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Els franciscans deixaran la ciutat passat
l’estiu després de 805 anys - La Manyana
La comunitat franciscana deixarà la ciutat passat l’estiu i tancarà el Santuari de Sant Antoni de
Pàdua, que es troba al carrer Vila Antònia, 12 de Lleida, per manca de frares pel descens de
vocacions. L’església es quedarà sense culte.

El govern de la Província Franciscana de la Immaculada Concepció (orde de frares menors) ha
decidit tancar del tot el Santuari de Sant Antoni de Pàdua eliminant tota la seva presència a
Catalunya, fora de la província de Barcelona.

El pare franciscà Joaquim Recasens va comunicar que el pròxim 13 de juny se celebrarà a
Lleida la festa de Sant Antoni de Pàdua, amb l’eucaristia de comiat de l’orde a la ciutat de
Lleida. Recasens va explicar que “en l’actualitat hi ha només quatre membres de la comunitat
vivint al convent, quan anys anteriors s’havia arribat a aplegar fins a una desena de frares”. “No
hi ha gent per manca de vocacions, fet que obliga a tancar el Santuari de Sant Antoni de Pàdua,
una situació que es repeteix a altres poblacions de l’Estat, ja que es tancaran cinc convents
més”.

Va apuntar que “és una situació dolorosa haver de tancar el primer convent amb presència
franciscana de la Península Ibèrica, que data del 1217”. Va afegir que “farem tot el possible per
prendre mesures perquè l’església pugui continuar oberta, encara que no hi haurà missa”. En
aquest cas, el temple podria ser custodiat per l’Orde Franciscana Seglar, una branca de la
família franciscana formada per seglars, feligresos i membres del clergat secular que no fan vots.

La comunitat franciscana es va instaurar a Lleida l’any 1217 amb frares enviats a la Península
Ibèrica per Sant Francesc després d’un Capítol General d’aquell any. El primer recinte religiós
de la comunitat es va situar a la plaça Ricard Viñes.

La petita comunitat de les Carmelites Missioneres del P. Palau abandona Lleida

Una altra comunitat religiosa, les germanes Carmelites Missioners del Pare Palau, deixa també
la ciutat després de 77 anys de presència. La petita comunitat, ubicada actualment al carrer
Mossèn Reig, al barri del Clot de les Granotes, estava formada per cinc religioses de les quals
només en resten dues, que han quedat a la casa per realitzar les tasques dels darrers treballs de
tancament de la comunitat. Les religioses han estat destinades a altres comunitats de Catalunya
i també del País Basc. Les Carmelites Missioneres que segueixen el carisma del seu fundador
el Beat P. Francesc Palau, fill d’Aitona i oncle de Santa Teresa Jornet, van arribar a Lleida l’any
1945 per atendre pastoralment la clínica de l’Aliança, servei que van exercir durant molts anys.
Durant la seva fructífera presència a Lleida, les religioses del Pare Palau han col·laborat
principalment amb el santuari parròquia de Santa Teresina, molt especialment atenent el servei
d’acollida dels pelegrins. També han estat presents a les parròquies del Pilar i Santa Maria
Magdalena.

https://www.lamanyana.cat/els-franciscans-deixaran-la-ciutat-passat-lestiu-despres-de-805-anys/
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Funeral per Josep Massot | Redacció |
montserrat | Societat | El Punt Avui
Montserrat ha celebrat avui el funeral pel pare Josep Massot. La missa exequial s’ha celebrat a
la Basílica de Santa Maria on han acompanyat a la família del difunt, la presidenta de les Illes
Balears, Francina Armengol; la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs; la
consellera de Justícia, Lourdes Ciuró; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; l’expresident de
la Generalitat de Catalunya Quim Torra; o la directora general d’Afers Religiosos, Yvonne
Grilley.

“Ha estat un gran testimoni del cant a la vida que representa la fe. Va viure amb joia i felicitat la
seva vocació cristiana i monàstica i va treballar incansablement per l’expressió més sublim de
l’ànima d’un poble: la seva llengua i la seva literatura”, ha dit el pare Bernat Juliol, prior de
Montserrat, recordant la figura de Massot que va morir a la matinada del diumenge 24 d’abril als
80 anys.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2131587-funeral-per-josep-massot.html
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Montserrat acomiada el monjo i intel·lectual
Josep Massot - Regió7
Durant l’homilia el pare Bernat Juliol ha destacat que Massot «va treballar incansablement per
l’expressió més sublim de l’ànima d’un poble: la seva llengua i la seva literatura» i que ser
monjo de Montserrat va ser «l’eix que va donar sentit i que va inspirar tot el seu llegat ingent».
L’ha definit també com «un amant de la paraula», humana i divina.

Josep Massot feia 57 anys que era monjo i 50 que era sacerdot. Entre altres facetes
destacades, era el director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, va col·laborar amb
l’edició de la Gran Enciclopèdia Catalana i va dirigir el Diccionari de Literatura Catalana. L’any
1996 va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi i el 1997 amb el Premi Nacional de Cultura
Popular. També va rebre, el 2012, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

Massot va néixer el 1941 a la ciutat de Palma. Va estudiar Filologia romànica a la Universitat de
Barcelona, on es va llicenciar el 1963, i amplià els seus estudis de filosofia i teologia a
Alemanya. També es va formar de forma clandestina als Estudis Universitaris Catalans de
l’Institut d’Estudis Catalans.

Com a monjo, ingressà a l’orde benedictí del Monestir de Montserrat l’any 1962, i fou ordenat
prevere el 1972. Des de 1971 va ser nomenat director de les Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. Va ser un dels monjos que va acompanyar la tancada d’intel·lectuals a Montserrat
del 1970, germen de l’Assemblea de Catalunya.

https://www.regio7.cat/bages/2022/04/26/montserrat-acomiada-monjo-i-intellectual-65411109.html
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El bisbe de Solsona rep de la Conferència
Episcopal l'encàrrec de vetllar per
l'ecumenisme i el diàleg interreligiós | Nació
Solsona
Aquesta setmana a Madrid té lloc l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola
on entre d'altres temes, s'escullen els membres d'algunes comissions i subcomissions. En
concret, els bisbes van elegir ahir al bisbe de Solsona, Francesc Conesa, per a presidir la
Subcomissió de relacions interconfessionals i diàleg interreligiós de la Conferència Episcopal
Espanyola. Un càrrec que com ha dit en la nota de premsa, assumeix "amb il·lusió el repte de
promoure la reconstrucció de la unitat dels cristians i de dialogar amb les religions no cristianes. 

Promoure la reconstrucció de la unitat entre tots els cristians així com la seva relació amb les
religions no cristianes des del respecte a la llibertat religiosa com a dret fundat a la dignitat
mateixa de la persona humana són els objectius que persegueix el secretariat de la
Subcomissió Episcopal de Relacions Interconfessionals.

L'Església catòlica reafirma, doncs, la seva voluntat d'establir unes relacions fraternes entre tots
els cristians fonamentant-se en el baptisme rebut, i entre tots els creients amb qui els uneix un
mateix origen i destí. Les relacions interconfessionals comprenen el coneixement o contacte
inicial, i també el tracte mutu, manifestat en el diàleg, en la col·laboració, en la formació objectiva
de la veritat i en la pregària comuna principalment.

Acabada la celebració del Concili Vaticà II, i en aplicació del Decret sobre l'Ecumenisme i de les
Declaracions sobre les relacions de l'Església amb les religions no cristianes i sobre la llibertat
religiosa, es crea el 16 de juliol de 1966 el Secretariat Nacional d'Ecumenisme , que el 1975 es
transformarà en la Comissió Episcopal de Relacions Interconfessionals, ampliant així les seves
competències i elevant-ne el rang.

Per dur a terme aquesta tasca de diàleg amb les Esglésies no catòliques i amb les Religions i
Grups no cristians al nostre país, hi ha la coordinació del Secretariat de Relacions
Interconfessionals, de la Conferència Episcopal Espanyola. A cada diòcesi espanyola, el Bisbe
diocesà és el principal promotor del diàleg ecumènic i interreligiós, que sol encomanar a un
delegat seu per facilitar-li la tasca pastoral; en altres sectors de la pastoral eclesial hi pot haver
un responsable per a aquestes dues tasques assenyalades.

El Secretariat de Relacions Interconfessionals l'integren dos departaments: per a la unitat dels
cristians i per al diàleg interreligiós. Està al servei de totes i cadascuna de les diòcesis
catòliques d'Espanya, així com de totes i cadascuna de les organitzacions eclesials no
catòliques que vulguin cultivar en esperit fratern un diàleg veritable.

La Subcomissió Episcopal per a les relacions interconfessionals i el diàleg interreligiós, fins a la
reforma d'estatuts de març de 2020, es deia Comissió Episcopal de relacions
interconfessionals. 

 

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/38931/societat/bisbe-solsona-conferencia-episcopal-encarrec-vetllar-ecumenisme-i-el-dialeg-interreligios
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LaGabrielle, entre el seu oncleHerold i el seu germà, ahir quan va arribar a l’estació de Rouen
LV

L’acord es preveu tancar avui.
Aquest consens contrasta amb

el fracàs que lamateixa iniciativa
va patir al Congrés delsDiputats,
quansessenyoriesvanrebutjar la
proposta d’Unides Podem,ERC i
Bildu, amb els vots en contra
dePP,VoxiPNBilesabstencions
dePSOEiCiutadans.
En el cas deCatalunya, la crea-

ció d’aquesta comissió és una ve-
lla batalla dels comuns, que ja ho
van intentar sense èxit la legisla-
turapassada.Enelseunouintent,
elsdeJéssicaAlbiachvanaconse-
guir sumar primer ERC i la CUP,
perònecessitavenelsuportdeso-

cialistes o postconvergents per
crear-la, empresa gens fàcil pels
recelsqueaquestesduesformaci-
ons han mostrat a l’hora d’asse-
nyalarexclusivamentel clergat.
La proposició per crear la co-

missió es va presentar al febrer
centrada enel paperde l’Església
en els casos d’abusos sexuals a
menors, però PSC i Junts van
presentar esmenes per provar
d’ampliar les indagacions a altres
àmbits no religiosos, com l’es-
colar, l’esportiu, de lleure i el fa-
miliar, on també s’han conegut
casosdepederàstia.
Els comuns entenen la deman-

rold era realment el seu oncle i
quenoes tractavad’uncasdetrà-
fic de menors, subratlla. La ma-
teixa nena ho havia explicat i les
videotrucades que ella vamante-
nir amb lamare alCongo, la tia al
Senegal i amb la família d’enHe-
rold a França no deixaven cap
menadedubte.
“Lanenanohaestatbé.Perquè

noparlal’idiomaiperquènovolia
estar-se tot el dia tancada en un
centre, sinó amb la seva família”,
diuQuerol.
Lapublicaciód’unarticlesobre

la història de la Gabrielle en
aquestdiari, fadues setmanes, ha
estat clau per desencallar l’expe-
dient, assegura l’advocat. “ElGo-
vern congolès es va assabentar
que tenia unamenor retinguda a
Espanya i va demanar explica-
cions a l’ambaixada a Kinshasa.
Quan van veure que la cosa ame-
naçavadeconvertir-seenunpro-
blemadiplomàtic, vanmourepe-
ça”, afegeixQuerol.

