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LUIS B. GARCÍA Barcelona

El Parlament de Catalunya
tindrà la primera comissió
d’investigació de l’Estat so-
bre la pederàstia a l’Església
catòlica, si bé obrirà el seu
àmbit d’estudi a altres en-
torns on també es produei-
xen casos d’abusos, com ara
el familiar, l’esportiu i el del
lleure.
La iniciativaparlamentària

d’En Comú Podem ambERC
i la CUP va ser aprovada a la
Cambra catalana amb el su-
port de socialistes, postcon-
vergentsideCiutadans,men-
treVox i el PPhi van votar en
contra, i el diputat del PSC-
Units i líder d’Units, Ramon
Espadaler, se’n va abstenir.
Lacreaciódelacomissióha

estat possible després d’una
àrdua negociació entre els
impulsors i PSC i Junts, que
van presentar esmenes per
ampliar el focus de la pede-
ràstia més enllà del clergat,
així comva ser finalment. Els
dos grups fins i tot van inten-
tar modificar, sense èxit, la
nomenclatura de la comissió
perquè no hi aparegués ex-
clusivament l’Església.
Socialistes i postconver-

gentshovanposardifícilenla
negociació prèvia al debat i
votació de la proposta al Par-
lament a causa d’“algunes di-
ficultats internes” d’aquest
afer. El PSC s’enfrontava a la
incongruència que li suposa-
va permetre una comissió al
Parlament, quenova facilitar
al Congrés fa unes setmanes,
amb iniciativa d’Unides Po-
dem.
Les demandes dels dos

grups van ser acceptades per
comuns, ERC i la CUP, que a
canvi van aconseguir el com-
promís signat de començar
les indagacions i les compa-
reixences pels casos relacio-
nats amb l’Església per des-
préscontinuarambelsvincu-
lats amb la resta d’àmbits. A
més, hi haurà conclusions
parcials separadesperalsdos
àmbits de treball de la comis-
sió.c

ElParlament
crea la comissió
sobrepederàstia
a l’Església i
altres àmbits

laxació dels músculs de la part
posterior de la gola, augmenta el
riscdetenirarteriosclerosi,acci-
dentsvascularscerebrals, infarts
i trastorns neurocognitius. L’ab-
sènciadedescansnocturntambé
pot causar un augment d’acci-
dents laborals i de trànsit, que
podenacabar sentmortals.

✚ Factors de risc
L’obesitat és el principal factor
de risc. També la diabetis, la hi-
pertensió arterial i tenir patolo-
gies metabòliques o cardiovas-
culars. Un altre element a tenir
en compte és l’edat: com més
anys, més possibilitats de tenir
apneaobstructivadel son.

✚ El projecte de Girona, un canvi
en el diagnòstic
Sifinsaraeldiagnòsticieltracta-
ment es feia en unitats del son
delshospitals, elprojectepreveu
que entre un 60% i un 70% dels
pacients amb apnea rebin aten-
ció al CAP, segons explica el co-

Untrastornpocdiagnosticat
PER SABER-NE

SÍLVIA OLLER
Girona

S’estima que una de cada quatre
persones d’entre 30 i 70 anys té
apnea obstructiva del son, un
trastorn infradiagnosticat que
provoca una elevada mortalitat
si noes tracta a temps.Amb l’ob-
jectiu d’augmentar les detecci-
ons i el tractament, el servei de
pneumologia de l’hospital True-
ta de Girona i l’atenció primària
lideren un projecte europeu que
posarà el focus als centres
d’atenció primària (CAP), on es
diagnosticaran i es tractaran fins
a un 70%dels casos. Fins ara no-
més es feia als hospitals, que
acostumen a tenir llistes d’espe-
ra superiorsa l’any.

✚ Els senyals d’alarma
Les persones que pateixen
aquesttrastornacostumenades-
pertar-se diverses vegades a la
nit amb sensació d’ofec, malgrat
que moltes vegades no en són
conscients perquè es tornen a
adormirdeseguida. Roncaroes-
bufegar durant el descans, una
excessiva somnolència diürna i
llevar-se amb la sensació de no
haver descansat prou són altres
dels símptomesde l’apnea.

✚ Només un 10% de diagnòstics
Actualment només es diagnosti-
quenun10%dels casos a lesuni-
tats hospitalàries especialitza-
des, cosa que significa que un
90% dels casos no són tractats.
Els professionals mèdics esti-
men que entre un 30% i un 40%
delspacientsquevandiàriament
alCAP tenen apnea, tot i que en-
cara no ho saben. “L’infradia-
gnòsticésunproblemamèdicde
primera magnitud”, explica el
doctor Ramon Orriols, cap del
servei de pneumologia dels hos-
pitals Josep Trueta de Girona i
SantaCaterinadeSalt.

✚ Ictus o infarts, entre les conse-
qüències d’una apnea no tractada
L’apneadelson,queprovocauna
obstruccióde la via aèriamentre
la personadormacausade la re-

Dues infermeres del CAPAlfonsMoré de Salt fent seguiment a una pacient amb apnea
XAVIER PI / ACN

MÉS

La salut i la qualitat de vida

Girona lidera un projecte europeu perquè l’apnea del son es tracti als ambulatoris

ordinador del projecte i pneu-
mòlegemèritdelaUnitatdelSon
de l’hospital Trueta de Girona,
Anton Obrador. Això en perme-
trà augmentar les deteccions.
Dels mil estudis fets en un any a
Gironaespassaràals 3.000.

✚ Tens son durant el dia?
Elsprofessionalssanitarispassa-
ran a tots els pacients un breu
qüestionari en què hauran de
respondre a vuit preguntes, com
si es desperta molt cansat, si el
ronc és fort i és percebut encara
que les portes estiguin tancades
osi té sondedia.

✚ La infermera del son i la unitat
virtual
Encasqueelqüestionariconclo-
gui que el pacient té un risc alt,
entra en joc la infermeradel son,
una figura que s’implantarà als
diferents centres després d’un
període de formació. Facilitarà
al pacient unpolígraf respiratori
que li monitorarà el son i les

constants vitals durant una nit a
casa. Els resultats seran valorats
pels professionals de la unitat
virtualdelson,queenfaraneldi-
agnòstic amb les infermeres del
son i proposaran el tractament
mésadequat.

✚ Dieta, màscara o cirurgia
Enelscasosméslleus,elsmetges
aconsellen canvis en l’estil de vi-
da, comaraen ladieta, fer esport
o deixar de fumar. En casosmo-
derats o greus, els pacients han
d’utilitzar demanera temporal o
indefinida una màscara mentre
dormen. Una minoria de paci-
ents requereixen altresmètodes
ocirurgia.

✚ De Girona a Europa
Elprojecte,queduraràtresanysi
té un pressupost de 3,1 milions
d’euros, ha començat a Girona,
encara que la intenció és que es
pugui extrapolar en un futur a
Catalunya, a la resta d’Espanya i
d’Europa.c
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El Parlament de Cataluña aprobó
ayer por amplia mayoría impul-
saruna investigación parlamenta-
ria contra la pederastia. Lo que
había nacido como una propues-
ta para conocer el alcance de los
abusos sexuales atribuidos a
miembros de la Iglesia católica se
tornó en una causa más general
contra los episodios de violencia
sexual sobre los menores de edad
en instituciones como la escuela,
centros deportivos o entidades de
ocio. Hasta seis partidos se posi-
cionaron a favor de la propuesta:
PSC, Esquerra, Junts per Catalun-
ya, EnComúPodem,CUPyCiuda-
danos, mientras que PP y Vox
coincidieron en el no. Las manio-
bras políticas de Junts y PSC des-
viaron el dardo que En Comú Po-
dem, Esquerra y la CUP preten-
dían dirigir directamente contra
la Iglesia catalana.

Cataluña es uno de los territo-
rios dondemás denuncias se acu-
mulan por abusos de religiosos a
menores. El 31 de enero, la Fisca-
lía General del Estado solicitó a
las fiscalías autonómicas informa-
ción sobre todos los casos depede-
rastia relacionados con congrega-
ciones, escuelas u otras institucio-
nes religiosas que estaban investi-
gando. Recibió casi 70 causas y
Cataluña presentó 14, el territorio
con más investigaciones de este
tipo en curso. Ayer, en el Parla-
mento catalán se repetía el califi-
cativo “pionera” —ningún otro
Parlamento seha erigidoprotago-
nista de indagaciones de actos ilí-
citos sexuales cometidos por cu-
ras y religiosos en España— para
definir una investigación que, a la
postre, perdió especificidad.

La aprobación de la comisión
llegó después de no pocos tira y
afloja políticos. En Comú Podem
fue el partido que primero movió
ficha para impulsar las pesquisas
parlamentarias con el foco puesto
en la Iglesia. La CUP y Esquerra
Republicana se sumaron a la ini-
ciativa y a finales de febrero se

registró la petición para someter
la creación de la investigación al
veredicto del pleno. El acuerdo a
tres no bastaba para garantizar la
mayoría parlamentaria: necesita-
ban ganar el apoyo de los dipu-
tados de Junts o del PSC.

En las ejecutivas de ambas for-
maciones anidaban reservas pare-
cidas. Centrar en el ámbito religio-
so la investigación de los abusos
sexuales generaba incomodidad.
Se alegó que este tipo de delitos
no se circunscriben a un entorno
concreto. Ampliar el foco de la in-
vestigación era, tanto para Junts
como para el PSC, una petición
para facilitar el voto favorable.

La negociación desembocó en
un acuerdo para ampliar el obje-
to de la investigación a agresio-
nes sexuales sobre menores en el
ámbito educativo, deportivo y de

ocio. Los tres partidos impulsores
de la investigación pusieronde re-
lieve que una iniciativa de conte-
nido tan sensible no podía naufra-
gar por una cuestión de matices.
No se esconde que pesaron las
presiones de los sectoresmás con-
servadores de Junts y del PSC,
que integra a Units per Avançar,
una facción de la extinta Unió
Democràtica deDuranLleida. Ra-
mon Espadaler, líder de Units, se
abstuvo en la votación y pidió la
palabra para argumentar que no
quería participar en una “cace-
ría” contra la Iglesia.

Jéssica Albiach, líder de En
Comú Podem en el Parlament,
apuntó: “esto no va de católicos o
no católicos, ni de derechas o de
izquierdas, esto afecta a la verdad
y a los derechos”. Coincidió con
ella la diputada de la CUP, Dolors

Sabater: “Es una vergüenza que
algunos quieren mantener ocul-
ta. Estamos frente a una lacra so-
cial que no tendría las proporcio-
nes monumentales que tiene si
no disfrutara de una connivencia
que es menester erradicar”.

El presidente de la Generali-
tat, Pere Aragonès, destacó la im-
portancia de “mirar al pasado, ir
hasta el final y reparar el daño
sufrido por las víctimas”; pero
añadió que también “hay que ga-
rantizar” que no se repita en el
futuro. “Cualquier actuación, co-
misión o investigación tiene que
ser extremadamente sensible y
evitar procesos de revictimiza-
ción”, abundó. Esta investigación
obligaría a los obispos catalanes,
si son citados, a declarar en sede
parlamentaria.

La opinión de las víctimas
Esta iniciativa se intentó llevar a
cabo a escala nacional en el Con-
greso de los Diputados a comien-
zos de año, cuando Unidas Pode-
mos, ERC y EH-Bildu registraron
una petición para la creación de
una comisión parlamentaria so-
bre los casos de pederastia come-
tidos por miembros de la Iglesia.
Pero no prosperó. Por el contra-
rio, el Congreso aprobó el 10 de
marzo por mayoría una proposi-
ción no de ley para que el Defen-
sor del Pueblo formase una comi-
sión de expertos para investigar
este tema. Algunas asociaciones
de víctimas, como la plataforma
Tolerancia 0, se mostraron con-
trarias a este paso, al considerar
que este organismo no tiene ni la
competencia ni los poderes coer-
citivos para obligar a colaborar a
los obispos y anunció quenoparti-
cipará en su iniciativa.

Miguel Hurtado, víctima de
abusos en elmonasterio deMont-
serrat (Barcelona) y miembro de
la plataforma mencionada, afir-
ma que los partidos catalanes no
los informaron sobre su plan de
crear una comisión parlamenta-
ria. “Nos enteramos de casuali-
dad y, antes de la votación, les pre-
sentamos nuestras preocupacio-
nes sobre esta iniciativa y nuestra
proposición de crear una comi-
siónde la verdad. Pero nos contes-
taron que nuestra idea ‘no es rea-
lista’. No tienen un proyecto para
investigar este tema tan comple-
jo. Han construido el tejado sin
tener listos los cimientos”, sostie-
ne. La plataforma, de momento,
no se ha posicionado.

La Fiscalía de Córdoba pide una
condena de 42 años de cárcel
para un cura procesado por abu-
sos sexuales a tres menores en-
tre 2016 y 2018. El sacerdote pre-
suntamente les daba regalos y
dinero a cambio de favores
sexuales, que ellos aceptaban
sin que mediara intimidación ni
violencia. El obispado de Córdo-
ba, responsable del acusado, pu-
blicó un comunicado en el que
afirma que, desde septiembre
de 2018, impuso medidas caute-

lares siguiendo “el procedimien-
to previsto para estos casos” con-
forme a la norma canónica: sus-
pensión del ejercicio público y
protegiendo a las posibles vícti-
mas. Este diario ha preguntado
en varias ocasiones en los últi-
mos años a este obispado sobre
el número de casos que conoce,
pero nunca ha recibido respues-
ta.

El sacerdote se sentará en el
banquillo de la Audiencia de Cór-
doba acusado de tres delitos con-
tinuados de abusos sexuales y

otros tres delitos continuados
de prostitución, explotación
sexual y corrupción de menores
en un pueblo de la comarca
Subbética, según avanzó ayer el
diario Córdoba. “Con el propósi-
to de satisfacer sus deseos sexua-
les, guiado por el ánimo libidino-
so, ha venido desarrollando di-
versas prácticas sexuales con
los menores de edad”, detalla el
ministerio público sobre el cura
en su escrito de acusación.

“El acusado ofrecía regalos
atractivos que los menores de-

seaban a cambio de los encuen-
tros sexuales; en concreto, ofre-
cía teléfonos móviles de alta ga-
ma, bienes de gran valor y dine-
ro”, añade el relato de los he-
chos. Al principio, el sacerdote
proponía las relaciones, pero
más tarde los adolescentes “ca-
da vez que querían dinero y al-
gún objeto de su interés” contac-
taban con el religioso para tener
encuentros sexuales.

En uno de los tres casos por
los que se procesa al cura, el acu-
sado invitaba al menor a su ca-
sa, y si bien las primeras relacio-
nes sexuales fueron tocamien-
tos por encima de la ropa, deri-
varon en felaciones realizadas
por el sacerdote al menor y en
relaciones sexuales completas.
El cura nunca empleó la violen-
cia o la intimidación con este
menor, sino que este solía pedir
que se produjesen estos encuen-

tros a cambio de los regalos y
dinero, añade el fiscal.

En los otros dos casos, el
sacerdote hizo felaciones a cam-
bio de un teléfono de alta gama,
ropa o dinero. La causa se instru-
yó en un juzgado de Lucena
(Córdoba) por unos hechos suce-
didos en una población de la co-
marca Subbética, que la Fiscalía
ha ocultado para proteger a los
menores víctimas de abusos.

El ministerio público solicita
10 años por cada uno de los tres
delitos de abusos sexuales y cua-
tro años por cada uno de los tres
delitos de prostitución, explota-
ción sexual y corrupción de me-
nores. Además, reclama 10 años
de libertad vigilada, inhabilita-
ción y 25 años de alejamiento e
incomunicación con las vícti-
mas por los abusos y otros 5
años de libertad vigilada por los
demás cargos.

Cataluña aprueba una investigación
sobre la pederastia en instituciones
Junts y PSC evitan que las pesquisas se centren exclusivamente en la Iglesia católica

La Fiscalía de Córdoba pide 42
años para un cura por abusos
El sacerdote entregaba regalos y dinero en efectivo a las víctimas

JAVIER MARTÍN-ARROYO, Sevilla

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, intervenía ayer en el Parlament. / DAVID ZORRAKINO (EP)

MARC ROVIRA / JULIO NÚÑEZ
Barcelona / Madrid

La comunidad
tiene casi 70
causas abiertas a
entidades religiosas

La comisión
abordará agresiones
en la escuela y en
centros deportivos
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El bisbe de Solsona presidirà el Secretariat
Interdiocesà de Catequesi | Nació Solsona
Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), reunits a Madrid amb motiu de
l’Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), han designat Mons.
Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona, com a nou bisbe president del Secretariat
Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears.

Mons. Conesa substitueix en el càrrec a Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, que
va traspassar el dissabte dia 12 de febrer de 2022.

Mons. Conesa és doctor en Filosofia i Teologia. Entre 1992 i 2016 va ser professor al Seminari
Diocesà d’Oriola-Alacant. Des de 1994 va col·laborar com a professor associat de Teologia
fonamental i dogmàtica a la Universitat de Navarra. També ha format part de la Càtedra
Arquebisbe Loazes de la Universitat d’Alacant. Durant els seus anys a la diòcesi d’Oriola-
Alacant va continuar la seva formació amb lectures, recerques i publicacions, centrades en la
Filosofia de la religió, la Teologia fonamental, la relació entre fe i raó, el problema del mal, la
Teologia de les religions, la increença contemporània i el Misteri d’Elx.

El 27 d’octubre de 2016, el papa Francesc el va nomenar bisbe titular de la diòcesi de Menorca i
el 7 de gener de 2017 va ser consagrat i va prendre possessió de la diòcesi a la catedral de
Ciutadella. A la CEE és membre de la Comissió Episcopal de Doctrina de la Fe des de març de
2017 i recentment ha estat elegit president de la subcomissió de relacions interconfessionals i
diàleg interreligiós. El 3 de gener de 2022, el papa Francesc el va nomenar bisbe titular de la
diòcesi de Solsona. Mons. Conesa va iniciar el ministeri episcopal de la diòcesi solsonina el
passat dia 12 de març de 2022.

El Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya (SIC) fou constituït per la Conferència
Episcopal Tarraconense “ad experimentum” el 3 de juny de 1971 i definitivament el 20 de juliol
de 1973. Des de la seva creació hi han participat també les diòcesis de les Illes Balears. Amb
aquest organisme els bisbes de la CET volen aconseguir una major comunió interdiocesana i
una acció pastoral més coordinada, en unió d’esforços amb els de les Illes Balears, en el camp
de la catequesi.

Així, doncs, el SIC és un organisme instituït com a estructura interdiocesana per a col·laborar
amb els bisbes en el compliment dels seus deures en el camp de la catequesi i proporcionar ajut
eficaç a les diòcesis en matèria de catequesi.

 

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/38945/societat/bisbe-solsona-secretariat-interdiocesa-catequesi
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n El monestir de Montserrat va ce-
lebrar ahir la diada de la patrona de 
Catalunya amb l’al·licient de com-
memorar el 75 aniversari de l’entro-
nització de la imatge de la Mare de 
Déu, un esdeveniment considerat 
un punt de partida de la represa cul-
tural i nacional de Catalunya. La ba-
sílica es va omplir per celebrar la 
festa de la Mare de Déu, que no va 
poder comptar amb la presència 
del  pare abat, Manel Gasch, confi-
nat per covid. 

L’eucaristia va estar presidida pel 
pare Manuel Nin, exarca per als ca-
tòlics grecs de ritu bizantí a Atenes 
i monjo de Montserrat. Durant l’ho-
milia, Nin va fer referència als 75 
anys de l’entronització  de la imat-

ge de la verge «al nou tron que la fe 
i l’amor del poble va voler renovar i 
oferir a la Mare de Déu, aquell 27 
d’abril del 1947, com a testimoniat-
ge de devoció filial en un període 
no fàcil de la nostra història». Va re-
cordar que fa 75 anys els monjos, els 
bisbes i el poble fidel «varen oferir 
aquest tron fet amb la plata de tan-
tes ofrenes riques o senzilles que 
fossin, i també amb la plata de tan-
tes llàgrimes i de tantes esperances 
en un moment que com el nostre, 
estava marcat pel sofriment, per la 
incertesa, per la por, pel desànim. 
Però també sostinguts per una gran 
esperança».  En acabar la missa, es 
va fer una ballada de sardanes amb 
la Cobla Triomfal d’Igualada, a la 
plaça de Santa Maria.

