandó construir Erasmo de Gonima en 1792.

Pasó por múltiples vicisitudes siendo desacralizada en 1913 y recuperada para la ciudad en los
años 80 gracias a la iniciativa del arquitecto municipal Adolph Florensa y a la propia ciudadanía.
Está decorada con bellos iconos.
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Ampliar 

Exterior de la capilla de San Lázaro, con grafitis.

Joaquín Callabed

En la actualidad una puerta metálica y grafitis afean notablemente el
edificio

La Comunidad de San Egidio, fundada por Andrea Accardi, es la responsable de esta iglesia, de
titularidad municipal. 

Mi gratitud para esta comunidad, con importante latido social, que me atendieron amablemente y
me permitieron acceder a esta joya escondida del Raval barcelonés, que merece una mayor
atención.
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Escena del interior de la capilla de San Lázaro.

Joaquín Callabed

Lee también

¡Participa!

¿Quieres mostrar tus fotografías?

Los interesados en participar en Las Fotos de los Lectores tan solo deben escribir un email a la
dirección de correo de nuestra sección de Participación (participacion@lavanguardia.es)
adjuntando la fotografía, explicando detalles de cómo y dónde fue tomada y aportando los datos
del autor para la firma de la imagen. Es importante indicar en el asunto del correo: ´Fotos de los
Lectores´.

■ ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN LA COMUNIDAD DE LA VANGUARDIA?
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Maksim Óssipov: "Putin creu en un déu que
no existeix"
Va venir a Barcelona aquest gener a presentar Pedra, paper, estisores. Tres mesos després, la
seva vida ha canviat molt.

— Quan vaig venir ja deia que hi havia la possibilitat d'una guerra, però tenia l'esperança que no
esclatés.

Ha marxat de Rússia per conviccions o per por?

— Per tots dos motius.

Devia ser dur, tenint en compte que allà hi havia la seva família, i hi tenia també la feina i la llar.

— Marxar de Rússia no és cap aventura, sinó un trencament. Si me n'hagués anat als 20 anys
hauria tingut més força física, però també més neguit que ara. Per sort, una part de la família ja
vivia a Alemanya. Instal·lar-m'hi no és com començar de zero.

Pot escriure, des de l'inici de la guerra?

— Vaig escriure un article en què deia el que en pensava. Era dur, però no crec que l'article
m'hagués portat a la presó.

En un dels contes del seu últim llibre, Sventa, un personatge que podria ser vostè diu que les
seves preocupacions de fa trenta anys són les mateixes que les d'ara.

— Sí. És un relat de no-ficció, així que podríem dir que soc jo. Aquestes preocupacions que tenia
són no embrutar-me la consciència ni vendre'm l'honor, no anar a parar a la presó, i és una por
compartida amb molta gent, perquè és fàcil que t'hi tanquin...

També diu "no deixar passar l'oportunitat, quan arribi l'hora, de marxar per sempre".

— Exacte.

Què ha de passar perquè torni a casa?

— Hauria de canviar el règim polític, és a dir, que Putin deixés de governar.

La seva animadversió per Putin ha crescut al llarg dels anys?

— Sens dubte.

Hi va haver algun punt d'inflexió?

— Sí. Recordo el dia que, en una roda de premsa, va explicar que un submarí rus s'havia
enfonsat, i tot seguit va somriure. A partir d'aquest somriure, que estava totalment fora de lloc, li
vaig perdre el respecte.

Els personatges dels seus contes sovint tenen fe religiosa.
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— Sí, la religió hi té un paper important, és una part cabdal de la vida i també de les meves
reflexions. Em faria pena imaginar-me la vida futura sense la dimensió espiritual.

A vegades trobem personatges descreguts políticament. El relat que titula el llibre, Pedra, paper,
estisores, ens presenta una dona de mitjana edat, la Xènia, que canvia de conviccions segons li
convé.

— Aquesta dona del relat és un exemple interessant d'això que comenta i de com es fa servir la
religió de forma instrumental. A vegades he vist Putin fent el senyal de la creu a la televisió... i
m'esgarrifa. Putin creu en un déu que estic convençut que no existeix.

Els seus relats transcorren a la Rússia postsoviètica de les últimes tres dècades. El pes del
passat es converteix sovint en una llosa.

— Després de la història de terror que ha viscut Rússia al llarg del segle XX és normal que això
passi.

Els drames hi abunden, a les seves històries.

— Sí, però en això penso que no només hi té a veure que els personatges són russos. A
vegades estan condemnats per una maledicció familiar o fins i tot ho porten als gens.

Hi ha personatges, com el protagonista d'Un home del Renaixement, que han aconseguit
enriquir-se gràcies a la situació actual del país. A mi m'ha semblat una mica cretí.

— No sé si el consideraria un cretí. És un home que s'oblida que entre el descans i la feina hi ha
l'amor. Aquest personatge podria estar perfectament basat en un home real.

La majoria de relats arrenquen a partir de la realitat?

— Depèn, n'hi ha que sí i d'altres que no. Escriure és una professió estranya perquè en realitat
no existeix. Hi ha escriptors, això sí, però poden deixar d'escriure durant anys, o fins i tot per
sempre. Aquesta por al silenci la sentim tots els autors.

De fet, vostè va començar tard a publicar. En un perfil a la revista The New Yorker del 2019 es
recordava que, el 2007, quan ja tenia 44 anys, era "un metge que no exercia la medicina i un
escriptor que no havia publicat ni una línia".

— Aquell any va canviar la meva situació. Sempre havia portat un diari, on apuntava els meus
pensaments. Un capellà, amic i mestre que va acabar sent el meu pacient va morir, i com a
homenatge vaig donar a la seva vídua tots els fragments que tenia escrits sobre ell. La dona els
va portar a una revista francesa ortodoxa i el van publicar amb molts canvis. Em vaig enfadar
molt.

Què va fer, llavors?

— El vaig portar a una revista literària de Moscou. Es van interessar per mi, però em van
demanar que escrigués un assaig presentant-me, A la terra natal. Va ser així com, el 2007, vaig
acabar debutant per partida doble.

A partir d'aquell moment no ha parat. Ha estat traduït a una dotzena de llengües. I sempre ha
publicat contes, cosa que a Rússia no és un problema. Els contes agraden, allà.
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— No sé si hi estic gaire d'acord. Em sembla que totes les editorials del món prefereixen que els
portis una novel·la. Penso que és així perquè la prosa curta demana més esforç de lectura que la
novel·la. La poesia encara és més difícil: per això és tan poc comercial. D'una novel·la, encara
que no sigui gaire bona, en pots treure informació de l'època en la qual està ambientada. Els
contes, si no són molt bons, no ho transmeten.

Vostè dona molta informació de la fi de l'home soviètic de la qual parlava Svetlana Aleksiévitx.

— No estic tan segur que s'hagi acabat, diria que no se n'ha anat mai del tot.

Ara que és a Berlín, escriurà una novel·la?

— No ho sé. De moment, no.

Quina esperança té a curt termini?

— M'agradaria que Ucraïna resistís l'embat rus i que hi hagi un acord de pau.
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