Des de la DGAIA se subratlla
que la “feina col·laborativa entre
elsmembresdel’equipprofessio-
nal queha atès aquest cas haper-
mès integrar lamirada legal i ad-
ministrativa amb el benestar i
l’interès superior de la nena”.
Hancontactat ambels serveis so-
cials a París perquè facin un se-
guimentdel cas.
“La inscriuré a l’escola on van

elsmeus fills.LaGabrielleviuràa
la meva llar tota la vida”, diu en
Herold, que és conductord’auto-
búsaRouen.
“Les meves germanes i ger-

mans estan escampats per culpa
meva.Nopuc deixar que els seus
fills pateixin i per això he lluitat i
lluitaré fins al final”, assegura
aquest home, que somia portar
algun dia les germanes a Europa.
A Barcelona encara ha de fer
front a una acusació per “delicte
contra els drets dels ciutadans
estrangers”, pel passaport fals.
Querol confiaqueel cas s’arxivi.c

perquèno tenia alternativa, asse-
nyala l’advocat d’en Herold, Da-
vid Querol, expert en dret inter-
nacional i immigració: “Vivint en
un país tercer, no podien dema-
nar protecció per a la nena a Eu-
ropa, ni tan sols tramitar un visat

a l’ambaixada. L’única via és sor-
tirdemanera irregular”.
Querol lamenta que la DGAIA

hagi trigat més de dos mesos a
permetre a la Gabrielle reunir-se
amb la seva família, més quan els
interventorspsicosocialsdelcen-
tre de menors havien certificat
“des del minut zero” que en He-

Lanena,quevaarribar
al febreralPratamb
unpassaport fals, jaés
aFrançaamblafamília
delseuoncle

La nena congolesa atrapada en un centre de menors a Barcelona es reuneix amb la família

LaGabrielle surt del laberint
GEMMA SAURA
IGNACIO OROVIO
Barcelona

La Gabrielle, una nena
congolesa que feia
mésdedosmesosque
era en un centre de
menors de Barcelona,

ha pogut a la fi sortir del laberint
administratiu en què estava atra-
pada i reunir-se amb els seus pa-
rentsaFrança.Acompanyadaper
l’assistenta social de la direcció
general d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA) que ha
seguit el seu cas, la nena va anar
ahir amb tren AVE cap a París i
d’allàaRouen,onl’esperava,molt
emocionada,lafamíliadelseuon-
cle,HeroldDorgeletGoma.
La DGAIA va assumir la tutela

delaGabrielle,desisanys,el13de
febrer, quan va aterrar a l’aero-
port de Barcelona i la policia va
descobrirqueelseupassaportera
fals. En Herold havia anat a bus-
car-la al Senegal per acollir-la
comunafillamésaFrança,onviu
des de fa nou anys i té estatus de
refugiatpolític.
La mare de la nena –que com-

parteix els dos progenitors amb
enHerold,unvinclemolt estret a
la cultura africana, fins al punt
queelsfillsd’ellconsiderenlaGa-
brielle una germana– viu a la Re-
pública del Congo. Fa més d’un
any que va confiar la nena a la se-
vagermanapetita,queselavaen-
dur al Senegal i la va inscriure
comafilla.Vandecidirque laGa-
brielle anés a viure a França amb
el seuoncle.
La família sencera està disper-

sa arran dels problemes polítics
en què es va veure implicat en
Herold quan era xofer de l’alcal-
de de Brazzaville el 2012 i hi va
haver una explosió amb cente-
nars de morts que les autoritats
vanprovard’encobrir.EnHerold
vapodersortirdelpaís,peròlafa-
mília va patir represàlies. Avui la
mare de la nena viu “amagada al
bosc”,explicaenHerold, i laresta
de germans han fugit a països
veïns.
La família va recórrer a do-

cuments falsos per a la Gabrielle

TONI MUÑOZ Barcelona

Els Mossos d’Esquadra van
trobarahirrastresd’ADNdela
menor de 16 anys violada a
Igualada a l’habitació de l’ho-
me detingut dijous a la capital
de l’Anoia.
Després de gairebé mig any

d’investigació, la policia cata-
lana va arrestar dijous un jove
de 21 anys i va escorcollar el
seu domicili, a Igualada, on
van prendre mostres que ara
han pogut confrontar amb la
menor que va patir una brutal
agressió sexual lamatinada de
l’1denovembredel’anypassat.
“La satisfacció és enorme.

Ho és per ami, per a l’organit-
zació i especialment per al
grup que ha treballat intensa-
ment, launitat centrald’agres-
sions sexuals i els comanda-
ments del territori”, va expli-
car en declaracions a RAC1 el
comissari en cap dels Mossos,
JosepMariaEstela.
Sense donar més detalls

concretsdelainvestigació,que
continua sota secret d’actua-
cions, va relatar que feiamolts
dies que ja se sospitava del de-
tingut, un jove llatinoamericà
de 21 anys, i que es va tractar
d’una agressió “molt seriosa”,
a prop de la “tragèdia”, que a
punt va estar d’acabar amb la
mortde la jove.
Dissabte, dos dies després

de ser detingut, el jutge va de-
cretar l’ingrés del presumpte
violadora lapresósensefiança
acusat de delictes d’agressió
sexual i assassinat en tempta-
tiva.
És a la presó de Brians 1, a

Sant Esteve Sesrovires (Baix
Llobregat), vigilat perquè no
sesuïcidi.
De moment, està internat a

l’àread’ingressosdelcentreen
espera de ser avaluat pels tèc-
nicsperquèseliassigniunmò-
dulcomaprespreventiu,men-
tre s’instrueixel cas.c

ElsMossos
trobenADNde
lamenorviolada
aIgualadaacasa
deldetingut

ElParlamentpreveucrearunacomissió
d’investigació sobrepederàstia a l’Església
LUIS B. GARCÍA
Barcelona

Si res no es torça aúltimahora, la
Cambra catalana crearà avui la
primera comissió d’investigació
parlamentària de l’Estat sobre la
pederàstiaa l’Església.
La iniciativa d’En Comú Po-

dem,ambERCilaCUP,tétotsels
números que s’aprovi al ple
d’avuiambelsvotsdePSC-Unitsi
Junts, i possiblement també de
Ciutadans, de manera que es
configuraria un consens de gai-
rebéel90%del’arcparlamentari.

daiacceptenlainclusiód’aquests
àmbits d’estudi, però demanen
de “no desplaçar el focus” d’una
comissió destinada a “aclarir
l’abast de la pederàstia dins de
l’Església catòlica”, que, segons
denuncien, “s’ha negat sistemà-
ticament a reconèixer la seva
responsabilitatdirectaenaquests
escàndols”. Albiach va reclamar
ahir a les formacions reticents
que, a canvi d’acceptar les seves

esmenes, “no hi hagi vetos” a
la sol·licitud de les compareixen-
ces. Entre d’altres, els comuns
pensen en la del president de la
Conferència Episcopal, Joan
Josep Omella, que dilluns va
prometre la col·laboració de l’Es-
glésia per destapar el “drama”
d’aquestsabusos.
Els socialistes accepten que el

focus de la comissió se situï en
l’entorn religiós, però incideixen
que en la resta dels àmbits hi ha
fins i totmés casos de pederàstia.
“Un 50% dels abusos sexuals te-
nenllocenl’àmbitfamiliar”,al·le-
guen.Amés amés, treuen ferro a
la incongruència de facilitar
aquesta iniciativa a Catalunya i
no al Congrés, i alerten de les
“elevades expectatives” que ge-
neren aquestes comissions “per
alqueesperen lesvíctimes”.c

PSC i Junts amplien
les indagacions a
àmbits com l’escolar,
l’esportiu, el de lleure
i el familiar
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El Papa deixa en mans dels superiors grans
la destitució dels religiosos que hagin
comès abusos

El papa Francesc en imatges d'arxiu @ep

El Papa Francesc ha signat aquest 26 d'abril una carta apostòlica en forma de Motu Proprio,
mitjançant la qual estableix que la destitució o no d'un religiós que cometi un delicte
d'abusos contra un menor quedarà a les mans del superior de la congregació.

Així ho estableix al motu propi titulat 'Recognitum librum VI', mitjançant el qual es modifica el
cànon 695.1, del Codi de Dret Canònic.

Al text original, publicat en llatí i traduït en llengua italiana, es llegeix que el passat 1 de juny de
2021, amb la Constitució Apostòlica Pascite gregem Dei es va promulgar el nou Llibre VI del
Codi de Dret Canònic, De sanctionibus poenalibus in Ecclesia.

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/3578934/papa-deixa-mans-dels-superiors-grans-destitucio-dels-religiosos-hagin-coms-abusos


S'hi explica que "s'han tipificat de manera diferent alguns delictes" mentre "altres de nous s'han
introduït" i, a més, "ha canviat també la successió dels cànons"; i s'indica que això requereix una
modificació per garantir la concordança amb els cànons d'altres llibres del codi.

Per tant, segons informa el Vaticà, havent consultat el Consell Pontifici per als Textos Legislatius
i la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, el Papa
estableix una modificació del text del cànon 695.1.

D'aquesta manera, queda redactat de la manera següent : "Un religiós ha de ser destituït d'un
institut pels delictes esmentats als cànons 1395, 1397 i 1398, llevat que, en el cas dels
delictes esmentats als cànons 1395.2-3 (abús sexual) i 1398.1 (avortament), el Superior
major consideri que la dimissió no sigui totalment necessària i que es pugui proveir
altrament tant a la correcció del religiós com a la reintegració de la justícia, oa la reparació
de l'escàndol".

El Pontífex ha ordenat que allò deliberat amb aquesta Carta Apostòlica en forma de Motu
Proprio sigui ferm i estable en la seva vigència, sens perjudici de qualsevol cosa en contra,
encara que mereixi una menció especial, i que es promulgui mitjançant la seva publicació al
diari de la Santa Seu, L'Osservatore Romà, entrant en vigor el dia de la data, i que es publiqui
després al comentari oficial de l'Acta Apostolicae Sedis.
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Las preocupantes señales llega-
ban desde hacía tiempo. Pero la
confirmación gráfica se produjo
en el viaje que debía llevar al Pa-
pa hasta Malta el pasado 2 de
abril. Como es costumbre, Fran-
cisco embarcó el último, cuando
todos los periodistas y el séquito
que lo acompaña se encontraban
ya en el avión. Esta vez, sin em-
bargo, tuvo que hacerlo ayuda-
do de un montacargas lateral
que le evitase el dolor en la rodi-
lla que le producía el esfuerzo al
subir las escalerillas de la nave.
En el viaje de regreso, él mismo
lo explicó así a preguntas de los
periodistas: “Mi salud es un po-
co caprichosa. Tengo un proble-
ma en la rodilla Pero mejora, al
menos ahora puedo andar. Hace
dos semanas no podía ni eso. Es
algo lento. Veamos si vuelve
atrás, pero a esta edad uno no

sabe ya cómo terminará el parti-
do. Esperemos que vaya bien”.

La realidad es que los proble-
mas—que, según las únicas infor-
maciones, se deberían a una go-
nalgia, un término vago para refe-
rirse al dolor de rodilla causado
pordiversos factores—nohanme-
jorado desde entonces. La infla-
mación que sufre, de la que dejó
constancia por primera vez el 17
de enero en una Audiencia Gene-
ral, le impide sentarse y levantar-
se con facilidad y subir escalones.

Francisco volvió ayer a sus-
pender su agenda por consejo
médico, debido al mismo dolor
en la rodilla derecha. Y la oficina
de comunicación del Vaticano
se refirió a ello por primera vez.
“Debido al dolor de rodilla y por
consejomédico, el papa Francis-
co ha interrumpido las activida-
des previstas para la jornada de
hoy, incluida su participación en

la reunión del Consejo de Carde-
nales, de la que hoy empezaba
una nueva sesión”, informó en
un breve comunicado la oficina
de prensa del Vaticano.

Es lamisma circunstancia que
también lo inhabilitó el pasado
viernes para recibir al ministro
de Exteriores argentino, Santiago
Cafiero, y para oficiar importan-

tes ceremonias. El Papa, además,
tampoco pudo celebrar, como es-
taba previsto, la misa del domin-
go dedicada a la DivinaMisericor-
dia. En su lugar lo hizo el arzo-
bispo Rino Fisichella. Tampoco
pudo oficiar la Vigilia pascual
del Sábado Santo en la basílica
de San Pedro, que fue presidida
por el cardenal Giovanni Battis-
ta Re, decano del colegio carde-
nalicio. En estas ceremonias,
Francisco se mantuvo sentado
en una silla y solo pronunció la
homilía. El Papa sí presidió la
celebración de la Pasión de Cris-
to en la basílica de San Pedro del
Vaticano, pero no se tumbó en el
suelo del templo para rezar, co-
mo se hace tradicionalmente.

El Vaticano mantiene confir-
mada la presencia de Francisco
en la audiencia general de hoy en
la plaza de San Pedro. Pero el in-
tenso dolor que padece el Pontífi-
ce, cuyo sufrimiento físico es a ve-
ces visible en su rostro, abre algu-
nas incógnitas sobre su apretada
agenda. En especial sobre los tres
exigentes viajes programados pa-
ra los meses de junio y julio.

Francisco planeaba visitar Lí-
bano y quizá Jordania el próximo
12 de junio. Este viaje podría in-
cluir, como él mismo anunció, un
encuentro con el patriarca Kiril
de Moscú. Además, en julio esta-
ba ya confirmado el viaje a la Re-
pública Democrática del Congo y
Sudan del Sur y es muy probable
que también se desplace a Cana-
dá, cumpliendo con la invitación
de los grupos de indígenas que le
visitaron hace apenas un mes.

