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

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

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

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

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

la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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Sor Lucía torna a Ucraïna per portar-hi
ambulàncies - Regió7
Caram anirà conduint una de les tres ambulàncies fins a Ucraïna i tornarà en avió des de
Cracòvia juntament amb nou malalts, tres dels quals seran atesos en un hospital de
Barcelona, tres més en un de Navarra i tres a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, amb «els
quals ja està consensuat», explica. Sis són ferits de guerra i tres més són malalts
oncològics. En els nou casos són persones que requereixen una atenció mèdica que
actualment no els poden garantir a Ucraïna. «Tenim una missió humanitària de portar malalts
aquí i una altra de portar allà material sanitari i vehicles».

Pel que fa a les ambulàncies que hi traslladaran aquest diumenge, una és una donació de
l’associació Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, una altra s’ha aconseguit amb les ajudes
que ha rebut la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix Caram, gràcies a les
demandes d’ajuda de la monja argentina establerta a Manresa. La tercera l’han aconseguit
voluntaris de CaixaBank. És una missió que han organitzat conjuntament.

4x4 per a la primera línia de foc

Caram explica que la idea és portar ambulàncies però també tot terreny, de manera que aquests
vehicles 4x4 siguin els que s’encarreguin de recollir els ferits a primera línia de foc per
acostar-los a les ambulàncies i dur-los als hospitals perquè si les que els recullen a primera línia
són ambulàncies queden trinxades en quatre dies. Recorda que a casa nostra n’hi ha moltes
que s’han retirat de la circulació quan fa uns anys que funcionen perquè així està estipulat però
que encara podrien fer molt servei. Quin en vulgui donar es pot posar en contacte amb la
fundació a través de la seva pàgina web www.fundaciodelconventdesantaclara.org, per mitjà de
la qual també es poden fer donacions per al programa d’acollida de refugiats . Per a la donació
d’aliments es pot trucar al 93 873 4928 o al 606 303 439.
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Sor Lucía torna a Ucraïna per portar-hi
ambulàncies - Regió7
Caram anirà conduint una de les tres ambulàncies fins a Ucraïna i tornarà en avió des de
Cracòvia juntament amb nou malalts, tres dels quals seran atesos en un hospital de
Barcelona, tres més en un de Navarra i tres a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, amb «els
quals ja està consensuat», explica. Sis són ferits de guerra i tres més són malalts
oncològics. En els nou casos són persones que requereixen una atenció mèdica que
actualment no els poden garantir a Ucraïna. «Tenim una missió humanitària de portar malalts
aquí i una altra de portar allà material sanitari i vehicles».

Pel que fa a les ambulàncies que hi traslladaran aquest diumenge, una és una donació de
l’associació Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, una altra s’ha aconseguit amb les ajudes
que ha rebut la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix Caram, gràcies a les
demandes d’ajuda de la monja argentina establerta a Manresa. La tercera l’han aconseguit
voluntaris de CaixaBank. És una missió que han organitzat conjuntament.

4x4 per a la primera línia de foc

Caram explica que la idea és portar ambulàncies però també tot terreny, de manera que aquests
vehicles 4x4 siguin els que s’encarreguin de recollir els ferits a primera línia de foc per
acostar-los a les ambulàncies i dur-los als hospitals perquè si les que els recullen a primera línia
són ambulàncies queden trinxades en quatre dies. Recorda que a casa nostra n’hi ha moltes
que s’han retirat de la circulació quan fa uns anys que funcionen perquè així està estipulat però
que encara podrien fer molt servei. Quin en vulgui donar es pot posar en contacte amb la
fundació a través de la seva pàgina web www.fundaciodelconventdesantaclara.org, per mitjà de
la qual també es poden fer donacions per al programa d’acollida de refugiats . Per a la donació
d’aliments es pot trucar al 93 873 4928 o al 606 303 439.

https://www.regio7.cat/manresa/2022/04/22/sor-lucia-torna-ucraina-per-65248120.html
https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/
https://www.regio7.cat/manresa/2022/04/22/sor-lucia-torna-ucraina-per-65248120.html
https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/


Mitjà: ccma.cat

Publicat: 21/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 2.342.901
Lectores

Valor: 2.905€

URL: http://www.ccma.cat/premsa/la-religio-a-tiktok-a-signes...

La religió a TikTok, a "Signes dels temps"
Imane Raissali, Miss Raisa, és una artista musical i activista social barcelonina de 24 anys,
originària de Tànger. És estudiant de Psicologia, cantant, influenciadora, model i comunicadora,
i des del novembre del 2019 crea música hip-hop.

És coneguda pel seu art compromès, a través del qual tracta de dissipar mites i estereotips
relacionats amb el gènere i la religió. Ho fa amb originalitat, sensibilitat i optimisme, connectant
amb un públic global, especialment amb les generacions més joves.

Definida per ella mateixa com a "ferma defensora de la llibertat en tots els sentits", el que més
destaca de la Raisa és la seva actitud a l'hora de tractar aquests temes i interactuar amb els
seus seguidors. Durant el seu dia a dia, trenca falsos mites i falses conclusions de la seva
cultura i religió i d'ella com a dona.

L'agost del 2020, va crear un compte de Tik Tok per compartir part de la seva vida i de la seva
multiculturalitat i en menys de dos mesos va aconseguir més de 500.000 seguidors arreu del
món.

A part de crear música i generar contingut per les xarxes socials, també és conferenciant. A les
seves ponències, parla d'emprenedoria, creativitat, art, psicologia, música, estereotips i com
vèncer-los, etc. Aquest Sant Jordi surt a la venda el seu primer llibre, "Pondré los colores", de
l'editorial Montena.

El programa també parlarà amb Abel Cobos, periodista i col·laborador de l'Observatori
Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. És autor de l'estudi "Evangelització en menys
d'un minut. Els tiktokers que apropen el cristianisme a la Generació Z", en què estudia més d'un
centenar d'usuaris de Tik Tok, una plataforma que ja fan servir un 66% dels més joves, però on
l'Església no és prou present per fer arribar el seu missatge.

També intervindran al programa d'aquest diumenge, Teocely, un tiktoker catòlic amb més de dos
milions i mig de seguidors a tot el món. I Luciía Caram, que amb les seves intervencions arriba
amb originalitat i humor a molta gent. Els acompanyaran vídeos d'altres tiktokers que, sovint amb
humor, fan arribar missatges profunds i seriosos de la fe catòlica.

El programa

"Signes dels temps" és un dels programes més veterans de TV3, amb 35 anys d'emissió. Des
del març del 2020 es presenta amb un nou format dirigit i presentat per la periodista Montserrat
Esteve, amb Agustí Vila de realitzador, Imma Segarra de productora, Joan Grané d'ajudant de
realització, Roser Costa a la producció, Eulàlia Tort a la redacció i Àngels Serres a la
documentació.

El programa vol ser un espai de reflexió obert i pròxim sobre l'actualitat de l'Església catòlica,
amb protagonistes d'aquí i d'arreu del món que treballen per defensar els drets humans, la
cultura de la pau i la no-violència, l'espiritualitat, la justícia social i la sostenibilitat del planeta.
"Signes dels temps" tracta temes pròxims a la realitat quotidiana, tenint en compte els valors
cristians, i posa en valor el sentit de la vida religiosa en una societat cada cop més
secularitzada. A més, amplia la mirada cap a l'ecumenisme, el diàleg interreligiós i la saviesa de
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La religió a TikTok, a "Signes dels temps"
Imane Raissali, Miss Raisa, és una artista musical i activista social barcelonina de 24 anys,
originària de Tànger. És estudiant de Psicologia, cantant, influenciadora, model i comunicadora,
i des del novembre del 2019 crea música hip-hop.

És coneguda pel seu art compromès, a través del qual tracta de dissipar mites i estereotips
relacionats amb el gènere i la religió. Ho fa amb originalitat, sensibilitat i optimisme, connectant
amb un públic global, especialment amb les generacions més joves.

Definida per ella mateixa com a "ferma defensora de la llibertat en tots els sentits", el que més
destaca de la Raisa és la seva actitud a l'hora de tractar aquests temes i interactuar amb els
seus seguidors. Durant el seu dia a dia, trenca falsos mites i falses conclusions de la seva
cultura i religió i d'ella com a dona.

L'agost del 2020, va crear un compte de Tik Tok per compartir part de la seva vida i de la seva
multiculturalitat i en menys de dos mesos va aconseguir més de 500.000 seguidors arreu del
món.

A part de crear música i generar contingut per les xarxes socials, també és conferenciant. A les
seves ponències, parla d'emprenedoria, creativitat, art, psicologia, música, estereotips i com
vèncer-los, etc. Aquest Sant Jordi surt a la venda el seu primer llibre, "Pondré los colores", de
l'editorial Montena.

El programa també parlarà amb Abel Cobos, periodista i col·laborador de l'Observatori
Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. És autor de l'estudi "Evangelització en menys
d'un minut. Els tiktokers que apropen el cristianisme a la Generació Z", en què estudia més d'un
centenar d'usuaris de Tik Tok, una plataforma que ja fan servir un 66% dels més joves, però on
l'Església no és prou present per fer arribar el seu missatge.

També intervindran al programa d'aquest diumenge, Teocely, un tiktoker catòlic amb més de dos
milions i mig de seguidors a tot el món. I Luciía Caram, que amb les seves intervencions arriba
amb originalitat i humor a molta gent. Els acompanyaran vídeos d'altres tiktokers que, sovint amb
humor, fan arribar missatges profunds i seriosos de la fe catòlica.

El programa

"Signes dels temps" és un dels programes més veterans de TV3, amb 35 anys d'emissió. Des
del març del 2020 es presenta amb un nou format dirigit i presentat per la periodista Montserrat
Esteve, amb Agustí Vila de realitzador, Imma Segarra de productora, Joan Grané d'ajudant de
realització, Roser Costa a la producció, Eulàlia Tort a la redacció i Àngels Serres a la
documentació.

El programa vol ser un espai de reflexió obert i pròxim sobre l'actualitat de l'Església catòlica,
amb protagonistes d'aquí i d'arreu del món que treballen per defensar els drets humans, la
cultura de la pau i la no-violència, l'espiritualitat, la justícia social i la sostenibilitat del planeta.
"Signes dels temps" tracta temes pròxims a la realitat quotidiana, tenint en compte els valors
cristians, i posa en valor el sentit de la vida religiosa en una societat cada cop més
secularitzada. A més, amplia la mirada cap a l'ecumenisme, el diàleg interreligiós i la saviesa de
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Troben un projectil de la guerra del 1936-
1939 a l'església del Carme de València
Les obres de rehabilitació del campanar de la parròquia de la Santíssima Creu del Carme de
València han tret avui a la llum un projectil ja detonat soterrat entre els seus murs, pel que
sembla de la guerra del 1936-1939.

Agents del grup Tedax (Tècnic Especialista en Desactivació d’Artefactes Explosius) s’han
desplaçat fins al lloc i diversos indicatius de la policia espanyola han acordonat els voltants per
seguretat. La troballa s’ha produït vora la 13.00, quan els tècnics encarregats de les obres han
dut a terme una inspecció tècnica rutinària, en la qual han descobert l’artefacte incrustat en una
de les parets del campanar, a la qual només és possible accedir amb andami.

“Immediatament, s’ha activat el protocol en aquests casos: cridar les autoritats que s’ha
presentat automàticament amb una unitat Tedax i estan intentat desencrustar o traure de la
pedra del campanar la bomba, que encara no sabem de quan és, però que no va explotar
miraculosament”, ha comentat el rector, Daniel Juan.

Sobre això, els agents del Tedax han procedit a picar la pedra per a extraure el projectil. El
rector Daniel Juan ha explicat que la troballa ha sigut tota una “sorpresa”. “És veritat que a la
ciutat hi ha hagut altres casos en els quals s’ha trobat en les teulades d’una església un obús,
que tampoc va explotar, però en la nostra parròquia no teníem cap referència, com durant tants
anys no s’ha intervingut en el campanar no es té constància. Està en una posició en la qual és
impossible accedir si no és per mitjà d’un andami, que és el que s’ha col·locat per a la
restauració. A la vista no està”, ha detallat.

Les obres, segons ha explicat, s’emmarquen dins d’un projecte de rehabilitació i restauració del
campanar d’uns quaranta-cinc metres d’altura d’aquest monument declarat Bé d’Interés Cultural.
Després de segles sense intervenir en aquesta construcció, “s’estava desprenent part de la
motlura de la cúspide del campanar a la via pública”, ha assenyalat. És previst que els treballs
acabin el mes de setembre.
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Troben un projectil de la guerra del 1936-
1939 a l'església del Carme de València
Les obres de rehabilitació del campanar de la parròquia de la Santíssima Creu del Carme de
València han tret avui a la llum un projectil ja detonat soterrat entre els seus murs, pel que
sembla de la guerra del 1936-1939.

Agents del grup Tedax (Tècnic Especialista en Desactivació d’Artefactes Explosius) s’han
desplaçat fins al lloc i diversos indicatius de la policia espanyola han acordonat els voltants per
seguretat. La troballa s’ha produït vora la 13.00, quan els tècnics encarregats de les obres han
dut a terme una inspecció tècnica rutinària, en la qual han descobert l’artefacte incrustat en una
de les parets del campanar, a la qual només és possible accedir amb andami.

“Immediatament, s’ha activat el protocol en aquests casos: cridar les autoritats que s’ha
presentat automàticament amb una unitat Tedax i estan intentat desencrustar o traure de la
pedra del campanar la bomba, que encara no sabem de quan és, però que no va explotar
miraculosament”, ha comentat el rector, Daniel Juan.

Sobre això, els agents del Tedax han procedit a picar la pedra per a extraure el projectil. El
rector Daniel Juan ha explicat que la troballa ha sigut tota una “sorpresa”. “És veritat que a la
ciutat hi ha hagut altres casos en els quals s’ha trobat en les teulades d’una església un obús,
que tampoc va explotar, però en la nostra parròquia no teníem cap referència, com durant tants
anys no s’ha intervingut en el campanar no es té constància. Està en una posició en la qual és
impossible accedir si no és per mitjà d’un andami, que és el que s’ha col·locat per a la
restauració. A la vista no està”, ha detallat.

Les obres, segons ha explicat, s’emmarquen dins d’un projecte de rehabilitació i restauració del
campanar d’uns quaranta-cinc metres d’altura d’aquest monument declarat Bé d’Interés Cultural.
Després de segles sense intervenir en aquesta construcció, “s’estava desprenent part de la
motlura de la cúspide del campanar a la via pública”, ha assenyalat. És previst que els treballs
acabin el mes de setembre.
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Troben una bomba de la Guerra Civil en una
església del centre de València
L’equip que està realitzant una obres al campanar de l’Església del Carme, a València, ha
tret a la llum un projectil de la Guerra Civil que havia quedat sepultat a l’interior del temple. Tal
com ha confirmat el regidor de seguretat ciutadana, i seguint el protocol, els responsables de les
obres han hagut de trucar immediatament a la unitat d’artificiers de la Policia Nacional, els
Tedax.