Montserrat celebra 
els 75 anys del nou 
tron de la Moreneta

L’eucaristia va estar presidida pel pare Manuel Nin ABADIA DE MONTSERRAT

REDACCIÓ. MONISTROL DE MONTSERRAT

n Sant Vicenç de Castellet farà de 
l’Aplec del Panellet d’aquest diu-
menge, 1 de maig, un acte reivindi-
catiu per reclamar la recuperació de 
l’ermita de Sant Pere de Vallhones-
ta com un espai de celebració popu-
lar per a tots els veïns, sobretot amb 
l’aplec que fins el 2017 s’hi va cele-
brar ininterrompudament des de la 
seva recuperació per part del Cen-
tre Excursionista, el 1956. 

La celebració d’enguany es farà al 
Parc Catalunya. L’any passat i l’ante-
rior no n’hi va haver per la pandè-
mia, però la qüestió és que aquesta 
serà la cinquena vegada que Vallho-
nesta no l’acull des que s’arrossega 
el conflicte generat per la immatri-
culació que el bisbat va fer d’una part 
de la finca de Serracanta, concreta-
ment de l’ermita i del cementiri. El 
propietari de la finca en continua re-
clamant la titularitat completa, i fins 
que no es resolgui el litigi que man-
té obert amb el bisbat, no s’avé a ce-
dir l’espai de la finca que caldria per 
poder encabir tots els assistents com 
a mesura de protesta.  

Ni el Centre Excursionista de 
Sant Vicenç ni l’Ajuntament no es re-
signen a deixar perdre aquest espai, 

però enguany encara no podrà ser, i 
han optat pel Parc Catalunya. Tan-
mateix serà una festa  reivindicativa 
i laica, sense missa i sense beneir els 
600 panets que es preveuen repartir. 
Començarà  a les 10 amb la lectura 
d’un manifest, i després es donaran 
els panets i es ballaran sardanes. 

De fet, aquesta acte ja va prendre 
un caire reivindicatiu des de l’inici 
del conflicte, i l’any passat, tot i que 
no hi va haver aplec, Ajuntament i 
veïns van pujar fins  a l’ermita per lle-
gir un manifest i fer pública la reco-

llida de 671 signatures per reclamar 
a les parts en litigi la cessió d’aquest 
espai al poble per a celebracions 
com l’aplec. L’alcaldessa, Adriana 
Delgado, explicava ahir que, malgrat 
les firmes, la cessió «no entra en els 
plans del bisbat», i respecte el pro-
pietari de la finca «no donem res per 
tancat» de cara al futur. Insisteix que, 
com a Ajuntament «hem fet tot el 
que podíem fer perquè no tenim 
competència per resoldre el conflic-
te», però recorda que «és el poble qui 
en surt perjudicat».

Sant Vicenç reivindicarà 
Vallhonesta en un aplec que 
haurà de tornar a traslladar

JORDI ESCUDÉ VILA. SANT VICENÇ DE C.

u El conflicte sobre la propietat de l’ermita entre l’amo i el bisbat impedirà per 
cinquè any que s’hi faci la festa l’1 de maig, i se celebrarà al Parc Catalunya 

L’any passat l’acte es va limitar en un manifest a l’ermita ARXIU/J.E.V

OSCAR BAYONA

Unes 150 persones van omplir ahir l’oratori de Mémora Manresa en el comiat al fotògraf santjoanenc Josep Rojas 
Soler de Lloveras. En l’acte es va posar en relleu la bonhomia, el bon tracte, les aficions del finat i aquell somriu-
re que sempre l’acompanyava. Va ser el darrer adeu al polifacètic Josep Rojas, que moria dilluns al vespre als 66 
anys. Una setmana abans havia patit un ictus del qual no es va poder recuperar.

Comiat a Josep Rojas, el fotògraf del somriure permanent 
Més informació a:
      cidet@cidet.com | 93 874 89 00
      http://info.cidetonline.com

Certificats de professionalitat en:

Anglès (2 nivells - A / B ) - 220 h - ÚLTIMES PLACES

Organització i gestió de magatzems - 310 h - ÚLTIMES PLACES
Organització del transport i la distribució - 340 h 

Anglès (2 nivells - A / B ) - 75 h - ÚLTIMES PLACES

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries - 20 h
Comptabilitat informatitzada - 40 h
Primers auxilis - 20 h
Excel Avançat - 40 h
Introducció al Lean Manufacturing - 30 h
Eines de coaching. TEAMBUILDING - 30 h
Mindfulness - 30 h
Habilitats de comunicació (PNL) - 30 h

FORMACIÓ PER PROFESSIONALS EN SITUACIÓ D’ATUR O ERTO

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER PROFESSIONALS EN ACTIU

Formació subvencionada sense cost per al participant 
i sense utilitzar el crèdit/saldo de la formació bonificada

per l’empresa
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Desnonen una dona amb un nadó d'un pis de
l'arquebisbat de Barcelona
Una dona jove amb un nadó d'un any s'ha quedat al carrer aquest dimecres després que s'hagi
executat el desnonament del pis on vivia, al barri de Sant Antoni de Barcelona.

El pis és propietat de l'arquebisbat de Barcelona, que és qui ha reclamat el desnonament, i havia
estat un punt de venda de droga fins que fa poc més d'un any els ocupants van marxar per la
pressió veïnal.

La dona, que es diu Shardonelys, ha explicat a l'agència ACN que s'hi va instal·lar poc després, i
hi ha viscut fins que l'han desnonada, a ella, el seu fill i la seva parella:

"M'està fent fora l'Església. Jo crec que el poble de Déu no fa fora la gent de casa
seva."

Shardonelys, la dona desnonada al barri de Sant Antoni, aquest dimecres (ACN)

Assegura que va pagar 3.200 euros a una dona que li va donar la clau i li va dir que l'hi llogava per
un any, i que mesos després va descobrir que hi havia una ordre de desnonament.

L'alternativa de Serveis Socials, "una presó"

També que llavors va demanar ajuda a Serveis Socials, que li van oferir com a alternativa una
pensió, però ella la va rebutjar perquè només podia sortir-ne de 9 del matí a 5 de la tarda.

Assegura que ho va considerar "una presó", i que hauria hagut de deixar la feina que té com a
estilista, perquè plega més tard, i havia demanat més temps per trobar un altre pis.

Els arguments de l'arquebisbat

https://www.ccma.cat/324/desnonen-una-dona-amb-un-nado-dun-pis-de-larquebisbat-de-barcelona/noticia/3160710/


Fonts de l'arquebisbat, que va reclamar judicialment el pis el 2020, quan era un narcopís, han
assegurat a l'ACN que "evidentment" no volen que ningú es quedi al carrer, i que el desnonament
ja s'havia ajornat cinc vegades.

També que quan reclamen desnonaments no miren qui són els desnonats ni la seva situació
personal, sinó només que se'ls hagi ofert alguna alternativa, i en aquest cas Serveis Socials ho
havia fet.

Han afegit que destinaran el pis a allotjar un sacerdot, o a llogar-lo per obtenir beneficis per a
despeses diverses, o a oferir-lo a gent vulnerable, i que ara no poden oferir a la dona una
alternativa al marge de Serveis Socials.

Shardonelys ha acudit a la Taula d'Emergència, que es reunirà amb ella ben aviat per buscar-li
una solució. Ha explicat que, quan tingui una situació estable, vol portar una altra filla de quatre
anys que té a la República Dominicana.

Façana de l'edifici on hi ha el pis on vivia Shardonelys, al barri de Sant Antoni de
Barcelona (ACN)
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El Parlament va aprovar
ahir la creació d’una co-
missió d’investigació so-
bre abusos sexuals i la pe-
deràstia en l’àmbit de l’Es-
glésia, fet que converteix
la cambra catalana en la
primera a tot l’Estat, i en
tot el període transcorre-
gut des de la Transició,
que crea un instrument
d’aquest tipus. Una inicia-
tiva semblant va quedar
frenada recentment al
Congrés dels Diputats.

La proposta, que ha es-
tat impulsada per ERC, la
CUP i els comuns, va rebre
els vots favorables de
JxCat, el PSC i Cs. Vox i el
PP van votar en contra i hi
va haver una abstenció, del
diputat del PSC-Units Ra-
mon Espadaler, que va jus-
tificar la seva posició per
ser “catòlic practicant”, va
dir. Segons els seus impul-
sors, la comissió ha de ser-
vir per saber l’abast de la
pederàstia dins l’Església
catòlica i per conèixer la

veritat. Així, la represen-
tant d’ERC Raquel Sanz va
recordar que en la comis-
sió es podran demanar “to-
tes les compareixences ne-
cessàries” i reclamar “tots
els arxius canònics que cal-
guin”. Per la seva part, la

representant dels comuns
Jéssica González va re-
marcar el caràcter pioner
de la iniciativa.

Per facilitar l’aprovació
de la comissió, els grups
impulsors s’han obert al
fet que es puguin investi-

gar els abusos sexuals en
altres àmbits, com ara
l’educació i el lleure. Així
ho va confirmar ahir la
presidenta del grup parla-
mentari d’En Comú Po-
dem, Jéssica Albiach, que
va demanar, però, “no per-

dre el focus” de la comissió
d’investigació, ja que, va
dir: “L’Església catòlica té
una responsabilitat que és
ineludible.” Albiach va de-
manar també que no hi ha-
gi “vetos” a l’hora de citar-
hi compareixents.

Els grups parlamenta-
ris que van registrar la pro-
posta van coincidir a asse-
nyalar que l’obertura de la
comissió no representa
una persecució a l’Església
catòlica: “No és un atac al
cristianisme, ni a l’Esglé-
sia, però sí que és una in-
vestigació de quina res-
ponsabilitat té l’Església
en el fet que els abusos es
produïssin i en el seu enco-
briment”, va dir González.

Per la seva part, Sanz va
recordar l’abundància de
casos recents: “Maristes,
Montserrat o La Salle de

Premià de Mar”, i va criti-
car l’Estat espanyol per no
voler-los investigar: “L’Es-
tat no hi és ni se l’espera.”
També el representant de
JxCat David Saldoni ho va
celebrar i va ironitzar: “Al-
menys aquí no ens fan por
les comissions d’investiga-
ció”, amb referència al Ca-
talangate.

Vox va qualificar el text
votat de “sectarisme anti-
catòlic”, mentre que el PP
considera que ho hauria
d’investigar el Defensor
del Poble.

a El Parlament de Catalunya és la primera cambra legislativa que crea una comissió per investigar la
pederàstia en l’àmbit de l’Església a S’obrirà posteriorment a àmbits com ara l’esport i l’educació

Clara Ribas
BARCELONA

Primera comissió a l’Estat
sobre abusos en l’Església

Sessió plenària del Parlament, ahir, en què es va aprovar la creació de la comissió ■ ACN

“No és un atac
al cristianisme ni
a l’Església. Però
cal saber quina
responsabilitat hi té”
Jéssica González
DIPUTADA DEL GRUP D’ECP

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

La frase

El ple del Parlament va
aprovar ahir blindar, per
llei, a través d’una disposi-
ció transitòria, la reducció
dels preus públics de les
taxes universitàries, una
petició que va finalitzar un
procés obert fa 10 anys i
que es va materialitzar en
la presentació d’una ini-
ciativa legislativa popular
(ILP), que va aconseguir
reunir 62.000 signatures.
La ILP es va aprovar amb

el vot a favor d’ERC, Junts,
Vox, la CUP i el PP. El PSC,
els comuns i Ciutadans
s’hi van abstenir.

Segons el text aprovat,
la rebaixa s’haurà de fer
“de manera progressiva”
durant els tres exercicis
econòmics següents a
l’aprovació de la llei. L’ob-
jectiu final és arribar a un

preu únic en els estudis de
grau i que aquest sigui
“igual o inferior” al preu
més baix dels fixats en el
decret dels preus universi-
taris per al curs
2021/2022.

L’aprovació de la llei és,
segons el Sindicat d’Estu-
diants dels Països Cata-
lans (SEPC), “un pas en-
davant per garantir l’accés
a la universitat a tots els
estudiants” i una garantia
que “els preus de l’educa-
ció no depenguin del color
polític del govern”, segons
va afirmar la portaveu del
sindicat, Anna Rosselló,
després de l’aprovació del
text. Rosselló hi va afegir,
d’altra banda, que els im-
pulsors de la llei esperen

que aquesta rebaixa sigui
“l’inici del camí cap a la
gratuïtat de la universi-
tat”.

La portaveu estudiantil
va denunciar, a més, que el
procés per aconseguir
aquest acord ha suposat

molt esforç per part dels
seus impulsors, alguns
dels quals, va recordar,
van haver d’afrontar, va
dir, “repressió i persecució
policial”.

Per la seva part, la con-
sellera Gemma Geis va

destacar també en roda de
premsa posterior al ple
que la rebaixa no tindrà un
impacte en el pressupost
de les universitats i que
blindar els comptes dels
centres era “summament
important”.

C. R.
BARCELONA

a S’estableix que
s’han de reduir els
preus públics de
manera progressiva

Blindada la rebaixa de
les taxes universitàries

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

La xifra

17
euros per crèdit és el preu
final a què s’ha d’arribar des-
prés d’aplicar les rebaixes
previstes en el text aprovat.

La consellera Gemma Geis, amb els estudiants i diputats impulsors de la ILP ■ ACN
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El Parlament engegarà una comissió per
investigar els abusos de l'Església
Contra la impunitat. El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres constituir la
primera comissió d'investigació parlamentària a tot l'Estat amb l'objectiu d'aclarir i de donar
resposta als abusos sexuals que s'han comès durant anys a l'Església, i que han tingut
històricament com a víctimes els menors. Es tracta d'un reclam llargament compartit per una
multitud de plataformes socials, sobretot des que darrerament s'hagin destapat contínuament
nous casos arreu del país. Ara, la cambra catalana ha apostat per respondre aquesta demanda
amb una comissió que ha estat impulsada per Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns, i
que finalment ha rebut el vot favorable també del PSC i Junts després de presentar esmenes.
Ciutadans s'ha sumat a l'últim moment, mentre que Vox i el Partit Popular s'han posicionat en
contra.

El debat sobre aquesta proposta fa setmanes que ressona entre els passadissos del Parlament i
que té presència durant les rodes de premsa dels partits. I és que hi ha hagut diverses pugnes
entre les formacions per tal d'aconseguir millores. Així, mentre que ERC, la CUP i els comuns
apostaven per l'estratègia d'una comissió d'investigació focalitzada en els abusos comesos
en el si de l'Església catòlica, el PSC i Junts s'han mostrat reticents. Ambdós partits han
treballat per ampliar la mirada i investigar també els casos de pederàstia comesos en altres
indrets, com l'educació i el món esportiu. Finalment, i gràcies a unes esmenes presentades, el
focus es veurà ampliat a altres entorns com el familiar, l'esportiu, l'escolar i el de l'oci.

El debat parlamentari

Des dels republicans, Raquel Sans ha volgut remarcar la importància d'aquest dia, i ha remarcat
que no busquen anar "en contra de ningú", però sí que volen centrar la mirada sobre
l'Església perquè en aquest context hi ha hagut nombrosos abusos. Per contra, l'Estat espanyol
"no hi és ni se l'espera", mentre que el Parlament liderarà la lluita contra la xacra, ha dit. Per la
seva banda, la cupaire Dolors Sabater ha situat l'Església com una "estructura de poder
protegida per l'Estat", i ha celebrat la primera comissió "en el marc autonòmic del règim del
78". "El Parlament català va per davant, trencant les costures del marc estatal, i per això ens
vigilen, controlen i represalien", ha dit. I la lila Jessica González ha remarcat la necessitat de
lluitar "contra la impunitat dels agressors sexuals". "Les institucions no hem estat a l'altura i
ens cal fer molt més: ens toca dur a terme un exercici de veritat i justícia", ha advertit.

Mentrestant, Raúl Moreno, dels socialistes ha recordat que "hi ha més àmbits d'investigació" fora
de l'Església. "No podem dir-li a un jove abusat a l'àmbit esportiu que no podem investigar
el seu cas", ha afirmat (de fet,el diputat Ramon Espadaler s'ha abstingut, justificant-se per la
seva ideologia democristiana). I des de Junts, David Saldoni també s'ha pronunciat en una línia
similar per destacar que des de la seva formació volien "obrir el focus" i tractar la problemàtica
de la pederàstia "en tota la seva magnitud". Els taronges han defensat el seu vot favorable a
l'últim moment gràcies a les esmenes del PSC i Junts, i treballaran perquè la comissió no sigui
"un aquelarre" contra el catolicisme. Precisament és això el que avisa Vox que es produirà, que
ha parlat d'"assenyalament" i "demonització" de l'Església. I els populars també han reiterat
l'expressió utilitzada per Ciutadans.

https://www.elnacional.cat/ca/politica/parlament-engegara-comissio-investigar-abusos-esglesia_748317_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/comuns-demanen-comissio-investigar-abusos-sexuals-esglesia_658931_102.html


A Espanya, el Defensor del Poble

A escala estatal, no s'ha aconseguit impulsar cap comissió d'investigació al Congrés dels
Diputats, però la cambra sí que ha aprovat aquest març que una comissió independent d'experts
vinculada al Defensor del Poble investigui els abusos sexuals a menors en el si de l'Església
catòlica. La proposició no de llei del PSOE i PNB ha comptat amb el suport de tots els grups
parlamentaris menys Vox, que hi ha votat en contra. ERC, EH Bildu i Unidas Podemos han
acabat votant a favor de la iniciativa, tot i que n'havien registrat una de paral·lela per investigar-
ho en una comissió parlamentària que no ha prosperat. Per la seva banda, el PP també ha donat
suport a la proposta, a la qual es van oposar d'entrada, perquè no volien que se centrés
únicament en els abusos en institucions religioses. Amb l'aprovació, el Congrés ha tirat
endavant per primera vegada la creació d'un instrument per esclarir els abusos sexuals en
institucions religioses. La investigació estarà liderada pel Defensor del Poble, Ángel
Gabilondo, de la mà d'una comissió independent d'experts. En aquesta comissió hi participaran
víctimes d'abusos i membres de la mateixa Església.

Aquesta proposta ja ha rebut la crítica d'activistes i entitats com la Fundació Vicki Bernadet, que
han proposat crear una comissió per investigar els abusos sexuals infantils que sigui alternativa
a la del Defensor del Poble. El model que han plantejat aquests activistes és el d'una Comissió
de la Veritat inspirada en la del Regne Unit. Suggereixen començar la investigació
per l'Església a Catalunya perquè confien trobar suport del Parlament, com es demostra amb la
comissió d'investigació aprovada avui. Els impulsors volen que la comissió tingui poders
coercitius per obligar l'Església a comparèixer i a lliurar documents sobre aquest tema. Entre els
objectius, quantificar l'"iceberg" dels abusos i l'encobriment. "No només volem saber quantes
pomes podrides hi ha, sinó si el barril sencer estava podrit", afirma Miguel Hurtado, activista
que ha escrit l'informe del model.

https://www.elnacional.cat/ca/politica/defensor-poble-investigara-abusos-esglesia-nomes-oposa-vox_724056_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/comissio-experts-abusos-esglesia-congres_707070_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/demanen-catalunya-investigui-abusos-esglesia-britanics_734955_102.html
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Catalunya crea la primera comissió
d’investigació de l’Estat sobre pederàstia a
l’Església

PSC i Junts recolzen la iniciativa després d’introduir
una esmena per ampliar la investigació a altres àmbits
de la societat

El Parlament ha aprovat la proposta d’ERC, CUP i En Comú Podem de crear una comissió
d’investigació sobre abusos sexuals i pederàstia a l’Església catòlica, tot i que PSC i JxCat
han aconseguit introduir una esmena per ampliar la investigació a altres àmbits, a més de
l'eclesiàstic.

Aquesta comissió d’investigació, que és la primera que es crea d’aquestes característiques en
un Parlament de l’Estat espanyol, ha comptat amb els vots favorables dels tres grups
proponents: ERC, CUP i En Comú Podem, així com de PSC-Units, JxCat i Cs, mentre que Vox i
PP hi han votat en contra.