Los fuertes dolores
de rodilla del Papa
comprometen su
agenda oficial
El problema en su pierna derecha afecta a
sus viajes a Líbano, Sudán del Sur y Canadá

El papa Francisco, el lunes en la basílica de San Pedro del Vaticano. / AFP

DANIEL VERDÚ, Roma
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Fracassa la negociació d’Educació
i sindicats i el curs s’avançarà.

p. 14

Agredeix la seua exparella, de la qual 
té una ordre d’allunyament.

p. 16

El santuari de Sant Antoni de Pàdua al carrer Vila Antònia.

AMADO FORROLLA

M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ Els frares franciscans 
(Frarets) se’n van de Lleida des-
prés de vuit segles davant de la 
falta de vocacions, per la qual 
cosa a finals d’estiu es tancarà 
tant el convent com l’església 
santuari de Sant Antoni de Pà-
dua del carrer Vila Antònia. La 
decisió es va prendre fa pocs di-
es al Capítol Provincial (reunió 
que es du a terme cada tres anys 
per prendre mesures) i, dels qua-
tre frares de Lleida, dos es tras-
lladaran a Barcelona i uns altres 
dos a Albacete.

“Relativament, ens ho espe-
ràvem, però igualment ens sap 
greu”, va manifestar ahir el fra-
re franciscà del convent de Sant 
Antoni Joaquín Recasens, que 
va arribar a Lleida fa 21 anys. 
Va explicar que bona part del 
convent l’utilitza la residència 
i centre de dia Sant Antoni de 
Pàdua, que seguirà en funcio-
nament, i es tancarà la part en 
la qual viuen els quatre frares, 
que disposen d’un menjador i 
dos habitacions. “No sabem què 
passarà amb aquesta part del 
convent, com tampoc amb l’es-
glésia, ja que la decisió és molt 
recent, però de moment queda-
rà tancat.” 

Recasens també va explicar 
que, a part dels frares, també 
existeix l’Orde Franciscà Seglar, 
anomenats terciaris, dels quals 
hi ha 10 persones a Lleida. Són 
homes i dones que viuen amb un 
compromís de vida amb l’espiri-
tualitat i que de moment es que-
daran sense l’església santuari 
per reunir-se. “Els estem molt 

Els franciscans deixen Lleida després de 8 segles 
i tanquen l’església de Sant Antoni de Pàdua
A finals de l’estiu, al ser un dels convents clausurats per l’orde a causa de la falta de vocacions ||  
La de la ciutat va ser la primera comunitat de Frares Menors de la península Ibèrica

RELIGIÓ ORDES

agraïts per tot el que han fet, 
com també als nostres fidels i la-
mentem molt la nostra marxa”, 
va afirmar. Joaquín Recasens 
va explicar que els franciscans 
es van instal·lar a Lleida l’any 
1217. “Va ser la primera comu-
nitat franciscana de la penínsu-
la Ibèrica, ja que Lleida forma 

part de la ruta del camí de Sant 
Jaume i per aquí també havia 
passat sant Francesc”.

L’orde de Lleida no és l’únic 
que es clausura i també ho fa-
ran els de Logronyo, Cehegín 
(Múrcia), Pego (València) i Ca-
dis. La Província de la Imma-
culada Concepció, de l’orde de 

Frares Menors (OFM Francis-
cans), té un total de 48 frater-
nitats o convents a Espanya, per 
la qual cosa ara en tindrà 43. A 
Catalunya seguiran els de Sa-
badell i Barcelona. 

Un membre de la capital ca-
talana va explicar que a Catalu-
nya hi van arribar a haver vuit 

convents, però que “la seua des-
aparició es veia venir davant de 
la falta de vocacions”. 

Sant Francesc d’Assís (1181-
1226), a banda de fundar l’orde 
franciscà, també va crear el Se-
gon Orde conegut com Germa-
nes Clarisses, i el Tercer, l’ano-
menat Seglar.

❘ LLEIDA ❘ La junta de govern local 
de la Paeria té previst desesti-
mar avui la sol·licitud d’Euro-
fund Parc Lleida d’adjudicar-se 
directament la propietat mu-
nicipal que suposa el 13,77% 
de la superfície de la parcel·la 
proindivisa de Torre Salses on 
està projectat el parc comercial 
Promenade Lleida. Eurofund no 
només va presentar la petició 

partint del conveni aprovat per 
la Paeria el 2019 mitjançant el 
qual l’empresa es comprometia 
a pagar 1,2 milions, sinó que 
requeria a l’ajuntament que acu-
dís al notari el 10 de maig per 
formalitzar la compravenda. Un 
portaveu municipal va explicar 
ahir a aquest diari que la decisió 
negativa es basa en diverses ra-
ons. Una és que la modificació 

de la reparcel·lació no ha estat 
inscrita encara al Registre de 
la Propietat després que aquest 
detectés diverses deficiències en 
la documentació remesa. L’altra  
és que per aquesta raó, tampoc 
no ha estat inscrita en l’inventa-
ri municipal de sòl i habitatge i 
una tercera, que d’acord amb els 
informes jurídics del vicesecre-
tari i l’oficial gran, la legislació 

La Paeria denega la venda de la 
seua finca a Torre Salses a Eurofund
L’empresa la va instar a adjudicar-l’hi per tenir el 100% del terreny

URBANISME COMERÇ

obliga les administracions pú-
bliques a convocar un concurs 
públic per materialitzar la ven-
da del seu patrimoni, i que per 
aquest motiu és indispensable 
que s’hagi incorporat prèvia-
ment a l’inventari, cosa que in-
clou la corresponent valoració 
econòmica. Això sí, va admetre 
que en el concurs públic, Euro-
fund tindria un dret de com-
pra preferent per 1,2 milions 

d’acord amb el conveni aprovat 
en el seu dia.

Per la seua part, fonts d’Eu-
rofund van assenyalar que es-
peren conèixer l’informe muni-
cipal per decidir com actuar so-
bre aquesta qüestió. No obstant, 
però, a Eurofund van manifes-
tar que tenen molt clar que la 
Paeria està obligada a vendre-li 
aquest terreny d’acord amb el 
Codi Civil.

Precisament, la Generalitat 
de Catalunya va basar la seua 
decisió adoptada el mes de fe-
brer passat d’arxivar la petició 
de llicència comercial presen-
tada per Eurofund en el fet que 
considera que la promotora no 
ha justificat la disponibilitat del 
100% dels terrenys.

REPARTIMENT

Eurofund és titular del 
86,3% de la superfície i la 
Paeria, del 13,7%, segons        
el pla de reparcel·lació

M. MARQUÈS

Dos dels quatre frares de Lleida, a l’església.

1217
ANY D’IMPLANTACIÓ

De l’orde a Lleida, la primera co-
munitat de la península Ibèrica, 
al ser un lloc per on va passar 
sant Francesc d’Assís.

48
FRATERNITATS

Hi ha a Espanya, de les quals 
també desapareixen les de Lo-
gronyo, Cehegín (Múrcia), Pego 
(València) i Cadis.

DADES
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Els franciscans deixaran la ciutat 
passat l’estiu després de 805 anys
El Santuari de Sant Antoni de Pàdua tancarà les seves portes

La comunitat franciscana 
deixarà la ciutat passat 
l’estiu i tancarà el Santuari 
de Sant Antoni de Pàdua, 
que es troba al carrer Vila 
Antònia, 12 de Lleida, per 
manca de frares pel descens 
de vocacions. L’església es 
quedarà sense culte.

Lleida
X.N.

El govern de la Província Francis-

cana de la Immaculada Concep-

ció (orde de frares menors) ha 

decidit tancar del tot el Santuari 

de Sant Antoni de Pàdua elimi-

nant tota la seva presència a Ca-

talunya, fora de la província de 

Barcelona. 

El pare franciscà Joaquim 

Recasens va comunicar que el 

pròxim 13 de juny se celebrarà a 

Lleida la festa de Sant Antoni de 

Pàdua, amb l’eucaristia de co-

miat de l’orde a la ciutat de Llei-

da. Recasens va explicar que “en 

l’actualitat hi ha només quatre 

membres de la comunitat vivint 

al convent, quan anys anteriors 

s’havia arribat a aplegar fins a 
una desena de frares”. “No hi ha 

gent per manca de vocacions, fet 

que obliga a tancar el Santuari de 

Sant Antoni de Pàdua, una situa-

ció que es repeteix a altres pobla-

cions de l’Estat, ja que es tanca-

ran cinc convents més”. 

Va apuntar que “és una situa-

ció dolorosa haver de tancar el 

primer convent amb presència 

franciscana de la Península Ibèri-

ca, que data del 1217”. Va afegir 

FOTO: Tony Alcántara / Un dels quatre religiosos franciscans que viuen al santuari situat al carrer Vila Antònia de la ciutat de Lleida

La Paeria ha adjudicat a l’empre-

sa F Iniciativas España i Mas D 
Mas I SLU, per 40.901,22 euros, 
els serveis d’assistència tècnica 

a l’Ajuntament de Lleida per a 

l’assessoria i la gestió de projec-

tes finançats amb fons europeus 
Next Generations. És objecte 
d’aquest contracte la prestació 

dels serveis per a la captació i 

la gestió de fons europeus Ne-

xt Generation EU. Aquest servei 

inclou, d’una banda, l’assessora-

ment i el suport en el procés de 

captació de fons europeus sus-

ceptibles de finançar els projec-

tes estratègics de l’Ajuntament 

de Lleida i els seus ens depen-

dents; de l’altra, les tasques de 

suport per a la gestió i execució 
de les operacions cofinançades 
a través dels fons obtinguts. La 
durada del contracte és d’un 

any, prorrogable fins a un més.

La Paeria adjudica el servei 
d’assessorament de projectes 
finançats amb fons europeus

El grup municipal del PSC a la 

Paeria presentarà al ple munici-

pal del 29 d’abril una moció de 
reprovació de la gestió del pa-

trimoni municipal de Lleida des-

envolupada pel primer tinent 
d’alcalde Toni Postius. Des de fa 
setmanes, el grup socialista s’ha 

mostrat molt crític amb la tasca 
que desenvolupa el govern en-

vers el patrimoni de la ciutat i, 

en aquest sentit, el cap de l’opo-

sició a la Paeria, Fèlix Larrosa, fa 

dies va exigir a Toni Postius “fer 
la feina i aprovar el Pla Especial 

de Catàleg de Béns protegits de 

la ciutat de Lleida”. Larrosa, que 

va assenyalar que “el patrimoni 

és una part essencial de la nostra 

identitat”, va recordar que va ser 
precisament el PSC qui va liderar, 

el 20 d’octubre del 2021, l’apro-

vació del Pla Especial de Catàleg 

de béns protegits, arquitectònics, 

històrics i ambientals de Lleida. 

En aquest sentit, Larrosa va la-

mentar l’incompliment, per part 

del bipartit d’ERC i Junts, dels 
acords adoptats ja que no s’ha 

materialitzat l’aprovació de cap 

pla “malgrat que ens han dit en 

comissió que fa un any que hi es-

tan treballant. Larrosa també va 

criticar que encara no s’ha convo-

cat el Consell Municipal del Patri-
moni en els tres anys de mandat.

El PSC reprovarà al ple la gestió 
de Postius del patrimoni municipal

que “farem tot el possible per 

prendre mesures perquè l’esglé-

sia pugui continuar oberta, en-

cara que no hi haurà missa”. En 

aquest cas, el temple podria ser 

custodiat per l’Orde Franciscana 

Seglar, una branca de la família 

franciscana formada per seglars, 

feligresos i membres del clergat 

secular que no fan vots.

La comunitat franciscana es 

va instaurar a Lleida l’any 1217 

amb frares enviats a la Península 

Ibèrica per Sant Francesc després 

d’un Capítol General d’aquell any. 

El primer recinte religiós de la co-

munitat es va situar a la plaça Ri-
card Viñes.