Els agents han acordonat ràpidament el perímetre de l’església fins a comprovar l’estat de la
bomba, que en principi hauria quedat sepultada durant la Guerra Civil a l’interior de l’església.
De moment, els agents continuen avaluant el perill d’aquest artefacte.
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Troben una bomba de la Guerra Civil en una
església del centre de València
L’equip que està realitzant una obres al campanar de l’Església del Carme, a València, ha
tret a la llum un projectil de la Guerra Civil que havia quedat sepultat a l’interior del temple. Tal
com ha confirmat el regidor de seguretat ciutadana, i seguint el protocol, els responsables de les
obres han hagut de trucar immediatament a la unitat d’artificiers de la Policia Nacional, els
Tedax.

Els agents han acordonat ràpidament el perímetre de l’església fins a comprovar l’estat de la
bomba, que en principi hauria quedat sepultada durant la Guerra Civil a l’interior de l’església.
De moment, els agents continuen avaluant el perill d’aquest artefacte.
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“Vaig arribar a fer-ne 100 al dia”
Des d’aquesta setmana ja no cal portar mascareta en espais interiors. Conxita Mas va 
ser de les primeres persones d’Osona a confeccionar-ne quan va esclatar la pandèmia
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Conxita Mas, al taller que té habilitat per treballar a casa seva

Balenyà

Txell Vilamala

Conxita Mas tenia guardada 
de fa cinquanta anys roba 
de cotó que li va regalar la 
seva mare quan es va casar. 
La idea era que servís de 
llençols per als “llits de la 
canalla”, però amb el temps 
va anar quedant arraconada i 
no va ser fins a la primavera 
del 2020 que finalment va 
trobar un motiu de pes per  
fer-la menester: confeccionar 
mascaretes. Aquesta veïna 
dels Hostalets de Balenyà de 
75 anys va ser, de fet, de les 
primeres persones d’Osona 
a preparar material de pro-
tecció quan es va declarar 
l’emergència sanitària a 
causa del coronavirus. Des 
de dimecres, amb la desapa-
rició de les mascaretes també 
en interiors, els primers 
compassos de la pandèmia 
queden encara una mica més 
lluny, però Mas manté viu 
el record d’haver-se arro-
mangat en saber que faltava 
material per protegir tant 
la gent gran com els profes-
sionals del centre d’atenció 
primària i el Casal Oller. En 
ple confinament domiciliari 
va arribar a preparar cent 
mascaretes al dia des de casa 
seva mateix, en un taller 
equipat amb dues màquines 
de cosir i calaixos plens de 
fils de colors, cremalleres, 
carros, botons... L’aura de 
tota una vida dedicada a la 
costura. Malgrat que és difí-
cil de precisar, Mas calcula 
que en total va donar sortida 
a unes 2.000 mascaretes. La 
majoria es van quedar als 
Hostalets.

A mesura que es va accele-
rar la producció mundial i els 
governs van poder comprar 

material les de cotó van que-
dar en desús, però ella des-
taca que hi ha comerços del 
poble que encara en porten 
de seves, ja que “es poden 
rentar molts cops i planxant-
les queden completament 
desinfectades”. Al telèfon 
mòbil també hi guarda foto-
grafies de l’epidèmia de 
grip espanyola de l’any 1918 
en què es veuen, amb color 
sèpia o blanc i negre, homes 
i dones amb mascaretes de 
cotó cobrint-los bona part de 
la cara. 

Dos anys després de l’esclat 
de la covid, Mas ha tornat a la 
rutina habitual de fer arran-
jaments de roba a veïns i veï-
nes que la coneixen de “tota 

la vida”. Aquesta setmana, 
per exemple, tenia dos panta-
lons per escurçar, una jaqueta 
que va perdre la cremallera 
i una altra a la qual ha de 
tallar les mànigues. Amb una 
vista que encara li permet 
enfilar les agulles encara 
“a la primera”, són anys de 
traça i exercici després d’ha-
ver après a cosir a Seva, on 

baixava a peu des de la casa 
de pagès del Brull que la va 
veure créixer. D’El Masset en 
recorda, justament, que “el 
primer que vaig tallar van ser 
uns pantalons per al meu ger-
mà que van anar bé al meu 
pare”. Després ha fet de tot: 
arranjaments, pitets, vestits 
de núvia... També les bates 
quirúrgiques i les mascaretes 
que la van ocupar bona part 
del 2020. La roba de cotó que 
va utilitzar aleshores ja no 
impressiona a sobre les tau-
les del taller, però tot i així 
no l’ha endreçat gaire lluny. 
Està convençuda que caldrà 
tornar a desembossar-la, per-
què “d’epidèmies en vindran 
més”.

Molta participació al primer trencament 
col·lectiu del dejuni pel Ramadà a Vic

Vic Les comunitats i entitats musulmanes de Vic van organit-
zar just abans de Setmana Santa un trencament col·lectiu del 
dejuni al final del dia amb motiu del Ramadà. L’objectiu era 
donar a conèixer a tota la població la filosofia i rituals d’un 
mes sagrat en què, a banda del dejuni, prenen especial relle-
vància l’oració i la reflexió. A l’acte, al pati del casal cívic Josep 
Mossèn Guiteras, hi van prendre part unes 300 persones i es 
van compartir aliments com dàtils, arròs, pollastre o harira, la 
sopa típica d’aquestes dates. La intenció és que a partir d’ara la 
trobada es repeteixi cada any com a exemple de la riquesa d’orí-
gens culturals que conviuen a Vic i afavorir el diàleg entre ells. 
L’organització va anar a càrrec de Joves Musulmans d’Osona (a 
la foto, amb voluntaris), l’Associació Mà Solidària, la Comunitat 
Musulmana del carrer Sant Francesc, el Centre Cultural Islàmic, 
African Muslim Association, el Casal Claret i l’Ajuntament de 
Vic. Torelló també celebra un iftar comunitari aquest divendres, 
com és habitual, i diumenge serà el torn de Manlleu. El Ramadà 
va començar el 2 d’abril i aquest 2022 finalitzarà el 2 de maig.
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En quins 
casos s’ha de 
fer servir la 
mascareta?

Als centres 
sanitaris, 
sociosanitaris 
i residències 

de gent gran, tant els 
professionals com els 
visitants. Als hospitals, els 
pacients ingressats només 
n’han de dur en espais 
comunitaris.

A dins de les 
farmàcies.

Al transport 
públic, amb 
excepció de 
les andanes i 
estacions.

Si es tenen 
símptomes, 
encara que siguin 
lleus, compatibles 

amb la covid-19 o altres 
malalties respiratòries.

A la feina, la 
decisió depèn 
del servei de 
prevenció de 

riscos laborals de cada 
empresa.

També es 
recomana que 
continuïn portant 
mascareta les 

persones amb patologies 
que es poden agreujar en 
cas de contraure la covid, 
o les que hagin estat en 
contacte amb un positiu. En 
aquest darrer supòsit, Salut 
suggereix fer-ne ús com 
a mínim durant deu dies. 
També és recomanable no 
abandonar la mascareta si 
s’atén persones vulnerables 
o sospitoses d’estar 
malaltes.

Utilitzava roba 
de cotó que li va 
regalar la seva 

mare quan es va 
casar
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“Vaig arribar a fer-ne 100 al dia”
Des d’aquesta setmana ja no cal portar mascareta en espais interiors. Conxita Mas va 
ser de les primeres persones d’Osona a confeccionar-ne quan va esclatar la pandèmia
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Conxita Mas, al taller que té habilitat per treballar a casa seva

Balenyà

Txell Vilamala
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mascaretes. Aquesta veïna 
dels Hostalets de Balenyà de 
75 anys va ser, de fet, de les 
primeres persones d’Osona 
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El consell d’administració de 

l’Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) va aprovar ahir un total 

d’11 convenis, amb l’objectiu de 
millorar el sanejament de les ai-

gües residuals en un total de vuit 

comarques catalanes. L’aprova-

ció d’aquests acords preveu una 

inversió inicial superior als 1,7 

milions d’euros. Un dels conve-

nis aprovats fa referència al Se-

grià, en concret a la connexió del 

nucli de Llívia amb el sistema de 

sanejament de Lleida, amb un 

pressupost proper als 600.000 

euros. L’acord està subscrit amb 

la Paeria de Lleida. També es va 

aprovar que aquesta actuació 

s’avanci al període de planifica-

ció vigent (2016-2021), ja que 

estava previstes en els cicles de 

planificació futurs. 

L’ACA aprova el conveni 
per fer la connexió de Llívia 
amb la xarxa de Lleida

Els productors ecològics a 

Lleida es disparen i l’any 2021 

ascendeixen a un total de 1.146
La superfície agrària arriba a les 137.574 hectàrees

Lleida
CARME QUINTANA

La producció ecològica a les co-

marques de Lleida ha experimen-

tat un creixement exponencial 

en els darrers 20 anys. Segons 

dades facilitades ahir pel Conse-

ll Català de la Producció Agrària 

Ecològica (CCPAE), si el nombre 

d’operadors (comercialitzadors, 

productors, elaboradors, rama-

ders, importador) l’any 2000 a la 

demarcació de Lleida era de 129, 

l’any 2021 la xifra arribava fins els 
1.146. Pel que fa a la superfície 
en agricultura ecològica, el 2000 

era de 4.511, mentre que el 2021 

ja era de 137.574.

Les dades es van donar a 

conèixer en el marc d’una roda 

de premsa digital a la seu de la 

Conselleria d’Acció Climàtica i Ali-
mentació i que va anar a càrrec 

del secretari d’Alimentació, Car-

mel Mòdol, i el president del Con-

sell Català de la Producció Agrària 

Ecològica, David Torrelles, i on es 

va presentar l’informe 2021 so-

bre la producció agrària ecològica 

de Catalunya.

Els principals cultius ecològics 
a Lleida són els prats, pastures 

i farratges (l’any 2020 hi havia 

115.126 hectàrees); les oliveres 

(4.994 ha), cereals i lleguminoses 

FOTO: / Ahir es presentà l’informe 2021 de la producció ecològica

(3.318 ha), vinya (2614 ha), frui-

ters (1.274 ha), fruits secs (1430 

ha).

Pel que fa a les explotacions ra-

maderes ecològiques, a la demar-

cació de Lleida n’hi havia el 2021 

un total de 467, la majoria de 

vaquí de carn, equí, oví de carn, 

i cabrum de carn. Pel que fa a in-

dústries agroalimentàries ecolò-

giques a les comarques de Lleida 

n’hi havia el 2021 un total de 416.

“El sector de la produc-

ció agrària ecològica continua 
creixent any rere any, des de l’ini-

ci de les primeres produccions 

ecològiques a Catalunya fa més 

de 30 anys”. Així ho va afirmar 
ahir el secretari d’Alimentació del 

Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació, Carmel Mòdol.

Va destacar que “a Catalunya, 

la superfície ecològica creix a un 
ritme superior a la mitjana espan-

yola i europea. Així, en els darrers 

10 anys, la superfície ecològica 
catalana ha crescut un 207%, a 

Espanya un 48% i a Europa un 

60%. D’altra banda, la superfície 
ecològica catalana representa el 

10,5% del total de la superfície 
ecològica d’Espanya.

Primera pedregada de la 
temporada a Ponent que 
s’afegeix a les gelades
Va caure calamarsa barrejada amb aigua a 
diferents punts de la comarca del Segrià

Lleida
ACN

La primera pedregada de la tem-

porada va caure dimecres entre 

les nou i les deu de la nit amb una 

tempesta que va creuar part de la 

comarca del Segrià d’oest a est. 

Segons informació recollida pels 

tècnics del Departament d’Acció 

Climàtic, va caure calamarsa ba-

rrejada amb aigua en dos fronts 

diferents, una a la zona mitja de 

la comarca i l’altre a la zona nord, 

sobre els municipis d’Almacelles, 

Alguaire, Torrefarrera, Alpicat, 

Alcarràs, Soses, Torres de Segre, 

Alfés, Sudanell, Artesa de Lleida i 

Puigverd de Lleida. 

Tanmateix, segons els matei-

xos tècnics, tot i que va afectar 

una zona majoritàriament fruite-

ra, en general no s’han produït 

danys significatius.

El passat dimecres al vespre una àmplia zona de la comarca 
del Segrià va patir la primera pedregada de la temporada, 
que s’afegeix als danys per les gelades. Els tècnics afirmen 
que els danys per aquesta pedregada no són significatius.

Alguns membres de la comuni-

tat polonesa d’Almacelles, in-

teressats i compromesos en la 

conservació de les seves tradi-

cions, especialment en les festes 

de Pasqua, han expressat el seu 

agraïment i li han donat les grà-

cies, al mossèn de la Parròquia 

de la Mare de Déu de la Mercè 

d’Almacelles, Alexandru Balatchi 

i a tots els que han fet possible 

aquesta celebració, que es va 

fer, el passat dissabte 16 d’abril.

La tradició en qüestió consisteix 
en beneir diversos aliments du-

rant el Dissabte Sant, tals com: 

ous, pa, una figureta de xai pas-

qual (ja pot ser de sucre o de 

mantega), sal, pebre, salsitxes o 

carmanyola, babka de pasqua, 

(un pa de pessic típic de pasqua 
en grandària gran o petita, sem-

blant a les magdalenes), rave pi-

cant.

Els polonesos que viuen 
a Almacelles celebren la 
seva tradicional Pasqua

FOTO: Jordi Pascual / La celebració es va fer el 16 d’abril

Un total de 3.458 veïns de Bell-

puig, a la comarca de l’Urgell, es-

tan cridats a exercir el seu dret 

al vot en la votació pionera im-

pulsada des d’una administració 

pública a Catalunya que obre el 

camí per a les votacions en for-

mat 100% digital, per tal de de-

cidir 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 va iniciar 

ahir 21 d’abril, i es pot fer fins 
el 5 de maig, ambdós inclosos, 

a través de qualsevol dispositiu 
electrònic amb accés a internet, 

durant les 24 hores del dia, o bé 

des del punt de votació que s’ha 

instal·lat a l’ajuntament i que, en 

aquest cas, estarà obert 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. 

Bellpuig inicia la consulta 
100% digital sobre els     
nous serveis funeraris
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la comarca i l’altre a la zona nord, 

sobre els municipis d’Almacelles, 

Alguaire, Torrefarrera, Alpicat, 

Alcarràs, Soses, Torres de Segre, 

Alfés, Sudanell, Artesa de Lleida i 

Puigverd de Lleida. 

Tanmateix, segons els matei-

xos tècnics, tot i que va afectar 

una zona majoritàriament fruite-

ra, en general no s’han produït 

danys significatius.

El passat dimecres al vespre una àmplia zona de la comarca 
del Segrià va patir la primera pedregada de la temporada, 
que s’afegeix als danys per les gelades. Els tècnics afirmen 
que els danys per aquesta pedregada no són significatius.

Alguns membres de la comuni-

tat polonesa d’Almacelles, in-

teressats i compromesos en la 

conservació de les seves tradi-

cions, especialment en les festes 

de Pasqua, han expressat el seu 

agraïment i li han donat les grà-

cies, al mossèn de la Parròquia 

de la Mare de Déu de la Mercè 

d’Almacelles, Alexandru Balatchi 

i a tots els que han fet possible 

aquesta celebració, que es va 

fer, el passat dissabte 16 d’abril.

La tradició en qüestió consisteix 
en beneir diversos aliments du-

rant el Dissabte Sant, tals com: 

ous, pa, una figureta de xai pas-

qual (ja pot ser de sucre o de 

mantega), sal, pebre, salsitxes o 

carmanyola, babka de pasqua, 

(un pa de pessic típic de pasqua 
en grandària gran o petita, sem-

blant a les magdalenes), rave pi-

cant.