El diputat de PSC-Units Ramon Espadaler ha expressat les seves reticències sobre el text, com
a diputat democristià que és, i s’ha abstingut en la votació de la comissió, que finalment ha sigut
aprovada amb 116 vots a favor, 13 en contra i 1 abstenció.

L’objectiu de la comissió és el d’«aclarir l’abast de la pederàstia dins de l’Església catòlica, així
com en els àmbits escolar, esportiu i d’oci, o altres àmbits en què s’hagi produït col·laboració,
per conèixer tota la veritat, assumir i depurar responsabilitats i obrir un procés de reparació a
totes les víctimes de les violències sexuals».

Notícies relacionades

En l’exposició de motius de la proposta, s’afirma que «les violències sexuals contra la infància»
són «un greu problema sovint menyspreat i silenciat», i es recorda que «a Catalunya es van
presentar 1.009 denúncies de violència sexual contra nens durant l’any 2019, tot i que s’estima
que els casos denunciats només representen el 15%».

Després de recordar les nombroses denúncies per abusos presentades contra religiosos
catòlics, el text aprovat indica que «davant la inacció de l’Església catòlica, el Parlament
impulsa» la comissió d’investigació.

https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20220427/catalunya-comissio-investigacio-pederastia-esglesia-13576944
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 Lleida, 28 d’abril del 2022

1r aniversari

Xavier 
Teixidó Chimeno
Va morir el 28 d’abril del 2021

La seva esposa, Inma; pares, Maria i Jaume (†); pares polítics, 
Modesto (†) i Maria Teresa; germana, Remei (†); cunyats, Josu 
i Silvia, Rosa M. i Carlos, Judit i Juanjo; nebots, Andrea i Josu, 
Amaia i Martin, Verónica i Aitor, Sergi, Marina, Teresa, cosins i 
família preguen una oració per la seva ànima.

Dissabte 14 de maig es farà una missa a la parròquia de Santa 
Tereseta, a les 5 de la tarda, en el seu record.

El senyor

Santiago Ferrer Gros
Ha mort cristianament el dia 27 d’abril del 2022 als 82 anys.

(A.C.S.)

La seva esposa, Dorita; fills, Jaume i Rosa Maria; fills polítics, Rocío i Miquel; 
nets, Sandra, Míriam, Victor, Sara i Tània; cunyats, nebots i família tota us 
agraeixen les mostres de condolença rebudes i us demanen una oració  
pel seu repòs etern.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dijous dia 28, a les 11.00 hores,  
al Santuari de Santa Teresina.

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 28 d’abril del 2022

Butler alerta del perill dels 
ultres contra les minories
Flamant guanyadora del Premi Internacional Catalunya ||  
“Estem vivint amb tristesa i fúria per la brutal guerra”

CATALUNYA GUARDONS

❘ Barcelona ❘ La filòsofa i activis-
ta Judith Butler va rebre ahir 
el XXXIII Premi Internacional 
Catalunya. Butler va recollir el 
reconeixement al Palau de la 
Generalitat de la mà del presi-
dent del Govern, Pere Arago-
nès, que va reivindicar l’obra 
“revolucionària i transforma-
dora” de la filòsofa.

La guardonada va advertir 
del perill que suposa l’extrema 
dreta per a l’avenç dels drets de 
les dones o les minories com el 
col·lectiu LGTBI. També va la-
mentar que els estudis de gène-
re estiguin prohibits en països 
com Turquia, el Brasil, Rússia o 
alguns estats dels Estats Units, i 
que grups d’extrema dreta vul-
guin prohibir-los a Espanya i 
altres llocs. “En alguns països 
es considera que la desigualtat 
de gènere forma part de l’statu 
quo i l’estabilitat del país”, va 
lamentar.

Sobre la pandèmia de Co-
vid-19, Butler va advocar per 
aprofitar la interconnexió i la 

interdependència que s’ha de-
mostrat amb la crisi sanitària 
per construir una “solidaritat 
global” de justícia econòmica 
i social i de la igualtat.

Així mateix, la filòsofa va 
assenyalar que “estem vivint 
diàriament amb tristesa i fúria 
per la brutal guerra a Ucraïna”, 

durant la cerimònia de lliura-
ment del guardó. 

Butler (EUA, 1956) és cate-
dràtica del departament de Li-
teratura Comparada de la Uni-
versitat de Califòrnia, filòsofa 
i activista pels drets humans. 
Es defineix com una persona 
no binària.

@govern/twitter

Judith Butler rep el premi de mans de Pere Aragonès.

catalunya crea la primera comissió 
parlamentària sobre abusos de l’església

PARLAMENT PEDERÀSTIA

❘Barcelona❘El Parlament de Ca-
talunya va aprovar ahir la pro-
posta d’ERC, CUP i En Comú 
Podem de crear una comissió 
d’investigació sobre abusos se-
xuals i pederàstia a l’Església 
Catòlica, la primera en l’Estat, 
encara que PSC i JxCat van in-
troduir una esmena per ampli-
ar investigar altres àmbits.

Aquesta comissió va expli-
car amb els vots favorables dels 

tres grups que la proposaven: 
ERC, CUP i En Comú Podem, 
així com de PSC-Units, JxCat 
i Cs, mentre que Vox i PP van 
votar en contra. L’objectiu de 
la comissió és “aclarir l’abast 
de la pederàstia dins de l’Es-
glésia, així com en els àmbits 
escolar, esportiu i de lleure, o 
altres àmbits en què s’hagi pro-
duït col·laboració, per conèixer 
tota la veritat, assumir i depu-

rar responsabilitats i obrir un 
procés de reparació a totes les 
víctimes de les violències sexu-
als”. En l’exposició de motius, 
es recorda que “a Catalunya es 
van presentar 1.009 denúncies 
de violència sexual contra nens 
durant 2019, encara que s’es-
tima que els casos denunciats 
només representen el 15%”.

❘ palma ❘ El Servei d’Epidemi-
ologia de les Balears va co-
municar ahir al ministeri de 
Sanitat el primer cas d’hepa-
titis aguda infantil d’origen 
desconegut detectat a l’ar-
xipèlag. Es tracta d’un nen, 
menor de dos anys, que va 
ser atès en un hospital de 
Mallorca i que, després de 
respondre al tractament, va 
ser donat d’alta.

Entre l’1 de gener i el 22 
d’abril passats, a Espanya, 
s’han detectat fins a tretze 
casos d’hepatitis greu no fi-
liada a persones entre 0 i 16 
anys d’edat, dels quals vuit 
compleixen els criteris de cas 
confirmat per iniciar la in-
vestigació segons l’establert 
pel Regne Unit, primer pa-
ís en el qual han ocorregut 
casos.

primer cas balear 
d’hepatitis infantil aguda

SANITAT MALALTIES

Rull presenta el seu llibre a les Borges ■ L’exconseller Josep 
Rull va presentar ahir el seu últim llibre, 1 dia d’octubre i 
2 poemes. Quan l’esperança venç la por,  a les Borges. “El 
nostre error va ser no fer la independència el 3-O”, va dir.

Servei De premSa De la Setmana De la comunicació

La creació de contingut a la xarxa, a debat ■ L’últim dia de 
la Setmana de la Comunicació de la UdL va finalitzar amb 
la participació del youtuber Carles Tamayo, que va parlar 
sobre la creació de continguts a les noves plataformes.
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La filòsofa i activista feminista 
nord-americana Judith Butler, 
considerada la “mare” de la teo-
ria “queer”, va cridar ahir l’aten-
ció sobre que anar pel carrer sen-
se por “hauria de ser una llibertat 
universal” i va alertar contra la re-
gressió a la igualtat i les identitats 
que persegueix l’autoritarisme a 
tot el món. Butler, que va rebre 

ahir de mans del president de 
la Generalitat, Pere Aragonès, el 
XXXIII Premi Internacional Cata-
lunya, va dedicar igualment bona 
part del seu discurs d’acceptació 
a mostrar la seva preocupació per 
un món ple de “tristeses” com la 
pandèmia i “la guerra de Putin”, 
amenaces malgrat les que apel·la 
els individus a conviure i conver-

Judith Butler: “Anar sense 

por pel carrer hauria de 

ser una llibertat universal”

FOTO: EFE / La filòsofa i activista, i Premi Internacional Catalunya, ahir

El Parlament català crea una 
comissió d’investigació sobre 
la pederàstia a l’Església
Els grups PSC, ERC, JxCat, CUP comuns i Cs donen suport i 
coincideixen a dir que és un “pas important” per les víctimes
Barcelona
ACN

El Parlament va aprovar ahir 
crear una comissió d’investiga-
ció sobre la pederàstia a l’Esglé-
sia. La proposta registrada per 
ERC, la CUP i els comuns va re-
bre el suport del PSC, JxCat i Cs. 
Vox i el PP van votar en contra i 
el diputat del PSC-Units Ramon 
Espadaler es va abstenir. Els par-
tits que van votar a favor de la 
proposta han coincidit a dir que 
la creació de la comissió d’inves-
tigació és un “pas important” 
per les víctimes. “És una comis-
sió pionera a l’Estat que vol fer 

un exercici de veritat, justícia i 
reparació”, va resumir la dipu-
tada dels comuns, Jéssica Gon-
zález. Per la seva banda, Vox va 
criticar que es faci una “demo-
nització de l’Església” i el PPC va 
qüestionar que s’hagi de tractar 
tot plegat en una comissió d’in-
vestigació.

La comissió té per objectiu 
“esclarir l’abast de la pederàs-
tia dins l’Església catòlica” per 
“conèixer la veritat” i “depurar 
responsabilitats”.

La diputada de la CUP-NCG 
Dolors Sabater va recalcar que 
la comissió no pretén “atacar ni 

perseguir la tasca religiosa”, si-
nó que vol “assenyalar l’Esglé-
sia catòlica com a estructura de 
poder”. 

Així mateix, va lamentar que 
la institució “hagi estat protegi-
da per l’Estat”.

Des dels comuns, la diputa-
da Jéssica González va celebrar  
que la comissió sigui una “nova 
fita” en la “lluita contra la im-
punitat dels agressors sexuals” 
i va destacar que Catalunya si-
gui la primera comunitat autò-
noma de l’Estat on es posi en 
marxa un òrgan parlamentari 
per abordar-ho.FOTO: ACN/L’hemicicle del Parlament amb els diputats sense mascareta

El Consell de Govern de la CCMA 
va publicar ahir les bases per a la 
convocatòria del procediment de 
selecció de candidats als càrrecs 
de director o directora de TVC i 
Catalunya Ràdio, que haurà de 
quedar resolt abans del 30 de 
setembre. La Corporació ha re-
llevat els directors de TV3 i Ca-
talunya Ràdio, Vicent Sanchis i 

Saül Gordillo, respectivament i 
també els caps d’informatius de 
TVC, David Bassa, i de Catalunya 
Ràdio, Francesc Cano, a qui se’ls 
hi han assignat noves funcions. 
Entre els requisits, es demanen 
més de cinc anys d’experiència 
directiva o de gestió en mitjans, 
empreses del sector audiovisual 
o indústries creatives. Les bases 

publicades regulen que, per pri-
mera vegada, la designació de les 
persones al capdavant de les di-
reccions de ràdio i televisió de la 
CCMA es faci com a resultat d’un 
procés de selecció públic i obert, 
tal com preveu la llei de la CCMA 
en la darrera modificació de no-
vembre del 2019.  Segons les ba-
ses, les noves direccions dels mi-
tjans hauran d’assumir “l’objectiu 
global de reforçar les missions de 
servei públic a partir d’un projec-
te de gestió que abasti els reptes 
i les necessitats actuals i de futur, 
com a productors de continguts 
de qualitat”.

La CCMA relleva els 

directors i caps d’informatius 

de TV3 i Catalunya Ràdio
L’Ajuntament i la Policia Local 
de Mataró han obert una inves-
tigació per esclarir els aldarulls 
ocorreguts ahir al vespre al barri 
de Rocafonda de la ciutat. Al vol-
tant de les 20 h, una patrulla va 
intervenir al carrer Pablo Picas-
so per multar un home per una 
infracció de trànsit. L’individu, 
però, s’hi va resistir i es va enca-

rar als agents, que el van detenir. 
La situació va provocar el rebuig 
de nombrosos veïns, els quals es 
van rebel·lar contra la Policia Lo-
cal i van llençar objectes contra 
els agents. Diversos vídeos pu-
blicats a les xarxes socials mos-
tren els aldarulls. El govern va 
mostrar el seu suport a l’actua-
ció policial.

Mataró investiga el llançament 

d’objectes d’un grup de veïns 

contra la Policia Local

sar per sobreviure. “Sóc cons-
cient que aquest premi se m’ator-
ga pels llibres que he escrit sobre 
gènere”, apuntava la filosofa, que 
ho ha volgut compartir amb els 
seus “aliats”, entre els quals ha 
nomenat els responsables del 
Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona (CCCB), institu-
ció amb què fa anys que col·la-
bora i que li ha permès viatjar en 
nombroses ocasions a la capital 
catalana. L’autora de “El gènere 
en disputa”, obra clau del femi-
nisme i el moviment “queer”, va 
reclamar la fi de la violència per 
raó de gènere o sexe.
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Rússia va començar ahir a tallar 
el gas a Europa en suspendre els 
subministraments a Bulgària i 
Polònia per negar-se a pagar en 
rubles el combustible rus, una 
mesura que va ser qualificada de 
«xantatge» per Brussel·les i que 
pot afectar al maig altres com-
pradors europeus, segons va ad-
vertir el Kremlin. Tant Bulgària 
com Polònia són Estats de trànsit 
i per això Gazprom ja va advertir 
de conseqüències per a la resta 
de països en cas d’una retirada 
no autoritzada de gas rus. 

El president rus, Vladímir Pu-
tin, va decretar el 31 de març que 
els països considerats «inamisto-
sos» per les sancions occidentals 
a la campanya militar de Rússia 
a Ucraïna, entre ells tots els paï-
sos membres de la Unió Europea 
(UE), han de pagar el gas en ru-
bles. En cas contrari, va dir que 
tallaria el gas a la UE, en la qual el 
combustible rus suposa el 40% 
del consum i la dependència de 
Rússia supera el 50% en 14 paï-
sos europeus. Va ser la seva reac-
ció més dura fins al moment a les 
mesures imposades per Occident 
a la congelació de les reserves 
del Banc Central de Rússia i la 
desconnexió de diversos bancs 
russos del sistema interbancari 
internacional SWIFT.

Putin va idear un mecanisme, 
que va entrar en vigor l’1 d’abril, 
que estableix que els països «in-

amistosos» –48 en total– han 
d’obrir un compte especial en 
rubles i una altra en divises a 
Gazprombank. La seva idea és 
que aquest banc rebi el paga-

ment en la divisa especificada en 
el contracte de subministrament 
de gas –l’euro o el dòlar en el 97% 
dels casos–, el converteixi des-
prés en rubles i el dipositi en el 
compte de rubles del comprador. 
Això li permet sostenir el ruble, 
però també que a Gazprombank, 
controlat per l’Estat a través de 
Gazprom, entrin divises.

El primer ministre búlgar, Kiril 

Petkov, va qualificar de «xantat-
ge inacceptable» el tall de submi-
nistrament per part de Gazprom, 
i el seu Govern va considerar que 
això demostra que la gasística és 
«un soci imprevisible que utilitza 
un recurs energètic com a instru-
ment de pressió durant la guerra 
de Rússia contra Ucraïna». Bul-
gària té una gran dependència 
energètica de Rússia: fins a un 

90% del gas que consumeix pro-
cedeix d’aquest país i les seves 
reserves es troben al 17,7%, el 
segon nivell més baix dels Vint-
i-set. Això sí, els seus contractes 
amb Gazprom conclouen en-
guany i ja havia anunciat que no 
tenia intenció de renovar-los. Per 
la seva banda, Polònia pretén ara 
seguir un pla desenvolupat amb 
anterioritat per a assegurar sub-
ministraments alternatius, que 
inclouen gas des de Grècia i Tur-
quia, a més de gas natural liquat 
quan sigui necessari, si bé només 
estan garantits per a maig.

Amenaça de Putin
D’alra banda, Putin va amenaçar 
ahir amb «atacs llampec» qual-
sevol ingerència internacional 
a Ucraïna. «Si algú es disposa a 
interferir en els esdeveniments 
en marxa i crea amenaces es-
tratègiques inadmissibles per 
a Rússia, han de saber que els 
nostres atacs de resposta seran 
llampecs, ràpids», va afirmar du-
rant una intervenció davant del 
Consell de Parlamentaris a Sant 
Petersburg. En la mateixa línia, 
va advertir que les decisions so-
bre com reaccionaria Moscou 
davant d’eventuals interferènci-
es d’altres països «ja estan pre-
ses». Putin també va recalcar que 
la intenció d’Occident és «tallar 
Rússia en diferents trossos» i el 
va acusar d’empènyer Ucraïna 
cap el conflicte amb Rússia.

Putin: «Qualsevol 
ingerència internacional 
a Ucraïna la respondrem 
amb atacs llampec»

CONFLICTE

Rússia suspèn el subministrament 
de gas a Bulgària i Polònia
Els dos països s’han negat a pagar en rubles el combustible rus, una mesura que Putin ha instaurat des del dia 1 d’abril

ACN

El president rus, Vladímir Putin, en un discurs televisat en imatge d’arxiu.

Educació registra 843 
casos de violència en 
alumnes des del mes 
d’abril de 2021

La Unitat de suport a l’alumnat 
en situació de violència (USAV) 
ha atès un total de 843 casos de 
violències des que es va posar 
en marxa, l’abril de 2021, la 
qual cosa suposa una mitjana 
aproximada de dos casos dia-
ris, segons va comunicar ahir 
el departament d’Educació 
del govern espanyol. La USAV 
va entrar en funcionament a 
la fi del passat curs per «aten-
dre les situacions de violència 
i les demandes d’informació i 
d’orientació en matèria de vi-
olència i maltractaments a la 
infància i adolescència de tota 
la comunitat educativa». Dels 
843 casos, 550 es van produir 
el 2021 i 293 han tingut lloc 
durant el primer trimestre de 
2022. Els casos més atesos se-
gons la mena de violència són 
els d’assetjament entre alum-
nat, un 36%, amb 196 casos 
el 2021 i 109 en el que portem 
d’any, donant una suma de 
305. El 27%, 225 casos, són 
per maltractament infantil i 
adolescent, amb 115 durant 
l’any anterior i 110 en aquest.
Per violència masclista es van 
atendre 163 casos el 2021 i 37 el 
2022, 200 casos, que suposen 
un 24% del total. 

Justícia convoca les 
seves primeres beques 
per a oposicions a 
jutge, fiscal o lletrat

La ministra de Justícia, Pilar 
Llop, va signar ahir la convo-
catòria de les primeres 245 
beques, dotades cadascuna 
amb 6.611 euros, per a la pre-
paració de les proves d’accés a 
les carreres judicial i fiscal, al 
cos de lletrats i al d’advocats 
de l’Estat. Segons va informar 
el Ministeri en un comunicat, 
la quantia total d’aquestes aju-
des serà d’1,6 milions d’euros. 
Aquestes beques serviran, en 
opinió de Llop, per «demo-
cratitzar» l’accés a aquestes 
carreres i responen al «com-
promís del govern amb les 
generacions més joves que es-
tan en una situació molt com-
plicada per trobar les sortides 
professionals que desitjarien». 
Cadascuna d’elles està dotada 
amb un total de 6.611 euros 
anuals i es distribueixen entre 
les 173 corresponents a la pre-
paració per a les carreres judi-
cial i fiscal, les 60 per al cos de 
lletrats de l’Administració de 
Justícia i les 12 beques destina-
des a preparar les oposicions 
per al cos d’advocats de l’Estat. 
La resolució de convocatòria 
d’aquestes beques es publicarà 
en el segon trimestre d’aquest 
any 2022.

EFE

El Partit Popular estarà disposat 
a facilitar la convalidació avui 
al Congrés del decret anticrisi 
davant la guerra a Ucraïna si el 
Govern accepta tramitar-lo com 
a projecte de llei per incloure 
una rebaixa fiscal, entre altres 
mesures. En aquest cas votarà 
a favor després de la tramitació 
parlamentària. 