Una altra comunitat religiosa, 
les germanes Carmelites Mis-

sioners del Pare Palau, deixa 

també la ciutat després de 77 

anys de presència. La petita co-

munitat, ubicada actualment al 

carrer Mossèn Reig, al barri  del 
Clot de les Granotes, estava for-

mada per cinc religioses de les 

quals només en resten dues, 

que han quedat a la casa per 

realitzar les tasques dels darrers 

treballs de tancament de la co-

munitat. Les religioses han estat 

destinades a altres comunitats 
de Catalunya i també del País 

Basc.  Les Carmelites Missione-

res que segueixen el carisma del 

seu fundador el Beat P. Francesc 

Palau, fill d’Aitona i oncle de 
Santa Teresa Jornet, van arri-

bar a Lleida l’any 1945 per aten-

dre pastoralment la clínica de 

l’Aliança, servei que van exercir 
durant molts anys. Durant la se-

va fructífera presència a Lleida, 
les religioses del Pare Palau han 

col·laborat principalment amb 

el santuari parròquia de San-

ta Teresina, molt especialment 

atenent el servei d’acollida dels 

pelegrins. També han estat pre-

sents a les parròquies del Pilar i 

Santa Maria Magdalena.

La petita comunitat de les 
Carmelites Missioneres del  
P. Palau abandona Lleida
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El nou bisbe de Solsona liderarà un
organisme que promou la unitat entre
religions - Regió7
Conesa assumeix aquest càrrec mostrant el seu compromís. “Ahir els meus germans bisbes
em van elegir per a presidir la subcomissió de relacions interconfessionals i diàleg interreligiós
de la Conferència Episcopal Espanyola. Assumeixo amb il·lusió el repte de promoure la
reconstrucció de la unitat dels cristians i de dialogar amb les religions no cristianes”,
afirma.  

L'any 1966 es va crear el Secretariat Nacional d'Ecumenisme, que el 1975 es va transformar
en la Comissió Episcopal de Relacions Interconfessionals, ampliant les seves
competències. Dins d'aquest organisme que, a partir d'ara, liderarà el bisbe de Solsona, hi ha
dos departaments, un que vetlla per la unitat dels cristians i l'altre pel diàleg interreligiós.

https://www.regio7.cat/solsones/2022/04/26/nou-bisbe-solsona-liderara-organisme-65398298.html


Mitjà: El Segre en Català

Publicat: 27/04/2022

Edició: Segre Català

Secció: REGIONAL COMARQUES

Audiència: 52.000 Lectores

Difusió: 4.412 Ejemplares

Valor: 190€

21COMARQUES
SEGRE 

Dimecres, 27 d’abril del 2022

MOLLERUSSA

Consell Comarcal. . . . . . . . . . . . . 973 71 13 13
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 07 13

Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 25 25
Centre Mèdic Pla d’Urgell . . . . . 973 60 25 50
Centre Mèdic Urgellenc. . . . . . . 973 60 23 21
Servei d’ambulàncies. . . . . . . . . 973 71 13 35
Farmàcies . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . .Figuerola Argelich . . 973 60 02 18
 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ros Simó . . 973 60 01 74
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casañas . . 973 60 23 65

Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Joan . . 647 21 63 56
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lluch . . 639 67 06 99
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solé . . 649 51 26 70
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piñol . . 660 97 57 82
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmina . . 629 75 97 17
Correus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 02 85
Grues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 22 51 97

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 71 23 22
Jutjat de Pau. . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 25 10
Fira de Mollerussa . . . . . . . . .   . . 973 60 07 99
Oficina de Turisme Pla . . . . .   . . 973 71 13 13
Casa Canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 01 90
Museu Vestits de Paper . . . .   . . 973 60 62 10
Teatre l’Amistat . . . . . . . . . . .   . . 973 71 12 31
Renfe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 43 23 43

Servei Nacional de Cereals .   . . 973 60 08 75

Pavelló Poliesportiu . . . . . . .   . . 973 60 25 18

Urgències Mossos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Mossos d’Esquadra . . . . . . . .   . . 973 70 16 85

Bombers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 10 80

Policia Municipal . . . . . . . . . .   . . 973 60 20 00

Mollerussa

J.G.M.

❘  MOLLERUSSA ❘  L’ajuntament 
de Mollerussa vol millorar 
la climatització i el sistema 
d’il·luminació del pavelló po-
liesportiu amb un projecte el 
pressupost del qual ascendeix 
a 828.826 euros i per al qual 
ha sol·licitat ajuts dels fons eu-
ropeus Next Generation. L’al-
calde, Marc Solsona, va indicar 
que l’obra suposarà substituir 
la caldera de gas per una altra 
de biomassa així com instal-
lar plaques fotovoltaiques per 
aconseguir un estalvi del 80% 
de l’energia que es consumeix 
anualment i també renovar la 
il·luminació amb tecnologia led 
per reduir despesa. La reforma 
preveu incloure la instal·lació 
d’un sistema de control energè-
tic per a l’ús racional de l’ener-
gia que possibiliti controlar la 
temperatura dels diferents 
espais.

D’altra banda, Marc Solsona 
es va reunir ahir amb el conse-
ller d’Empresa i Treball, Roger 
Torrent, per demanar col·labo-
ració econòmica per millorar 
el recinte firal amb motiu de 

la 150 Fira de Sant Josep el 
2023. El primer edil també va 
sol·licitar suport per impulsar 
l’Institut d’Emprenedoria i la 
creació d’una oficina del Servei 
d’Ocupació (SOC).

Solsona es va reunir ahir amb el conseller d’Empresa i Treball.

A.MOLLERUSSA

Pla per estalviar fins a un 80% 
d’energia als pavellons
Solsona demana ajuts a la Generalitat per millorar el recinte firal

EQUIPAMENTS SUBVENCIONS

❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament de 
Mollerussa debatrà l’apro-
vació d’un expedient de re-
coneixement extrajudicial 
de crèdit per un import de 
111.664 euros. L’alcalde, 
Marc Solsona, va remarcar 
que es tracta d’una acció per 
“posar-se al dia” en el paga-
ment a proveïdors. Serà en 
un ple extraordinari que el 
consistori celebrarà demà di-
jous i en el qual també preveu 
aprovar l’adopció de l’orde-
nança fiscal de l’Impost de 
Valor de Terrenys de Natu-
ralesa Urbana (plusvàlua) de 
l’Organisme de Recaptació de 
la Diputació de Lleida. 

L’adhesió, que es porta a 
terme en compliment de la 
llei aprovada per l’Estat, es 
durà a terme incorporant 
les bonificacions que esta-
ven definides en l’ordenan-
ça municipal. Així mateix, 

es debatrà la modificació 
d’una ordenança fiscal per 
preservar el terra de gres por-
cellànic que cobreix la zona 
per als vianants del centre. 
El document especifica que 
la fiança de reposició a l’ho-

ra de sol·licitar una llicència 
urbanística en obres a la via 
pública variarà en funció del 
paviment: serà de 400 euros a 
les places per als vianants del 
centre comercial i de 200 en 
la resta. L’objectiu és evitar 
que es col·loqui un paviment 
diferent.

PLE

El consistori augmenta 

l’import de la fiança de 

reposició a les places per 

als vianants del centre

Mollerussa autoritza       
un nou pagament de 
111.664 € a proveïdors

PLE URBANISME

Primera reunió             
de la nova Taula 
d’Habitatge Municipal

ESTRATÈGIES

❘  MOLLERUSSA ❘  L’acabada de 
constituir Taula d’Habitatge 
Municipal es va reunir ahir 
per primera vegada a L’Amis-
tat. Es tracta d’un nou òrgan 
de participació amb represen-
tació del consistori, entitats 
socials i el sector immobiliari 
local que farà un estudi per 
definir estratègies que faci-
litin l’accés a l’habitatge a la 
ciutat.La reunió es va portar a terme al teatre L’Amistat.

A.MOLLERUSSA

Ofrena floral per la 
diada de Montserrat

FESTES AGRUPACIÓ SARDANISTA

❘ MOLLERUSSA ❘ L’Agrupació Sar-
danista de Mollerussa celebra 
avui dimecres l’ofrena floral 
per la festivitat de la Verge 
de Montserrat. La celebració 
s’iniciarà a dos quarts de set 
de la tarda, quan els feligre-
sos podran dipositar flors da-
vant de la imatge de la verge 
a l’església de Sant Jaume. 
Posteriorment, es farà una 

sessió de sardanes a la plaça 
de l’Ajuntament amb la Co-
bla Jovenívola d’Agramunt. 
L’agrupació instal·larà una 
guardiola solidària perquè 
es puguin fer aportacions per 
als damnificats per la guerra 
d’Ucraïna, en una iniciativa 
que està emmarcada en el 
festival solidari del proper 
29 d’abril.
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El poble de Castelldans (Les Ga-

rrigues), celebrarà avui la festa de 

la Patrona de Catalunya a l’ermita 

de la Mare de la Mare de Déu de 

Montserrat, a la serreta del Pins. 

Ho farà amb una Eucaristia que 
s’oficiarà a les 17.30 hores presi-
dida pel rector del poble Mossèn 

Lucas Evung, on no hi faltarà el 
cant del Virolai.

Castelldans 
celebra la festa 
de l’ermita de 
Montserrat

FOTO: L.M. / Eucaristia per celebrar la festa de l’ermita de Montserrat

Dos intoxicats per 

inhalació de fum 

per una caldera a 

la Seu d’Urgell

La mala combustió d’una cal-
dera d’un habitatge va provo-

car la intoxicació per inhalació 
de fum de dues persones, un 

home de 41 anys i una dona de 
33 a la Seu d’Urgell. Emergèn-

cies va rebre l’avís a les 3.27 ho-

res i va activar el corresponent 
protocol. Els Bombers van fer la 

ventilació perquè no quedessin 
restes de monòxid de carboni.
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Ferit greu per la 

deflagració d’una 

bombona de butà 

al Palau d’Anglesola

Ferit el conductor 

d’un turisme que va 

bolcar en sortir de 

la via a Vinaixa

Un home de 60 anys va resul-
tar ferit greu ahir dimarts a la 
tarda a causa de la deflagració 
d’una bombona de butà en un 

local comercial al número 5 

del carrer Sant Josep del Palau 
d’Anglesola, al Pla d’Urgell. Els 
serveis d’Emergències van re-

bre l’avís a les 16.18 hores i es 
va activar el corresponent pro-

tocol. El Sistema d’Emergèn-

cies Mèdiques (SEM) va activar 
dues ambulàncies per aquest 
succés, mentre que els Bom-

bers de la Generalitat van ac-

tivar sis dotacions per extingir 
el foc. En un primer moment, 

semblava que l’home havia 
patit només cremades super-
ficials, però després va estar 
traslladat a l’hospital Vall d’He-

bron en estat greu, segons va 

informar el SEM. Els Bombers 
van informar que l’incendi que 
es va generar a causa de la de-

flagració ja estava extingit to-

talment a les 18.50 hores. El foc 
va afectar també un fals sostre 

del local, i també una nau que 
es trobava al cantó de l’edifi-

ci en flames. Els efectius dels 
Bombers van fer la ventilació 
adient del comerç i de la nau.

La carretera N-240, al seu pas 
pel terme municipal de Vinaixa, 

va registrar dilluns a la nit una 

sortida de via d’un turisme 
que va provocar que bolqués. 
Emergències va ser informada 

del sinistre vora les 23.00 ho-

res. L’accident es va produir al 

punt quilomètric 54. En arribar 
al lloc, van atendre el conduc-

tor que va resultar ferit lleu.

La consulta dels serveis funeraris 
a Bellpuig se situa al 13% dels vots
Poden votar fins al 5 de maig les persones residents 
al municipi majors de 16 anys de forma telemàtica
Bellpuig
ACN

Un total de 429 veïns de Bellpuig 
(Urgell), prop d’un 13% de les 
persones amb dret a vot, ja han 
votat en la primera setmana de 

la consulta telemàtica convocada 
per l’Ajuntament per decidir els 
futurs serveis funeraris del muni-

cipi, en concret sobre la instal·la-

ció del nou tanatori i d’un forn 
crematori. Es tracta de la primera 

consulta en format 100% digital 
que s’impulsa des d’una adminis-

tració local a Catalunya. Hi poden 
participar els residents majors de 
16 anys. La votació es pot fer des 
de qualsevol dispositiu electrònic 
o bé al punt de votació habilitat 
al consistori, utilitzant el codi QR 
que els membres del cens han re-

but per correu postal.