Els polonesos que viuen 
a Almacelles celebren la 
seva tradicional Pasqua

FOTO: Jordi Pascual / La celebració es va fer el 16 d’abril

Un total de 3.458 veïns de Bell-

puig, a la comarca de l’Urgell, es-

tan cridats a exercir el seu dret 

al vot en la votació pionera im-

pulsada des d’una administració 

pública a Catalunya que obre el 

camí per a les votacions en for-

mat 100% digital, per tal de de-

cidir 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 va iniciar 

ahir 21 d’abril, i es pot fer fins 
el 5 de maig, ambdós inclosos, 

a través de qualsevol dispositiu 
electrònic amb accés a internet, 

durant les 24 hores del dia, o bé 

des del punt de votació que s’ha 

instal·lat a l’ajuntament i que, en 

aquest cas, estarà obert 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. 

Bellpuig inicia la consulta 
100% digital sobre els     
nous serveis funeraris
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Karam, secretària general de Religions For Peace International, la plataforma més gran del món
de lideratge multireligiós, que pronunciarà una xerrada.
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L
a Semana Santa ortodoxa 
–que se celebra una 
semana después de la 
católica– siempre fue de 

las fiestas más importantes en 
Ucrania. Los nacionalistas del 
oeste del país en los 40 y 50 la 
celebraban con la máxima 
piedad: preparaban platos 
tradicionales y enviaban 
postales a sus allegados. Para 
ellos, estos días tenían un 
enorme simbolismo encarna-
do en el saludo que se dirigían 
entre ellos: «¡Jesucristo ha 
resucitado! ¡Resucitará 
Ucrania!».  

Muchos años de comunismo 
y anticlericalismo forzados 
por la Unión Soviética han 
provocado que muchas de 
esas tradiciones se hayan 
perdido pero, para muchos, 
incluso no practicantes, la 
misa nocturna de Pascua 
sigue siendo obligatoria. Este 

año, una misa nocturna es un 
lujo que nadie se puede 
permitir por la inseguridad y 
el toque de queda.  

Pero ya no hay ateos en las 
trincheras ni en los refugios: la 
fe se ha convertido en el 
último baluarte de esperanza 
para millones de ucranianos. 
Las familias de los civiles 
atrapados en Mariúpol, las 
madres de los soldados, los 
escondidos en sótanos, las 
redes sociales y las conversa-
ciones incluyen cada vez más 
llamamientos a Dios. 

Yana, una mujer de 45 años, 
pasó casi treinta días en el 
sótano de su casa a las afueras 
de Kiev junto a su marido y sus 
hijos. Tras contar todas sus 
desgracias, el miedo que 
pasaba cuando les bombar-
deaban, susurra que una de las 
cosas que le ayudó fueron las 
oraciones: «Ni yo ni mis 

vecinos éramos muy 
creyentes. No he puesto un pie 
en una iglesia en mi vida, pero 
en el sótano solo nos quedaba 
rezar, aunque únicamente nos 
sabíamos el Padrenuestro. La 
guerra nos ha hecho creer en 
un poder mayor capaz de 
salvarnos». 

Los miles de comentarios en 
Facebook sobre soldados 
desaparecidos o cautivos 
siempre incluyen oraciones. 
En un hospital de Dnipro 
escuché a una mujer de 
Mikolaiv que tiene dos hijos 
en la guerra —uno en Járkov y 
el otro que había conseguido 
salir de Mariúpol— hablando 
con una chica que iba a 
despedirse de su novio 
soldado. La mujer le daba un 
consejo: «No te preocupes, 
volverá –le dijo–. Cuando mi 
pequeño se fue a luchar, 
compré en la iglesia iconos de 

Jesucristo y de su ángel de la 
guarda, el Santo Pedro. No soy 
muy religiosa pero, créeme,  
funciona. Cosí los iconos en su 
chaleco antibalas para que los 
ángeles le protegiesen. Recé 
todos los días que estuvo en el 
frente... y mi hijo volvió». 

En las zonas ocupadas por 
rusos, la gente fiel al patriarca-
do de Kiev –en Ucrania hay 
una división entre el patriarca-
do ruso y la iglesia ucraniana– 
no se atreve a ir a la iglesia. En 
Berdiansk no habrá misa en 
ucraniano este año porque el 
sacerdote está escondido: ya 
secuestraron a un pastor 
luterano que lleva días 
desaparecido. Tampoco se 
juntarán en el cementerio para 
cumplir con la tradición y 
visitar a los muertos, ya que se 
ha convertido en un hangar 
para los tanques rusos. Sin 
embargo, en sus apartamentos 

los habitantes se juntan para 
preparar panetones tradicio-
nales, celebrar Pascua y rezar 
por los defensores de Ucrania 
y las víctimas de esta guerra. 

Hace un mes, la artista 
Oksana Bilous, cuando la 
capital era bombardeada, 
transformó su vivienda en un 
lugar de preparación de la 
Semana Santa donde las 
mujeres se distraen pintando 
huevos pysanky, creando 
telas rituales con símbolos y 
criptogramas antiguos y 
preparando dulces. 

El sábado pasado organiza-
ron un evento benéfico y 
decoraron los dulces hornea-
dos para regalárselos a los 
soldados y darles así una 
sorpresa en víspera de la 
Pascua. Las mujeres, en el 
estudio, dicen esperar al 
Domingo de Resurrección 
como nunca antes. � 

JAVIER LÓPEZ MACÍAS 
javier.macias@20minutos.es / @23javilo 

España toma la delantera en lo 
que a ayudas a Ucrania se refie-
re. Tras unas primeras sema-
nas de guerra en las que el Go-
bierno dudó sobre la idoneidad 
de enviar armas a un pueblo que 
las estaba pidiendo, finalmen-
te el Ejecutivo ha decidido mul-
tiplicar su apuesta y doblar el en-
vío de equipo militar con 200 to-
neladas de armamento en lo que 
ya es «el mayor envío realizado» 

en este conflicto. Además, apor-
tará un equipo policial para in-
vestigar si el ejército ruso ha co-
metido crímenes de guerra y de 
lesa humanidad. 

Ambos anuncios los trasladó 
el presidente Pedro Sánchez in 
situ. Y es que a primera hora de 
ayer –y sin aviso previo por mo-
tivos de seguridad– Moncloa 
anunció que el jefe del Ejecu-
tivo se encontraba en suelo ucra-
niano tras una noche de viaje en 
tren desde Polonia, donde ate-

rrizó. En Kiev fue recibido por el 
mandatario ucraniano, Volodi-
mir Zelenski, que incluso en la 
rueda de prensa conjunta in-
sistió en que su país necesitaba 
ayuda. «Estamos agradecidos 
por las armas asignadas y su-
ministradas a Ucrania», señaló 
junto a Sánchez y la primera mi-
nistra de Dinamarca, Mette Fre-
deriksen, que también visitó 
Kiev ayer. «Estamos en un mo-
mento crucial, esperamos vues-
tra ayuda rápida», dijo e insis-

tió en la entrada de su país a la 
UE. Además, el presidente ucra-
niano aseguró que en el encuen-
tro trataron dos «temas princi-
pales»: la respuesta militar de 
Ucrania a la agresión de Rusia y, 
también, el futuro del país tras 
una «victoria» que, según augu-
ra, será «inminente».  

Durante el viaje, Sánchez pasó 
por todo un arco de emociones 
que pueden resumirse en dos: 
de la «conmoción» al optimis-
mo, según avanzaba el día. Y es 
que antes de reunirse con Ze-
lenski, el presidente y la prime-
ra ministra danesa visitaron Bo-
rodianka, una ciudad situada a 
unos 40 km de Kiev que fue 
completamente destruida por 
las fuerzas rusas, que se replega-
ron hace dos semanas dejando 
tras de sí horror en forma de des-
trucción y fosas comunes. A tra-
vés de Twitter, el jefe del Ejecu-
tivo dijo estar «conmovido» al 
comprobar «las atrocidades de 
la guerra de Putin». 

«Nos hemos conmovido y nos 
hemos emocionado por los pro-
pios testimonios, tanto de los 
militares como de los propios ve-
cinos y vecinas que durante dí-
as estuvieron bajo la ocupación 
rusa», afirmó Sánchez en la 
comparecencia junto a Zelenski. 
Tras su visita, el presidente dijo 
volver a casa con «una perspec-
tiva más clara de lo que está en 
riesgo» y que le hace estar «más 
determinado en la necesidad de 
apoyar a Ucrania».  

Asimismo, el presidente puso 
en valor los 5 paquetes de san-
ciones impuestas por la UE a 
Rusia y pidió respetar la «uni-
dad», una de las grandes «forta-
lezas» para hacer frente a Pu-
tin de una Unión de la que Ze-
lenski quiere ser parte, algo en 
lo que España también se po-
siciona con Ucrania con dicho 
optimismo. «España siempre 
apoyará a Ucrania en este cami-
no y estoy seguro que pasará», 
concluyó Sánchez. �

EL PRESIDENTE del 
Gobierno redobla 
el envío de equipo 
militar a Ucrania 
con 200 toneladas 
de armamento 
EL JEFE del Ejecutivo, 
que viajó a Kiev con 
la primera ministra 
de Dinamarca, Mette 
Frederiksen, se 
mostró «conmovido» 

#Ucrania

Sánchez anuncia a Zelenski 
el «mayor envío» de armas

E 
DESDE KIEV 

«¡Jesucristo 
resucitado! 
¡Resucitará 
Ucrania!» 
Olha Kosova 

Periodista

Que Rusia ya centra su ofen-
siva sobre el este de Ucra-
nia es un hecho. La guerra 
está cerca de convertirse en 
una ratonera, y el Donbás 
se ha convertido en el centro 
de los ataques de Vladimir 
Putin. El ‘trofeo’ para el 
Kremlin ahora es Mariúpol, 
ya controlada por sus tropas 
después de semanas reduci-
da a cenizas. El ejército de 
Moscú además ha decidido 
rodear la metalurgia de 
Azovstal, un lugar donde se 
mantienen refugiadas más 
de 1.500 personas, que Putin 
ha decidido abandonar a su 
suerte: dio la orden de no 
atacarla, pero sí de rodearla. 
«Que no pase ni una mosca», 
sentenció. De esta forma, 
quienes se mantienen den-
tro tendrán que esperar a 
morir de inanición o arries-
garse a salir. 

«Considero inapropiada la 
orden de irrumpir en la zo-
na industrial y ordeno que 
se cancele», expresó el pre-
sidente Putin, antes de argu-
mentar que es necesario 
pensar en «salvar la vida y la 
salud de los soldados y ofi-
ciales», sin una mención pa-
ra los civiles que siguen en la 
ciudad. Ucrania, por su par-
te, clama por corredores hu-
manitarios para que la urbe, 
por lo menos, quede vacía. 
Los aliados, por su parte, 
trabajan para contener a Ru-
sia y EEUU anunció otro pa-
quete de ayuda a Ucrania 
por valor de más de unos 736 
millones de euros, con ar-
mamento y más material 
militar. � EMILIO ORDIZ

Putin toma 
Mariúpol  
y rodea 
a los civiles 
atrincherados

AYUDA MILITAR 

«Soy consciente de que las 
necesidades son enormes. 
España se compromete a 
ayudar» 

“

EN ZONA DESTRUIDA 

«Nos hemos conmovido y 
nos hemos emocionado 
por los propios testimonios 
de los militares y vecinos» 

“

RUSIA 

«Queremos que Putin pague 
por sus crímenes. La lucha 
contra la impunidad es una 
prioridad para España»

“

LAS FRASES DE 

PEDRO SÁNCHEZ

UNIÓN EUROPEA 

«España siempre apoyará 
a Ucrania en este camino 
[sobre la entrada a la UE] 
y estoy seguro que pasará» 

“

E
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L
a Semana Santa ortodoxa 
–que se celebra una 
semana después de la 
católica– siempre fue de 

las fiestas más importantes en 
Ucrania. Los nacionalistas del 
oeste del país en los 40 y 50 la 
celebraban con la máxima 
piedad: preparaban platos 
tradicionales y enviaban 
postales a sus allegados. Para 
ellos, estos días tenían un 
enorme simbolismo encarna-
do en el saludo que se dirigían 
entre ellos: «¡Jesucristo ha 
resucitado! ¡Resucitará 
Ucrania!».  

Muchos años de comunismo 
y anticlericalismo forzados 
por la Unión Soviética han 
provocado que muchas de 
esas tradiciones se hayan 
perdido pero, para muchos, 
incluso no practicantes, la 
misa nocturna de Pascua 
sigue siendo obligatoria. Este 

año, una misa nocturna es un 
lujo que nadie se puede 
permitir por la inseguridad y 
el toque de queda.  

Pero ya no hay ateos en las 
trincheras ni en los refugios: la 
fe se ha convertido en el 
último baluarte de esperanza 
para millones de ucranianos. 
Las familias de los civiles 
atrapados en Mariúpol, las 
madres de los soldados, los 
escondidos en sótanos, las 
redes sociales y las conversa-
ciones incluyen cada vez más 
llamamientos a Dios. 

Yana, una mujer de 45 años, 
pasó casi treinta días en el 
sótano de su casa a las afueras 
de Kiev junto a su marido y sus 
hijos. Tras contar todas sus 
desgracias, el miedo que 
pasaba cuando les bombar-
deaban, susurra que una de las 
cosas que le ayudó fueron las 
oraciones: «Ni yo ni mis 

vecinos éramos muy 
creyentes. No he puesto un pie 
en una iglesia en mi vida, pero 
en el sótano solo nos quedaba 
rezar, aunque únicamente nos 
sabíamos el Padrenuestro. La 
guerra nos ha hecho creer en 
un poder mayor capaz de 
salvarnos». 

Los miles de comentarios en 
Facebook sobre soldados 
desaparecidos o cautivos 
siempre incluyen oraciones. 
En un hospital de Dnipro 
escuché a una mujer de 
Mikolaiv que tiene dos hijos 
en la guerra —uno en Járkov y 
el otro que había conseguido 
salir de Mariúpol— hablando 
con una chica que iba a 
despedirse de su novio 
soldado. La mujer le daba un 
consejo: «No te preocupes, 
volverá –le dijo–. Cuando mi 
pequeño se fue a luchar, 
compré en la iglesia iconos de 

Jesucristo y de su ángel de la 
guarda, el Santo Pedro. No soy 
muy religiosa pero, créeme,  
funciona. Cosí los iconos en su 
chaleco antibalas para que los 
ángeles le protegiesen. Recé 
todos los días que estuvo en el 
frente... y mi hijo volvió». 

En las zonas ocupadas por 
rusos, la gente fiel al patriarca-
do de Kiev –en Ucrania hay 
una división entre el patriarca-
do ruso y la iglesia ucraniana– 
no se atreve a ir a la iglesia. En 
Berdiansk no habrá misa en 
ucraniano este año porque el 
sacerdote está escondido: ya 
secuestraron a un pastor 
luterano que lleva días 
desaparecido. Tampoco se 
juntarán en el cementerio para 
cumplir con la tradición y 
visitar a los muertos, ya que se 
ha convertido en un hangar 
para los tanques rusos. Sin 
embargo, en sus apartamentos 

los habitantes se juntan para 
preparar panetones tradicio-
nales, celebrar Pascua y rezar 
por los defensores de Ucrania 
y las víctimas de esta guerra. 