La rebaixa fiscal a rendes 
mitjanes i baixes, reduir l’IVA de 
l’electricitat, mesures per agilit-
zar la gestió dels fons europeus 
i reduir la despesa burocràtica i 
política són els quatre compro-
misos que el partit d’Alberto 
Núñez Feijóo exigeix   per escrit 
a l’Executiu per facilitar la con-
validació del pla anticrisi, en risc 

després del xoc entre el Govern i 
els socis per l’espionatge polític.
Així ho ha traslladat el vicese-
cretari d’Economia del PP i con-
seller andalús, Juan Bravo, a la 
ministra d’Hisenda, María Jesús 
Montero, en una carta de la qual 
el Partit Popular ha enviat còpia 
als mitjans de comunicació. El 
vicesecretari d’Economia del 
partit destaca que aquestes me-
sures són «necessàries» davant 
la «pujada desmesurada dels 
preus», «realistes» i que ja han 
estat «estudiades per nombro-
sos experts de la societat civil 
que també en reclamen l’apro-
vació». 

El PP vol que aquestes me-
sures es pactin i es recullin per 
escrit en un document i que el 

govern es comprometi a trami-
tar i aprovar el projecte de llei en 
el període de sessions actual.

Del pla que es vota avui, Bra-
vo retreu que no s’hagi nego-
ciat amb el PP en cap moment 
i afirma que «té algunes qües-
tions aprofitables, però altres 
inassumibles, altres insuficients 
i moltes notablement millora-
bles», per la qual cosa per faci-
litar-ne la convalidació reclama 
un «diàleg urgent» per tal que 
les propostes dels populars es 
concretin. El Govern ha recla-
mat responsabilitat als grups 
per mantenir mesures en vigor 
des de l’1 d’abril que inclouen 
ajudes com ara la bonificació 
als carburants, per un import de 
6.000 milions d’euros.

El PP aprovarà avui el pla anticrisi 
si es tramita la rebaixa fiscal

ECONOMIA

El partit destaca que aquestes mesures són «necessàries i realistes»

EFE

El Parlament de Catalunya va 
aprovar ahir la proposta d’ERC, 
CUP i En Comú Podem de crear 
una comissió d’investigació so-
bre abusos sexuals i pederàstia 
a l’Església Catòlica, la primera 
que es crea a Espanya, encara 
que PSC i JxCat van introduir 
una esmena per ampliar in-
vestigar altres àmbits. Aques-
ta comissió d’investigació, la 
primera que es crea d’aquestes 
característiques en un Parla-
ment a Espanya, va comptar 
amb els vots favorables dels tres 
grups proposants: ERC, CUP i 
En Comú Podem, així com PSC-
Units, JxCat i Cs, mentre que 

Vox i el PP van votar en contra. 
La comissió va ser aprovada 
amb 116 vots a favor, 13 en con-
tra i 1 abstenció. L’objectiu de la 
comissió serà «aclarir l’abast de 
la pederàstia dins de l’Església 
Catòlica, així com en els àmbits 
escolar, esportiu i d’oci, o altres 
àmbits en què s’hagi produït 
col·laboració, per conèixer tota 
la veritat, assumir i depurar res-
ponsabilitats i obrir un procés 
de reparació a totes les vícti-
mes de les violències sexuals». 
L’any 2019, a Catalunya es van 
presentar 1.009 denúncies de 
violència sexual infantil, tot i 
que els casos denunciats només 
representen el 15%.

Catalunya tindrà una 
comissió d’investigació 
sobre abusos sexuals

POLÍTICA

Serà la primera comissió que tindrà Espanya 
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Sanitat aposta per una dieta sense 
alcohol per prevenir atacs de cor

n El Consell Interterritorial de 
Salut va aprovar ahir l’Estratègia 
de Salut Cardiovascular, el primer 
pla integral contra el conjunt de 
malalties que provoquen la ma-
joria de les morts a Espanya (és la 
primera causa, seguida de tu-
mors i infeccions i la segona cau-
sa d’hospitalització). El docu-
ment pretén aconseguir un canvi 
en la salut cardiovascular mitjan-
çant un abordatge integral, en 
què la prevenció sigui una de les 
claus, atès que segons l’OMS el 
80% dels infarts de miocardi i els 
accidents cerebrovasculars es po-
den evitar amb hàbits de vida sa-
ludable que inclouen una ali-
mentació variada i equilibrada, 
exercici físic i absència de tabac o 
alcohol. 

Pel que fa a l’alcohol, encara 
que en el passat s’ha associat el 
consum moderat, per exemple, 
d’una copa de vi amb cada àpat  
amb un benefici cardiovascular, 
l’Estratègia estableix que tenint 
en compte les dades a favor i en 
contra del consum moderat, es 
conclou que «el possible benefi-
ci cardiovascular és insuficient 
per compensar la mortalitat pel 
conjunt de les altres causes asso-
ciades al consum» d’alcohol. Per 
això, aposta per «col·laborar amb 

els establiments de restauració» 
per promoure una dieta mediter-
rània, com a model d’alimentació 
cardiosaludable, «sense inclou-
re-hi el consum d’alcohol». Tot i 
això, Sanitat va desmentir que 
pretengui prohibir el vi o la cer-
vesa en els menús, com havien di-
fós alguns mitjans. 

Això sí, l’Estratègia insta bars i 
restaurants a oferir aigua de l’ai-
xeta als seus clients -cosa que ja 
contempla la llei de residus re-
centment aprovada- i advoca per 
excloure de les màquines expe-
nedores productes processats i 
alcohol, com les llaunes de cerve-
sa. Pel que fa als processats, pro-

posa a més «polítiques fiscals i de 
preus per promoure una alimen-
tació saludable», en què la inges-
ta d’aliments elaborats hauria de 
ser menor que la de productes 
frescos; així com la «millora de la 
publicitat d’aliments i begudes no 
saludables» o de l’oferta d’àpats a 
col·legis, hospitals i centres es-
portius. Així mateix, aposta per 
potenciar l’activitat física en els 
centres educatius. 

Sense poder coercitiu 

El document va ser aprovat pel 
Comitè Institucional format per 
representants de totes les comu-
nitats i el comitè científic, del qual 

formen part les principals socie-
tats mèdiques especialitzades en 
infarts i altres malalties relacio-
nades amb el sistema cardiovas-
cular. El problema, segons el pa-
rer de la Societat Espanyola de 
Cardiologia (SEC), és que l’Estra-
tègia no té poder coercitiu, ja que 
no és una llei, i encara que inclou 
indicadors concrets, «caldrà veu-
re com s’implementen i qui cer-
tifica que s’han portat a terme», 
segons el president de la SEC, el 
doctor Julián Pérez-Villacastín. 

«L’Estratègia està fenomenal i 
és molt necessària, sobretot els 
aspectes referits a la prevenció», 
va assenyalar, però alhora va ad-
vertir que de l’antecedent a 
aquest treball, el Pla de Cardiopa-
tia Isquèmica, que es va aprovar 
el 2011, «només una mínima part 
es va dur a terme». Per això con-
sidera que el document, en no in-
cloure controls efectius de com-
pliment, es pot quedar en «paper 
mullat» i només és la «punta de 
l’iceberg» de les mesures que per 
millorar la salut cardiovascular es 
podrien posar en marxa. Una 
cosa semblant va passar amb 
l’Estratègia de Salut Mental, apro-
vada al desembre, que va néixer 
entre recels del sector per no con-
tenir un pressupost per complir 
els seus objectius.

u El Govern central preveu mesures fiscals per promoure l’alimentació mediterrània saludable

PATRICIA MARTÍN. MADRID

n El Parlament va aprovar ahir la 
proposta d’ERC, CUP i En Comú 
Podem de crear una comissió 
d’investigació sobre abusos sexu-
als i pederàstia a l’Església catòli-
ca, tot i que PSC i JxCat van acon-
seguir introduir una esmena per 
ampliar la investigació a altres 
àmbits, a més de l’eclesiàstic. 

Aquesta comissió d’investiga-
ció, que és la primera que es crea 
d’aquestes característiques en un 
parlament de l’Estat espanyol, va 
comptar amb els vots favorables 
dels tres grups proponents: ERC, 

CUP i En Comú Podem, així com 
de PSC-Units, JxCat i Cs, mentre 
que Vox i PP hi van votar en con-
tra. 

El diputat de PSC-Units Ra-
mon Espadaler va expressar les 
seves reticències sobre el text, 
com a diputat democristià que és, 
i es va abstenir en la votació de la 
comissió, que finalment va ser  
aprovada amb 116 vots a favor, 13 
en contra i 1 abstenció. 

L’objectiu de la comissió és el 
d’«aclarir l’abast de la pederàstia 
dins de l’Església catòlica, així 
com en els àmbits escolar, espor-
tiu i d’oci, o altres àmbits en què 
s’hagi produït col·laboració, per 
conèixer tota la veritat, assumir i 
depurar responsabilitats i obrir 
un procés de reparació a totes les 
víctimes de les violències sexu-
als».

Catalunya crea la primera 
comissió d’investigació  
de l’Estat sobre pederàstia

DdG. BARCELONA

u PSC i Junts avalen la 
iniciativa en introduir-se  
una esmena per ampliar  
la indagació a altre àmbits

n El Parlament de Catalunya ha 
assumit la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) impulsada per sin-
dicats d’estudiants i va aprovar 
ahir modificar la Llei d’Universi-
tats catalana per blindar per llei 
la rebaixa de preu de les taxes uni-
versitàries, de manera que el cost 
no depengui de l’exercici pressu-
postari de torn. 

La iniciativa, que estableix que 
els preus segueixin un model de 
«tarificació social», va prosperar 
amb el suport de tots els grups 
parlamentaris i l’abstenció del PP. 

La modificació legislativa inclou-
rà que el Govern impulsi políti-
ques i normatives per garantir 
que ningú no queda exclòs del 
sistema universitari català per 
«raons econòmiques, d’absència 
de llibertat, problemes de salut, 
discapacitat o qualsevol altra cir-
cumstància», així com mesures 
per fer més assequibles els des-
peses de residència, menjador i 
transport. 

A més, en una disposició tran-
sitòria -aprovada amb l’abstenció 
de PSC-Units, comuns i Cs-, la 
cambra dóna tres anys al Govern 
per «reduir de manera progressi-
va» els preus en estudis de grau 
fins a un màxim de 17, 69 euros 
per crèdit -el més baix fixat pel de-
cret 300/2021- i per fixar un únic 
preu als estudis de màster igual o 
inferior al 70% d’aquest decret.

El Parlament blindarà a 
través d’una llei la rebaixa 
de les taxes universitàries

DdG. BARCELONA

u La cambra insta el Govern 
català a fixar un preu únic 
per a tots els graus igual o 
inferior a 17 euros per crèdit

El jutge ordena 
revisar el 
respirador  
del bomber  
de Vilanova

J.G.ALBALAT/G.SÁNCHEZ. BARCELONA

n El jutjat de Vilanova i la Geltrú 
que investiga la mort del bomber 
de la Generalitat Joan Liébana en 
un incendi a aquesta localitat ha 
acordat l’ampliació de l’informe 
pericial per determinar si l’equip 
de respiració assistida (ERA) de la 
víctima era defectuós. En la cau-
sa hi ha almenys dos companys 
del mort imputats per homicidi 
per imprudència: va transcórrer 
una hora des que la resta de bom-
bers van sortir del taller en flames 
fins que un altre funcionari, acci-
dentalment, va trobar el seu cos. 
Els Mossos van remetre al jutjat 
que investiga un cas de presump-
ta corrupció al cos de Bombers un 
atestat amb les converses telefò-
niques a alguns dels comanda-
ments dels Bombers. Els agents 
van constatar que en aquestes 
gravacions dos responsables del 
cos mostraven inquietud davant 
la possibilitat que la mort de 
Liébana estigués vinculada a 
l’avaria en els equips de respira-
ció que s’havia convertit en una 
problemàtica generalitzada.

u Comandaments van 
expressar preocupació per si 
l’accident estava relacionat 
amb la crisi dels equips d’aire

Un jove de 18 anys 
mor apunyalat en 
una baralla entre 
bandes a Madrid

EFE. MADRID

n La Policia Nacional maneja 
com a hipòtesi que una nova ba-
ralla entre bandes estigui darrere 
de l’assassinat ahir d’un noi de 18 
anys després de ser apunyalat en 
diverses ocasions presumpta-
ment per un grup de joves en un 
parc del barri madrileny de Los 
Angeles. Segons les primeres in-
vestigacions de la Policia, el jove 
va ser atacat per almenys quatre 
persones amb armes blanques en 
aquest enclavament, on a prime-
ra hora de la tarda els agents 
d’Homicidis i Policia Científica 
continuaven buscant proves, en-
tre elles les armes homicides. En-
sangonat per les punyalades que 
havia patit al tòrax i l’esquena, el 
noi només va poder deambular 
fins a caure davant d’un super-
mercat, on els serveis d’emergèn-
cia van certificar la seva mort.

Julián Pérez-Villacastín en una fotografia d’arxiu. DIARI DE GIRONA
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n Lluny d’aplacar la ira dels seus 
aliats, Margarita Robles va tirar ahir 
més llenya al foc. A la sessió de con-
trol al Govern, la ministra de Defen-
sa va sostenir l’argumentari dels úl-
tims dies sobre l’espionatge: el Go-
vern actua dins de la legalitat i no hi 
ha proves en cas contrari. Almenys, 
fins a la seva última intervenció, en 
la qual, una mica accelerada, va jus-
tificar la recerca de dirigents i acti-
vistes de l’independentisme català 
en el procés, el 2017, i en les activi-
tats del Tsunami Democràtic, el 
2019. Les seves afirmacions van fer 
esclatar una profunda indignació 
en els seus socis d’Unides Podem i 
en els partits independentistes.  

«Què ha de fer un estat quan 
algú vulnera la Constitució, quan 
algú declara la independència, 
quan algú talla les vies públiques, 
fa desordres públics, quan algú està 
tenint relacions amb dirigents po-
lítics d’un país [Rússia] que està en-
vaint Ucraïna?», van ser les parau-
les de la responsable de Defensa 
amb què va defensar el suposat se-
guiment a dirigents independen-
tistes catalans i bascos. Ho va dir en 
el cara a cara amb la diputada de la 
CUP Mireia Vehí. 

Fins a llavors, Robles havia tirat 
per terra les acusacions sobre un 
espionatge massiu als portaveus 
que l’havien interpel·lat: Míriam 
Nogueras (Junts), Inés Arrimadas 
(Cs) i Aitor Esteban (PNB). «No po-
den venir a fer manifestacions sen-
se un suport probatori», els va dir a 
tots els portaveus independentis-

tes que la van interpel·lar. I no es va 
cansar de reivindicar que el Go-
vern, en tot moment, ha actuat 
«d’acord amb la més absoluta i es-
tricta legalitat». 

Robles va arribar al Congrés 
amb la intenció de calmar les ai-
gües i va reivindicar la comissió de 
despeses reservades com l’únic fò-
rum on es poden donar explicaci-
ons, ja que les actuacions del CNI 
tenen caràcter reservat. «El que es-
pero és que un cop es constitueixi 
aquesta comissió surti tot, puguin 
veure la documentació i, potser, 
molts dels que ara donen lliçons 
hauran de callar quan vegin les ac-
tuacions que han tingut. En aques-
ta comissió tot serà clar», va dir la 
ministra a Nogueras, donant a en-
tendre que hi havia raons fona-
mentades per investigar l’indepen-
dentisme. «Tant de bo constituïm 
la comissió aviat i puguem parlar 
de Pegasus sí o Pegasus no perquè 
jo li dic que molts es quedarien sor-
presos», va insistir a Esteban. 

El diputat basc va denunciar la 
«indefensió» del Congrés i la «de-
mocràcia espanyola». «La comis-
sió no solucionarà res. Mai s’ha ex-
plicat un secret. Jo hi he estat. Al 
Regne Unit i als EUA ja estarien fent 
una comissió d’investigació, fent 
una sèrie d’interrogatoris. El que 
han de fer és desclassificar els do-
cuments ja i després deroguin la llei 
de secrets oficials», va instar Este-
ban a Robles. «Què se n’ha fet 
d’aquella jutge progressista que era 
vostè? Aquella jutge estaria absolu-
tament preocupada pel que està 

passant i no es conformaria que ‘te-
nim les mans lligades i tot s’ha fet 
d’acord amb la llei i ja ho veurem en 
la comissió de secrets’», va continu-
ar. 

La ministra va respondre que a 
ella, «com a jutge progressista», l’es-
candalitza que els partits sobiranis-
tes estiguin acusant l’Executiu sen-
se «material probatori» i basant-se 
«en no sé quin informe i en quin 
mitjà de comunicació». «On són les 
proves?», li va inquirir. 

A més, després de la sessió par-

lamentària, fonts del Ministeri de 
Defensa també van assegurar que 
«no només els governs compren 
Pegasus», una afirmació de l’em-
presa que el comercialitza de la 
qual no hi ha proves. En aquest 
context, aquestes fonts van insinu-
ar que també altres cossos i forces 
de seguretat de l’Estat, en concret 
els Mossos, podrien haver-lo ad-
quirit. L’excomissari José Manuel 
Villarejo va assegurar a la comissió 
d’investigació del cas Kitchen que 
la policia autonòmica catalana te-

nia aquest programa d’espionatge. 
Per la seva banda, el president 

de la Generalitat, Pere Aragonès, va 
exigir la dimissió de la ministra de 
Defensa en considerar que està «in-
capacitada políticament per se-
guir» al càrrec i per gestionar «el pit-
jor escàndol d’espionatge de les úl-
times dècades». 

A la sessió de control al presi-
dent català al ple del Parlament, 
Aragonès va qualificar d’«insul-
tants» les paraules de Robles al 
Congrés. I va afegir que les seves pa-
raules són «extremadament greus» 
i «la incapaciten políticament per 
seguir en aquest càrrec i gestionar 
el pitjor escàndol d’espionatge de 
les últimes dècades», perquè do-
nen «via lliure per espiar» l’inde-
pendentisme, malgrat ser una op-
ció democràtica «legítima» que 
«guanya eleccions».  

I el Parlament va aprovar, amb 
112 vots a favor  –de PSC-Units, 
ERC, JxCat, la CUP i En Comú Po-
dem– i 17 en contra –de Vox, Ciuta-
dans i el PPC,  presentar una de-
núncia davant les autoritats judici-
als pels casos d’espionatge, una de-
cisió adoptada en l’arrencada d’un 
ple amb brega entre la presidenta 
de la cambra catalana, Laura Bor-
ràs, i Ciutadans per lectura de la de-
claració de la Junta de Portaveus 
aprovada la setmana passada amb 
l’impuls d’ERC, JxCat, la CUP i els 
comuns, en la qual es condemna 
l’espionatge a més de 60 indepen-
dentistes i exigeix al govern espa-
nyol que ho investigui i «assumeixi 
les responsabilitats». 

Robles justifica l’espionatge del CNI el 2017 i 
el 2019 pel procés i insisteix que va ser legal
u Aragonès demana la dimissió de la ministra de Defensa i Unides Podem, soci del govern, reclama responsabilitats 
u Fonts del Ministeri de Defensa insinuen que els Mossos d’Esquadra podrien haver comprat el programa Pegasus
M.Á.R./P.S./EFE. MADRID/BARCELONA

 Margarita Robles, a la sessió de control al Congrés CONGRÉS DELS DIPUTATS/ACN

n El Parlament va aprovar la pro-
posta d’ERC, CUP i En Comú Po-
dem de crear una comissió de re-
cerca sobre abusos sexuals i pede-
ràstia a l’Església catòlica, encara 
que PSC i JxCat van aconseguir in-
troduir-hi una esmena per ampliar 
la recerca a altres àmbits, a més de 
l’eclesiàstic. 

Aquesta comissió de recerca, 
que és la primera que es crea 
d’aquestes característiques en un 
Parlament de l’Estat espanyol, va te-
nir els vots favorables dels tres grups 
proponents: ERC, CUP i En Comú 
Podem, així com de PSC-Units, 
JxCat i Cs, mentre que Vox i PP hi 
van votar en contra. El diputat de 
PSC-Units Ramon Espadaler va ex-
pressar les seves reticències sobre 
el text, com a diputat democrata-
cristià que és, i es va abstenir en la 
votació de la comissió, que final-
ment va ser aprovada amb 116 vots 
a favor, 13 en contra i 1 abstenció. 