Fins a 3.458 veïns de Bellpuig 
estan cridats a exercir el seu 

dret al vot en la que esdevé una 
consulta pionera impulsada des 

d’una administració local a Ca-

talunya ja que se celebra en for-
mat totalment virtual. La convo-

ca l’Ajuntament amb la voluntat 

que els veïns decideixin si estan 
d’acord amb la instal·lació del 
nou tanatori amb sala ecumènica 

i un forn crematori per a la incine-

ració a l’emplaçament proposat 
per l’empresa Gestió i Serveis Fu-

FOTO: ACN/ Un veí de Bellpuig vota des del telèfon mòbil en la consulta

neraris, en un polígon industrial, 

a tocar de la via del tren. Poden 

respondre tres respostes possi-

bles (sí, no o votar en blanc).

Les votacions, que van co-

mençar el 21 d’abril i s’allarga-

ran fins al 5 de maig, es poden 
efectuar a través de qualsevol 
dispositiu electrònic durant les 
24 hores del dia. També, des del 
punt de votació instal·lat a l’Ajun-

tament. Fins dimecres, van votar 

429 persones, prop del 13% de 
les persones amb dret a partici-
par en la consulta.

Els veïns que ja han exercit 
el seu dret a vot celebren que 
des del consistori se’ls tingui en 
compte a l’hora de decidir qües-

tions que afecten al municipi. Així 
mateix, van valorar positivament 
el fet que es pugui votar virtual-
ment, tenint en compte l’habilita-

ció del punt de l’Ajuntament.
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JOSÉ M. BASELGA 
EL VENDRELL 

Amics de l’Orgue del Vendrell re-
cuerdan aquel día de 2008 cuan-
do entró un francés en la iglesia 
y pidió ver el órgano. Asombra-
do ante el instrumento, pregun-
tó si podía tocarlo. Ante las teclas 
mostró pericia y lanzó una frase 
que cambiaría la historia del ór-
gano: «Qué bien suena, pero qué 
mal está». 

Fue un primer impulso para 
una unión que desde hace 245 
años ha dado a conocer el órga-
no barroco de El Vendrell, una 
pieza única en Europa. 

Aquel francés era François De-
lort, catedrático del conservato-
rio de órgano de Ginebra, orga-
nista de la catedral suiza e inves-
tigador de los Scherrer, histórica 
saga constructora de órganos. 

Desde 1981 un grupo de veci-
nos mantenía la actividad con el 
órgano para la parroquia y el Cor 
Orfeó Parroquial a cargo de Sal-
vador Guasch. Ese año la Gene-
ralitat impulsó un festival para 
recuperar instrumentos históri-
cos. Entre ellos, el de El Vendrell.  

Entonces no había ninguna 
asociación en torno al instrumen-
to. El mosén Josep Maria Barenys 
propuso que fuese aquel grupo 
de vecinos quien se hiciese car-
go. Entre ellos estaba el propio 
Guasch, Jordi Pell, Joan Toldrà, 
Jordi Guitart, Xavier Mercadé... 

El órgano siguió sonando has-
ta 1997, «entonces dijo basta», 
recuerda Mercadé, presidente de 
la Associació d’Amics de l’Orgue, 
que nació entonces. 

 Había que hacer una interven-
ción, pero el reto era grande. El 
Vendrell se había hermanado con 

la localidad francesa de Lavaur, 
donde hay uno de los órganos 
más prestigiosos del país y su or-
ganista redactó un informe sobre 
el estado del de El Vendrell. 

Se propusieron restauradores 
en Dinamarca, Francia y el taller 
de organería Frédéric Desmottes, 
en  Landete (Cuenca),  que fue el 
escogido por proximidad. Pero el 
informe presagiaba una costosa 
intervención. 

 Un reportaje en la revista de 
más prestigio sobre los órganos 
habló del de El Vendrell y su es-
tado. «En el museo de la música de 
Ginebra tienen dos tubos de 
Scherrer. En El Vendrell, 1.900». 
Fue otro impulso para la obra. 

El reto era el coste. 500.000 
euros. Amics de l’Orgue daba a 
conocer el instrumento, su valor, 
sonoridad y simbolismo. Implica-

ron al Ayuntamiento, Generalitat 
y Diputació, que comprometie-
ron aportaciones. En 2007, coin-
cidiendo con el aniversario de la 
parroquia, se impulsó una cam-
paña que se alargó hasta sep-
tiembre de 2010. 

Amics de l’Orgue mantienen la 
dimensión del instrumento. Han 
recuperado partituras e investi-
gado en sus historia, organizan 
conciertos incluso acompañados 
de grallas, con música de jazz, e in-
cluso rock o creando nuevas pie-
zas. «El objetivo es darle vida y 
que siga siendo un símbolo.

Costa

Amics de l’Orgue, 25 años   
custodiando un sonido 
barroco en El Vendrell 

Patrimonio

Concierto en la iglesia junto al órgano de El Vendrell.  FOTO: DT

La entidad surgió para impulsar la restauración del instrumento. 
También organiza conciertos y actos para divulgar su historia

La frase del  francés      
que desencadenó todo: 
«Qué bien  suena, pero 
qué mal está»

JOSÉ M. BASELGA 
EL VENDRELL 

Durante la guerra se 
conservó el instrumento 
porque era el de Casals 

Es uno de los pocos órganos en 
Europa que conserva un sonido 
barroco sin modificaciones que 
afecten a su sonoridad. 

Pau Casals se negó a incorpo-
rar modernos mecanismos. Du-
rante años en piezas similares se 
cambiaban los sistemas para do-
tar a los instrumentos de sonidos 
más románticos. También gracias 
a Casals el órgano de la iglesia de 

El Vendrell se salvó durante la 
Guerra Civil. Era el órgano de 
Casals, decían los vecinos. 

El instrumento ha cumplido es-
te mes 245 años. Se inauguró un 
Domingo de Pascua de 1777. El 
rector, Manuel Aumatell, impul-
só el encargo en 1775. Costó 
2.500 libras, madera aparte.  

Es obra del suizo Ludwing 
Scherrer, de una de las familias 
de organistas de más prestigio. 
El de El Vendrell es el único con-
servado de los diez Scherrer que 
hubo en el Estado. Se destruye-
ron los que había en Francia y en 
Suiza.  

La familia fue itinerante. En su 
recorrido por Europa incorporó 

formas de hacer de los órganos 
franceses, pero el de El Vendrell 
presentaba características pro-
pias. Inicialmente se colocó en 
una de las paredes laterales del 
templo pero Pau Casals lo hizo 
trasladar (1929) sobre la puerta 
de la iglesia, frente al altar ma-
yor. 

El instrumento tenía un espe-
cial vínculo con Casals. Su padre  
fue el organista en 1860 y daba 
clases de piano. Una joven por-
torriqueña visitó la localidad. Pa-
ra que Pilar Defilló no perdiese 
su formación musical acudió a 
clases de violín. De aquella unión 
nació Pau Casals. Con nueve 

años Pau Casals tocó el órgano 
ayudando a su padre y en algu-
na ocasión sustituyéndolo. 

A lo largo los años ha pasado 
por tres restauraciones. En el siglo 
XIX, en 1929 financiada por Pau 
Casals, y en 2010 con una  campa-
ña popular. 

Destacaba la afectación de los 
2.000 tubos que padecían la le-
pra que provoca que la aleación 
se deshiciese, lo que obligaba a  
afinar el órgano a diario. La car-
coma, fugas de aire, el polvo en 
el interior o la fricción de piezas 
y teclas provocan un toque irre-
gular. Entre 1792 y 1984 se ha-
bían hecho seis rehabilitaciones. 

En 2010 estaba muy dañado. 
para recoger ayuda para restau-
ración se hicieron monas de cho-
colate, licores, turrones, incluso 
los vecinos apadrinaron alguno 
de los 2.200 tubos y un centenar 
de teclas y se logró recaudar lo 
suficiente para la restauración. 

Tras esa restauración la orga-
nista Maria Nacy realizó una gra-
bación y destacó que «me sor-
prendió su sonido» y definió la 
recuperación de la pieza como 
«un hecho excepcional».

Una pieza única en 
Europa salvada  
gracias a Pau Casals

El órgano de la iglesia de El Vendrell ha cumplido este mes 245 años 
de historia. FOTO:  DT
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n El cuiner manresà Jordi Cruz 
serà el convidat de luxe a les jor-
nades Gastronòmiques del Camí 
Ignasià que se celebraran el cap 
de setmana de l’11 i 12 de juny al 
Museu de la Tècnica de Manresa.  

La iniciativa forma part del 
projecte 2022 que commemoren 
els 500 anys de l’estada d’Ignasi de 
Loiola. Aquest any, en plena cele-
bració de l’aniversari, les jornades 
tindran una especial rellevància. 
Es convidaran cuiners i cuineres 
del País Basc, amb la voluntat 
d’enfortir la relació entre Euskadi 
i Catalunya, on comença i acaba 
el Camí Ignasià. 

Cruz participarà a la cloenda 
de les jornades. Es duran a terme 
els dies 11 i 12 de juny. El dissab-
te de les 10 a 2/4 de 3 i de 2/4 de 5 
a 2/4 de 9 del vespre. El diumen-
ge se celebraran de les 10 del matí 
a 2/4 de 3 del migdia. Segons 

l’Ajuntament, tindran un to dinà-
mic i participatiu. Els participants 
podran fer tastos, comprar i hi 
haurà mostres de cuina amb cui-
ners i cuineres de renom que tre-
ballen productes de proximitat re-
lacionats amb el Camí Ignasià.

El cuiner Jordi Cruz serà a les Jornades 
Gastronòmiques del Camí Ignasià

REDACCIÓ. MANRESA

u Euskadi, on comença la 
ruta ignasiana, serà el 
territori convidat a la mostra 
que es farà l’11 i el 12 de juny

Jordi Cruz participarà a la cloenda de les jornades ARXIU/MARTA PICH

n Lentament l’edifici del museu 
de Manresa, a l’antic col·legi de 
Sant Ignasi, es va transformant. 
Els últims dies ha canviat l’aspec-
te de la gran estructura que es 
convertirà en la nova entrada a 
l’equipament cultural.  

Feta de tubs i recoberta de for-
migó, hi han instal·lat plaques 
d’alumini que la cobreixen, i ahir 
ja van començar a arribar els vi-
dres que completaran el canvi. 
Aquest estiu farà sis anys que van 
començar les obres del que ha de 
ser el futur Museu del Barroc de 
Catalunya. 

Com un trencaclosques 
Els treballs a l’estructura de l’en-
trada no són senzills. Les peces 
que recobreixen la instal·lació són 
de diferents mides. S’han hagut 
d’encaixar com un trencaclos-
ques amb l’ajuda de la grua 
d’obres que hi ha al costat. Als es-
pais que han quedat oberts és on 
hi aniran les vidrieres que van co-
mençar a arribar ahir amb grans 
camions. Hi entrarà claror i a més 
a més farà funcions de mirador, 
sobretot a la cara que dona a la 
plaça de Sant Ignasi, que és on 
n’hi haurà més. 

L’estructura serà una rampa 

que connectarà totes les plantes 
de l’edifici del museu i també per-
metrà accedir al claustre, un espai 
que ara també està en plenes 
obres. Segons el projecte, s’ha de 
convertir en una mena de plaça 
pública oberta a tothom. 

Fora bastides 
La façana de l’edifici que dona a la 
plaça Sant Ignasi va adquirint, 
així, personalitat pròpia. La paret 
mitgera que unia l’antic col·legi 
amb la desapareguda església de 
Sant Ignasi s’ha restaurat i hi han 
col·locat làmines verticals per ju-
gar amb el fons de la paret matei-
xa i amb les ombres. Fins a finals 
de l’any passat tota aquesta part 
de la façana de l’edifici del museu 
era plena de bastides. 

Les obres a l’edifici del Museu 
Comarcal de Manresa van co-
mençar el 2016. A finals del 2017 
es va alentir a causa de la caiguda 
d’un fals sostre just on es fan els 
accessos que va deixar al desco-
bert deficiències estructurals de 
l’edifici, que es va haver de tancar 
al públic. El 2018 els treballs es van 
encallar quan l’Ajuntament va 
rescindir el contracte amb l’em-
presa que les feia per incompli-
ment de contracte. El 2019 es van 
tornar a adjudicar, i fins ara.

Recobreixen de peces d’alumini l’estructura 
de la futura entrada al Museu de Manresa
u Les obres per reconvertir l’antic col·legi de Sant Ignasi en el referent museístic del Barroc al país avancen a poc a poc
JORDI MORROS. MANRESA

Aspecte de l’estructura que  serà l’entrada al Museu de Manresa a finals de l’any passat J.M.G.