Hace un mes, la artista 
Oksana Bilous, cuando la 
capital era bombardeada, 
transformó su vivienda en un 
lugar de preparación de la 
Semana Santa donde las 
mujeres se distraen pintando 
huevos pysanky, creando 
telas rituales con símbolos y 
criptogramas antiguos y 
preparando dulces. 

El sábado pasado organiza-
ron un evento benéfico y 
decoraron los dulces hornea-
dos para regalárselos a los 
soldados y darles así una 
sorpresa en víspera de la 
Pascua. Las mujeres, en el 
estudio, dicen esperar al 
Domingo de Resurrección 
como nunca antes. � 

JAVIER LÓPEZ MACÍAS 
javier.macias@20minutos.es / @23javilo 

España toma la delantera en lo 
que a ayudas a Ucrania se refie-
re. Tras unas primeras sema-
nas de guerra en las que el Go-
bierno dudó sobre la idoneidad 
de enviar armas a un pueblo que 
las estaba pidiendo, finalmen-
te el Ejecutivo ha decidido mul-
tiplicar su apuesta y doblar el en-
vío de equipo militar con 200 to-
neladas de armamento en lo que 
ya es «el mayor envío realizado» 

en este conflicto. Además, apor-
tará un equipo policial para in-
vestigar si el ejército ruso ha co-
metido crímenes de guerra y de 
lesa humanidad. 

Ambos anuncios los trasladó 
el presidente Pedro Sánchez in 
situ. Y es que a primera hora de 
ayer –y sin aviso previo por mo-
tivos de seguridad– Moncloa 
anunció que el jefe del Ejecu-
tivo se encontraba en suelo ucra-
niano tras una noche de viaje en 
tren desde Polonia, donde ate-

rrizó. En Kiev fue recibido por el 
mandatario ucraniano, Volodi-
mir Zelenski, que incluso en la 
rueda de prensa conjunta in-
sistió en que su país necesitaba 
ayuda. «Estamos agradecidos 
por las armas asignadas y su-
ministradas a Ucrania», señaló 
junto a Sánchez y la primera mi-
nistra de Dinamarca, Mette Fre-
deriksen, que también visitó 
Kiev ayer. «Estamos en un mo-
mento crucial, esperamos vues-
tra ayuda rápida», dijo e insis-

tió en la entrada de su país a la 
UE. Además, el presidente ucra-
niano aseguró que en el encuen-
tro trataron dos «temas princi-
pales»: la respuesta militar de 
Ucrania a la agresión de Rusia y, 
también, el futuro del país tras 
una «victoria» que, según augu-
ra, será «inminente».  

Durante el viaje, Sánchez pasó 
por todo un arco de emociones 
que pueden resumirse en dos: 
de la «conmoción» al optimis-
mo, según avanzaba el día. Y es 
que antes de reunirse con Ze-
lenski, el presidente y la prime-
ra ministra danesa visitaron Bo-
rodianka, una ciudad situada a 
unos 40 km de Kiev que fue 
completamente destruida por 
las fuerzas rusas, que se replega-
ron hace dos semanas dejando 
tras de sí horror en forma de des-
trucción y fosas comunes. A tra-
vés de Twitter, el jefe del Ejecu-
tivo dijo estar «conmovido» al 
comprobar «las atrocidades de 
la guerra de Putin». 

«Nos hemos conmovido y nos 
hemos emocionado por los pro-
pios testimonios, tanto de los 
militares como de los propios ve-
cinos y vecinas que durante dí-
as estuvieron bajo la ocupación 
rusa», afirmó Sánchez en la 
comparecencia junto a Zelenski. 
Tras su visita, el presidente dijo 
volver a casa con «una perspec-
tiva más clara de lo que está en 
riesgo» y que le hace estar «más 
determinado en la necesidad de 
apoyar a Ucrania».  

Asimismo, el presidente puso 
en valor los 5 paquetes de san-
ciones impuestas por la UE a 
Rusia y pidió respetar la «uni-
dad», una de las grandes «forta-
lezas» para hacer frente a Pu-
tin de una Unión de la que Ze-
lenski quiere ser parte, algo en 
lo que España también se po-
siciona con Ucrania con dicho 
optimismo. «España siempre 
apoyará a Ucrania en este cami-
no y estoy seguro que pasará», 
concluyó Sánchez. �

EL PRESIDENTE del 
Gobierno redobla 
el envío de equipo 
militar a Ucrania 
con 200 toneladas 
de armamento 
EL JEFE del Ejecutivo, 
que viajó a Kiev con 
la primera ministra 
de Dinamarca, Mette 
Frederiksen, se 
mostró «conmovido» 

#Ucrania

Sánchez anuncia a Zelenski 
el «mayor envío» de armas

E 
DESDE KIEV 

«¡Jesucristo 
resucitado! 
¡Resucitará 
Ucrania!» 
Olha Kosova 

Periodista

Que Rusia ya centra su ofen-
siva sobre el este de Ucra-
nia es un hecho. La guerra 
está cerca de convertirse en 
una ratonera, y el Donbás 
se ha convertido en el centro 
de los ataques de Vladimir 
Putin. El ‘trofeo’ para el 
Kremlin ahora es Mariúpol, 
ya controlada por sus tropas 
después de semanas reduci-
da a cenizas. El ejército de 
Moscú además ha decidido 
rodear la metalurgia de 
Azovstal, un lugar donde se 
mantienen refugiadas más 
de 1.500 personas, que Putin 
ha decidido abandonar a su 
suerte: dio la orden de no 
atacarla, pero sí de rodearla. 
«Que no pase ni una mosca», 
sentenció. De esta forma, 
quienes se mantienen den-
tro tendrán que esperar a 
morir de inanición o arries-
garse a salir. 

«Considero inapropiada la 
orden de irrumpir en la zo-
na industrial y ordeno que 
se cancele», expresó el pre-
sidente Putin, antes de argu-
mentar que es necesario 
pensar en «salvar la vida y la 
salud de los soldados y ofi-
ciales», sin una mención pa-
ra los civiles que siguen en la 
ciudad. Ucrania, por su par-
te, clama por corredores hu-
manitarios para que la urbe, 
por lo menos, quede vacía. 
Los aliados, por su parte, 
trabajan para contener a Ru-
sia y EEUU anunció otro pa-
quete de ayuda a Ucrania 
por valor de más de unos 736 
millones de euros, con ar-
mamento y más material 
militar. � EMILIO ORDIZ

Putin toma 
Mariúpol  
y rodea 
a los civiles 
atrincherados

AYUDA MILITAR 

«Soy consciente de que las 
necesidades son enormes. 
España se compromete a 
ayudar» 

“

EN ZONA DESTRUIDA 

«Nos hemos conmovido y 
nos hemos emocionado 
por los propios testimonios 
de los militares y vecinos» 

“

RUSIA 

«Queremos que Putin pague 
por sus crímenes. La lucha 
contra la impunidad es una 
prioridad para España»

“

LAS FRASES DE 

PEDRO SÁNCHEZ

UNIÓN EUROPEA 

«España siempre apoyará 
a Ucrania en este camino 
[sobre la entrada a la UE] 
y estoy seguro que pasará» 

“

E
F

E



Mitjà: Més Tarragona

Publicat: 21/04/2022

Edició: GENERAL

Secció: REGIONAL TARRAGONA

Difusió: 24.420 Ejemplares

Valor: 639€

4 diarimés 21/04/2022

TARRAGONA

Redacció

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. 
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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.

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. 
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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 Fundació Marguerida Montferrato atorgarà el premi al millor intèrpret del Festival

Presentació del cartell de 'Jazz al pati'

Del 12 al 15 de maig, l'antiga Escola Pia de Balaguer tornarà a ser l'escenari de la 5a edició
de Jazz al Pati.

Mostra internacional de joves intèrprets organitzada per l’Escola Municipal de Música
amb la col·laboració de la Biblioteca Margarida de Montferrat

L'esdeveniment comptarà un any més amb  les formacions més rellevants dels centres superiors
de música de Catalunya en l’especialitat de Jazz, ESMUC, Liceu i Taller de Músics i, a més
enguany, com a escola convidada intervindrà el Centro Superior de Música Creativa de Madrid.

Entre les actuacions previstes, destaca la Poesia en jazz. Especial Dones; el diumenge dia 15,
'Històries de jazz', en el marc del cicle Assolellats; i el concert de Jordi Guixé, inclòs en la
programació de la capital de la sardana.

La 5a edició de Jazz al Pati començarà el dia 12 de maig amb les habituals audicions
matinals pedagògiques i seguirà al vespre amb l'espectacle 'Poesia en Jazz. Especial dones',
a càrrec del grup vocal Divadams.

El divendres 13 serà el torn d'Origins Quartet del Conservatori del Liceu, un clar exponent de les
noves corrents creatives del jazz a casa nostra, i d'Ernest Pipó del Taller de Músics amb una
adaptació jazzística d’un repertori de 'negrospirituals'.

El dissabte 14 de maig comptarà amb la presència d'Anna Blasco Quintet de l'ESMUC i amb els
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alumnes del Centre de Música Creativa de Madrid que treballen la mescla de diversos estils
musicals tenint en compte una base procedent del jazz i la fusió d’avantguarda.
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al millor intèrpret del Festival
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De la Pasqua a l’aplec
La lluïda cantada de les caramelles a Sant Julià dona pas, diumenge, al 43è Aplec Caramellaire
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Un moment de la interpretació del cant dels Goigs dins l’església, diumenge passat al migdia

Sant Pere de Torelló

EL 9 NOU

Torna la Fira de Primavera a  
Sant Pere de Torelló, aquest 
diumenge al matí, enguany 
amb una clara aposta pel vi, 
el formatge, la cervesa i els 
tastets, a més del tradicional 
tastet d’arròs, a partir del 
migdia. 

La fira es complementarà 
amb la participació de les 

entitats locals i un acapte de 
sang. Al migdia, el Museu de 
la Torneria farà divulgació 
de la cultura tornera de fusta 
a la Vall del Ges amb una 
demostració de tirades de 
baldufes. El mercat de sego-
na mà i el lliurament d’una 
flor a cada família visitant, a 
la sortida de la plaça Doctor 
Montmany i fins acabar les 
existències, posaran la cirere-
ta a l’edició d’enguany.

Sant Julià de Vilatorta

EL 9 NOU

Abillats amb les tradicionals 
capes negres i els barrets de 
copa alta, els caramellaires 
del Roser van tornar a recór-
rer diumenge els carrers de 
Sant Julià. Després de dos 
anys d’aturada, un seguici 
d’una trentena de persones 
els va acompanyar al llarg del 
matí, a més a més de desenes 
de veïns en punts concrets i 
des de les finestres i balcons. 
El punt àlgid va ser el cant 
dels Goigs a dins l’església, 
amb absències destacades 
a causa de les baixes que 
ha patit l’entitat els últims 
temps, però també les veus 
de joves d’entre 20 i 30 anys 
que s’hi acaben de sumar i 
n’asseguren la continuïtat. 

El mateix diumenge es va 
gravar un audiovisual per al 
futur Centre d’Interpretació 
de les Caramelles del Roser, 
un equipament que està pre-
vist obrir a Ca l’Anglada amb 
l’objectiu d’aprofundir en el 
fet caramellaire a Sant Julià i 
que els visitants en coneguin 
elements com partitures, ins-

truments o la vestimenta.
La tradicional cantada de 

Pasqua Florida donarà pas, 
aquest diumenge, a la 23a 
edició de l’Aplec Caramellai-
re, que torna després de dos 
anys d’aturada per la pandè-
mia. La cita comptarà amb 
la participació de les colles 
que havien estat convidades 
i no hi van poder participar. 
Es tracta de la Coral infantil 
Mestre Güell (Tàrrega), la 
Coral Camprodon (Cam-
prodon), la Societat Coral 
Joventut Tianenca (Tiana) 
i A tours... choeur! (Ponta-
llà-Nyils), de la Catalunya 
Nord, a més de les formaci-
ons locals de les Caramelles 
del Roser i la Coral Cants i 
Rialles. A més, i com a nove-
tat, s’estrenaran a l’aplec les 
Caramelles Infantils de Sant 
Julià de Vilatorta, que aquest 
2022 compleixen 20 anys.

L’aplec arrencarà a primera 
hora del matí amb la concen-
tració de les colles a la plaça 
de l’Ajuntament. A 1/4 d’11 
iniciaran el tradicional tomb 
caramellaire, que recorrerà 
els carrers Sant Roc, Balmes, 
Albereda, Núria, Església, 
Rector Roca i del Pont, per 
arribar a la plaça Major on 
hi haurà, a partir d’1/4 de 12 
del migdia, l’actuació de cada 
una de les colles participants. 
La trobada acabarà amb un 
dinar de germanor al pavelló 
municipal.

El vi, el formatge, la cervesa  
i els tastets, protagonistes de la 
Fira de Primavera de Sant Pere

Sant Sebastià viurà 
diumenge el seu 
tradicional aplec

Santa Eulàlia de Riuprimer 

Després de dos anys sense 
celebrar-se per la pandèmia, 
aquest diumenge torna el 
tradicional Aplec de Sant 
Sebastià. A 2/4 de 12 hi haurà 
l’ofici solemne i, tot seguit, 
una mostra de caramelles i 
ballets populars a càrrec dels 
grups caramellaires de Santa 
Eulàlia de Riuprimer. Al mig-
dia se servirà una arrossada i 
a la tarda hi haurà audició de 
sardanes i l’habitual rifa de 
pernils i llonganisses.

bé van actuar Els Estelladors, 
el grup d’adults creat el 1981 

que enguany estrenaven ves-
tuari. R.R.

Els Bastoners de 
Prats, a l’aplec de Sant 
Andreu de Llanars

Prats de Lluçanès Els Bas-
toners de Prats de Lluçanès 
van ser presents a Sant 
Andreu de Llanars després 
de la missa que es fa anual-
ment en aquesta esglesiola 
el Dilluns de Pasqua. La 
seva actuació formava part 
de l’itinerari que van seguir 
des de primera hora per 
les cases de pagès dels vol-
tants, on com és habitual 
els van convidar a menjar 
i beure. El dia anterior van 
mostrar els balls a l’interior 
del nucli urbà, lloc on tam-
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diumenge el seu 
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van ser presents a Sant 
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de la missa que es fa anual-
ment en aquesta esglesiola 
el Dilluns de Pasqua. La 
seva actuació formava part 
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Santa Eulàlia 
acull la fira 
Lliga’t a la Terra
Santa Eulàlia de Ronçana

L’exterior del recinte de La 
Fàbrica, de Santa Eulàlia, 
acull aquest diumenge la fira 
Lliga’t a la Terra, la mostra 
de la pagesia amb parades 
de productes de proximitat 
i el mercat de planter que 
organitzen l’Ajuntament, 
el Consell Comarcal i l’as-
sociació Llavors Orientals. 
Hi haurà una xerrada sobre 
plantes perennes comesti-
bles a càrrec de Phoenicurus 
Permacultura i es podrà visi-
tar l’Hort de l’Espelt del Molí 
d’en Vendrell. A 2/4 de 12 hi 
haurà un taller de punts de 
llibre amb plantes silvestres, 
amb el col·lectiu Eixarcolant, 
i a 2/4 d’1 un de llavors orga-
nitzat pel Parc de les Olors.