D’altra banda, Govern i estudi-

ants van celebrar que el Parlament 
aprovés la ILP d’universitats i així 
blindar per llei la rebaixa de les ma-
trícules. El Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans (SEPC), un 
dels promotors de la ILP, va afirmar 
que l’aprovació significa una «pas-
sa endavant per garantir l’accés a la 
universitat a tots els estudiants» i 
una garantia que «els preus de 
l’educació no depenguin del color 
polític del govern». La consellera 
Gemma Geis va destacar que la re-
baixa no tindrà un impacte en el 
pressupost de les universitats i que 
blindar els comptes dels centres era 
«summament important».

El Parlament crea una comissió per 
investigar els abusos sexuals a l’Església

EFE. BARCELONA

u El ple de la institució aprova 
la ILP d’universitats i així es 
blinda per llei la rebaixa de les 
matrícules universitàries

n El jutge que investiga el cas Volhov 
de presumpte desviament de fons al 
procés ha citat a declarar com a in-
vestigat l’empresari rus Alexander 
Dmitrenko, a qui un informe de la 
Guàrdia Civil situa com a enllaç de 
l’expresident català Carles Puigde-
mont a Rússia. 

En una providència, el titular del 
Jutjat d’Instrucció número 1 de Bar-
celona, Joaquín Aguirre, cita a decla-
rar l’empresari el  31 de maig, segons 
va avançar El Periódico de Catalunya 
i van confirmar a Efe fonts jurídi-

ques. Informes de la Guàrdia Civil 
del cas Volhov vinculen Dmitrenko 
amb una operació de compravenda 
de petroli entre companyies russes i 
xineses investigada pel jutjat per 
possible finançament il·legal i asse-
nyalen que l’empresari va ser clau en 
els suposats contactes de l’entorn de 
Puigdemont amb el Kremlim a la re-
cerca de suports al procés. El jutge 
ha imputat l’empresari, de qui sos-
pita que podria estar relacionat amb 
els serveis d’intel·ligència russos, per 
haver facilitat els contactes a Rússia 
de Josep Lluís Alay, també investigat.

El jutge imputa un empresari 
rus que seria el suposat enllaç 
de Puigdemont a Moscou
EFE. BARCELONA
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El Parlament acorda investigar la pederàstia
a l'Església | NacióDigital
El

Parlament

ha aprovat crear una

comissió d'investigació

sobre la

pederàstia

a l'

Església

. La proposta registrada per

ERC

, la

CUP

i els

comuns

ha rebut el suport del

PSC

,

Junts

i

Ciutadans

.

Vox

i el

PP

han votat en contra i el diputat del PSC-Units

https://www.naciodigital.cat/noticia/233625/el-parlament-acorda-investigar-la-pederastia-esglesia


Ramon Espadaler

s'ha abstingut tot i condemnar els abusos sexuals, segons ha explicat, perquè sosté que la
comissió pretén exercir una "cacera del col·lectiu de l'Església".

Els partits que han votat a favor de la proposta han coincidit a dir que la creació de la comissió
d'investigació és un "pas important" per les víctimes. "És una comissió pionera a l'Estat que vol
fer un exercici de veritat, justícia i reparació", ha resumit la diputada dels comuns,

Jéssica González

. Per la seva banda, Vox ha criticat que es faci una "demonització de l'Església" i el PPC ha
qüestionat que s'hagi de tractar tot plegat en una comissió d'investigació.

La comissió té per objectiu "esclarir l'abast de la pederàstia dins l'Església catòlica" per
"conèixer la veritat" i "depurar responsabilitats". La diputada de la CUP-NCG

Dolors Sabater

ha recalcat que la comissió no pretén "atacar ni perseguir la tasca religiosa", sinó que vol
"assenyalar l'Església catòlica com a estructura de poder". Així mateix, ha lamentat que la
institució "hagi estat protegida per l'Estat".

Des dels comuns, la diputada Jéssica González ha celebrat que la comissió sigui una "nova fita"
en la "lluita contra la impunitat dels agressors sexuals" i ha destacat que Catalunya sigui la
primera comunitat autònoma de l'Estat on es posi en marxa un òrgan parlamentari per abordar-
ho.

La diputada d'ERC

Raquel Sans

ha apuntat que la comissió és un "acte de justícia, de reparació i de no repetició" i ha opinat que
els casos de pederàstia són un fenomen "greu" que no es poden "menystenir" des de les
institucions. Des de Junts,

David Saldoni

ha celebrat que es posi en marxa un òrgan d'investigació. "Almenys aquí no ens fan por les
comissions d'investigació", ha etzibat fent referència al

Catalangate

.

Pel PSC, la comissió ha de servir per "posar l'interès de l'infant de manera central en les
polítiques de protecció", segons ha dit el diputat

Raúl Moreno

. Per part de Ciutadans,

Nacho Martín Blanco



ha demanat que l'òrgan "serveixi per posar el focus" en la pederàstia i ha assegurat que el seu
grup parlamentari "vetllarà" perquè "no es converteixi en un aquelarre contra l'Església catòlica".

Vox i el PPC han votat en contra. El diputat de Vox

Manuel Jesús Acosta

ha assegurat que el text que s'ha votat al parlament desprèn "sectarisme anticatòlic". Des dels
populars,

Alejandro Fernández

ha opinat que els casos de pederàstia els hauria d'investigar el Defensor del Poble.

 

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.
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El Parlament investigarà la pederàstia dins
l’Església catòlica catalana
El Parlament de Catalunya ha donat llum verda a la creació d’una comissió d’investigació
sobre la pederàstia a l’Església catòlica catalana. La iniciativa registrada per ERC, la CUP i
els Comuns ha comptat amb el suport del PSC, JxCat i Cs. Vox i el PP s’han posicionat en
contra i el diputat del PSC-Units Ramon Espadaler s’ha abstingut. Les organitzacions polítiques
que han votat a favor de la iniciativa han ressaltat que la posada en marxa de la comissió
d’investigació suposa un “pas important” per totes les persones afectades.

“És una comissió pionera a l’Estat que vol fer un exercici de veritat, justícia i reparació”, ha
afirmat la diputada dels Comuns, Jéssica González. Per la seva banda, l’extrema dreta de Vox
ha lamentat que es faci una “demonització de l’Església” i el PP ha posat en dubte que s’hagi
d’abordar aquesta problemàtica en el marc d’una comissió d’investigació parlamentària. La
comissió té la voluntat “d’esclarir l’abast de la pederàstia dins l’Església catòlica” amb la intenció
de “conèixer la veritat” i “depurar responsabilitats”.

La diputada de la CUP-NCG Dolors Sabater ha subratllat que la comissió no busca “atacar ni
perseguir la tasca religiosa”. Per Sabater, el que persegueix la iniciativa és “assenyalar
l’Església catòlica com a estructura de poder”. Al mateix temps, la diputada anticapitalista ha
lamentat que la institució “hagi estat protegida per l’Estat”.

La primera comissió d’aquest estil a l’Estat

Des dels Comuns, la diputada Jéssica González ha aplaudit que la comissió sigui una “nova
fita” pel que fa a la “lluita contra la impunitat dels agressors sexuals”. La diputada d’En Comú
Podem ha subratllat que Catalunya sigui el primer territori de l’Estat espanyol on es posi en
marxa un òrgan parlamentari per tractar-ho.

La diputada d’ERC Raquel Sans ha afirmat que la comissió és un “acte de justícia, de reparació
i de no repetició” i ha assenyalat que els casos de pederàstia són un fenomen “greu” que no es
poden “menystenir” per part de les institucions. Des de JxCat, David Saldoni ha aplaudit que es
posi en marxa un òrgan d’investigació. “Almenys aquí no ens fan por les comissions
d’investigació”, ha dit referint-se al Catalangate, que ha centrat bona part de l’atenció en aquest
ple.

Pel PSC, la comissió ha de ser útil per tal de “posar l’interès de l’infant de manera central en les
polítiques de protecció”, segons ha considera el diputat Raúl Moreno. Per part de Cs, Nacho
Martín Blanco ha reclamat que l’òrgan “serveixi per posar el focus” en la pederàstia i ha indicat
que el seu grup parlamentari “vetllarà” per tal que “no es converteixi en un aquelarre contra
l’Església catòlica”.

Vox i el PPC s’han posicionat en contra. El diputat de Vox Manuel Jesús Acosta ha dit que el
text que s’ha votat al parlament desprèn “sectarisme anticatòlic”. Des del PP català, el seu líder
Alejandro Fernández ha considerat que els casos de pederàstia els hauria d’investigar el
Defensor del Poble.

https://elmon.cat/politica/parlament-comissio-investigacio-pederastia-412199/
https://elmon.cat/societat/vatica-investiga-esglesia-espanyola-casos-pederastia-343412/
https://elmon.cat/politica/pegasus-aragones-demana-cap-robles-411808/


El text en què es proposa la creació de la comissió s’indica que les violències sexuals contra
la infància a Catalunya “és una greu problemàtica, sovint menystinguda i silenciada, que
atempta contra el dret a la infància”. A Catalunya es van presentar 1.009 denúncies de violència
sexual contra nens i nenes durant el 2019, però s’estima que els casos denunciats només
representen el 15% dels abusos sexuals contra la infància. Un de cada cinc nens i nenes és
víctima de víctima de violència sexual, segons el Consell d’Europa.

El 85% dels casos tenen lloc en l’entorn de confiança de l’infant, entenent com a entorn de
confiança els espais de convivència dels infants, com ara la família, l’escola, espais de lleure,
esplais o centres esportius. Això, segons els grups proposants “provoca que sigui un tema tabú i
encobert que, molts cops, no és denunciat fins molt entrada l’edat adulta”.
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El bisbe de Solsona presidirà el Secretariat
Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i
les Illes Balears - Regió7
El Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya (SIC) fou constituït per la Conferència
Episcopal Tarraconense el 3 de juny de 1971 i definitivament el 20 de juliol de 1973. Des de la
seva creació hi han participat també les diòcesis de les Illes Balears. Amb aquest organisme
els bisbes de la CET volen aconseguir una major comunió interdiocesana i una acció pastoral
més coordinada, en unió d’esforços amb els de les Illes Balears, en el camp de la catequesi.

Conesa és doctor en Filosofia i Teologia. Entre 1992 i 2016 va ser professor al Seminari
Diocesà d’Oriola-Alacant. Des de 1994 va col·laborar com a professor associat de teologia
fonamental i dogmàtica a la Universitat de Navarra. També ha format part de la Càtedra
Arquebisbe Loazes de la Universitat d’Alacant. Durant els seus anys a la diòcesi d’Oriola-
Alacant va continuar la seva formació amb lectures, recerques i publicacions, centrades en la
filosofia de la religió, la teologia fonamental, la relació entre fe i raó, el problema del mal, la
teologia de les religions, entre altres.

El 27 d’octubre de 2016, el papa Francesc el va nomenar bisbe titular de la diòcesi de
Menorca i el 7 de gener de 2017 va ser consagrat i va prendre possessió de la diòcesi a la
catedral de Ciutadella. A la CEE és membre de la Comissió Episcopal de Doctrina de la Fe des
de març de 2017 i recentment ha estat elegit president de la subcomissió de relacions
interconfessionals i diàleg interreligiós. El 3 de gener de 2022, el papa Francesc el va
nomenar bisbe titular de la diòcesi de Solsona. Conesa va iniciar el ministeri episcopal de la
diòcesi solsonina el passat dia 12 de març de 2022.

https://www.regio7.cat/solsones/2022/04/27/bisbe-solsona-presidira-secretariat-interdiocesa-65456276.html
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" 75 anys de l’entronització de la Moreneta |
EL9NOU.CAT
El 27 d’abril de 1947 va ser un dia de festa grossa a Montserrat, amb motiu de
l’entronització de la imatge de la Moreneta en el seu nou tron de plata. Avui fa 75 anys,
Montserrat es va vestir de festa en una diada que no va tindre només una dimensió religiosa,
sinó que va ser també un acte d’afirmació catalanista, un esdeveniment que la dictadura no
va poder evitar.

Varen ser milers els catalans que aquell 27 d’abril de 1947 ompliren Montserrat, per assistir a la
missa presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Manuel Arce Ochotorena i a la posterior
processó amb la imatge de la Moreneta, fins al seu tron, ofrenat pels catalans per subscripció
popular. A més, per primera vegada després de la guerra civil, la nostra llengua va ressonar de
nou, gràcies a la campanya endegada per la Comissió Abat Oliba, encarregada de preparar
aquesta festa. La Comissió distribuí en català les circulars, edità nombroses estampes i envià
milers de cartes, per encoratjar el país a participar en aquest homenatge a la Moreneta, un
homenatge que es convertí també en un acte d’afirmació catalanista i de reconciliació nacional.

Com va dir el P. Josep Massot, “les festes de l’entronització de la Mare de Déu van ser
aprofitades, sobretot a través de Josep Benet (que havia estat escolà), per fer la primera
campanya pública en català”. Així, “amb l’excusa de l’entronització, es van poder fer
centenars d’actes a tot Catalunya i també al País Valencià i a les Illes” (El Temps, 21 de
desembre de 2021).

El nostre país, en un temps de repressió i de prohibició del català, va veure en les festes de
l’entronització de la Mare de Déu, una oportunitat per revifar l’esperit catalanista i fer
possible el retrobament i la reconciliació entre els catalans que havien lluitat en bàndols
oposats.

Va ser el P. Adalbert Franquesa, sagristà major del santuari, qui va pensar que Catalunya podria
ofrenar un tron a la Mare de Déu de Montserrat. Aquest projecte, en un temps de fam i de
restriccions, era una tasca difícil, com li va dir al P. Adalbert l’abat Aureli Mª Escarré. Amb tot,
el P. Franquesa no es va desanimar i ho intentà, rebent, per part del poble, una resposta
generosa en donacions, des de coberts de plata a diverses joies que els catalans ofrenaven a la
Moreneta.

La Comissió Abat Oliba (anomenada així en homenatge al monjo fundador de Montserrat i bisbe
de Vic), amb  Josep Benet i Fèlix Millet al capdavant, integrà nombroses persones de diferents
sensibilitats, que tenien un mateix objectiu: la reconciliació dels catalans després d’una guerra
cruenta. La Comissió Abat Oliba treballà de valent per tal de mobilitzar la societat catalana, tot
enviant cent mil cartes i editant un milió d’estampes. El text d’una d’aquelles estampes, mostrava
la idea que tenia la Comissió Abat Oliba de com havia de ser la festa de l’entronització de la
Mare de Déu: “Ningú no n’ha d’ésser exclòs d’aquesta festa de família, pensi com pensi, a
menys que ell mateix se n’exclogués per odi als seus germans o per desamor a la seva Mare”.
La comissió Abat Oliba desitjava que “aquell dia tots ens hi hem de trobar en la gran casa de la
Mare, per oferir-li el símbol de la devoció i amor del nostre poble en el seu ric tron”. La Comissió
Abat Oliba s’encarregava de recollir els objectes i les almoines que els catalans lliuraven pel

https://el9nou.cat/osona-ripolles/opinio/75-anys-de-lentronitzacio-de-la-moreneta/


nou tron.

El 8 de setembre de 1946 es va fer el primer dels actes d’aquestes festes, ja que aquell dia, la
Comissió Abat Oliba va fer ofrena simbòlica del nou tron de plata, que havia estat encomanat a
diversos orfebres i escultors, sota la direcció de l’arquitecte Folguera i amb l’assessorament del
pintor Josep Obiols.

El 26 d’abril, vigília de la gran festa, van ser milers i milers de catalans que (a peu o amb
diversos mitjans), pujaren la santa muntanya per participar aquella nit en la Vetlla de Santa
Maria, reprenent-se així aquesta celebració, que a l’edat mitjana acollia els pelegrins que a la nit
vetllaven la Mare de Déu, com ho mostra el Llibre Vermell de Montserrat, que conté els cants
que, en segles passats, els pelegrins cantaven a les vetlles a Santa Maria. 

El 27 d’abril, avui fa 75 anys, milers de catalans (algú ha donat la xifra de 70000 persones),
s’aplegaren a les places de Montserrat, on se celebrà la missa, amb els bisbes catalans i
presidida per l’arquebisbe de Tarragona Manuel Arce, com a delegat del papa Pius XII. Una
vegada finalitzada l’Eucaristia, Fèlix Millet va llegir la Visita Espiritual a la Mare de Déu de
Montserrat, del bisbe de Vic, Josep Torras i Bages, una pregària que traspua una gran
catalanitat quan demana que la Verge Bruna defensi “d’enemics espirituals i temporals tota la
terra catalana” i també quan diu que “mai no es desfaci aquest poble català, que Vós
espiritualment engendràreu” .

I va ser després de la missa, quan en processó, la santa imatge fou portada al seu nou tron de
plata, des del qual la Verge Bruna acull, des de fa 75 anys, les alegries i les tristeses, la
pregària, les llàgrimes i el goig dels pelegrins que passen davant la Moreneta per venerar-la.

Els pobles, comarques i gremis, van oferir també a la Mare de Déu de Montserrat, com a signe
d’agraïment i de veneració a la santa imatge, llànties votives, que, encara avui, fan perpètua la
presència dels devots de la Moreneta i simbolitzen la pregària a la basílica, d’aquells que, de
lluny estant, s’aclamen a Santa Maria. Així, la Comissió Abat Oliba encoratjava els catalans a
participar en l’ofrena de llànties a la Moreneta: “Cadascuna de les comarques catalanes, vol
tenir una llàntia davant l’altar de la Verge de Montserrat”. I també: “Les llànties comarcals
perpetuaran al redós de la patrona de Catalunya, la realitat i la presència d’un poble que creu i
estima”. Una de les circulars de la Comissió Abat Oliba, deia: “L’ofrena de les llànties comarcals,
serà un dels actes més corprenedors de la Diada de l’Entronització. La flama d’una llàntia té un
batec vivent que fa que sempre se li hagi atribuït la missió de perpetuar un record”. I hi afegia
encara: “Si una de les característiques del moviment montserratí que estem vivint, és el seu
caràcter eminentment popular, cal que sigui el poble qui ofreni les llànties que han de proclamar
el redós de Santa Maria, la constant devoció dels seus fidels”.

Entre els milers de catalans que van participar en les festes de l’entronització de la Mare de Déu
de Montserrat, avui fa 75 anys, hi ha l’amiga Pilar Casanovas, que formava part (quan encara
no havia fet 17 anys), dels cantaires de l’Orfeó Català i també els amics Joan Mª Vallvé i Joan
Clos, de l’Agrupament Escolta Mare de Déu de Montserrat, així com Assumpta Cendra, tots
quatre, actualment, membres de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Com m’ha
comentat l’amic Joan Clos, ell, amb altres escoltes, va participar en el servei d’ordre i la nit de la
vetlla la passà acampat al jardí del monestir, a prop de la porta dels Degotalls, des d’on podia
escoltar els cants dels pelegrins que arribaven a Montserrat. També una jove Assumpta Cendra
formà part del servei d’ordre dels minyons, a l’equip de mossèn Batlle, per acollir la gentada que
arribava.



També hi havia en aquest acte, com m’ha dit Joan Clos, mossèn Antoni Batlle i el jove Lluís
Bonet, que més tard seria mossèn i la nena Montserrat Calduch, que amb només sis anys,
recorda l’emoció d’aquell moment. Ella m’ha dit que havia pujat amb els seus pares el dia 26 per
assistir a la vetlla i l’endemà, situada a les places, al costat de l’Escolania, va viure amb emoció
la missa i la senyera al Gorro Frigi, “una imatge que no se m’esborrarà mai”. I, encara, com a
escolans que participaren en aquesta festa, hi havia els ara monjos, Sebastià Bardolet i Xavier
Morell. Com m’ha comentat l’abat Sebastià, a les places hi havia “una multitud amb un sol cor i
una sola ànima”.