La mateixa imatge del volum, ahir a primera hora de la tarda ALEX GUERRERO

ABANS

ARA
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Una nova recerca descobreix 
figures inèdites al conjunt de 
pintures rupestres del Cogul
La investigació fa aflorar una desena d’imatges
El Cogul 
ACN

Una nova recerca arqueològica 
desenvolupada al conjunt de pin-
tures rupestres de la Roca dels 
Moros del Cogul (Les Garrigues) 
ha posat al descobert una dese-
na de noves figures, fins ara inè-
dites, que aporten noves dades 
sobre les escenes representades 
i milloren el coneixement de les 
tècniques pictòriques emprades. 
Segons va explicar el Departa-
ment de Cultura ahir en roda de 
premsa, les noves descobertes 
seran accessibles al públic a tra-
vés d’un nou web amb una visita 
virtual a tot el conjunt pictòric. La 
investigació d’Albert Rubio i Ra-
mon Viñas ha aportat noves in-
formacions sobre les característi-
ques de les pintures, l’aparició de 
noves imatges i de noves parts de 
pintures ja conegudes i la millora 
del coneixement sobre els pro-
cessos creatius.

Fins ara es tenien comptabilit-
zades una quarantena de figures 
en el conjunt rupestre, amb la no-
va investigació se’n compten 52. 
Entre les pintures que han apa-

regut destaquen figures inèdites 
com les restes d’un nou bòvid, 
restes d’un possible animal, res-
tes d’un cèrvid, restes d’un bò-
vid ja conegut, noves restes que 
indiquen la presència de la sego-
na figura de dona sobreposada i 
noves restes que configuren la 
presència d’un antropomorf i un 
nou quadrúpede.

També han aparegut noves 
evidències dels detalls tècnics i 
formals que han permès definir 
millor parts representades de 
bòvids, cèrvids i restes humanes. 
Així hi ha restauracions, repinta-
des o combinacions bicolors cas-
tany-negre castany-vermellós i 
negre de les figures humanes. En 
concret, les franges en diagonal 
amb castany vermellós sobre el 
negre de les faldilles i els perfilats 
negres. També el collaret o bos-
sa d’una de les figures que s’ha-
via interpretat antigament com 
el pit d’una dona i que recolza la 
presència d’ornaments de tipus 
ritual. També s’ha identificat la 
funda fàl·lica d’una altra de les 
figures que en anteriors treballs 
s’interpretava com un penis.

Torrefarrera va acollir aquest di-
lluns el primer dels dos tallers 
d’ensinistrament i educació ca-
nina que organitza l’ajuntament. 
L’activitat, a càrrec d’i2kan, es 

va dur a terme al parc caní de la 
localitat i va comptar amb una 
trentena de participants acom-
panyats dels seus gossos. Avui es 
fa el segon taller.

Torrefarrera acull tallers per 
ensinistrar i educar gossos

FOTO: Aj.Torrefarrera / Participants al taller aquest dilluns

FOTO: ACN / L’equip que va fer ahir la roda de premsa a Cultura

Pel que fa als gravats, s’han re-
gistrats nous agrupaments amb 
elements geomètrics, possibles 
restes d’animals i grafits de dife-
rents èpoques al sector centrees-
querra de la cova.

Els treballs han permès l’ob-
tenció d’una imatge exacta del 
conjunt en l’actualitat que per-
met disposar d’una versió de se-
guretat de les pintures per la seva 
documentació i la preservació de 

cara al futur. Els tècnics han realit-
zat un nou calc digital de la nova 
imatge actual del conjunt basat 
en la fotografia d’alta resolució a 
partir de la tècnica de la fotogra-
metria. El nou calc supera la da-
rrera versió de 1985 i inclou les 
imatges descobertes en la recerca 
i ofereix una imatge més exacte 
i amb major detall. El procés ha 
permès construir un calc el més 
fidedigne possible.
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Del 19 al 22 d’abril s’ha efec-
tuat a Maials una intervenció 
arqueològica al Portal Nou, una 
actuació prèvia a les obres de re-
novació de la pavimentació de la 
Vilaclosa de Maials, que tindrà 
lloc en els propers mesos. 

Durant aquestes treballs, que 
han comptat, entre d’altres, amb 
la col·laboració del departament 
d’Arqueologia de la Diputació de 
Lleida, s’ha pogut documentar el 
basament de la torre nord i lo-
calitzar el parament extern de la 
torre sud, que tindria unes nota-
bles dimensions.

Aquesta intervenció ar-
queològica és una actuació que 
és preceptiva abans d’afrontar 
les tasques de renovació de la pa-
vimentació de part de la Vilaclo-
sa, que s’executaran en diferents 

fases. La primera fase es durà a 
terme durant els propers mesos 
i té un cost total de 166.955 eu-

ros que seran finançats pel Mi-
nisterio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana (Mitma). 

FOTO: Aj.Maials / Detall de les excavacions efectuades

Intervenció arqueològica a la 

Vilaclosa de la localitat de Maials

Recollida 
selectiva amb 
contenidors 
tancats a les 
Avellanes
L’Àrea de Residus del Consell Co-
marcal de la Noguera ha presentat 
la prova pilot de recollida selectiva 
amb contenidors d’accés restrin-
git del nucli de les Avellanes en 
una jornada tècnica organitzada 
per la Plataforma Residus Munici-
pals.  Residus Municipals és un 
espai que facilita l’intercanvi 
de coneixement i eines entre 
diferents municipis i els agents 
del sector de la gestió dels resi-
dus. S’hi pot trobar un ampli i 
actualitzat recull d’actuacions i 
bones pràctiques adoptades en 
prevenció, minimització i reuti-
lització de residus, així com to-
ta la informació rellevant sobre 
la seva gestió. 

Nou conveni entre 

Càrites d’Urgell 

i la Fundació                

“la Caixa”

Càritas d’Urgell va signar un 
nou conveni de col·laboració 
de la Fundació “la Caixa”, a tra-
vés de CaixaBank, a la seu del 
Centre de la Seu d’Urgell, el 25 
d’abril. El conveni inclou ajuts 
per a Càritas Urgell i el Grup 
Grapats per valor de 20.000€, 
amb una aportació de 10.000€ 
per les ajudes socials als més 
vulnerables de la Diòcesi.
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Els estudiants de restauració tornen a intervenir al
Monestir de les Avellanes

Els estudiants de restauració tornen a intervenir al Monestir de les
Avellanes

En el marc de les pràctiques de conservació i restauració amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i el
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

Monestir de les Avellanes

Al llarg d'aquest mes d’abril, el Monestir de les Avellanes duu a terme accions de conservació i restauració
de la porta d’accés a l’església des del claustre (datada al segle XIV), la qual incorpora un timpà de
l’escultor Leandre Cristòfol (1965) que també s’està intervenint.

La restauració i conservació d’aquest patrimoni historicocultural es du a terme de la mà del conservador lleidatà
Ramon Solé i una estudiant que realitza les pràctiques de final de carrera a la Facultat de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona.

Els campus d’estudiants de restauració s’estan duen a terme al Monestir de les Avellanes des del 2013, i hi ha
passat gairebé 20 estudiants que han tingut l’oportunitat de treballar sobre un monument real, així com de
realitzar projectes vinculats al seus estudis.

Es preveu fer una primera neteja de l’arcosoli on s’ha d’instal·lar la reproducció d’un dels sepulcres
dels comtes d’Urgell

La intervenció ha aportat llum sobre el possible ús d’aquest espai, que podria haver acollit un sepulcre, enlloc de
ser la porta d’accés dels monjos a l’església.

Les accions que s’hi estan duent a terme són d’extracció de materials nocius, neteja i rehabilitació. En el cas
del timpà de Leandre Cristòfol s’extreu la patina d’òxid de ferro que s’hi va afegir als anys seixanta (s. XX) i
que estava malmeten l’obra. En el cas de l’arcosoli del sepulcre dels comtes d’Urgell es preveu fer una neteja
superficial i documentar els elements de policromia que encara s’hi conserven.
 

https://www.territoris.cat/articulo/noguera/estudiants-restauracio-tornen-intervenir-monestir-avellanes/20220426115951082247.html
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La restauració de l'església de la Pietat
encara la recta final
La restauració de l’església de la Pietat, al conjunt de la Catedral de Santa Maria de la Seu,
encara la recta final. El Museu Diocesà ha anunciat que inaugurarà la museïtzació del temple el
18 de maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus. Es tracta de la primera fase de la
reforma i ampliació del Museu Diocesà d’Urgell.

L’actuació ha consistit a recuperar la fisonomia interior de la capella i la instal·lació d’una mostra
important de les obres d’època moderna, d’estils renaixentista i barroc, procedents del fons
artístic produït i conservat a la Seu. Instal·laran vitrines per exposar les peces d’art “per fer-les
més atractives i visibles”, milloraran la il·luminació i col·locaran elements interpretatius, alguns
dels quals interactius, segons segons la delegada de patrimoni del bisbat, Clara Arbués.
Tècnics del museu mostren a través de les xarxes i durant aquest mes algunes peces que
quedaran exposades.

La intervenció ha suposat una inversió de 660.000 euros, un quaranta per cent a càrrec de la
Generalitat i la resta els ha aportat el bisbat.

https://www.segre.com/noticies/comarques/2022/04/26/la_restauracio_l_esglesia_la_pietat_encara_recta_final_169057_1091.html
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Continuen les obres al Monestir: "Estem
trobant coses molt interessants"
Continuen les obres de restauració a la muralla del Monestir. Durant les jornades de treball,
explica el tinent d'alcaldia Pere Soler, s'estan "trobant coses a peu de muralla que són
interessant: sorpresa". S'han fet, de moment, prospeccions arqueològiques per datar i
consolidar la muralla de llevant.

A més, s'estan fent treballs rehabilitar les tres torres i habilitar-ne una d'elles (la torre hexagonal)
com a mirador amb accés a través de visites guiades.

Aquestes obres, a càrrec de la diputació de Barcelona, tenen un pressupost de 450.000 euros i
finalitzaran el desembre de 2022. També s'han executat obres de restauració a la coberta, al
cimbori i la façana est.

Obres de restauració a la muralla del Monestir. FOTO: Ajuntament 

 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a
Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

https://www.totsantcugat.cat/actualitat/cultura/continuen-obres-monestir-estem-trobant-coses-molt-interessants_2166602102.html
https://www.totsantcugat.cat/tot-sant-cugat/segueix-l-actualitat-de-sant-cugat_2115755102.html
https://www.totsantcugat.cat/actualitat/societat/rep-les-noticies-de-sant-cugat-a-traves-del-nostre-whatsapp_173854102.html
https://t.me/totsantcugat
https://www.totsantcugat.cat/subscriurem.html
http://es-es.facebook.com/Totstc
http://twitter.com/totsantcugat
https://instagram.com/totsantcugat/
https://www.tiktok.com/@totsantcugat
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Presentem el vídeo que promocionarà el
fòrum interreligiós de Manresa 2022 a tot el
món - Regió7
En el marc de Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a
Manresa, l’Ajuntament i Religions for Peace International organitzen Cruïlla de Camins, un
Fòrum Internacional d’Espiritualitat que se celebrarà a la capital del Bages del 28 al 30 de
novembre, amb la presència de més de 60 líders religiosos d’arreu del món.

Religions for Peace (RfP) és la plataforma més gran del món de lideratge multireligiós, amb
92 consells interreligiosos nacionals i 6 de regionals, i compta amb la participació de líders i
institucions de les diverses tradicions religioses, consells interreligiosos i xarxes interreligioses
de dones i joves d’arreu. Té seu a Japó, Kenya, Perú, el Regne Unit i els Estats Units.

Durant el Fòrum de Manresa, els líders de l’àmbit religiós presents a Manresa debatran i
buscaran respostes a la crisi climàtica i del medi ambient des de la perspectiva del diàleg
interreligiós, amb destacada presència de la joventut i de les dones que formen part de la
plataforma de RfP. Per promocionar aquesta esdeveniment arreu del món s'ha llançat un primer
vídeo que presentem.

https://www.regio7.cat/videos/manresa/2022/04/26/presentem-primer-video-promocionara-forum-65418247.html
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Tenemos la  
suficiente paciencia

Sr. Director:
Yo diría que la paciencia no 

es precisamente uno de los 
cultivos que más cuide esta 
sociedad, aunque es una de las 
mayores virtudes que puede 
poseer el ser humano, esta nos 
ayuda a poder discernir con 
mayor claridad sobre lo que 
está bien y lo que está mal. 
Tengamos presente que para 
conseguir cualquier cosa solo 
necesitamos amor y pacien-
cia. Es una actitud necesaria 
para vivir en el aquí y aho-
ra, disfrutando del momento 
presente, viviéndolo, sintién-
dolo y siendo conscientes del 
mismo. Para ello, es necesa-
rio potenciar las actitudes que 
nos centran en cada momento 
que vivimos. “La paciencia 
es la fortaleza del débil y la 
impaciencia, la debilidad del 
fuerte.”