Els Castellers 
de Mollet actuen 
per Sant Jordi
Mollet del Vallès

La colla dels Castellers de 
Mollet actuarà aquest diu-
menge amb motiu de la diada 
de Sant Jordi. L’actuació 
començarà a les 11 del matí 
amb una cercavila des del 
carrer Jaume I que passarà 
pel carrer Enric Morera i 
arribarà a la plaça Prat de 
la Riba. L’exhibició comen-
çarà a les 12 i els de Mollet 
estaran acompanyats dels 
Castellers de Terrassa i els 
Castellers de Castelldefels.

Lliçà de Vall fa  
la primera edició del 
festival Fet a Mans
Lliçà de Vall

L’Ajuntament de Lliçà de 
Vall i el Talleret Craft cele-
bren aquest diumenge la 
primera edició del festival 
Fet a Mans, on es mostraran 
materials per crear i propos-
tes que fomenten la creati-
vitat. Es tracta de fomentar 
l’interès per les coses fetes 
a mà, conèixer tècniques i 
materials i oferir un espai on 
participar activament. Es farà 
de les 11 del matí a les 8 del 
vespre als jardins de la masia 
de Can Coll.

Festa del Pi  

i dels Sants 

Patrons a Figaró
Figaró

Figaró celebra diumenge la 
Festa del Pi. Els actes comen-
çaran a 2/4 de 9 del matí amb 
la trobada per anar a buscar 
el pi que arribarà al poble i 
serà plantat al parc de Maria 
Dolors Riera cap a 2/4 d’1 
del migdia. A la tarda, es farà 
una quina i la crema del pi 
cap a 2/4 de 10 del vespre. 
Dilluns se celebra la festa 
dels Sants Patrons. A 2/4 d’11 
del matí se sortirà en proces-
só cap a Vallcàrquera.

Les caramelles més emotives
La Garriga i Santa Eulàlia tornen a cantar després de dos anys d’aturada per la pandèmia

Canovelles 
viu un Aplec de 
Pasqua solidari

Canovelles L’Ajuntament 
de Canovelles i la Comissió 
Sant Antoni Abat van recu-
perar l’Aplec de Pasqua, 
després de dos anys sense 
poder-lo fer per la pandè-
mia. La zona de Can Duran 
i l’Era de Can Castells van 
acollir activitats com la 
representació teatral de la 
història de la Mare de Déu 
de Belulla o el dinar popu-
lar de paella, que enguany 
es va fer amb caràcter soli-
dari. Es van recaptar 650 
euros, tants com assistents, 
que es destinaran a entitats 
benèfiques del municipi.
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A la dreta, cantaires de l’Escolania de la Garriga, a Can Draper de l’Ametlla. A la dreta, la Societat Coral L’Aliança de la Garriga, a Puiggraciós
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Els cantaires de Santa Eulàlia, diumenge al migdia davant de l’església

La Garriga / Santa Eulàlia

EL 9 NOU

La Garriga i Santa Eulàlia 
van tornar a cantar carame-
lles el cap de setmana passat 
després de dos anys sense 
poder-ho fer a causa de la 
pandèmia. A la Garriga, l’Es-
colania Parroquial de Sant 
Esteve i la Societat Coral 
L’Aliança van celebrar Diu-
menge de Pasqua una de les 
seves cantades més emotives, 
amb participació inclosa dels 
refugiats ucraïnesos que es 
troben acollits a la Casa de 
l’Espiritualitat de les Mon-
ges Franciscanes, al carrer 
Cardedeu.

Aquesta va ser una de les 
parades del recorregut que 
van fer els dos cors. En el cas 
de l’Escolania, havia tingut 
com a punt de partida la pas-
tisseria La Vienesa, al carrer 
Banys, i que va portar una 
trentena de cantaires per 
diversos punts emblemàtics i 
domicilis particulars tant de 
la Garriga com de municipis 
veïns com l’Ametlla, Cànoves 
i Samalús o les Franqueses.

En arribar davant de les 
Monges, els membres de 

l’entitat van interpretar un 
himne de Pasqua ucraïnès 
preparat expressament per 
a l’ocasió, un cant al qual es 
van sumar part dels refugi-
ats. “Ha estat un moment 
molt bonic que ens mostra 
el gran poder que pot tenir 
la música”, apuntava Marta 
Torrents, directora de l’Es-
colania. Per la seva banda, el 
cor de L’Aliança va interpre-
tar diverses cançons de cara-
melles a la capella que hi ha 

a la casa de les monges. En el 
seu cas, van fer cantades dis-
sabte i diumenge en diversos 
punts de la Garriga i també 
en domicilis particulars com 
és costum des de fa més 
d’un segle. Com a novetat, 
diumenge al migdia, van des-
plaçar-se fins al santuari de 
Puiggraciós, on van fer una 
cantada per a les monges i les 
persones que havien assistit 
a la missa del migdia. Va ser 
la primera vegada que aquest 

cor de clavé dirigit per Enric 
Roca cantava caramelles al 
santuari per Pasqua. 

VUIT ANYS DESPRÉS

D’altra banda, a Santa Eulàlia 
de Ronçana un grup de veïns 
van recuperar diumenge 
passat la cantada de carame-
lles, que no s’havia celebrat 
al municipi des de feia vuit 
anys. A la cantada hi van 
participar una quarantena 
de persones. Va començar 
davant de l’església, a la sor-
tida de la missa de 12, i tot 
seguit va passar per diversos 
domicilis particulars.

“Ha estat tot un èxit. A 
més de retornar les cara-
melles a Santa Eulàlia, hem 
obtingut una resposta molt 
positiva per part del poble. 
Molta gent s’ha parat a 
escoltar-nos, i fins i tot hi ha 
hagut qui s’ha animat a can-
tar amb nosaltres”, destacava 
un dels organitzadors, Enric 
Tarragona. 

Els mateixos veïns tenen 
previst tornar a cantar el 8 
de maig, coincidint amb la 
festivitat de la Mare de Déu 
del Roser.
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Santa Eulàlia 
acull la fira 
Lliga’t a la Terra
Santa Eulàlia de Ronçana

L’exterior del recinte de La 
Fàbrica, de Santa Eulàlia, 
acull aquest diumenge la fira 
Lliga’t a la Terra, la mostra 
de la pagesia amb parades 
de productes de proximitat 
i el mercat de planter que 
organitzen l’Ajuntament, 
el Consell Comarcal i l’as-
sociació Llavors Orientals. 
Hi haurà una xerrada sobre 
plantes perennes comesti-
bles a càrrec de Phoenicurus 
Permacultura i es podrà visi-
tar l’Hort de l’Espelt del Molí 
d’en Vendrell. A 2/4 de 12 hi 
haurà un taller de punts de 
llibre amb plantes silvestres, 
amb el col·lectiu Eixarcolant, 
i a 2/4 d’1 un de llavors orga-
nitzat pel Parc de les Olors.

Els Castellers 
de Mollet actuen 
per Sant Jordi
Mollet del Vallès

La colla dels Castellers de 
Mollet actuarà aquest diu-
menge amb motiu de la diada 
de Sant Jordi. L’actuació 
començarà a les 11 del matí 
amb una cercavila des del 
carrer Jaume I que passarà 
pel carrer Enric Morera i 
arribarà a la plaça Prat de 
la Riba. L’exhibició comen-
çarà a les 12 i els de Mollet 
estaran acompanyats dels 
Castellers de Terrassa i els 
Castellers de Castelldefels.

Lliçà de Vall fa  
la primera edició del 
festival Fet a Mans
Lliçà de Vall

L’Ajuntament de Lliçà de 
Vall i el Talleret Craft cele-
bren aquest diumenge la 
primera edició del festival 
Fet a Mans, on es mostraran 
materials per crear i propos-
tes que fomenten la creati-
vitat. Es tracta de fomentar 
l’interès per les coses fetes 
a mà, conèixer tècniques i 
materials i oferir un espai on 
participar activament. Es farà 
de les 11 del matí a les 8 del 
vespre als jardins de la masia 
de Can Coll.

Festa del Pi  

i dels Sants 

Patrons a Figaró
Figaró

Figaró celebra diumenge la 
Festa del Pi. Els actes comen-
çaran a 2/4 de 9 del matí amb 
la trobada per anar a buscar 
el pi que arribarà al poble i 
serà plantat al parc de Maria 
Dolors Riera cap a 2/4 d’1 
del migdia. A la tarda, es farà 
una quina i la crema del pi 
cap a 2/4 de 10 del vespre. 
Dilluns se celebra la festa 
dels Sants Patrons. A 2/4 d’11 
del matí se sortirà en proces-
só cap a Vallcàrquera.

Les caramelles més emotives
La Garriga i Santa Eulàlia tornen a cantar després de dos anys d’aturada per la pandèmia

Canovelles 
viu un Aplec de 
Pasqua solidari

Canovelles L’Ajuntament 
de Canovelles i la Comissió 
Sant Antoni Abat van recu-
perar l’Aplec de Pasqua, 
després de dos anys sense 
poder-lo fer per la pandè-
mia. La zona de Can Duran 
i l’Era de Can Castells van 
acollir activitats com la 
representació teatral de la 
història de la Mare de Déu 
de Belulla o el dinar popu-
lar de paella, que enguany 
es va fer amb caràcter soli-
dari. Es van recaptar 650 
euros, tants com assistents, 
que es destinaran a entitats 
benèfiques del municipi.
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Gerard 
Piqué 
Futbolista, 
presidente 
del Andorra y 
empresario

La información La investigación El veredicto

Piqué asegura que «jamás ha pedido una 
ayuda» porque sabe «separar un acuerdo 
comercial del fútbol».
El capitán del Barça, presidente del Andorra y 
empresario ha salido al paso de los audios que han 
destapado los detalles de la negociación para la 
celebración de la Supercopa en Arabia Saudí. 
Según su versión, «todo lo que se ha hecho es legal, 
no tengo nada que esconder». Ha insistido en que 
no está preocupado por lo que pueda salir en 
nuevas grabaciones. «Jamás voy a pedir ayuda de 
nada. Sé separar un acuerdo comercial del fútbol».

 FALSO. En este 

contubernio ha quedado 

de manifi esto que Piqué 

ha mentido, al menos en 

su declaración taxativa 

de que en ningún caso 

pidió favores a Rubiales. 

Las grabaciones lo 

desmienten y lo dejan en 

evidencia.

Fact-checking

A medida que se conocen nuevos 
extractos de sus charlas con el presidente 
de la Federación, se confi rma que Piqué 
sí pidió favores a su amigo Rubiales. En 
esa relación de confi anza planteó tratos 
preferentes. Habló sobre la situación del 
Andorra, del que, una vez ascendido por 
razones administrativas, pidió que se le 
integrara en un grupo de equipos menos 
potente. También solicitó a Rubiales que 
mediara con el seleccionador para jugar 
los Juegos Olímpicos.

✖

Delegaciones: 
Andalucía: 
J. Lugo;
Castilla y León: 
Raúl Mata; 
Comunitat Valenciana:
I. Zaragüeta 
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Curro es una 
antigüedad

R
ecuerdo aquel día mejor que 
algunos años enteros de mi 
vida. Lo visualizo como un 
episodio irrepetible, como 
una veta de nostalgia feliz y 

luminosa del pasado. Aquel episodio re-
unió a mi familia al completo, incluyendo 
a la abuela Teresa, a los tíos, a los primos. 
Fue la mejor excursión posible al mayor 
parque de atracciones. En varios coches, 
viajamos desde nuestro pueblo de la costa 
a la capital de todas las provincias, comple-
tamente restaurada y engalanada para el 
acontecimiento. Hacía un calor insopor-
table, pero ya estábamos preparados men-
talmente. La ilusión colectiva superaba el 
sopor de aquellos 45 grados y las horas 
de espera que pasamos junto a las multi-
tudes, haciendo colas kilométricas. ¿Qué 
puedes esperar de Sevilla en agosto? Y, sin 
embargo, la Expo mereció la pena. Gentes 
de todo el mundo, Comunidades Autó-
nomas hermanadas, ventanas a países 
exóticos y remotos, pabellones especta-
culares, unos más que otros, convivían en 
un recinto inmenso salpicado de fuentes, 
para que el visitante no desfalleciera. Las 
primeras imágenes en 3D y los primeros 
buses ecológicos se mostraron allí.

Nos estoy viendo nítidamente, comien-
do bocatas mientras corríamos, bañándo-

nos entre las fuentes hasta que asistimos, 
ya de noche, al espectáculo fi nal de los co-
lores. Sentimos que Sevilla era centro del 
Universo, la ciudad de las posibilidades. 
Con su AVE recién estrenado, arrancaba 
la España del futuro.

Treinta años han pasado desde aquel 
sueño que se desdibujó a los pocos me-
ses de acabar la Expo. Parece mentira, el 
Curro se vende ya como una antigüedad. 
Sevilla tiene tres de los cinco barrios con 
la menor renta per cápita del país. El des-
plome que sufrió la Cartuja tras la muestra 
internacional fue antológico, hasta que 
hace unos años se construyó allí un Par-
que Tecnológico, con 426 empresas. Los 
terrenos que albergaron la Expo sufren un 
défi cit de infraestructuras, hay muy pocas 
líneas de autobús que los enlace con la 
ciudad, el mantenimiento de la isla deja 
bastante que desear y su estación de tren 
apenas se utiliza.

Sevilla fue un claro ejemplo de la Espa-
ña del pelotazo, ésa en la que unos pocos 
hicieron negocio. Ahora que nos estamos 
recuperando lentamente de una pandemia 
desastrosa, empiezan a emerger casos de 
comisionistas de contratos sanitarios que 
pueden ser perfectamente legales -veremos 
qué dice la justicia- aunque no ejemplares. 
¿Qué pensaremos, dentro de treinta años, 
de esta etapa bajo la sombra del coronavi-
rus? ¿Cómo nos juzgaremos? Mejor no nos 
confi emos aún. Mira el caso de Asturias, 
que da marcha atrás y, ante el repunte de 
ingresos por coronavirus, se convierte en la 
primera Comunidad que, a las puertas del 
calor, aconseja a su población que manten-
ga las mascarillas en los espacios interiores. 
La mayoría de los expertos son de la misma 
opinión. Cuando Margarita del Val acon-
seja prudencia y augura una nueva ola de 
COVID en Navidad, échate a temblar.

Parresía

Sandra Golpe

Tras la consagración de 
Rusia

H
ace casi un mes de la 
consagración que el 
Papa Francisco hizo de 
Rusia (y Ucrania), en 
directa relación con las 

revelaciones de Fátima en 1917 y años 
posteriores. Dichas apariciones vincu-
lan  a Rusia con el comunismo y la gue-
rra, y piden como remedio frente a esas 
amenazas –y para conseguir la paz– la 
consagración de Rusia al Inmaculado 
Corazón de María «por parte del Papa, 
en comunión con todos los obispos del 
mundo».

Con carácter inmediato se deseaba 
evitar la que sería la Segunda Guerra 
Mundial, pero la negligencia en atender 
el pedido del Cielo solo consiguió «acor-
tar la guerra» a partir de 1942, cuando Pío 
XII efectuó la primera aunque muy limi-
tada consagración. Sería san Juan Pablo 
II quien en 1984 hiciera la más completa 
–aunque sin verbalizar a Rusia– provo-
cando la caída del Muro de Berlín y la 
implosión de la URSS sin violencia al-
guna, acontecimiento ahora califi cado 
por Putin como «la mayor catástrofe del 
siglo XX».