L’amiga Pilar Casanovas també m’ha fet saber “la gran emoció de ser allà, poder cantar en
català, el mestre Lluís Mª Millet dirigint els cants i el moment en què es va desplegar la senyera
al Gorro Frigi i el brogit que es va generar: tothom es va girar cap al Gorro Frigi”.

Les festes de l’entronització de la Mare de Déu de Montserrat, ara fa 75 anys, van tindre un
significat que anava molt més enllà del seu caràcter religiós, ja que es convertiren en un acte de
reconciliació nacional entre persones dels dos bàndols, que s’havien enfrontat a la guerra o que
havien patit persecució. L’entronització de la santa imatge en el seu nou tron, en uns moments
de repressió de la llengua i de dictadura, desvetllà a més, un fort sentiment de catalanitat. Així ho
podem veure en l’acció arriscada i valenta d’uns escaladors dels Grups Nacionals de
Resistència, quan en temps de persecució del català per part de la dictadura franquista, van
penjar una gran senyera al Gorro Frigi, visible tot el dia 27 d’abril des de les places. Van ser
dues dones, Florència Ventura (esposa de Josep Benet) i Montserrat Martí (germana del monjo,
P. Lluc Martí), que havien comprat la tela per separat (per no aixecar sospites), una, la vermella i
l’altra la groga, i van cosir aquella senyera que el governador civil de Barcelona ordenà que es
retirés, tot i que l’abat Escarré s’hi va oposar, preveient que la seva retirada pogués provocar un
enfrontament.

Les festes de l’entronització de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat el 27 d’abril de 1947,
a més del seu sentit espiritual i religiós, es va convertir també en un acte cívic i de reconciliació
nacional. Com va dir uns anys més tard Josep Benet, quan, degut a la dictadura, les
associacions culturals catalanistes havien desaparegut o havien estat prohibides, “només
quedava Montserrat, que tenia el sentit total de poble”, ja que “Montserrat unia molta gent” i
“representava la catalanitat, una esperança de futur”. Per això mateix feia possible “refer la
convivència i la reconciliació”.

Que, Santa Maria, com diu la Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, del bisbe de Vic,
Josep Torras i Bages, ens hi ajudi perquè “mai no es desfaci aquest poble català” que ella
espiritualment va engendrar i que aplegui “tots els seus fills amb cor de germans”.      

COMENTARIS
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Montserrat recorda els 75 anys que va
aplegar el país | Mireia Rourera | Barcelona |
Societat | El Punt Avui
Mireia Rourera - Barcelona

Montserrat va celebrar ahir la solemnitat de la Mare de Déu, patrona de Catalunya, i el 75è
aniversari de l’entronització de la imatge de la Moreneta, un acte que el 1947, en ple franquisme,
es va considerar un punt d’inflexió en la Catalunya de la postguerra, el primer acte de
reconciliació nacional després de la Guerra Civil, el primer acte de país d’una societat que a
partir d’aleshores reivindicaria la llengua i la cultura pròpies i s’aniria articulant contra el
franquisme.

“Celebrar el 75è aniversari de l’entronització de la santa imatge de la Mare de Déu no ha de ser
celebrar un fet llunyà de fa molts anys. Al contrari, vol dir per a tots i cadascun de nosaltres un fer
memòria viva, un celebrar, un viure avui la presència, la intercessió, l’esguard amorós de la
Mare que des d’aquest lloc alt, des d’aquesta cambra alta i bella i preciosa, continua esguardant
el nostre món, la nostra terra, les nostres famílies, cadascun de nosaltres”, va dir en la seva
homilia el monjo Manel Nin, exarca per als catòlics grecs de ritu bizantí, bisbe d’Atenes. Ahir va
presidir la cerimònia i va recordar amb emoció el monjo Josep Massot, que va morir tot just la
matinada de diumenge. També va tenir un record pel monjo que el 1947 va organitzar, sota les
ordres de l’abat Escarré i la Comissió Abat Oliba, l’entronització de la Mare de Déu, Adalbert
Franquesa. I va voler destacar la comunitat benedictina, que ha fet de Montserrat el que és. “La
nostra no és una celebració anònima o desarrelada, sinó que ha de ser, i ho és, ben
fonamentada en la nostra història, la d’aquest nostre monestir –quasi, quasi mil·lenari!–, la de
tants i tants monjos, [...] la història del nostre poble, la de tants i tants pelegrins i turistes, homes i
dones de bona voluntat, pedres vives de la història d’aquest lloc sant.”

Va cooficiar la cerimònia el bisbe de Perpinyà, Norbert Turini, ja que el pare abat, Manel Gasch,
té la covid, i el cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, com ja va passar amb l’acte de
benedicció del nou abat, era a Madrid. No va fallar la gent. No hi havia les 70.000 persones que
van pujar al monestir aquell 1947 però igualment la basílica va ser plena de gom a gom. Molts
dels assistents havien fet nit a Montserrat, a l’hotel, l’alberg o les cel·les, perquè van participar en
la vetlla de la Mare de Déu, un acte que des d’aquell 1947 es fa cada 26 d’abril a la nit.

Nin va recordar que el tron de la Moreneta es va fer fa 75 anys amb les aportacions de rics i
pobres, de gent de totes les condicions, i va explicar que “gent que hi volia contribuir però potser
no tenia diners portava coberts de plata de casa seva, ni que fos una cullera o una forquilla, per
fondre la plata i fer el tron”. I gent així hi havia ahir a la basílica, vinguda de tot arreu del país i de
fora, com passa cada any el dia de la patrona. També com cada any la cerimònia va acabar amb
el Virolai.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2132055-montserrat-recorda-els-75-anys-que-va-aplegar-el-pais.html
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Montserrat viu una celebració multitudinària
de la festa de la patrona de Catalunya |
NacióDigital
Riuades de gent a

Montserrat

com feia temps que no es veien. Aquest és l'aspecte que presentava aquest dimecres el santuari
amb motiu de la celebració de la festa de la

patrona de Catalunya

. Tots els allotjaments del

Monestir de Montserrat

-les cel·les, l'hotel i l'hostatgeria- es troben plens aquests dies i a la basílica no ha quedat cap
seient buit durant la missa. El director general de l'empresa de serveis de Montserrat,

Josep Altayó

, ha explicat que el públic català "ja es troba a nivells de prepandèmia" però, en canvi, el visitant
internacional encara no. "Crec que encara trigarem uns dos anys a arribar als 2,7 milions de
turistes que vam assolir el 2019", ha apuntat Altayó, any en què el santuari va assolir el seu
rècord de visitants.

La celebració de la festivitat de la

Mare de Déu de Montserrat

d'enguany ha estat especial, ja que es commemora el

75è aniversari de l'entronització de la imatge de la Mare de Déu en el seu tron actual

. A més, després de dos anys de pandèmia, el santuari s'ha omplert de visitants i totes les

places hoteleres

que ofereix Montserrat s'han omplert. A la missa de les onze no hi havia cap espai buit i alguns
feligresos l'han seguit des de l'exterior a través d'unes pantalles. Es dona el cas que finalment la
missa no ha estat presidida per l'

abat Manel Gasch

, ja que es troba confinat per Covid.

El

turisme

https://www.naciodigital.cat/noticia/233637/montserrat-viu-celebracio-multitudinaria-festa-patrona-catalunya
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/102921/montserrat-celebrara-dimarts-75e-aniversari-entronitzacio-imatge-mare-deu


comença a recuperar el pols a Montserrat després de dos anys de pandèmia. El director general
de l'

Agrícola Regional

, l'empresa de serveis de Montserrat, Josep Altayó, ha explicat que el públic català ja es troba a
nivells de l'any 2019, però admet que el turista estranger -que suposava el 60% dels visitants- es
recupera "més lentament". De fet, Altayó creu que encara es trigaran dos anys a assolir les xifres
rècord del 2019, quan van arribar a Montserrat 2,7 milions de turistes. "Veníem de molt amunt i
s'ha de veure com evoluciona també el tema de preus i com es recupera la mobilitat aèria", ha
destacat.

Els

paradistes del petit mercat

que hi ha a l'entrada de Montserrat també es mostraven satisfets aquest dimecres per l'alta
afluència de visitants. "Avui esperem que sigui un dia molt bo després de dos anys de
pandèmia. Veiem que està arribant molta gent que s'estima la Mare de Déu i esperem que sigui
un dia molt complet", apuntava un dels paradistes,

Hipòlit Bunyol

. De fet, assegura que ja fa dies que estan notant un increment en les vendes.

Tot i que el gruix principal de visitants de Montserrat aquest dimecres eren catalans, també s'hi
podien veure grups d'estrangers. Un d'ells era un grup d'una trentena d'alemanys que estan fent
un creuer i han fet parada a Barcelona. La seva guia turística,

Michele Pavesio

, explica que el primer que han fet quan han atracat al port de Barcelona aquest matí ha estat
agafar un autobús i anar fins a Montserrat: "Ho troben espectacular, tant el paisatge com també
el monestir i la tranquil·litat que es respira".
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Montserrat commemora la festa de la
patrona de Catalunya - Regió7
Ple a Montserrat. El santuari ha acollit riuades de gent aquest dimecres amb motiu de al
celebració de la festa de la patrona de Catalunya. Tots els allotjaments del Monestir de
Montserrat -les cel·les, l'hotel i l'hostatgeria- es troben plens aquests dies i a la basílica no ha
quedat cap seient buit durant la missa.

https://www.regio7.cat/videos/comarques/bages/2022/04/27/montserrat-commemora-festa-patrona-catalunya-65463759.html
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Trobada de Cosme Garcia 
amb el cardenal Omella

Masanés i l’IRBLleida tornen 
a renovar la seva col·laboració

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi a Barcelona, el locutor 
radiofònic Cosme Garcia va tenir una trobada a la Catedral amb 
l’arquebisbe i Cardenal Joan José Omella en la qual també van 
assistir representants de les comunitats aragoneses a Catalunya.

Masanés Servindustria ha renovat per sisè any la seva col·laboració 
amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) per 
fomentar la recerca i investigació a Ponent.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 

su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat

Xerrada sobre memòria històrica a l’Ateneu

La Fundació Aspros celebra el 60è aniversari
La Fundació Aspros va aplegar ahir 200 professionals de l’entitat en el primer acte de celebració del 
seu 60è aniversari, celebrat a l’Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la UdL.

Ofrena 
barcelonista 
a la verge de 
Montserrat

Com cada any, la Penya 
Barcelonista 1970 va fer ahir 
la tradicional ofrena a la verge 
de Montserrat al seu altar de 
la catedral de Lleida.

La sala Nausica de l’Ateneu Popular de Ponent va acollir dimarts una xerrada de María José Atienza 
sobre l’emotiva història de Paula i Henry, una parella jueva que va passar clandestinament el Pirineu 
l’octubre de l’any 1942.
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.

Penseu bé les coses. Si actueu des d’una 
posició emocional, cometreu errors. 

Algú oblidarà donar-vos prou informació per 
poder prendre una decisió correcta.

TAURE 20-IV / 20-V.

Considereu el que els altres esperen de 
vosaltres i feu tot el possible per superar 

la marca de l’excel·lència. Sigueu fidels a vosaltres 
mateixos i a les vostres creences.

BESSONS 21-V / 20-VI.

Pareu molta atenció als suggeriments, 
però no descarteu la ruta traçada. Des-

cobrireu un camí positiu que pot ajudar-vos a 
assolir la meta.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.

No permeteu que les emocions creïn 
inestabilitat. Poseu l’energia en idees 

que tinguin substància. Un canvi resultarà millor 
del que esperàveu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.

Observeu el que succeeix al voltant i feu 
ajustaments per assegurar-vos poder 

aprofitar qualsevol oportunitat que es presenti. 
Feu el que us funciona.

VERGE 23-VIII / 22-IX.

Invertiu en una cosa que us doni alegria 
i això us canviarà la vida. Fer una jugada 

o disfrutar d’un nou paisatge us aixecarà l’esperit 
i us encoratjarà a connectar-vos amb gent.

BALANÇA 23-IX / 22-X.

Penseu en el vostre estil de vida i entorn 
domèstic i en què podeu fer per millo-

rar-lo. Prepareu un pressupost o un pla que us 
ajudi a assolir la meta.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.

Treballeu fins tard i el que aconseguiu 
us calmarà la ment. Desenvolupareu un 

pla mestre que us encoratjarà a gestionar millor 
finances, salut i afers contractuals.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.

Aneu més lent, mireu cap a on aneu i 
penseu abans de parlar. La vostra per-

cepció i recursos no us decebran si recolzeu les 
vostres decisions amb força bruta. 

CAPRICORN 22-XII / 19-I.

No permeteu que les emocions arruïnin 
una cosa positiva. Sigueu un bon oient 

i abstingueu-vos de manar. Com tracteu els altres 
augmentarà la vostra reputació.

AQUARI 20-I / 18-II.

Deixeu que els altres se les arreglin sols 
mentre vosaltres us ocupeu del que és 

important. Torneu a avaluar com us guanyeu la 
vida i com gestioneu els diners.

PEIXOS 19-II / 20-III.

No podeu perdre si no dubteu. Poseu la 
mira en el que voleu i aneu directament 

en aquesta direcció. L’energia, l’entusiasme i les 
idees ben pensades no us decebran.

Masanés Servindustria renova el seu   
acord de col·laboració amb l’IRBLleida
Masanés Servindustria ha renovat la seua col·laboració 
amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Per sisè 
any, l’empresa aposta per contribuir econòmicament en 
la investigació biomèdica a les comarques lleidatanes.

IRBLLeIDA

L’AV Balàfia inaugura dos exposicions              
en el marc del seu cinquantè aniversari
L’associació de veïns de Balàfia va inaugurar les exposici-
ons 50 anys de moviment veïnal a Balàfia i Vivències de 
veïnes, veïns i entitats en el marc dels actes organitzats 
per l’entitat pel seu mig segle d’existència.

AmADO FORROLLA

El pati de la Biblioteca Sant Agustí 
de la Seu d’Urgell va ser ahir l’es-
cenari d’una lectura de poemes 
de Joan Fuster (1922-1992), per 
commemorar la diada de Sant Jor-
di. Una trentena de persones del 
col·lectiu d’avis, acompanyats de 
l’alcalde, Francesc Viaplana, i les 
regidores Marian Lamolla i Car-
me Espuga, van repassar l’obra de 
Fuster, coincidint amb el centenari 
del seu naixement.

Gent gran de la Seu 
celebra Sant Jordi amb 
poemes de Joan Fuster

AJUNTAmeNT De LA SeU D’URGeLL

estudiants 
d’arquitectura visiten 
les obres del morera

Estudiants de l’últim curs del 
grau d’Arquitectura Tècnica i 
Edificació de la Universitat de 
Lleida (UdL) van visitar ahir al 
matí les obres del construcció 
del nou Museu Morera, ubicat 
a la rambla Ferran. L’activitat 
va ser organitzada pel Col·le-
gi de l’Arquitectura Tècnica de 
Lleida.

COL·LeGI De L’ARqUITeCTURA De LLeIDA

Lleida homenatja la mare de Déu de montserrat
Desenes de lleidatans van pas-
sar ahir per la Catedral de Llei-
da per celebrar el dia de la Mare 
de Déu de Montserrat, patrona 
de Catalunya. La festa va re-

cuperar la normalitat prepan-
dèmia i durant tot el dia es va 
poder accedir a l’altar de la ver-
ge per adorar-la o per fer una 
ofrena floral. A la tarda, hi va 

haver una missa i una actuació 
del Petit Cor de la Catedral de 
Lleida. La festivitat va finalitzar 
amb un rosari d’espelmes orga-
nitzat per Vigílies amb Maria.

AmADO FORROLLA

Els assistents a la Catedral van poder accedir a l’altar de la verge.
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Lleida recupera la festa de la Moreneta amb
èxit de públic - La Manyana
Prop de 4.000 persones van acudir ahir, festa de la Mare de Déu de Montserrat Patrona de
Catalunya, a venerar la seva imatge a l’altar que hi té dedicat a la Catedral Nova de Lleida.

Ho van fer en el dia de la seva recuperada festa postpandèmia i sense cap restricció sanitària. El
temple va obrir les portes a les 9.00 del matí, per celebrar ja la primera Missa en l’altar de la
Patrona, presidida pel consiliari Mn. Josep M. Escorihuela en sufragi dels confrares difunts.

Finalitzada la celebració i abans de cantar el Virolai, es procedí a la benedicció del tradicional
boix que fou distribuït durant tota la jornada entre els fidels i devots de “la Moreneta” que pujaren
a venerar-la en el seu cambril. Durant el matí el protagonisme el tingueren escolars de diversos
centres de Lleida, que com el col·legi Santa Anna van anar a la Catedral a ofrenar flors a la
Patrona. També ho van fer diverses entitats, com la Penya Barcelonista de Lleida.

Al migdia, coincident amb l’Hora de l’Àngelus, fins i tot les campanes de la Seu Vella se
sumaren a la festa amb un repic de campanes. A la tarda l’afluència de fidels i devots es feu
gairebé multitudinària, formant-se en alguns moments una cua de persones que van haver
d’esperar per poder accedir fins al cambril de “la Moreneta”.

La Festa de la Patrona de Catalunya va cloure a les 19.00 hores, amb la celebració d’una
Eucaristia solemne presidida pel degà del capítol catedral Mn. Gerard Soler. Ho va fer en
absència del bisbe de Lleida Salvador Giménez Valls, que aleshores es trobava a Madrid, on va
participar en l’Assemblea General de la Conferència Episcopal.

El president de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, Josep Estruch, va valorar de
manera “molt positiva” la resposta dels lleidatans al llarg de tota la jornada: “Després de dos
anys de restriccions per la pandèmia, ha estat una festa de la Patrona recuperada amb molta
participació i solemnitat i n’estem molt satisfets”, va celebrar.

https://www.lamanyana.cat/lleida-recupera-la-festa-de-la-moreneta-amb-exit-de-public/
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Amics de l'Orgue del Vendrell, 25 años
custodiando un sonido barroco | Diari de
Tarragona
Noticias relacionadas:

- La historia del órgano de El Vendrell

Amics de l’Orgue del Vendrell recuerdan aquel día de 2008 cuando entró un francés en la
iglesia y pidió ver el órgano. Asombrado ante el instrumento, preguntó si podía tocarlo. Ante
las teclas mostró pericia y lanzó una frase que cambiaría la historia del órgano: «Qué bien
suena, pero qué mal está».

Fue un primer impulso para una unión que desde hace 25 años ha dado a conocer el órgano
barroco de El Vendrell, una pieza única en Europa.

Aquel francés era François Delort, catedrático del conservatorio de órgano de Ginebra,
organista de la catedral suiza e investigador de los Scherrer, histórica saga constructora de
órganos.

Desde 1981 un grupo de vecinos mantenía la actividad con el órgano para la parroquia y el Cor
Orfeó Parroquial a cargo de Salvador Guasch. Ese año la Generalitat impulsó un festival para
recuperar instrumentos históricos. Entre ellos, el de El Vendrell.

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

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

Había que hacer una intervención, 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 organista 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.

http://www.diaridetarragona.com/costa/Amics-de-lOrgue-del-Vendrell-25-anos-custodiando-un-sonido-barroco-20220427-0021.html
https://www.diaridetarragona.com/costa/El-sonido-de-la-historia-en-El-Vendrell--20220417-0031.html


El órgano fue desmontado para su restauración.

Un reportaje en la revista de más prestigio sobre los órganos habló del de El Vendrell y su
estado. «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. Implicaron al Ayuntamiento, Generalitat y Diputació, que
comprometieron aportaciones. En 2007, coincidiendo con el aniversario de la parroquia, se
impulsó una campaña que se alargó hasta septiembre de 2010.

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

Mira la historia del órgano

https://www.diaridetarragona.com/costa/El-sonido-de-la-historia-en-El-Vendrell--20220417-0031.html
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Divendres 10 de juny a les 20h. 
Teatre Metropol (Tarragona)

El futbol en femení de Tarragona és viu  

al Racing CF de Bonavista. En els últims 

anys, el club ha destacat per la seva 

ferma aposta per potenciar el futbol 

femení. Actualment, el club compta 

amb 4 equips femenins. També és la 

filial femenina del Nàstic de Tarragona.

Se’ls concedeix el premi per potenciar 

el futbol base femení, convertint-lo en 

un referent esportiu. Per fer del camp 

un altaveu que reivindica els valors de 

la integració i la igualtat.