Una dinámica que se está 
convirtiendo en algo que nos 
está destruyendo, ya que no 
podemos, por mucho que pre-
tendamos, acelerar el ritmo 
de la vida y sus tiempos. Aun-
que queramos ir más depri-
sa, todo en esta vida tiene su 
compás, y por ello, viviremos 
frustrados y sufriendo por lo 
que aún no hemos conseguido 
en vez de disfrutar de lo que 
sí está a nuestro alcance. La 
compañera de la sabiduría es 
la paciencia. Con paciencia y 
perseverancia puedes mover 
montañas. Es la virtud de quie-
nes saben sufrir y tolerar las 
contrariedades y adversidades 
con fortaleza y sin lamentarse. 
Esto hace que las personas que 
tienen paciencia sepan espe-
rar con calma a que las cosas 
sucedan, ya que piensan que 
las cosas que no dependen di-
rectamente de uno se les debe 
otorgar tiempo.

Si nos preguntamos: ¿Cuál 
es el significado de la pacien-
cia? Es la capacidad de padecer 
o soportar algo sin alterarse. 
En los momentos que vivimos, 
muchas veces no sabemos es-
perar, nos han enseñado a co-
rrer, a vivir con estrés y con 
los plazos de fechas límites en 
nuestros talones. 

Por eso, no tenemos tiem-
po para esperar a meditar 
una decisión, ni un resultado, 
queremos que todo sea rápido, 
aunque eso signifique perder 
una gran oportunidad para 
nuestra vida o equivocarnos. 
Jean-Jacques Rousseau (gran 
escritor, entre otras cosas, sui-
zo) exteriorizó esta frase: “La 
paciencia es amarga, pero su 
fruto es dulce.”

Y terminaré expresando: 
¿Por qué es necesario tener 
paciencia? Aprender a ser pa-
ciente es una integridad que 
aportará muchos beneficios 
para tu salud: podrás vivir más 
relajado, reducirás tu estrés, 
serás más positivo y lograrás 

LA CARTA DEL DÍA

SR. DIRECTOR:
Voldria felicitar la senyora Marta Alòs 

pel seu escrit al diari d’ahir titulat Comerç 
autoservei. És el viu retrat del que passa 
als centres comercials. 

He estat pràcticament tota la meva vida 
laboral tractant públic i mai m’hauria passat 
pel cap de tractar, de bones a primeres, de 
tu a un client. En el cas de les benzineres em 
vaig trobar una vegada camí de Barcelona 
amb un problema que en aquell moment no 
tenia gaire importància, però segurament 

no hauria pogut arribar a casa, i el “noi de 
la benzinera” se’n va adonar i em va fer un 
arreglo per sortir del pas: a l’hora de pagar, 
sense conèixer-me de res, em va cobrar la 
benzina i de cap manera va voler cobrar la 
reparació. 

En la famosa botiga de teixits que ano-
mena mai hi havia munts de roba damunt 
dels taulells, els dependents eren veritables 
professionals que et rebien amb un sonor 
“bon dia” i un somriure. Avui per desgràcia 
costa molt de trobar que t’atenguin com cal.

ANTONI VILAMAJÓ SOLSONA

Comerç autoservei

Cromatismo     

en la Diada 

de Sant Jordi

Nuestra lectora 
nos envía esta 
artística foto 
tomada por la 
mañana en la 
Plaça de la Pau 
de Lleida du-
rante la Diada 
de Sant Jordi. 
Aprovechando 
que de la fuente 
manaba agua 
roja, buscó una 
rosa a juego pa-
ra esta hermosa 
composición.

FANNY ESTEVE

fomentar tranquilidad en tu 
entorno.

PERE SERRET BESA 

Pederàstia clerical

Sr. Director:
Una notícia de redacció de 

La Vanguardia a Madrid porta 
per títol L’Església rep 506 de-
núncies per abusos i demana 
perdó per aquesta tragèdia. El 
text comença així: “Després 
d’anys de silenci o de mirar 
cap a una altra banda davant 
la punyent realitat d’abusos als 
menors, a l’Església s’hi mou 
alguna cosa... La comunicació 
d’aquestes dades té lloc l’en-
demà que el Congrés aprovés 
amb un altíssim suport la co-
missió d’investigació que lide-
rarà el Defensor del Poble.” 
¿Pura coincidència o reacció 
defensiva davant la decisió del 
Congrés?

Ja estem acostumats a la sol-
licitud de perdó de càrrecs pú-
blics quan es descobreixen les 
seves corrupteles. Si els delictes 
no haguessin sortit a la llum 
pública, ¿en algun moment 
haurien demanat perdó? Crec 
que no. El mea culpa quan és la 
conseqüència del descobriment 
del delicte no és sincer.

En la glossa dominical del 

13/03/2022 que escriu el bis-
be de Lleida Salvador Giménez, 
el clergue manifesta que no li 
fa gràcia que es parli de la pe-
deràstia clerical quan escriu: 
“Perquè segons la meva opinió, 
quan la generalització és un fet 
acusatori continuat, es comet 
una profunda injustícia con-
tra tots els catòlics encara que 
s’anteposa per això la paraula 
Església.” No poso en dubte que 
alguns anticlericals s’aprofitin 
dels fets per abraonar-se contra 
l’Església per fer-li com més mal 
millor. La veritat cou. 

Que l’Església reconegui 506 
denúncies d’abusos i que se-
gons el bisbe de Lleida només 
representen el 0,2% del total, 
l’excusa que la pederàstia cleri-
cal forma part de la problemà-
tica que afecta tota la societat 
i no únicament els catòlics i la 
institució Església no és de re-
but, ja que l’Església catòlica 
es considera santa. El mateix 
delicte comès per un ateu o un 
clergue, el d’aquest és molt més 
greu que el de l’altre, pel càrrec 
que ocupa i pel que representa.

“No és just criminalitzar una 
institució”, diu la glossa domi-
nical. Aquí entren en joc unes 
paraules de Jesús que haurien 
de servir de revulsiu a la cle-
recia catòlica: “Feliços vosal-
tres quan us insultin i us perse-

gueixin, mentint, tota mena de 
mal contra vosaltres per causa 
meva: alegreu-vos i exulteu de 
goig, perquè la vostra recom-
pensa és gran en els cels, que 
així van perseguir els profetes 
que us han precedit” (Mateu 
5: 11,12).

Saule de Tars, que perse-
guia cruelment els jueus cris-
tians, trobant-se a les portes 
de Damasc portant una carta 
del summe sacerdot atorgant-li 
plens poders per empreso-
nar-los i portar-los a Jerusa-
lem per ser castigats, de sob-
te va tenir una visió celestial 
alhora que oïa una veu que li 
deia: “Saule, Saule, per què em 
persegueixes? T’és dur reguit-
nar contra els agullons” (Fets 
9: 3-6). Fer mal a les persones 
equival a danyar Jesús. Els in-
crèduls i els ateus no venen al 
cas perquè ja es dona per su-
posat que puguin fer malifetes. 

Però que les facin els qui es di-
uen ministres de Crist és into-
lerable. Quantes laceracions 
no li haureu propinat a Jesús 
abusant a menors que confia-
ven en vosaltres? Com us po-
deu sentir ferits per les pestes 
que es diuen de vosaltres amb 
tota la raó del món, tant els qui 
cometen els abusos com els qui 
miraven cap a una altra banda 
fent veure que no passava res?

L’apòstol Pau escrivint a 
l’església a Efes, per tant a cre-
ients en Crist, els diu: “Siguem, 
doncs, imitadors de Déu com 
a fills estimats... Però la forni-
cació i cap mena d’impuresa o 
cobdícia, que no siguin anome-
nades entre vosaltres tal com 
escau a sants” (Efesis 5: 1,3). 
“Per tant, si algú està en Crist 
és una nova creació, les coses 
velles han passat, heus aquí tot 
ha estat fet nou” (2 Corintis 5: 
17). Abans de conèixer Crist, 
més ben dit, d’haver estat cone-
guts per Ell, ens delectàvem en 
tot allò que tenia a veure amb 
el sexe desordenat que con-
demnen les Escriptures, encara 
que fossin foteses. Tot allò que 
faci pudor de sexe el creient en 
Crist, amb el poder de l’Esperit 
Sant, ho ha de combatre amb 
totes les seves forces: acudits 
verds, mirades lascives, por-
nografia... Tot això ara és co-
sa del passat. Però el virus del 
pecat segueix viu i persisteix 
en voler encendre les passions 
amb l’intent de fer-nos tornar 
al passat.

L’Església catòlica, malgrat 
que es consideri monoteista 
cristiana, de fet és politeista, 
ja que no s’edifica sobre la Ro-
ca que és Crist i ho fa sobre 
pedres: verges, sants, la ma-
teixa Església. No ens ha de fer 
estrany que “una resposta als 
problemes dels abusos sexuals” 
escrita pel bisbe de Lleida no 
contingui cap referència ex-
plícita o implícita del nom de 
Jesús. Tampoc no ens ha de sor-
prendre que es busqui el perdó 
horitzontal de les víctimes i es 
deixi aparcat a la cuneta Jesús, 
que és el primer ofès de la pe-
deràstia: “En veritat us dic que 
en la mesura que ho vau fer a 
un d’aquests germans més pe-
tit a mi m’ho van fer” (Mateu 
25: 34-40).

L’antic Israel que va ser una 
teocràcia, passava per mo-
ments molt difícils a causa del 
seu pecat. El profetes que inter-
cedien al seu favor davant Déu 
utilitzaven el pronom nosaltres 
perquè s’identificaven amb el 
poble pecador i clamaven amb 
fervor el perdó de Déu. Els cler-
gues catòlics no utilitzen el mo-
del bíblic de dirigir-se a Déu i 
actuen com si Déu no existís i 
no se l’hagi de tenir en compte 
per a res. Com que no veuen a 
Déu ofès a causa de la pederàs-
tia comesa busquen el perdó 
en les víctimes que no poden 
perdonar els pecats perquè no-
més Crist és qui té el poder de 
fer-ho.

OCTAVI PEREÑA I CORTINA
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"Josep Massot va treballar incansablement
per l'expressió més sublim de l'ànima d'un
poble" | NacióDigital
"El Pare 

Josep Massot

ha estat un gran testimoni del cant a la vida que representa la fe. Va viure amb joia i felicitat la
seva vocació cristiana i monàstica i va treballar incansablement per l'expressió més sublim de
l'ànima d'un poble: la seva llengua i la seva literatura". Amb aquestes paraules, el

prior de Montserrat

,

Bernat Juliol

, recordava la figura de Josep Massot i Muntaner, monjo de Montserrat, que va morir a la
matinada del diumenge 24 d'abril als 80 anys.

Aquest dimarts al matí s'ha celebrat la missa exequial a la

Basílica de Santa Maria

, a la qual han assistit, entre d'altres, a més de la família del difunt, la presidenta de les Illes
Balears,

Francina Armengol

; la presidenta del Parlament de Catalunya,

Laura Borràs

; la consellera de Justícia,

Lourdes Ciuró

; la consellera de Cultura,

Natàlia Garriga

; l'expresident de la Generalitat de Catalunya

Quim Torra

, o la directora general d'Afers Religiosos,

Yvonne Grilley

https://www.naciodigital.cat/noticia/233587/societat/funeral-montserrat-josep-massot-i-muntaner


.

Durant l'homilia, Bernat Juliol també ha recordat el discurs que Josep Massot va fer durant l'acte
de lliurament del

Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

. "Va dir que calia viure

fortiter in re suaviter in modo

(amb conviccions fortes però formes suaus) –ha dit el prior-. Ell va viure així. Va viure i va morir
així. Perquè ha marxat discretament, gairebé sense preavís; però amb la convicció que a l'altra
banda l'estava esperant aquell qui és l'Amor. Com Crist penjat a la creu va poder dir: Pare,
confio el meu alè a les vostres mans".