Tras esos sucesos y frente a quienes 
opinaban que el tercer secreto se refería 

al pasado siglo, Benedicto XVI en su visi-
ta a Fátima el 13 mayo de 2010, declaró 
que «se equivocan quienes creían que la 
dimensión profética de Fátima ha termi-
nado». La última afi rmación de la Virgen 
es clave para discernir correctamente lo 
que puede suceder como directa conse-
cuencia de lo efectuado por Francisco el 
pasado 25 de marzo: «Al fi nal, mi Corazón 
Inmaculado triunfará; el Papa me consa-
grará Rusia –que se convertirá– y le será 
dado al mundo un tiempo de paz».

Ya comentamos que esa «conversión» 
de Rusia vinculada a ese Triunfo debe ser 
el fi nal del cisma entre la Iglesia Católica 
y la Ortodoxa, que data de 1054, por lo 
que conviene seguir con atención lo que 
sucede actualmente en el campo de la 
ortodoxia occidental en general y en la 
rusa en particular. En este ámbito, es muy 
relevante la confl ictividad generada por 
la  situación de Ucrania. Las 15 Iglesias or-
todoxas son autocéfalas, considerándose 
al Patriarca de Constantinopla como un 
«primum inter pares» –el primero entre 
iguales–, quien reconoció la autocefalia 
a la Iglesia de Kiev en 2018, que se había 
desvinculado de su histórica dependen-
cia del patriarcado de Moscú tras la re-
volución del Maidán cuatro años antes. 
La actitud del patriarca moscovita Kiryl 
pidiendo apoyo a los rusos en su actual 
guerra ha provocado una ola de solidari-
dad –Antioquía, Alejandría, Rumanía…–, 
con Constantinopla y Kiev desvinculán-
dose de él; hecho sin precedentes en la 
reciente historia. Francisco y Kiryl están 
preparando un encuentro que, de reali-
zarse, sería histórico a estos efectos.

El trípode

Jorge Fernández Díaz
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antigüedad

R
ecuerdo aquel día mejor que 
algunos años enteros de mi 
vida. Lo visualizo como un 
episodio irrepetible, como 
una veta de nostalgia feliz y 

luminosa del pasado. Aquel episodio re-
unió a mi familia al completo, incluyendo 
a la abuela Teresa, a los tíos, a los primos. 
Fue la mejor excursión posible al mayor 
parque de atracciones. En varios coches, 
viajamos desde nuestro pueblo de la costa 
a la capital de todas las provincias, comple-
tamente restaurada y engalanada para el 
acontecimiento. Hacía un calor insopor-
table, pero ya estábamos preparados men-
talmente. La ilusión colectiva superaba el 
sopor de aquellos 45 grados y las horas 
de espera que pasamos junto a las multi-
tudes, haciendo colas kilométricas. ¿Qué 
puedes esperar de Sevilla en agosto? Y, sin 
embargo, la Expo mereció la pena. Gentes 
de todo el mundo, Comunidades Autó-
nomas hermanadas, ventanas a países 
exóticos y remotos, pabellones especta-
culares, unos más que otros, convivían en 
un recinto inmenso salpicado de fuentes, 
para que el visitante no desfalleciera. Las 
primeras imágenes en 3D y los primeros 
buses ecológicos se mostraron allí.

Nos estoy viendo nítidamente, comien-
do bocatas mientras corríamos, bañándo-

nos entre las fuentes hasta que asistimos, 
ya de noche, al espectáculo fi nal de los co-
lores. Sentimos que Sevilla era centro del 
Universo, la ciudad de las posibilidades. 
Con su AVE recién estrenado, arrancaba 
la España del futuro.

Treinta años han pasado desde aquel 
sueño que se desdibujó a los pocos me-
ses de acabar la Expo. Parece mentira, el 
Curro se vende ya como una antigüedad. 
Sevilla tiene tres de los cinco barrios con 
la menor renta per cápita del país. El des-
plome que sufrió la Cartuja tras la muestra 
internacional fue antológico, hasta que 
hace unos años se construyó allí un Par-
que Tecnológico, con 426 empresas. Los 
terrenos que albergaron la Expo sufren un 
défi cit de infraestructuras, hay muy pocas 
líneas de autobús que los enlace con la 
ciudad, el mantenimiento de la isla deja 
bastante que desear y su estación de tren 
apenas se utiliza.

Sevilla fue un claro ejemplo de la Espa-
ña del pelotazo, ésa en la que unos pocos 
hicieron negocio. Ahora que nos estamos 
recuperando lentamente de una pandemia 
desastrosa, empiezan a emerger casos de 
comisionistas de contratos sanitarios que 
pueden ser perfectamente legales -veremos 
qué dice la justicia- aunque no ejemplares. 
¿Qué pensaremos, dentro de treinta años, 
de esta etapa bajo la sombra del coronavi-
rus? ¿Cómo nos juzgaremos? Mejor no nos 
confi emos aún. Mira el caso de Asturias, 
que da marcha atrás y, ante el repunte de 
ingresos por coronavirus, se convierte en la 
primera Comunidad que, a las puertas del 
calor, aconseja a su población que manten-
ga las mascarillas en los espacios interiores. 
La mayoría de los expertos son de la misma 
opinión. Cuando Margarita del Val acon-
seja prudencia y augura una nueva ola de 
COVID en Navidad, échate a temblar.

Parresía

Sandra Golpe

Tras la consagración de 
Rusia

H
ace casi un mes de la 
consagración que el 
Papa Francisco hizo de 
Rusia (y Ucrania), en 
directa relación con las 

revelaciones de Fátima en 1917 y años 
posteriores. Dichas apariciones vincu-
lan  a Rusia con el comunismo y la gue-
rra, y piden como remedio frente a esas 
amenazas –y para conseguir la paz– la 
consagración de Rusia al Inmaculado 
Corazón de María «por parte del Papa, 
en comunión con todos los obispos del 
mundo».

Con carácter inmediato se deseaba 
evitar la que sería la Segunda Guerra 
Mundial, pero la negligencia en atender 
el pedido del Cielo solo consiguió «acor-
tar la guerra» a partir de 1942, cuando Pío 
XII efectuó la primera aunque muy limi-
tada consagración. Sería san Juan Pablo 
II quien en 1984 hiciera la más completa 
–aunque sin verbalizar a Rusia– provo-
cando la caída del Muro de Berlín y la 
implosión de la URSS sin violencia al-
guna, acontecimiento ahora califi cado 
por Putin como «la mayor catástrofe del 
siglo XX».

Tras esos sucesos y frente a quienes 
opinaban que el tercer secreto se refería 

al pasado siglo, Benedicto XVI en su visi-
ta a Fátima el 13 mayo de 2010, declaró 
que «se equivocan quienes creían que la 
dimensión profética de Fátima ha termi-
nado». La última afi rmación de la Virgen 
es clave para discernir correctamente lo 
que puede suceder como directa conse-
cuencia de lo efectuado por Francisco el 
pasado 25 de marzo: «Al fi nal, mi Corazón 
Inmaculado triunfará; el Papa me consa-
grará Rusia –que se convertirá– y le será 
dado al mundo un tiempo de paz».

Ya comentamos que esa «conversión» 
de Rusia vinculada a ese Triunfo debe ser 
el fi nal del cisma entre la Iglesia Católica 
y la Ortodoxa, que data de 1054, por lo 
que conviene seguir con atención lo que 
sucede actualmente en el campo de la 
ortodoxia occidental en general y en la 
rusa en particular. En este ámbito, es muy 
relevante la confl ictividad generada por 
la  situación de Ucrania. Las 15 Iglesias or-
todoxas son autocéfalas, considerándose 
al Patriarca de Constantinopla como un 
«primum inter pares» –el primero entre 
iguales–, quien reconoció la autocefalia 
a la Iglesia de Kiev en 2018, que se había 
desvinculado de su histórica dependen-
cia del patriarcado de Moscú tras la re-
volución del Maidán cuatro años antes. 
La actitud del patriarca moscovita Kiryl 
pidiendo apoyo a los rusos en su actual 
guerra ha provocado una ola de solidari-
dad –Antioquía, Alejandría, Rumanía…–, 
con Constantinopla y Kiev desvinculán-
dose de él; hecho sin precedentes en la 
reciente historia. Francisco y Kiryl están 
preparando un encuentro que, de reali-
zarse, sería histórico a estos efectos.

El trípode

Jorge Fernández Díaz
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Segarra

DIVENDRES
TORÀ

 ✘ Trail Torà Rural. Dues mo-
dalitats de cursa de 10 i 20 
km. Sortida a les 9 del matí del 
camp de futbol.
SANT GUIM DE FREIXENET

 ✘ Actes de Sant Jordi. Al Sin-
dicat a les 7 de la tarda micrò-
fon poètic obert, i concert amb 
Marina Freixas.
GUISSONA

 ✘ Actes de Sant Jordi. Xerra-
da Com neixen els contes amb 
Mercè Arànega a les 6 de la tar-
da a la biblioteca. Recital de po-
etes clàssics al carrer de l’Om a 
2/4 de 8 del vespre.
CERVERA

 ✘ Actes de Sant Jordi. Revetlla 
de Sant Jordi amb un especta-
cle dedicat a Gabriel Ferreter. A 
la biblioteca a les 7 de la tarda.

DISSABTE
CERVERA

 ✘ Teatre: Jordi i el drac. Als 
patis de la Universitat a càrrec 
dels alumnes de la Caserna a 
les 7 de la tarda.
GUISSONA

 ✘ Actes de Sant Jordi: Pre-
sentació del llibre de Ramon 
Clèries, La Segarra, terra de 
grans personatges. 11 del matí 
sala d’actes de bonÀrea. A les 
12 cercavila des de la plaça de 
l’ajuntament. Celebració del 15 
aniversari dels Margeners a 
les 6 de la tarda a la plaça Ma-
jor. Inauguració de l’exposició 
Temps era temps amb l’obra 
de l’artista Josep M. Grau de la 
qual Joan Fornsubirà n’ha fet un 
llibre. 1 tarda Bisbal 39.

Urgell

DIVENDRES
AGRAMUNT

 ✘ Espectacle multidisciplina-
ri: M’estreno sota la dutxa de 
Guillem Viladot a càrrec de la 
companyia Cassigalls. Casal 
Agramuntí, 9 de la nit.
BELLPUIG

 ✘ Espectacle familiar: Sol 
amb la lluna de la companyia 
Sgratta. Teatre Armengol, 6 de 
la tarda. 
TÀRREGA

 ✘ Conferència: Teresa Pascu-
al: Viure i habitar el temps, a 
càrrec de Lluïsa Juli. Biblioteca 
Germanes Güell, 1/4 de 8 de la 
tarda. 

DISSABTE
DIFERENTS POBLES

 ✘Mercat de roses i llibres i 
diferents activitats literàries 
i lúdiques per celebrar la diada 
de Sant Jordi. 

DIUMENGE
AGRAMUNT

 ✘ Lliriada amb el grup Teatre-
detics. Parc de Riella, d’11 del 
matí a 2 de la tarda. 

 ✘ Sessió de ball amb el grup 
Cocktail Elegant. Pavelló firal, 7 
de la tarda. 
TÀRREGA

 ✘ Sessió de ball amb el Duet 
Festival. Centre Cívic, 6 de la 
tarda. 

DILLUNS
TÀRREGA

 ✘ Exposició 600 anys del poble 
gitano a Catalunya. Un poble 
dins un país. Biblioteca Germa-
nes Güell, 2/4 de 6 de la tarda. 

L’actualitat de la setmana
RESUM DE LES NOTÍCIES PUBLICADES AL DIARI SEGRE

Les Sibil·les

La consellera de 
cultura visita la Passió
CERVERA

La consellera de Cultura, 
Natàlia Garriga, va assistir 
el passat dia 15 a la tarda 
a la representació de la 
Passió de Cervera, acom-
panyada pel delegat de 
Cultura, Albert Turull, i les 
autoritats locals. De les 6 
escenificacions que s’han 
projectat enguany de la 
Passió cal destacar que en 
queden dues el proper diu-
menge dia 24 amb horari 
de matí, i el 30 d’abril amb 
horari de tarda.

Èxit de les activitats per 
a joves per Pasqua
TÀRREGA

L’ajuntament de Tàrrega, 

amb el suport de l’Oficina 
Jove de l’Urgell, va impar-
tir la setmana passada un 
nou cicle d’activitats lúdi-
ques i formatives adreça-
des a joves de 12 a 16 anys. 
La iniciativa va dinamitzar 
les estones de vacances de 
Pasqua proporcionant al-
ternatives a la gent jove. 
El contingut dels tallers 
responia a les inquietuds 
d’aquesta franja de pobla-
ció. Així, la Regidoria de 
Ciutadania i Educació va 
impartir tallers sobre vide-
ojocs i cuina. 

Residència artística 
sobre Viladot
AGRAMUNT

La Fundació Guillem Vila-
dot Lo Pardal, juntament 
amb l’ajuntament d’Agra-

munt, convoquen la prime-
ra residència de creació 
artística Lo Niu-Residència 
de creació amb l’objectiu 
de desenvolupar projectes 
a partir de l’obra de l’artista 
agramuntí de qui enguany 
es commemora el centena-
ri del seu naixement, Gui-
llem Viladot (1922-1999). 

   La residència, a la qual  
tindran accés quatre cre-
adors, es farà entre el 15 
d’agost i el 4 de setembre 
a Lo Pardal. Tant el procés 
de creació com el resultat 
posterior serà documentat 
i enregistrat per a l’elabo-
ració d’un llibre/catàleg 
que es publicarà sota el se-

gell de Lo Pardal, l’editori-
al creada per Guillem Vila-
dot. Així mateix, les obres 
resultants de la residència 
s’exposaran en una mostra 
col·lectiva que s’inaugura-
rà per la Fira del Torró. 

Firmes contra la 
macrogranja del Canós
CERVERA

La plataforma que s’opo-
sa a la construcció d’una 
macrogranja per a més de 
9.500 porcs al Canós va re-
collir divendres més de 500 
firmes contràries al mercat 
de Cervera. Van explicar 
que provocaria “un impac-
te negatiu en el paisatge, 
hi hauria contaminació 
mediambiental, pèrdua de 
diversitat biològica i empo-
briment dels pobles”.

OPINIÓ

Fa 17 anys la Setmana San-
ta targarina recuperà el Vi-
acrucis pels carrers la nit 
de Divendres Sant. Un Via-
crucis que en els 2 darrers 
anys no es celebrà degut al 
Coronavirus. Després d’ha-
ver-se recuperat els Armats 
l’any 2015, són novament Els 
Amics de la Parròquia amb 
el seu responsable Antoni 
Fitó, els que després de més 
de mig segle han fet possible 
enguany que la nit del proper 
15, tornin a desfilar les Sibil-
les. Són 7 penons de notable 
valor artístic obra del pintor 
Francesc Marsà, que els donà 
a la Parròquia.
    A la processó del Divendres 
Sant, penitents amb la vesta 
de la Congregació de la Mare 
de Déu dels Dolors portaven 
uns grans penons coneguts 
com les Sibil·les, pintats a 
les dues cares. Sibil·la, se-
gons la tradició grecollatina 
és un terme genèric que es fa 
servir per a denominar a les 
sacerdotesses encarregades 
de transmetre els oracles ge-
neralment d’Apol·lo. Era una 
virtut profètica considerada 
com un gran do. La paraula 
va ser usada per primera ve-
gada per Heràclit cap a l’any 
500 aC, i designava una sola 

profetessa. Eurípides dona el 
nom d’una en la comunitat 
grega, Líbica.
    Les Sibil·les foren dones 
cèlibes i recomanades per la 
seva virginitat, vida exem-
plar i religiosa, existint abans 
de l’arribada de Jesucrist. 
Famoses pels seus coneixe-
ments, eren consultades pels 
gentils, que els veneraven 
com divinament inspirades. 