RECONEIXEMENT 
MEDITERRANI ATLÀNTIC
Racing CF Bonavista 

Josep M. Pena

La Comunitat Musulmana de 
Sant Pere i Sant Pau va oferir ahir 
al vespre un sopar a ambdues 
associacions de veïns del barri 
amb motiu del Ramadà, amb la 
participació també de l’alcalde, 
Pau Ricomà, i la regidora de Nova 
Ciutadanaia Paula Varas. L’acte 
es va fer a l’aire lliure, a la plaça 
de la Sardana, i els assistents van 
coincidir que es tractava d’una 
manera de visibilitzar la integra-
ció d’aquest col·lectiu a les activi-
tats d’aquesta zona del nord de la 
ciutat. 

El sopar que, cada dia, trenca 
el dejuni del Ramadà, que tra-
dicionalment s’observa durant 
tota la jornada, s’anomena if-
tar. No es pot dur a terme fins 
després que s’hagi post el sol, i 
és costum que comenci amb un 
dàtil. També és costum que es 

realitzi de manera comunitària, 
aplegant gent al voltant de la 
celebració, una de les principals  
de la religió islàmica.  Aquest és 
el tipus d’àpat al qual els  musul-
mans de Sant Pere i Sant Pau van 
convidar els seus veïns. 

Compartir
El president de la Comunitat Mu-
sulmana de Sant Pere i Sant Pau, 
Mounaim Boutahaer, va indicar 
que «nosaltres ja feia temps que 
voliem fer alguna cosa, però va 
venir la pandèmia i hem hagut 
d’estar dos anys sense actes al 
carrer». Ara pensa que «el nos-
tre objectiu és compartir el dia 
a dia del Ramadà i fomentar la 
convivència i la integgració, tant 
a Sant Pere i Sant Pau com a Tar-
ragona».  Boutahaer afirmava, 
d’altra banda, que la polèmica 
que hi va haver fa temps per 

l’obertura d’un centre cultural ha 
desaparegut, un cop tothom ha 
pogut comprovar l’absència de 
problemes. 

El president de l’Associació 
de Veïns de Sant Pere i Sant Pau, 

Lluís Trinitat, va indicar que la 
seva entitat «respecta i dona su-
port» a la iniciativa dels musul-
mans, perquè creu que és una 
manera per afavorir la integració 
del barri, ja que «els musulmans 
han de poder celebrar festes al 
carrer com tothom. Ells també 
són veïns del barri». 

El president de l’Associació 
La Unió, Gabriel Muniesa, per 
la seva banda, es va pronunciar 

en termes molt similars, ja que 
«el barri és de tothom, i per tant 
també és seu. Fer aquest sopar és 
molt bona idea, i així ens podem 
conèixer millor». Muniesa també 
es va referir a les antigues po-
lèmiques que han desaparegut 
amb l’obertura del centre cultu-
ral, remarcant que era important 
que tots posessin de la seva part  
per evitar malentesos entre els 
diversos veïns.    

BARRIS

Els musulmans de 
Sant Pere i Sant Pau 
conviden el veïnat 
pel Ramadà  
Organitzen un sopar de trencament del dejuni, 

obert a tothom, a la plaça de la Sardana 

GERARD MARTÍ

Amb la posta de sol, els veïns es van aplegar per començar a sopar. 

Volen remarcar la seva 
integració al barri on 
viuen i a tota la ciutat de 
Tarragona

El Festival Sota la 
Palmera tindrà més 
de 30 espectacles de 
música femenina i jove

El Festival Sota la Palmera de 
Tarragona d’enguany proposa 
una trentena d’espectacles i 
concerts. Aquest festival s’em-
marca en la música feta per 
joves, destinada al públic jove, 
però obert a totes les edats, i 
prioritzant la figura de la dona 
creadora. En aquest sentit, les 
caps de cartell són La Beth 
& Laura Andrés, Maria Fort, 
Maria Jacobs, La Queency i 
Maio, i altres músics i grups 
que actuaran les nits de juliol 
a l’espai la Palmera. El regidor 
de Joventut, Hermán Pinedo, 
va afirmar que el festival és 
«una bona oportunitat d’ex-
hibició i promoció per als i les 
joves creadores de la ciutat i 
del Camp de Tarragona». Pine-
do va remarcar que, al mateix 
temps, «s’ofereix una progra-
mació variada d’espectacles 
aportant propostes artístiques 
de trajectòria contrastada ar-
reu del país i del panorama 
internacional». Després de la 
pandèmia i les restriccions de 
l’any passat, es preveu que en-
guany la Palmera sigui de lliure 
accés fins a omplir l’aforament 
i recuperi l’esperit dels anys 
anteriors. La programació mu-
sical engegarà l’1 de juliol.
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El Govern ha demanat al TSJC que no admeti 
la petició d’execució de la sentència del 25% 
perquè creu que l’Asamblea por una Escuela 
Bilingüe (AEB) “no té la condició de persona 

afectada”, ja que no ha acreditat que 
representi alumnes o pares afectats 
directament, i perquè necessita temps per 
reformar la llei de política lingüística i fer el 

decret d’usos lingüístics anunciats. També va 
recordar que l’entitat en qüestió no va 
comparèixer abans en el procediment, tot i 
que en va tenir ocasió. 

EL GOVERN 
DEMANA 
ATURAR EL 25%

■ Les obres a la Via Laietana 
poden continuar

La transformació de la Via Laietana que Barcelona 
va començar el mes passat continuarà endavant 
amb el pla previst per l’Ajuntament després que el 
jutjat contenciós administratiu número 14 de 
Barcelona denegués ahir l’aturada cautelar de les 
obres sol·licitada per Foment del Treball i 
Barcelona Oberta, que van presentar un recurs 
contra el projecte.  

Les dues entitats entenen que calien més 
estudis per tirar endavant la transformació i que 
pot tenir conseqüències “greus” per a la mobilitat 
metropolitana. Però la resolució a la qual va tenir 
accés aquest diari nega que calgui suspendre els 
treballs de manera cautelar perquè, apunta, qui 
hauria d’assumir el cost econòmic d’una eventual 
marxa enrere de les obres no serien els 
denunciants sinó el mateix Ajuntament. 

La reforma aprovada limitarà la circulació de 
trànsit privat a un únic carril en sentit baixada 
a 30 km/h i s’espera que estigui enllestida el 2024.

CÈLIA ATSET

EDUCACIÓ

TOTAL
843

305
Assetjament
entre l’alumnat 

225
Maltractament infantil 
o adolescent

5
Racisme

38
Altres (sobretot robatoris)

70
Salut mental

200
Violència
masclista

Tipologia dels casos registrats entre l’abril del 2021 i l’abril del 2022 a les escoles de Catalunya

Font: Departament d’Educació / Gràfic: Eduard Forroll Isanda

843 casos de violència infantil en un any

Dos casos de violència infantil 
cada dia a Catalunya

de gènere: el 62% de les víctimes 
són nenes i el 32% són nens. 

El departament va engegar la 
USAV després de la pandèmia, i 
quan només feia un mes que la uni-
tat funcionava ja s’havien rebut 70 
casos. “Ens van entrar molts casos 
de cop, molts dels quals de centres 
on ja s’havien fet projectes en con-
tra de l’assetjament que estaven es-
perant que es creés aquesta unitat”, 
explica Ribas. De fet, això no signi-
fica que el confinament hagi condi-
cionat la detecció: “Així com el co-
vid ha afectat de manera molt evi-
dent el benestar emocional dels 
alumnes, no podem detectar si ha 
afectat l’assetjament escolar i les 
violències infantils”, diu Ribas. 

Els 843 casos atesos durant 
aquest any han obligat a activar el 
protocol d’assetjament en 191 oca-
sions (23%) i el de maltractament 
en 205 (25%) i, en xifres menors, el 
de violència masclista 93 vegades 

(11%), el d’autolesions 28 cops (3%) 
i el de conflicte greu, 20 (2%). 

Activar aquests protocols també 
ha posat en alerta altres organis-
mes: el 20,5% dels casos s’han por-
tat als Mossos d’Esquadra o a la Fis-
calia, i un 24% també s’han comuni-
cat a la direcció general d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGA-
IA). Segons el departament, el 44% 
dels casos s’han resolt, el 55% estan 
en seguiment i l’1% estan tot just a 
l’inici del cas. “El cas està resolt 
quan els tècnics en igualtat o els psi-
còlegs de la USAV han pogut asses-
sorar i acompanyar les víctimes i el 
seu entorn escolar i familiar i tam-
bé treballar amb els assetjadors”, 
afirma Ribas, que explica que aquest 
procés s’allarga durant setmanes o 
mesos, en funció de la gravetat del 
cas. El 92% dels casos són comunicats 
per la família o l’entorn i només el 8% 
han estat comunicats per la matei-
xa víctima.e

El 59% de les denúncies remeten a fets produïts dins l’entorn escolar

S’acostuma a dir que l’assetjament 
escolar és una plaga social a l’ombra, 
però les dades posen llum al drama 
que viuen centenars d’infants cada 
dia al nostre país: en només un any 
el departament d’Educació ha atès 
843 casos de violència infantil en 
entorns escolars, és a dir, una mitja-
na de dos casos al dia. Les denúnci-
es se centralitzen des de l’abril de 
l’any passat a través de la Unitat de 
Suport a l’Alumnat en Situació de 
Violència (USAV), que coordina la 
gestió de tots els casos, en col·labo-
ració amb la línia d’atenció a la in-
fància, la DGAIA, i altres instituci-
ons com els Mossos. De l’abril al de-
sembre la USAV va rebre 550 casos 
i en els primers quatre mesos del 
2022 s’ha fet càrrec de 293 més. 

“La xifra dels 843 casos impacta 
i crida molt l’atenció, però eviden-
ciar aquestes violències ha de ser-
vir per combatre-les. És una xifra 
elevada, però no és res més que la 
realitat”, explica Rut Ribas, direc-
tora general d’Alumnat. Ribas diu 
que les violències infantils “sempre 
han existit”, i que la diferència és 
que ara s’hi posa xifres: “Durant 
molts anys la gestió era silenciar-
les, però la reflexió que fem és que 
els centres educatius no han de te-
nir por a afrontar la violència de ca-
ra i demanar assessorament i ajuda, 
perquè només així es poden reparar 
els danys causats a la víctima i tre-
ballar amb els agressors perquè no 
ho tornin a fer”. 

Tipus de violències 
La majoria de denúncies que han 
arribat a la USAV remeten a fets 
produïts dins l’entorn escolar 
(59%) i destaquen els casos de bu-
llying: s’han abordat 305 casos d’as-
setjament escolar, que representen 
més d’un terç de les denúncies. De 
fet, anteriors estudis han calculat 
que un de cada quatre alumnes de 
primària ha patit bullying, segons 
un informe de la Fundació Barça, i 
que un 28% han exercit assetja-
ment físic i psicològic contra algun 
company, segons un estudi d’Amal-
gama 7 i Fundació Portal. Els altres 
tipus de violència són el maltracta-
ment infantil i adolescent (225 ca-
sos, el 27% del total) i la violència 
masclista (200 casos, el 24%), i en 
menys quantitat la violència exer-
cida cap a un mateix o cap als altres 
a causa d’un trastorn mental (70 ca-
sos, el 8%) o la violència derivada de 
robatoris (5%). Les dades recollides 
demostren que hi ha un cert biaix 

BARCELONA
LAIA VICENS

Un pati d’una escola de Barcelona. PERE TORDERA

Grafitis a l’església del Pi
ARA_BARCELONA. Des de fa un mes i mig, aproxi-
madament, les parets de l’església del Pi de Barce-
lona estan pintades amb diversos grafitis. La bre-
tolada s’ha fet a la façana que toca a la plaça de 
Sant Josep Oriol. Fonts del bisbat van explicar 
ahir al diari ARA que les esborraran aviat i ho 
denunciaran a l’Ajuntament.

PERE VIRGILI

El bisbat no trigarà a denunciar-ho a l’Ajuntament
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l consell de Twitter,
pressionat pels ac-
cionistes, ha accep-

tat finalment l’oferta de
compra d’Elon Musk per
44 bilions de dòlars. Twit-
ter avui té 217 milions de
comptes actius, que gene-
ren unes vendes mitjanes
per usuari (ARPU) de 21
dòlars anuals. Això ho fa
principalment venent pu-
blicitat (90%) i secundà-
riament dades. L’empresa
té beneficis recurrents i
hauria de ser escalable
(estructura de costos fixos
que fa que el creixement
de vendes sigui inferior al
de beneficis). Sempre que
les vendes creixin prou i
que sigui realment escala-
ble. El 2021, les vendes
van créixer gairebé un
20%, que seria bo en
qualsevol altre sector. Per
a ells, a aquest ritme pot
ser un problema arribar a
l’objectiu de 320 milions
de comptes a finals de
2023. D’altra banda, els
costos no és que siguin fi-
xos, és que han crescut
més que les vendes, un
30%. El creixement d’em-
pleats a San Francisco i el
fet que les noves stock op-
tions superin el cash flow
operatiu de 633 milions
semblen indicar que els
gestors procuraven més
per ells que pels accionis-
tes.

Com capgirar-ho? La
resposta de financer és
canviar l’equip i gestionar
amb dos dits de front.
Amb això es pot recuperar
l’atractiu immediat de
l’empresa, però per justifi-
car la valoració cal refor-
mular el model de negoci.
Musk diu que vol protegir
la llibertat d’expressió,
obrir el codi i assegurar
que els comptes siguin
humans i no bots. Són
tots canvis que milloren el
contingut a llarg termini i
per tant el ritme de creixe-
ment però a costa de la
venda de publicitat a curt.
Aquesta reorientació, que
no hauria superat la pres-
sió trimestral dels mer-
cats financers, explica que
la transacció sigui una
compra d’exclusió. La ju-
gada és complicada però
si algú se’n pot sortir és
Musk. Li quedarà temps
per a Tesla i SpaceX?

E

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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OPINIÓ

Reinventar
Twitter

Jaume
Argerich

Montserrat va celebrar
ahir la solemnitat de la
Mare de Déu, patrona de
Catalunya, i el 75è aniver-
sari de l’entronització de
la imatge de la Moreneta,
un acte que el 1947, en ple
franquisme, es va conside-
rar un punt d’inflexió en la
Catalunya de la postguer-
ra, el primer acte de recon-
ciliació nacional després
de la Guerra Civil, el pri-
mer acte de país d’una so-
cietat que a partir d’ales-
hores reivindicaria la llen-
gua i la cultura pròpies i
s’aniria articulant contra
el franquisme.

“Celebrar el 75è aniver-
sari de l’entronització de
la santa imatge de la Mare
de Déu no ha de ser cele-
brar un fet llunyà de fa
molts anys. Al contrari, vol
dir per a tots i cadascun de
nosaltres un fer memòria
viva, un celebrar, un viure
avui la presència, la inter-
cessió, l’esguard amorós
de la Mare que des
d’aquest lloc alt, des
d’aquesta cambra alta i be-
lla i preciosa, continua es-
guardant el nostre món, la
nostra terra, les nostres
famílies, cadascun de nos-

altres”, va dir en la seva ho-
milia el monjo Manel Nin,
exarca per als catòlics
grecs de ritu bizantí, bisbe
d’Atenes. Ahir va presidir
la cerimònia i va recordar
amb emoció el monjo Jo-
sep Massot, que va morir
tot just la matinada de diu-
menge. També va tenir un
record pel monjo que el
1947 va organitzar, sota

les ordres de l’abat Escar-
ré i la Comissió Abat Oliba,
l’entronització de la Mare
de Déu, Adalbert Franque-
sa. I va voler destacar la co-
munitat benedictina, que
ha fet de Montserrat el que
és. “La nostra no és una ce-
lebració anònima o desar-
relada, sinó que ha de ser, i
ho és, ben fonamentada
en la nostra història, la

d’aquest nostre monestir
–quasi, quasi mil·lenari!–,
la de tants i tants monjos,
[...] la història del nostre
poble, la de tants i tants
pelegrins i turistes, homes
i dones de bona voluntat,
pedres vives de la història
d’aquest lloc sant.”

Va cooficiar la cerimò-
nia el bisbe de Perpinyà,
Norbert Turini, ja que el

pare abat, Manel Gasch,
té la covid, i el cardenal de
Barcelona, Joan Josep
Omella, com ja va passar
amb l’acte de benedicció
del nou abat, era a Ma-
drid. No va fallar la gent.
No hi havia les 70.000
persones que van pujar al
monestir aquell 1947 pe-
rò igualment la basílica va
ser plena de gom a gom.
Molts dels assistents ha-
vien fet nit a Montserrat,
a l’hotel, l’alberg o les cel-
les, perquè van participar
en la vetlla de la Mare de
Déu, un acte que des
d’aquell 1947 es fa cada
26 d’abril a la nit.

Nin va recordar que el
tron de la Moreneta es va
fer fa 75 anys amb les
aportacions de rics i po-
bres, de gent de totes les
condicions, i va explicar
que “gent que hi volia con-
tribuir però potser no te-
nia diners portava co-
berts de plata de casa se-
va, ni que fos una cullera o
una forquilla, per fondre
la plata i fer el tron”. I gent
així hi havia ahir a la basí-
lica, vinguda de tot arreu
del país i de fora, com pas-
sa cada any el dia de la pa-
trona. També com cada
any la cerimònia va aca-
bar amb el Virolai. ■

Montserrat recorda els 75
anys que va aplegar el país
a En la diada de la patrona de Catalunya, recorda l’entronització de la Moreneta el 1947, primer acte
de reconciliació nacional després de la Guerra Civil a Centenars de persones omplen la basílica

Mireia Rourera
BARCELONA

L’exarca per als catòlics grecs de ritu bizantí i monjo de Montserrat Manel Nin va presidir la missa de solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat ■ ORIOL DURAN

“La nostra no és una
celebració anònima o
desarrelada, sinó que
ho és en la història
d’aquest monestir”
Manel Nin
MONJO DE MONTSERRAT

100%
d’ocupació hi va haver a
l’hotel, l’hostatgeria i les cel-
les de Montserrat per viure la
vetlla i la diada d’ahir.

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

La data

27.04.47
La col·locació de la Morene-
ta en un nou tron va conver-
tir-se un acte antifranquista i
de reconciliació nacional.

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

La xifra

La Lliga Espiritual de la Mare
de Déu de Montserrat, funda-
da pel bisbe Torres i Bages el
1899, va reivindicar ahir l’acte
de commemoració del 75è
aniversari de l’entronització
de la Moreneta com un esde-
veniment de fe i país, malgrat,
va criticar, la “desmemòria
acomplexada d’aquest país a
l’hora de mostrar la seva tra-

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

La frase

dició i les seves arrels”. Abans
d’una missa celebrada a la
basílica dels Sants Just i Pas-
tor, al centre de Barcelona,
oficiada pel rector Armand
Puig, que també és el rector
de l’Ateneu Sant Pacià
(AUSP), l’historiador Oriol
Casellas va conferenciar so-
bre el significat històric
d’aquelles festes de l’any

1947 i el Cor Signum va fer un
concert. En aquest acte cul-
tural, la Lliga va reivindicar la
forma genuïnament catalana
d’apel·lar, com a Mare de Déu,
Maria de Natzaret:“Més que
parlar de santa Maria o de la
Verge Maria, parlar de la Mare
de Déu situa una dona en
l’origen i el centre del misteri
de l’encarnació”.

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

Acte cultural a la basílica dels Sants Just i Pastor



Mitjà: La Mañana

Publicat: 28/04/2022

Edició: General

Secció: MISCELANEA

Audiència: 2.000 Lectores

Difusió: 1.788 Ejemplares

Valor: 592€

Josep Minguell finalitza els 
frescos del temple de Santa 
Maria de l’Alba de Tàrrega
El conjunt iniciat fa 17 anys fa més de 1.000 
metres quadrats i és un dels més grans del món
Tàrrega
ORIOL BOSCH (ACN)
L’artista Josep Minguell va cul-
minar ahir els murals al fresc del 
temple gòtic de Santa Maria de 
l’Alba de Tàrrega. Es tracta d’un 
conjunt de 1.014 metres qua-
drats iniciat fa 17 anys que s’ha 
convertit en un dels més grans 
del món, equiparable al de la Ca-
pella Sixtina de Roma. Minguell 
va destacar que ahir donava les 
“darreres pinzellades i em trec de 
sobre el pes de l’obra” però a par-
tir d’aquí començarà un procés 
per adequar l’església per tal que 
es puguin contemplar els frescos. 
Està previst que la inauguració es 
faci el pròxim 14 de maig, coinci-
dint amb la Festa Major de la lo-
calitat. Els murals narren escenes 
bíbliques i en tots els temes hi ha 
com a teló de fons el paisatge de 
l’Urgell.