Bernat Juliol ha recordat també que Josep Massot "va estudiar amb profunditat la nostra història
per a saber d'on veníem i per a poder intuir els viaranys que el futur ens deparava. Però una
cosa va ser la que va unificar totes aquestes dimensions de la seva vida:

Montserrat

. Ser monjo d'aquest monestir no va ser quelcom de més en la seva vida i la seva obra sinó que
va ser l'eix que va donar sentit i que va inspirar tot el seu llegat ingent". Bernat Juliol ha destacat
igualment que Josep Massot va ser "un amant de la paraula: sí, un amant de la paraula humana,
però sobretot un amant de la

Paraula divina

".

Josep Massot i Muntaner va néixer a la ciutat de

Palma

(Mallorca) el 3 de novembre de 1941. Va entrar al noviciat el 27 de juliol de 1963, va fer la
professió simple el 6 d'agost de 1964 i la solemne el 6 de gener de 1969. Va ser ordenat
sacerdot el 27 de novembre de 1971. Prèviament, es va llicenciar en filologia romànica a la
Universitat de Barcelona (1962), i va seguir cursos de llengua i literatura als Estudis
Universitaris Catalans, amb

R. Aramon i Serra

i

Joaquim Molas

. Va fer els estudis eclesiàstics d'humanitats, de filosofia i de teologia i, des del 1971 era director
de les

Publicacions de l'Abadia de Montserrat

. Ha estat director durant molts anys de la revista internacional



Studia monastica

i actualment dirigia

Serra d'Or

i

Randa

i era codirector de la

Catalan Historical Review

. Formava part del consell de redacció de

Llengua & Literatura

(que va fundar el 1986) i d'

Estudis Romànics

, i del consell editor d'

Els Nostres Clàssics

.

Va ser secretari de l'

Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

del 1973 al 1993, i d'aleshores ençà n'era conseller, responsable de publicacions i coordinador
de la sèrie

Estudis de llengua i literatura catalanes

, fundada el 1980. Va ser president i vicepresident de la

Societat Catalana de Llengua i Literatura

, filial de l'

Institut d'Estudis Catalans

. Era vicepresident de la

Secció Històrico-Arqueològica

de l'Institut d'Estudis Catalans, al qual pertanyia des del 1999, i secretari de la

Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

de la qual n'era membre des del 2000. Pertanyia igualment a la



Societat Verdaguer

i a la

Societat d'Onomàstica

, era membre corresponent de la

Societat Arqueològica Lul·liana

i membre honorari de l'

Institut Menorquí d'Estudis

.

Va publicar més de mil dos-cents treballs i un bon nombre de llibres sobre temes de llengua,
literatura i història dels Països Catalans, entre els quals

Els mallorquins i la llengua autòctona

(1972 i 1985),

Antoni M. Alcover i la llengua catalana

(1985),

Aproximació a la història religiosa de la Catalunya contemporània

(1973),

L'Església catalana al segle XX

(1975),

Els creadors del Montserrat modern

(1979), els

Materials de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya

(1993-2012) -de l'arxiu de la qual n'era conservador-,

Georges Bernanos i la guerra civil

(1989; traduït al francès el 2001 i en alemany el 2002) i tot un seguit d'altres obres sobre els
diversos aspectes de la guerra civil, de l'exili i de la resistència interior, especialment a les Illes
Balears.

Va rebre el

Premi Francesc de B. Moll

, de l'Obra Cultural Balear, pel conjunt de la seva obra; el



Premi de la Crítica Serra d'Or

i el

Premi Sanchis Guarner

pel llibre

Llengua, literatura i societat a la Mallorca contemporània

(1993), i el

Premi Nacional de Cultura Popular

1998, de la Generalitat de Catalunya, per la recuperació i l'edició de l'

Obra del Cançoner

. La Generalitat de Catalunya li va atorgar la

Creu de Sant Jordi

el 1996, el 1998 va ser nomenat doctor

honoris causa

de la

Universitat de les Illes Balears

i el 2016 de la

Universitat de València

. El 2012 va ser guardonat amb el 44è

Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

. El 2018 va rebre la

Medalla d'Or de la Xarxa Vives d'Universitats

i el 2019 la

Medalla d'Or de les Illes Balears

.
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JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL  
CORRESPONSAL EN EL VATICANO 

El corresponsal de ABC en Asia, Pablo 
M. Díez, intervino ayer en el Vaticano 
en un congreso sobre «Cristianos per-
seguidos en el mundo» inaugurado por 
el Papa Francisco. El periodista había 
sido invitado a Roma para arrojar luz 
sobre la situación de los cristianos en 
China, con motivo de un encuentro in-
ternacional coordinado por la Orden de 
los Trinitarios.   

Pablo M. Díez explicó las formas que 
toma la represión de la religión en Chi-
na, formas tanto «sutiles como obvias», 
y se preguntó si el tímido acuerdo en-
tre Pekín y el Vaticano ha mejorado la 
situación de los 29 millones de cristia-
nos que hay en este país, que siguen so-
metidos «a un control implacable, aun-
que silencioso». «En China, pese a su 
apertura económica y social de las cua-
tro últimas décadas, el Estado contro-
la todo aquello que pueda hacer mella 
en el poder absoluto del Partido Comu-
nista, especialmente algo tan fuerte 
como la religión, capaz de movilizar a 
las masas y derribar gobiernos», expli-
có. «La clave es el deseo del régimen de 
controlarlo todo», recalcó.  

Cámaras en las Iglesias 
En octubre de 2018 la Santa Sede firmó 
un acuerdo «provisional» con China 
para consensuar el nombramiento de 
nuevos obispos, un acuerdo que cadu-
ca el próximo mes de octubre y que am-
bas partes deben decidir si renuevan. 
La firma ha servido para que Pekín no 
nombre obispos por su cuenta, sin el 
permiso de Roma, pero, como constató 
el periodista, en estos cuatro años «sólo 
se han cubierto 6 de las más de 30 dió-
cesis vacantes en China» y «sigue la per-
secución religiosa en este país». Por 
ejemplo, desde octubre de 1997 las au-
toridades mantienen en paradero des-
conocido al obispo Jaime Su Zhi-min, y 
desde 2003 al obispo Jaime Sul; hay al 
menos dos obispos bajo arresto domi-
ciliario; y otros son obligados a asistir 
a clases políticas de adoctrinamiento, 
o les cortan electricidad, agua y gas para 
que no puedan predicar en sus templos.  

El acuerdo con el Vaticano tampoco 
ha frenado la retirada de cruces del te-
jado de las iglesias. «En la primavera de 
2020, en plena pandemia y cuando mu-
chos buscaban consuelo espiritual ante 
aquellos tiempos inciertos, se retiraron 
más de quinientas cruces en la provin-
cia oriental de Anhui, según contaban 
varios grupos cristianos», recordó Pa-
blo M. Díez. «Alegando razones urba-

nísticas, las autoridades desmantela-
ban las cruces de las iglesias católicas 
y protestantes sin que sus párrocos ni 
feligreses pudieran hacer nada por im-
pedirlo», aseguró. 

Hay formas sutiles de persecución 
religiosa. Por ejemplo, «cuando las pa-
rejas optan por una boda religiosa, tie-
nen la ceremonia a primera hora de la 
mañana, a veces incluso antes del ama-
necer, para atraer a menos gente y pa-
sar desapercibida ante las autoridades», 
explicó. «De lo que no se librarán es de 
ser grabados por las numerosas cáma-
ras de seguridad que rodean las iglesias. 
En una iglesia de Shanghái he visto una 
decena de cámaras apuntando directa-
mente a la puerta. El objetivo no solo es 
grabar a quien se atreva a entrar, sino 
también disuadir a quien quiera hacer-
lo», contó Pablo M. Díez.  

«China parece haber vuelto atrás en 
el tiempo y, tras cuatro décadas abrién-
dose a la globalización, vuelve a cerrar-
se aprovechando su blindaje contra la 
pandemia del coronavirus» lamentó el 
corresponsal. «El acercamiento entre 
Pekín y el Vaticano se enfrenta a una 
prueba decisiva durante los próximos 
meses, pues deberán decidir antes del 
próximo 22 de octubre si prorrogar el 
acuerdo, lo que indicará el estado de sus 
relaciones bilaterales». En cualquier 
caso, se preguntó «hasta qué punto se 
puede confiar en una dictadura, la más 
poderosa del mundo gracias a su mús-
culo económico, que comete todos es-
tos abusos sobre la religión y contra sus 
ciudadanos». «Solo el tiempo lo dirá por-
que, como bien sabemos, los caminos 
del Señor son inescrutables. Y más aún 
en China», bromeó.

China aprovecha la pandemia para 
reforzar la persecución a cristianos

∑ El corresponsal de ABC 
en Pekín narra en el 
Vaticano la presión que 
sufren los católicos 

J. G. STEGMANN MADRID  

El rector de la Universidad Carlos 
III de Madrid, Juan Romo, fue elegi-
do ayer por unanimidad nuevo pre-
sidente de la Conferencia de Recto-
res de las Universidades Españolas 
(CRUE). Reemplaza al rector de la 
Universidad de Córdoba, José Carlos 
Gómez Villamandos, en el cargo de 
2019.  

Juan Romo tendrá como princi-
pal desafío continuar la negociación 
de la nueva ley de Universidades 
(LOSU), cuyo contenido íntegro fue 
adelantado por ABC. Constituida en  
1994, CRUE es una asociación sin 
ánimo de lucro formada por 76 uni-
versidades españolas (50 públicas 
y 26 privadas). Se trata del princi-
pal interlocutor de las universida-
des con el gobierno central. 

La Asamblea General de CRUE 
aprobó también ayer la nueva com-
posición del Comité Permanente de 
CRUE, de manera que los dos vice-
presidentes serán la rectora de la 
Universidad del País Vasco, Eva Fe-
rreira, y el rector de la Universidad 
Ramon Llull, Josep Maria Garrell, 
mientras que los cuatro vocales se-
rán la rectora de la Universidad Jau-
me I, Eva Alcón; la rectora de la Uni-
versidad de Huelva, María Antonia 
Peña; el rector de la Universidad de 
Lérida, Jaume Puy, y la rectora de 
la Universidad CEU San Pablo, Rosa 
Visiedo. La rectora de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, Amaya 
Mendikoetxea, será la nueva dele-
gada de la presidencia de CRUE para 
Políticas de Igualdad. 

Un matemático 
Rector de la Universidad Carlos III 
desde el año 2015 y hasta hoy vice-
presidente de CRUE, Romo obtuvo 
la licenciatura en Ciencias Matemá-
ticas con premio extraordinario en 
la Universidad Complutense de Ma-
drid y PhD en Matemáticas en Te-
xas A&M University, según señala 
su currículum de la página web de 
la universidad de la que es rector. 
Fue profesor titular en la Universi-
dad Complutense de Madrid y en la 
Universidad Carlos III de Madrid, 
donde actualmente es catedrático 
de Estadística. Ha sido vicerrector 
de tercer ciclo y posgrado, y de pro-
fesorado y departamentos en la Car-
los III de Madrid. Ha sido presiden-
te de la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Públicas Madri-
leñas (Cruma) y vicepresidente del 
Consejo de Universidades. Actual-
mente es consejero titular del Con-
sejo Superior de Estadística en re-
presentación del Consejo de Uni-
versidades desde noviembre 2020. 

Juan Romo, rector 
de la Carlos III, 
nuevo presidente 
de la Conferencia 
de Rectores

RELEVO EN LA CRUE

Pablo M.Díez , durante su intervención en el Vaticano // ABC

«Debido al dolor en la rodilla, y 
por consejo médico, el Papa 
Francisco ha interrumpido las 
actividades previstas para hoy, 
incluida la participación en el 
Consejo de cardenales, cuya 
nueva sesión está en marcha 
estos días», explicaba ayer el 
director de la oficina de prensa el 
Vaticano, Matteo Bruni. El 
comunicado causó cierta sorpre-
sa pues los pontífices suelen 

dedicar el martes al descanso, 
Francisco no tenía encuentros 
públicos, y si no se hubiera 
anunciado, nadie se habría dado 
cuenta.  Además, la reunión con 
el Consejo de cardenales suele ser 
en su residencia y sin necesidad 
de estar de pie. El Papa canceló 
también su agenda del viernes 
para realizar unos controles 
médicos, pero no se han dado a 
conocer los resultados.

El Papa cancela de nuevo su agenda 
por la lesión de rodilla
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