La paraula Sibil·la és originà-
ria de dos veus greges, Déu 
i ment, enteniment inspirat 
per Déu. Anunciaren veri-
tats que, en el referent al 
Redemptor han succeït. 
    A Tàrrega, degut a la ini-
ciativa de recuperar les que 
havien desfilat abans de la 
guerra civil, la comissió par-
roquial de la processó del 
Sant Enterrament les enco-
manà a Francesc Marsà. La 

primera desfilà l’any 1946 i 
successivament les anà en-
tregant fins a l’any 1952.
    Avui en reproduïm tres. La 
sibil·la Pèrsica. Natural de 
Pèrsia. La representen amb 
el llibre obert de profecies 
a la mà dreta, per donar a 
entendre que nit i de dia tre-
ballava a escriure la vinguda 
de Crist. Sosté en les seves 
mans un petit llibre envol-
tant d’una gran resplendor.  
Fou la primera que tractà 
de la crucifixió i mort de 
Crist. Se la situa en el 2087 
aC.  La sibil·la Líbica. Alguns 
li diuen Libis-sa, altres Elisa; 
nasqué pels anys del diluvi, 
més de 2200 aC, a Líbia. Se 
la pinta amb el gran llibre 
dels oracles amb els braços 
ben oberts mirant a terra, 
en senyal de la victòria que 
el Senyor havia d’assolir amb 
la mort. La sibil·la Délphica, 
pren el seu nom de Delfos, 
lloc de naixement. Alguns li 
diuen Themis i altres Ante-
mis. Se la situa pels anys 255 
aC. Escriví molt de l’encarna-
ció del Verb, vida i miracles, 
de la seva mort, resurrecció i 
ascensió al cel. Anuncià tam-
bé que el Profeta esperat ha-
via de néixer sense barreja 
de baró.

JOSEP CASTELLÀ GENÉ
TÀRREGA

Activitats

del 22 al 28

La consellera amb 

els actors de l’obra.

CARLES GÓMEZ

Són obra del 
pintor Francesc 

Marsà i n’hi ha un 
total de 7
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 ✘ Trail Torà Rural. Dues mo-
dalitats de cursa de 10 i 20 
km. Sortida a les 9 del matí del 
camp de futbol.
SANT GUIM DE FREIXENET

 ✘ Actes de Sant Jordi. Al Sin-
dicat a les 7 de la tarda micrò-
fon poètic obert, i concert amb 
Marina Freixas.
GUISSONA

 ✘ Actes de Sant Jordi. Xerra-
da Com neixen els contes amb 
Mercè Arànega a les 6 de la tar-
da a la biblioteca. Recital de po-
etes clàssics al carrer de l’Om a 
2/4 de 8 del vespre.
CERVERA

 ✘ Actes de Sant Jordi. Revetlla 
de Sant Jordi amb un especta-
cle dedicat a Gabriel Ferreter. A 
la biblioteca a les 7 de la tarda.

DISSABTE
CERVERA

 ✘ Teatre: Jordi i el drac. Als 
patis de la Universitat a càrrec 
dels alumnes de la Caserna a 
les 7 de la tarda.
GUISSONA

 ✘ Actes de Sant Jordi: Pre-
sentació del llibre de Ramon 
Clèries, La Segarra, terra de 
grans personatges. 11 del matí 
sala d’actes de bonÀrea. A les 
12 cercavila des de la plaça de 
l’ajuntament. Celebració del 15 
aniversari dels Margeners a 
les 6 de la tarda a la plaça Ma-
jor. Inauguració de l’exposició 
Temps era temps amb l’obra 
de l’artista Josep M. Grau de la 
qual Joan Fornsubirà n’ha fet un 
llibre. 1 tarda Bisbal 39.
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DIVENDRES
AGRAMUNT

 ✘ Espectacle multidisciplina-
ri: M’estreno sota la dutxa de 
Guillem Viladot a càrrec de la 
companyia Cassigalls. Casal 
Agramuntí, 9 de la nit.
BELLPUIG

 ✘ Espectacle familiar: Sol 
amb la lluna de la companyia 
Sgratta. Teatre Armengol, 6 de 
la tarda. 
TÀRREGA

 ✘ Conferència: Teresa Pascu-
al: Viure i habitar el temps, a 
càrrec de Lluïsa Juli. Biblioteca 
Germanes Güell, 1/4 de 8 de la 
tarda. 

DISSABTE
DIFERENTS POBLES

 ✘Mercat de roses i llibres i 
diferents activitats literàries 
i lúdiques per celebrar la diada 
de Sant Jordi. 

DIUMENGE
AGRAMUNT

 ✘ Lliriada amb el grup Teatre-
detics. Parc de Riella, d’11 del 
matí a 2 de la tarda. 

 ✘ Sessió de ball amb el grup 
Cocktail Elegant. Pavelló firal, 7 
de la tarda. 
TÀRREGA

 ✘ Sessió de ball amb el Duet 
Festival. Centre Cívic, 6 de la 
tarda. 

DILLUNS
TÀRREGA

 ✘ Exposició 600 anys del poble 
gitano a Catalunya. Un poble 
dins un país. Biblioteca Germa-
nes Güell, 2/4 de 6 de la tarda. 
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Les Sibil·les

La consellera de 
cultura visita la Passió
CERVERA

La consellera de Cultura, 
Natàlia Garriga, va assistir 
el passat dia 15 a la tarda 
a la representació de la 
Passió de Cervera, acom-
panyada pel delegat de 
Cultura, Albert Turull, i les 
autoritats locals. De les 6 
escenificacions que s’han 
projectat enguany de la 
Passió cal destacar que en 
queden dues el proper diu-
menge dia 24 amb horari 
de matí, i el 30 d’abril amb 
horari de tarda.

Èxit de les activitats per 
a joves per Pasqua
TÀRREGA

L’ajuntament de Tàrrega, 

amb el suport de l’Oficina 
Jove de l’Urgell, va impar-
tir la setmana passada un 
nou cicle d’activitats lúdi-
ques i formatives adreça-
des a joves de 12 a 16 anys. 
La iniciativa va dinamitzar 
les estones de vacances de 
Pasqua proporcionant al-
ternatives a la gent jove. 
El contingut dels tallers 
responia a les inquietuds 
d’aquesta franja de pobla-
ció. Així, la Regidoria de 
Ciutadania i Educació va 
impartir tallers sobre vide-
ojocs i cuina. 

Residència artística 
sobre Viladot
AGRAMUNT

La Fundació Guillem Vila-
dot Lo Pardal, juntament 
amb l’ajuntament d’Agra-

munt, convoquen la prime-
ra residència de creació 
artística Lo Niu-Residència 
de creació amb l’objectiu 
de desenvolupar projectes 
a partir de l’obra de l’artista 
agramuntí de qui enguany 
es commemora el centena-
ri del seu naixement, Gui-
llem Viladot (1922-1999). 

   La residència, a la qual  
tindran accés quatre cre-
adors, es farà entre el 15 
d’agost i el 4 de setembre 
a Lo Pardal. Tant el procés 
de creació com el resultat 
posterior serà documentat 
i enregistrat per a l’elabo-
ració d’un llibre/catàleg 
que es publicarà sota el se-

gell de Lo Pardal, l’editori-
al creada per Guillem Vila-
dot. Així mateix, les obres 
resultants de la residència 
s’exposaran en una mostra 
col·lectiva que s’inaugura-
rà per la Fira del Torró. 

Firmes contra la 
macrogranja del Canós
CERVERA

La plataforma que s’opo-
sa a la construcció d’una 
macrogranja per a més de 
9.500 porcs al Canós va re-
collir divendres més de 500 
firmes contràries al mercat 
de Cervera. Van explicar 
que provocaria “un impac-
te negatiu en el paisatge, 
hi hauria contaminació 
mediambiental, pèrdua de 
diversitat biològica i empo-
briment dels pobles”.

OPINIÓ

Fa 17 anys la Setmana San-
ta targarina recuperà el Vi-
acrucis pels carrers la nit 
de Divendres Sant. Un Via-
crucis que en els 2 darrers 
anys no es celebrà degut al 
Coronavirus. Després d’ha-
ver-se recuperat els Armats 
l’any 2015, són novament Els 
Amics de la Parròquia amb 
el seu responsable Antoni 
Fitó, els que després de més 
de mig segle han fet possible 
enguany que la nit del proper 
15, tornin a desfilar les Sibil-
les. Són 7 penons de notable 
valor artístic obra del pintor 
Francesc Marsà, que els donà 
a la Parròquia.
    A la processó del Divendres 
Sant, penitents amb la vesta 
de la Congregació de la Mare 
de Déu dels Dolors portaven 
uns grans penons coneguts 
com les Sibil·les, pintats a 
les dues cares. Sibil·la, se-
gons la tradició grecollatina 
és un terme genèric que es fa 
servir per a denominar a les 
sacerdotesses encarregades 
de transmetre els oracles ge-
neralment d’Apol·lo. Era una 
virtut profètica considerada 
com un gran do. La paraula 
va ser usada per primera ve-
gada per Heràclit cap a l’any 
500 aC, i designava una sola 

profetessa. Eurípides dona el 
nom d’una en la comunitat 
grega, Líbica.
    Les Sibil·les foren dones 
cèlibes i recomanades per la 
seva virginitat, vida exem-
plar i religiosa, existint abans 
de l’arribada de Jesucrist. 
Famoses pels seus coneixe-
ments, eren consultades pels 
gentils, que els veneraven 
com divinament inspirades. 

La paraula Sibil·la és originà-
ria de dos veus greges, Déu 
i ment, enteniment inspirat 
per Déu. Anunciaren veri-
tats que, en el referent al 
Redemptor han succeït. 
    A Tàrrega, degut a la ini-
ciativa de recuperar les que 
havien desfilat abans de la 
guerra civil, la comissió par-
roquial de la processó del 
Sant Enterrament les enco-
manà a Francesc Marsà. La 

primera desfilà l’any 1946 i 
successivament les anà en-
tregant fins a l’any 1952.
    Avui en reproduïm tres. La 
sibil·la Pèrsica. Natural de 
Pèrsia. La representen amb 
el llibre obert de profecies 
a la mà dreta, per donar a 
entendre que nit i de dia tre-
ballava a escriure la vinguda 
de Crist. Sosté en les seves 
mans un petit llibre envol-
tant d’una gran resplendor.  
Fou la primera que tractà 
de la crucifixió i mort de 
Crist. Se la situa en el 2087 
aC.  La sibil·la Líbica. Alguns 
li diuen Libis-sa, altres Elisa; 
nasqué pels anys del diluvi, 
més de 2200 aC, a Líbia. Se 
la pinta amb el gran llibre 
dels oracles amb els braços 
ben oberts mirant a terra, 
en senyal de la victòria que 
el Senyor havia d’assolir amb 
la mort. La sibil·la Délphica, 
pren el seu nom de Delfos, 
lloc de naixement. Alguns li 
diuen Themis i altres Ante-
mis. Se la situa pels anys 255 
aC. Escriví molt de l’encarna-
ció del Verb, vida i miracles, 
de la seva mort, resurrecció i 
ascensió al cel. Anuncià tam-
bé que el Profeta esperat ha-
via de néixer sense barreja 
de baró.

JOSEP CASTELLÀ GENÉ
TÀRREGA

Activitats

del 22 al 28

La consellera amb 

els actors de l’obra.

CARLES GÓMEZ

Són obra del 
pintor Francesc 

Marsà i n’hi ha un 
total de 7
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Pep Palau                          

A mesura que la professió de cuiner ha anat 
adquirint el prestigi social i la projecció medi-
àtica de què gaudeix actualment, sentim 
sovint a dir que la cuina és un art i el cuiner 
un artista. Sense cap ànim d’atiar un debat 

com aquest ni de menystenir les habilitats artístiques de cap 
cuiner o cuinera, em fa l’efecte que una utilització poc apropi-
ada de paraules que no diuen el que volen dir ha acabat provo-
cant l’ús abusiu del qualificatiu d’artista a l’hora de parlar de 
la feina altament lloable dels professionals dels fogons que, 
en el fons, i justament gràcies a la seva professió, practiquen 
artesania i haurien de ser, merescudament i amb tota l’honra, 
considerats artesans.

Ara més que mai és important reivindicar l’artesania. Perquè 
l’artesania pot ser un contrapès molt valuós per fer front al 
món globalitzat i que tendeix a la homogeneïtat en què vivim. 
Perquè l’artesania contribueix a crear cohesió social i persona-
litat als llocs on es practica. Perquè cada vegada que plega un 
sabater, una teixidora, un cisteller, una florista, una mocadera, 
una puntaire, un flequer o una formatgera, per dir-ne alguns, 
no és només un negoci que abaixa la persiana, sinó que s’es-
tronca una transmissió de sabers; i quan es tracta d’oficis del 
gust, amb la seva desaparició, es perden també sabors. 

Hi va haver un temps en què l’artesania tenia un notable 
reconeixement a la societat, en què el Taller estava reconegut 
com un espai social. Una època en què els set gremis d’arte-
sans de París tenien, fins i tot, gran poder. En el seu magnífic 
llibre El artesano (Anagrama), Richard Senett (professor del 
MITi del London School of Economics) defineix l’artesà com 
aquell que “s’enorgulleix del seu treball i s’hi compromet”. 
Una feina que es caracteritza “per les seves habilitats”, que 
representen “el repertori de procediments” amb una “constant 
interrelació entre coneixement tàctic i reflexiu”. Un treball 
que implica compromís i satisfacció per la feina ben feta. L’au-
tor elogia en el seu assaig la mentalitat artesanal i l’economia 
fonamentada en el treball enfront del sistema dominant que 
només pensa en el capital i que esclafa i ofega l’artesà, quan, 
en realitat, la qualitat de la seva experiència és essencial. 

Apel·lant als orígens de l’artesania, l’autor recorda que les 
mans són l’eina bàsica de l’artesà. És aquesta manualitat, ínti-
mament imbricada amb la vista i el cervell, el tret insubstituï-
ble i diferencial de la feina artesanal. Més enllà de la imitació 
fidel, allò que enorgulleix i distingeix l’artesà és el desenvolu-
pament de les seves habilitats i la indispensable evolució que 
han de seguir. El maneig destre de les eines, afavorint l’au-
tocontrol, és senyal de civilització, mentre que la repetició 
procura estabilitat i control mental. Donat que no hi pot haver 
treball humà sense models, “és infinitament preferible que 
aquests models estiguin encarnats per persones”.  

Richard Sennettes remunta a la mitologia grega per presen-

tar-nos Hefest, déu del foc i de la intel·ligència manual, lleig 
i esguerrat però orgullós del seu treball, com a prototipus de 
persona digna i garant de civilització. A través d’un exhaustiu 
repàs històric dels oficis i l’artesania, es fixa en el paper que 
va tenir l’artesà durant la Il·lustració, que el va agafar com a 
exemple d’autogovern (capacitat dels ciutadans per treballar 
col·lectivament en la solució dels problemes) i ciutadania, en 
el convenciment que aquell que sap fer, sap decidir. I arriba 
fins als nostres dies denunciant la “nova economia” basada en 
la desigualtat i el curt termini en què les empreses, lluny del 
treball cooperatiu, busquen joves amb noves qualificacions 
que cobrin menys i siguin passius. En aquest sentit, el llibre 
subratlla, també, que és la lentitud, el temps pausat del procés 
artesanal, que fa possible la reflexió i el coneixement profund, 
trets que xoquen frontalment amb el ritme frenètic de la nos-
tra societat, que menysvalora la feina dels artesans. 

Tornant a la cuina, Sennett dedica un capítol titulat “La 
pularda de l’Albufera” a una cuinera estatunidenca anomena-
da Julia Child que va furor a la televisió als anys seixanta –abans 
que la cuina hi fos omnipresent– amb un programa anomenat 
The French Chef. La cuinera, formada a França, va crear un 
estil propi d’explicar plats i receptes de manera minuciosa i 
entretinguda, en els quals es podria entretenir estona llarga 
sobre el com tallar un tendó de pollastre, per posar èmfasi en 
el paper substancial del gest i la manualitat, i dels aspectes 
emocionals que comporten. 

L’autor, responent a la pregunta sobre la diferència entre 
artesania, o ofici, i art, diu que d’artistes n’hi ha pocs, mentre 
que seria desitjable que en tota classe de treballs hi haguessin 
artesans. I que en termes pràctics, no hi ha art sense artesania.

TRIBUNA

Elogi de l’artesania
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Mor als 107 anys Antò-
nia Forn, la dona de més 
edat d’Osona

Cremen unes tres 
hectàrees en un incendi 
forestal a Orís

Un accident talla el 
túnel de Bracons durant 
una hora

Dos denunciats per 
circular a més de 200 
km/h a Malla

Vic estrenarà el Bike 
Show, sis curses per als 
amants de la bicicleta
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La taradellenca 
s’ha convertit en 
una de les prime-
res patinadores 
amb síndrome 
de Down que 
participa en una 

competició oficial de patinat-
ge artístic. Practica aquesta 
esport des de fa 25 anys al 
CPA Taradell.

PROTAGONISTES

La celebració dels 
50 anys dels 3 Dies 
Trial Santigosa ha 
estat un èxit en la 
mateixa prova i els 
actes commemo-

ratius (llibre, documental 
i exposició). El Moto Club 
Abadesses ha refermat el seu 
prestigi en el món del trial. 

Les cuidadores de 
gent gran podran 
disposar de més 
formació i suport 
gràcies a la iniciati-
va de la centellen-

ca Isabel Faya. Amb experièn-
cia en aquest sector, ha creat 
Mans que Cuiden per donar 
suport a les treballadores. 

Joan moncanut                
Pres. Moto Club Abadesses

isabel Faya                
Gerocultora

Aida Aumatell             
Patinadora

Ramon Ricart ha 
explicat el procés 
viscut des que li 
van diagnosticar 
Parkinson amb 
només 47 anys. I 
ho ha fet a través 

de Tiembla, una novel·la grà-
fica sincera i directa. La pre-
sentació ja va augurar que el 
llibre pot ser un èxit. 

Ramon Ricart                
Dissenyador i professor

Jordi 
Vilarrodà

Divendres, 
15. Processó 
de Cam-
prodon, la 
processó dels 

Sants Misteris. Hi ha qui hi 
participa per fe, i molts per 
tradició familiar i de poble. 
Abans de començar, amb 
tots els passos preparats per 
iniciar el recorregut, fa un 
petit parlament el rector de 
la parròquia, Jean de Dieu 
Ndizeye, d’origen ruandès. En 
un català perfecte. Aquests 
dies que parlem de la llengua, 
se m’acut que no s’ha posat 
prou de relleu l’esforç de 
tots els capellans de l’Àfrica 
subsahariana per arribar i fer 

del català la llengua dels ofi-
cis religiosos i del tracte amb 
els seus feligresos. I l’actitud 
de l’Església en aquest àmbit 
que, amb algunes excepcions, 
ha estat de fidelitat al català.
Dimarts, 19. La conversa amb 
Ramon Ricart al programa 
Quatre paraules d’EL 9 TV 
és de les que impressionen. 
Assumir que un pateix una 
malaltia neurodegenerati-
va com el Parkinson amb 
només 47 anys és un procés 
complicat, que li ha portat 
uns anys d’anar acceptant 

que és l’altre, fent servir un 
vers de Miquel Martí i Pol 
que recorda en les darreres 
pàgines de Tiembla. El llibre 
de l’exdirector de l’Escola 
d’Art de Vic té força per la 
mateixa història que expli-
ca, però també per l’estil de 
dibuix que Ricart ha trobat, 
senzill (només aparentment) 
i directe. La novel·la gràfica 
és un gènere que creix i, curi-
osament, l’altra que té autors 
de casa és Manicomio, de 
Montse Batalla i Xevi Domín-
guez, publicada l’any 2019. 

En aquest cas, una denúncia 
dels dèficits del sistema de 
salut a l’hora d’abordar les 
malalties mentals. Temes 
gruixuts per a un gènere que 
a poc a poc es treu de sobre 
l’etiqueta de ser només per 
a joves o friquis o d’explicar 
només històries de superhe-
rois. És clar que després de 
l’entrevista jo també consi-
dero Ramon Ricart un super-
heroi. 
Dijous, 21. A dos dies de Sant 
Jordi, i mirant el cel a veure 
si el temps ens fa una mala 
passada. Encara que dissabte 
plogui, no deixem de sortir a 
comprar llibres. Fa dos anys 
estàvem tancats a casa i els 
llibres (i els autors, els edi-
tors, els llibreters...) ens van 
ajudar. No ho oblidem. 

Capellans en català, 
herois i Sant Jordi

A correcuita
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Pep Palau                          

A mesura que la professió de cuiner ha anat 
adquirint el prestigi social i la projecció medi-
àtica de què gaudeix actualment, sentim 
sovint a dir que la cuina és un art i el cuiner 
un artista. Sense cap ànim d’atiar un debat 

com aquest ni de menystenir les habilitats artístiques de cap 
cuiner o cuinera, em fa l’efecte que una utilització poc apropi-
ada de paraules que no diuen el que volen dir ha acabat provo-
cant l’ús abusiu del qualificatiu d’artista a l’hora de parlar de 
la feina altament lloable dels professionals dels fogons que, 
en el fons, i justament gràcies a la seva professió, practiquen 
artesania i haurien de ser, merescudament i amb tota l’honra, 
considerats artesans.

Ara més que mai és important reivindicar l’artesania. Perquè 
l’artesania pot ser un contrapès molt valuós per fer front al 
món globalitzat i que tendeix a la homogeneïtat en què vivim. 
Perquè l’artesania contribueix a crear cohesió social i persona-
litat als llocs on es practica. Perquè cada vegada que plega un 
sabater, una teixidora, un cisteller, una florista, una mocadera, 
una puntaire, un flequer o una formatgera, per dir-ne alguns, 
no és només un negoci que abaixa la persiana, sinó que s’es-
tronca una transmissió de sabers; i quan es tracta d’oficis del 
gust, amb la seva desaparició, es perden també sabors. 

Hi va haver un temps en què l’artesania tenia un notable 
reconeixement a la societat, en què el Taller estava reconegut 
com un espai social. Una època en què els set gremis d’arte-
sans de París tenien, fins i tot, gran poder. En el seu magnífic 
llibre El artesano (Anagrama), Richard Senett (professor del 
MITi del London School of Economics) defineix l’artesà com 
aquell que “s’enorgulleix del seu treball i s’hi compromet”. 
Una feina que es caracteritza “per les seves habilitats”, que 
representen “el repertori de procediments” amb una “constant 
interrelació entre coneixement tàctic i reflexiu”. Un treball 
que implica compromís i satisfacció per la feina ben feta. L’au-
tor elogia en el seu assaig la mentalitat artesanal i l’economia 
fonamentada en el treball enfront del sistema dominant que 
només pensa en el capital i que esclafa i ofega l’artesà, quan, 
en realitat, la qualitat de la seva experiència és essencial. 

Apel·lant als orígens de l’artesania, l’autor recorda que les 
mans són l’eina bàsica de l’artesà. És aquesta manualitat, ínti-
mament imbricada amb la vista i el cervell, el tret insubstituï-
ble i diferencial de la feina artesanal. Més enllà de la imitació 
fidel, allò que enorgulleix i distingeix l’artesà és el desenvolu-
pament de les seves habilitats i la indispensable evolució que 
han de seguir. El maneig destre de les eines, afavorint l’au-
tocontrol, és senyal de civilització, mentre que la repetició 
procura estabilitat i control mental. Donat que no hi pot haver 
treball humà sense models, “és infinitament preferible que 
aquests models estiguin encarnats per persones”.  

Richard Sennettes remunta a la mitologia grega per presen-

tar-nos Hefest, déu del foc i de la intel·ligència manual, lleig 
i esguerrat però orgullós del seu treball, com a prototipus de 
persona digna i garant de civilització. A través d’un exhaustiu 
repàs històric dels oficis i l’artesania, es fixa en el paper que 
va tenir l’artesà durant la Il·lustració, que el va agafar com a 
exemple d’autogovern (capacitat dels ciutadans per treballar 
col·lectivament en la solució dels problemes) i ciutadania, en 
el convenciment que aquell que sap fer, sap decidir. I arriba 
fins als nostres dies denunciant la “nova economia” basada en 
la desigualtat i el curt termini en què les empreses, lluny del 
treball cooperatiu, busquen joves amb noves qualificacions 
que cobrin menys i siguin passius. En aquest sentit, el llibre 
subratlla, també, que és la lentitud, el temps pausat del procés 
artesanal, que fa possible la reflexió i el coneixement profund, 
trets que xoquen frontalment amb el ritme frenètic de la nos-
tra societat, que menysvalora la feina dels artesans. 

Tornant a la cuina, Sennett dedica un capítol titulat “La 
pularda de l’Albufera” a una cuinera estatunidenca anomena-
da Julia Child que va furor a la televisió als anys seixanta –abans 
que la cuina hi fos omnipresent– amb un programa anomenat 
The French Chef. La cuinera, formada a França, va crear un 
estil propi d’explicar plats i receptes de manera minuciosa i 
entretinguda, en els quals es podria entretenir estona llarga 
sobre el com tallar un tendó de pollastre, per posar èmfasi en 
el paper substancial del gest i la manualitat, i dels aspectes 
emocionals que comporten. 

L’autor, responent a la pregunta sobre la diferència entre 
artesania, o ofici, i art, diu que d’artistes n’hi ha pocs, mentre 
que seria desitjable que en tota classe de treballs hi haguessin 
artesans. I que en termes pràctics, no hi ha art sense artesania.
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Mor als 107 anys Antò-
nia Forn, la dona de més 
edat d’Osona

Cremen unes tres 
hectàrees en un incendi 
forestal a Orís

Un accident talla el 
túnel de Bracons durant 
una hora

Dos denunciats per 
circular a més de 200 
km/h a Malla

Vic estrenarà el Bike 
Show, sis curses per als 
amants de la bicicleta
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La taradellenca 
s’ha convertit en 
una de les prime-
res patinadores 
amb síndrome 
de Down que 
participa en una 

competició oficial de patinat-
ge artístic. Practica aquesta 
esport des de fa 25 anys al 
CPA Taradell.

PROTAGONISTES

La celebració dels 
50 anys dels 3 Dies 
Trial Santigosa ha 
estat un èxit en la 
mateixa prova i els 
actes commemo-

ratius (llibre, documental 
i exposició). El Moto Club 
Abadesses ha refermat el seu 
prestigi en el món del trial. 

Les cuidadores de 
gent gran podran 
disposar de més 
formació i suport 
gràcies a la iniciati-
va de la centellen-

ca Isabel Faya. Amb experièn-
cia en aquest sector, ha creat 
Mans que Cuiden per donar 
suport a les treballadores. 

Joan moncanut                
Pres. Moto Club Abadesses

isabel Faya                
Gerocultora

Aida Aumatell             
Patinadora

Ramon Ricart ha 
explicat el procés 
viscut des que li 
van diagnosticar 
Parkinson amb 
només 47 anys. I 
ho ha fet a través 

de Tiembla, una novel·la grà-
fica sincera i directa. La pre-
sentació ja va augurar que el 
llibre pot ser un èxit. 

Ramon Ricart                
Dissenyador i professor

Jordi 
Vilarrodà

Divendres, 
15. Processó 
de Cam-
prodon, la 
processó dels 

Sants Misteris. Hi ha qui hi 
participa per fe, i molts per 
tradició familiar i de poble. 
Abans de començar, amb 
tots els passos preparats per 
iniciar el recorregut, fa un 
petit parlament el rector de 
la parròquia, Jean de Dieu 
Ndizeye, d’origen ruandès. En 
un català perfecte. Aquests 
dies que parlem de la llengua, 
se m’acut que no s’ha posat 
prou de relleu l’esforç de 
tots els capellans de l’Àfrica 
subsahariana per arribar i fer 

del català la llengua dels ofi-
cis religiosos i del tracte amb 
els seus feligresos. I l’actitud 
de l’Església en aquest àmbit 
que, amb algunes excepcions, 
ha estat de fidelitat al català.
Dimarts, 19. La conversa amb 
Ramon Ricart al programa 
Quatre paraules d’EL 9 TV 
és de les que impressionen. 
Assumir que un pateix una 
malaltia neurodegenerati-
va com el Parkinson amb 
només 47 anys és un procés 
complicat, que li ha portat 
uns anys d’anar acceptant 

que és l’altre, fent servir un 
vers de Miquel Martí i Pol 
que recorda en les darreres 
pàgines de Tiembla. El llibre 
de l’exdirector de l’Escola 
d’Art de Vic té força per la 
mateixa història que expli-
ca, però també per l’estil de 
dibuix que Ricart ha trobat, 
senzill (només aparentment) 
i directe. La novel·la gràfica 
és un gènere que creix i, curi-
osament, l’altra que té autors 
de casa és Manicomio, de 
Montse Batalla i Xevi Domín-
guez, publicada l’any 2019. 

En aquest cas, una denúncia 
dels dèficits del sistema de 
salut a l’hora d’abordar les 
malalties mentals. Temes 
gruixuts per a un gènere que 
a poc a poc es treu de sobre 
l’etiqueta de ser només per 
a joves o friquis o d’explicar 
només històries de superhe-
rois. És clar que després de 
l’entrevista jo també consi-
dero Ramon Ricart un super-
heroi. 
Dijous, 21. A dos dies de Sant 
Jordi, i mirant el cel a veure 
si el temps ens fa una mala 
passada. Encara que dissabte 
plogui, no deixem de sortir a 
comprar llibres. Fa dos anys 
estàvem tancats a casa i els 
llibres (i els autors, els edi-
tors, els llibreters...) ens van 
ajudar. No ho oblidem. 

Capellans en català, 
herois i Sant Jordi

A correcuita
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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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