Quan al 2006 va començar a 
pintar el conjunt de la Resurrec-
ció en una part de l’església de 
Santa Maria de l’Alba, Josep Min-
guell pensava que seria el primer 
i últim fresc que faria al templa, 
ja que era una obra molt gran, 
de més de 200 metres quadrats. 
Aquell primer treball però, va do-
nar peu a fer un “conjunt simè-
tric” que abastaria també les vol-
tes de la nau central del temple. 
Ara, 17 anys després, està culmi-

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / L’artista Josep Minguell donant ahir les darreres pinzellades als murals en fresc

nant el projecte i haurà “afrescat” 
totalment el temple barroc.

Minguell va explicar que quan 
es fa un conjunt tant gran cal un 
guió, com si es tractés d’una pe-
l·lícula. El relat que es pot veure 
a Santa Maria de l’Alba comença 
amb la creació de món, segueix 
amb Caín i Abel, Noé i els grans 

patriarques bíblics. 
Després hi ha un tema de llum 

que dóna peu a la Nativitat i a la 
Resurrecció i finalment, al presbi-
teri, que és la darrera part que ha 
pintat, s’hi troba una al·legoria a 
la llum de primera hora del matí, 
la llum de l’alba o la “llum de l’es-
perança”. En tots els temes, Min-

guell ha situat com a teló de fons 
el paisatge de l’Urgell, amb els 
seus vegetals i un clara evocació 
a la naturalesa. El conjunt supera 
els 1.000 metres quadrats, i se-
gons l’artista en aquests 17 anys 
calcula que haurà fet servir mol-
tes tones de morter de calç i algun 
camió de sorra de marbre.

La Paeria de Balaguer organitza 
el 5è Concurs “Flors als balcons” 
per tal de guarnir els balcons i 
jardins de la ciutat i fer l’entorn 
més bell i agradable. El concurs 
se celebrarà del 23 de maig a l’1 
de juny.

Es mantenen les mateixes ca-
tegories de l’any 2021:  Balcons 
del Centre Històric, Balcons de 
Balaguer, Jardins i aparadors de 
botigues o establiments públics 

i, com a novetat, aquest any 
la Paeria obsequiarà amb una 
planta de flor als 150 primers 
inscrits Les persones interes-
sades es poden inscriure de l’1 
al 14 de maig a la pàgina web 
de la Paeria de Balaguer o, pre-
sencialment, al punt d’inscrip-
cions de la casa de la Paeria. La 
iniciativa del consistori vol om-

plir els carrers de Balaguer de 
color i alegria.

Balaguer convoca 
novament el Concurs       
de “Flors als balcons”

FOTO: Aj.Balaguer / El concurs es va presentar ahir a Balaguer

Vielha es 

dotarà d’una 

nova pista 

poliesportiva 

exterior

Mostra 

permanent 

de bonsais a 

Balaguer

Jornada 

sobre poda 

d’oliveres a 

Tremp

Aquesta setmana han co-
mençat les obres per a 
construir la nova pista 
poliesportiva exterior de 
Vielha. Aquest nou equi-
pament esportiu estarà 
situat al carrer del Puntet, 
al costat de l’actual pista 
de pàdel, complementant 
l’oferta d’instal·lacions es-
portives municipals que hi 
ha en el municipi, junta-
ment amb el Palai de Gèu, 
el Palai d’Espòrts, el Cen-
tre Polivalent i la pista de 
frontó, segons informà ahir 
l’Ajuntament de Vielha.

La Paeria de Balaguer ha sig-
nat  un conveni amb el bala-
guerí Pepito Alòs per fer una 
mostra permanent de bonsais 
al claustre de Sant Domènec. 
Per poder fer ús de l’espai s’ha 
signat un conveni amb el Bisbat 
i s’ha demanat autorització al 
Departament de Cultura, que 
ha limitat la presència dels ar-
brets a l’espai adjacent a les pa-
rets del claustre. La Paeria, per 
la seva banda, ha fet construir 
unes taules especials amb uns 
cordills protectors.

Aquesta setmana, 16 persones 
han participat en una nova ac-
ció formativa organitzada per 
l’Ajuntament de Tremp en el 
marc del seu dispositiu d’inser-
ció sociolaboral del programa 
Treball als Barris. La jornada de 
cinc hores ha anat a càrrec dels 
tècnics de l’IRTA Antònia Ninot i 
J.M. Ferré i  s’ha centrat en ofe-
rir coneixements pràctics per 
podar olivera vella i poda de 
formació. La finalitat d’aquest 
curs de és formar en la tècnica 
de la poda, alhora que  afavorir 
el contacte directe entre perso-
nes que busquen feina.
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El artista de Tàrrega Josep Minguell, ayer frente a uno de los nuevos murales de Santa Maria de l’Alba.

LAIA PEDRÓS

LAIA PEDRÓS
❘ TÀRREGA ❘ Después de tres inten-
sos meses de trabajo, el artis-
ta Josep Minguell está dando 
las últimas pinceladas al nuevo 
mural al fresco en el presbiterio 
de la iglesia de Santa Maria de 
l’Alba de Tàrrega, que supondrá 
la culminación de la obra pictó-
rica que inició en este templo 
en 2006. Minguell destacó ayer 
que ha sido un proceso complejo 
por “las grandes dimensiones y 
porque es un mural muy condi-
cionado, ya que cuenta con un 
gran baldaquino con una ima-
gen muy potente escultórica de 
la Mare de Déu de l’Alba”. El 
mural se inaugurará el 14 de 
mayo, en el marco la Festa Ma-
jor de Tàrrega, en el año que 
coincide con el 350 aniversa-
rio del inicio de construcción 
de la actual parroquia barroca. 
Los nuevos frescos ocupan 214 
metros cuadrados y plasman la 
luz del alba. Minguell especificó 
que “la luz del alba es la luz de 
la mañana, de la esperanza, de 
la alegría, del día que empieza e 
intenta trasmitir un mensaje po-
sitivo e ilusión, un simbolismo 
que los targarins llevamos en el 
corazón, que es el paisaje tam-
bién del Urgell”. El artista de 
Tàrrega reconoció que “no ha 
sido tarea fácil” porque, “tras 
pasearme a diferentes horas, 
he comprobado que la luz del 
alba es cada día diferente y en 

Minguell culmina el mural al 
fresco en el templo de Tàrrega 
Cubre el presbiterio de Santa Maria de l’Alba después de tres meses de trabajo

arte proyecto

pocos minutos cambia comple-
tamente”.  También destacó que 
su objetivo “es dar luminosi-
dad al presbiterio con un fondo 
neutro para las celebraciones 
de la iglesia y para potenciar el 
simbolismo de la Mare de Déu 
de l’Alba”. Las primeras sema-
nas fueron las más complicadas 
ya que era invierno y por tanto 
con temperaturas bajas , hecho 
que dificultaba la ejecución del 
mural con la técnica del fresco.

n El conjunto pictórico de 
murales al fresco que Josep 
Minguell comenzó a ejecutar 
en 2006 y que ahora está a 
punto de culminar ocupa un 
total de 1.014 metros cuadra-
dos de la parroquia de Tàrre-
ga, por lo que algunos la han 
rebautizado por su dimen-
sión como la ‘Capilla Sixti-

na’ catalana. Actualmente 
está en fase de producción un 
documental audiovisual so-
bre este gigantesco proyecto 
artístico contemporáneo que 
utiliza la técnica milenaria 
del fresco. Cabe recordar que 
la iglesia luce obras del padre 
del artista, Jaume Minguell, 
de entre 1959 y 1967.

La ‘Capilla Sixtina’ catalana

R.GASQUE
❘ LLEIDA ❘ Mossèn Josèp Condó 
Sambeat, escritor y sacerdote 
nacido en la localidad aranesa 
de Montcorbau en 1867 y cono-
cido por ser el primer autor en 
utilizar el aranés como lengua 
literaria, ya puede ser identifi-
cado con su verdadero rostro. El 
pasado mes de noviembre An-
toni Peremartí, aficionado a la 
historia aranesa, descubrió unos 
documentos en los que aparecía 
una imagen del escritor como 
ganador de los Jocs Florals de 
Barcelona de 1915. Hasta ese 
momento, el rostro de Condó 
que se conocía se había extraído 
de una imagen en la que apare-
cían varios sacerdotes de la Val 
d’Aran y, según explica Pere-
martí, la cara que se atribuía a 
Condó no era la correcta y co-
rresponde a otra persona de la 
que se desconoce su identidad.

Descubren un retrato inédito de Josèp Condó
Una investigación de Antoni Peremartí ha permitido conocer la verdadera fisonomía del 
sacerdote y escritor aranés que hasta ahora se confundía con la de otro cura de la Val

Literatura historia

Imagen de la portada del primer número de ‘Quaerendo invenietis’.

REVISTA QUAERENDO INVENIETIS

“He consultado cerca de 
6.000 documentos durante 
unos cinco meses muy intesos 
en los que he revisado archivos 
en Barcelona y en Lleida. Ade-

más del retrato, he encontrado 
multitud de obras inéditas de 
Condó que publicaré próxima-
mente”, explicó a SEGRE  Pere-
martí. Con la información des-

cubierta ha editado la revista 
trimestral Quaerendo inve-
nietis (El que busca encuentra) 
que su primer número ha de-
dicado a este descubrimiento. 
“La investigación ha causado 
mucho revuelo en Aran. El pa-
sado 2019 se celebró el cente-
nario de Condó y las imágenes 
y bustos que se utilizaron eran 
con la cara de otra persona”, se-
ñala Peremartí.

Josèp Condó escribió cuen-
tos, teatro, novela y poesía en 
aranés y catalán. Participó en 
cinco ocasiones en los Jocs Flo-
rals de Barcelona logrando el 
premio extraordinario en 1915 
y venció en cinco ediciones de 
los Jocs Florals de Lleida. Fue 
destinado a parroquias del Alt 
Urgell y Aragón, hasta que en 
1910 fue destinado a Salardú 
donde falleció el 5 de agosto de 
1919.

El Grec ‘regresa’ 
con figuras 
internacionales

artes escénicas

❘ BARCELONA ❘ La Nederlands 
Dans Theater inaugurará el 
próximo 29 de junio el Grec 
Festival de Barcelona, que 
volverá a la normalidad tras 
la pandemia con grandes fi-
guras internacionales, como 
El Conde de Torrefiel, Amir 
Reza Koohestani, Thomas 
Ostermeier, Wooster Group 
y Romeo Castellucci. En to-
tal, el Grec programará 86 
espectáculos y más de 50 ac-
tividades en 55 espacios de la 
ciudad, a lo largo del mes de 
julio. La programación musi-
cal contará con conciertos del 
leridano Roger Mas, Els Pets, 
Jane Birkin, Tarta Relena y 
Gemma Humet, además de 
un homenaje a Sisa.

Premio de 
cuentos Joles 
Sennell en La Seu 

convocatoria

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Bibliote-
ca Sant Agustí, RàdioSeu y 
el ayuntamiento de La Seu 
d’Urgell han convocado la 
sexta edición del Premi Joles 
Sennell de cuentos infanti-
les, para autores desde los 10 
años y hasta adultos en dife-
rentes categorías y con dota-
ciones que superan en total 
los 3.000 euros. Los origina-
les pueden presentarse hasta 
el 22 de mayo. El jurado está 
encabezado por el escritor 
Pep Albanell, que da nombre 
al premio con el pseudónimo 
que utiliza en sus libros in-
fantiles y juveniles. Albanell 
nació en Vic, pero desde los 
4 años vive en La Seu.

‘Cafè Curt’, hoy 
con 4 cortos 
sobre  el amor

cine

❘ LLEIDA ❘ El Cafè del Teatre de 
Lleida acogerá hoy (20.30, 
gratuito) la primera sesión 
de primavera del ciclo de 
proyección de cortometrajes 
Cafè Curt, que habitualmen-
te es el último miércoles de 
cada mes pero que, de forma 
excepcional, se celebrará hoy 
en jueves por cuestiones de 
programación de la sala. La 
sesión estará dedicada a his-
torias románticas, pero muy 
singulares. El público podrá 
disfrutar de los cortometrajes 
Una historia azul, de Móni-
ca Lilac; Polvorón, de Abril 
Zamora; Mordisquitos, de 
Ignacio Rodó; y Andy y las 
demás, de Cíntia Ballbé.
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El artista de Tàrrega Josep Minguell, ayer frente a uno de los nuevos murales de Santa Maria de l’Alba.

LAIA PEDRÓS

LAIA PEDRÓS
❘ TÀRREGA ❘ Después de tres inten-
sos meses de trabajo, el artis-
ta Josep Minguell está dando 
las últimas pinceladas al nuevo 
mural al fresco en el presbiterio 
de la iglesia de Santa Maria de 
l’Alba de Tàrrega, que supondrá 
la culminación de la obra pictó-
rica que inició en este templo 
en 2006. Minguell destacó ayer 
que ha sido un proceso complejo 
por “las grandes dimensiones y 
porque es un mural muy condi-
cionado, ya que cuenta con un 
gran baldaquino con una ima-
gen muy potente escultórica de 
la Mare de Déu de l’Alba”. El 
mural se inaugurará el 14 de 
mayo, en el marco la Festa Ma-
jor de Tàrrega, en el año que 
coincide con el 350 aniversa-
rio del inicio de construcción 
de la actual parroquia barroca. 
Los nuevos frescos ocupan 214 
metros cuadrados y plasman la 
luz del alba. Minguell especificó 
que “la luz del alba es la luz de 
la mañana, de la esperanza, de 
la alegría, del día que empieza e 
intenta trasmitir un mensaje po-
sitivo e ilusión, un simbolismo 
que los targarins llevamos en el 
corazón, que es el paisaje tam-
bién del Urgell”. El artista de 
Tàrrega reconoció que “no ha 
sido tarea fácil” porque, “tras 
pasearme a diferentes horas, 
he comprobado que la luz del 
alba es cada día diferente y en 

Minguell culmina el mural al 
fresco en el templo de Tàrrega 
Cubre el presbiterio de Santa Maria de l’Alba después de tres meses de trabajo

arte proyecto

pocos minutos cambia comple-
tamente”.  También destacó que 
su objetivo “es dar luminosi-
dad al presbiterio con un fondo 
neutro para las celebraciones 
de la iglesia y para potenciar el 
simbolismo de la Mare de Déu 
de l’Alba”. Las primeras sema-
nas fueron las más complicadas 
ya que era invierno y por tanto 
con temperaturas bajas , hecho 
que dificultaba la ejecución del 
mural con la técnica del fresco.

n El conjunto pictórico de 
murales al fresco que Josep 
Minguell comenzó a ejecutar 
en 2006 y que ahora está a 
punto de culminar ocupa un 
total de 1.014 metros cuadra-
dos de la parroquia de Tàrre-
ga, por lo que algunos la han 
rebautizado por su dimen-
sión como la ‘Capilla Sixti-

na’ catalana. Actualmente 
está en fase de producción un 
documental audiovisual so-
bre este gigantesco proyecto 
artístico contemporáneo que 
utiliza la técnica milenaria 
del fresco. Cabe recordar que 
la iglesia luce obras del padre 
del artista, Jaume Minguell, 
de entre 1959 y 1967.

La ‘Capilla Sixtina’ catalana

R.GASQUE
❘ LLEIDA ❘ Mossèn Josèp Condó 
Sambeat, escritor y sacerdote 
nacido en la localidad aranesa 
de Montcorbau en 1867 y cono-
cido por ser el primer autor en 
utilizar el aranés como lengua 
literaria, ya puede ser identifi-
cado con su verdadero rostro. El 
pasado mes de noviembre An-
toni Peremartí, aficionado a la 
historia aranesa, descubrió unos 
documentos en los que aparecía 
una imagen del escritor como 
ganador de los Jocs Florals de 
Barcelona de 1915. Hasta ese 
momento, el rostro de Condó 
que se conocía se había extraído 
de una imagen en la que apare-
cían varios sacerdotes de la Val 
d’Aran y, según explica Pere-
martí, la cara que se atribuía a 
Condó no era la correcta y co-
rresponde a otra persona de la 
que se desconoce su identidad.

Descubren un retrato inédito de Josèp Condó
Una investigación de Antoni Peremartí ha permitido conocer la verdadera fisonomía del 
sacerdote y escritor aranés que hasta ahora se confundía con la de otro cura de la Val

Literatura historia

Imagen de la portada del primer número de ‘Quaerendo invenietis’.

REVISTA QUAERENDO INVENIETIS

“He consultado cerca de 
6.000 documentos durante 
unos cinco meses muy intesos 
en los que he revisado archivos 
en Barcelona y en Lleida. Ade-

más del retrato, he encontrado 
multitud de obras inéditas de 
Condó que publicaré próxima-
mente”, explicó a SEGRE  Pere-
martí. Con la información des-

cubierta ha editado la revista 
trimestral Quaerendo inve-
nietis (El que busca encuentra) 
que su primer número ha de-
dicado a este descubrimiento. 
“La investigación ha causado 
mucho revuelo en Aran. El pa-
sado 2019 se celebró el cente-
nario de Condó y las imágenes 
y bustos que se utilizaron eran 
con la cara de otra persona”, se-
ñala Peremartí.

Josèp Condó escribió cuen-
tos, teatro, novela y poesía en 
aranés y catalán. Participó en 
cinco ocasiones en los Jocs Flo-
rals de Barcelona logrando el 
premio extraordinario en 1915 
y venció en cinco ediciones de 
los Jocs Florals de Lleida. Fue 
destinado a parroquias del Alt 
Urgell y Aragón, hasta que en 
1910 fue destinado a Salardú 
donde falleció el 5 de agosto de 
1919.

El Grec ‘regresa’ 
con figuras 
internacionales

artes escénicas

❘ BARCELONA ❘ La Nederlands 
Dans Theater inaugurará el 
próximo 29 de junio el Grec 
Festival de Barcelona, que 
volverá a la normalidad tras 
la pandemia con grandes fi-
guras internacionales, como 
El Conde de Torrefiel, Amir 
Reza Koohestani, Thomas 
Ostermeier, Wooster Group 
y Romeo Castellucci. En to-
tal, el Grec programará 86 
espectáculos y más de 50 ac-
tividades en 55 espacios de la 
ciudad, a lo largo del mes de 
julio. La programación musi-
cal contará con conciertos del 
leridano Roger Mas, Els Pets, 
Jane Birkin, Tarta Relena y 
Gemma Humet, además de 
un homenaje a Sisa.

Premio de 
cuentos Joles 
Sennell en La Seu 

convocatoria

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Bibliote-
ca Sant Agustí, RàdioSeu y 
el ayuntamiento de La Seu 
d’Urgell han convocado la 
sexta edición del Premi Joles 
Sennell de cuentos infanti-
les, para autores desde los 10 
años y hasta adultos en dife-
rentes categorías y con dota-
ciones que superan en total 
los 3.000 euros. Los origina-
les pueden presentarse hasta 
el 22 de mayo. El jurado está 
encabezado por el escritor 
Pep Albanell, que da nombre 
al premio con el pseudónimo 
que utiliza en sus libros in-
fantiles y juveniles. Albanell 
nació en Vic, pero desde los 
4 años vive en La Seu.

‘Cafè Curt’, hoy 
con 4 cortos 
sobre  el amor

cine

❘ LLEIDA ❘ El Cafè del Teatre de 
Lleida acogerá hoy (20.30, 
gratuito) la primera sesión 
de primavera del ciclo de 
proyección de cortometrajes 
Cafè Curt, que habitualmen-
te es el último miércoles de 
cada mes pero que, de forma 
excepcional, se celebrará hoy 
en jueves por cuestiones de 
programación de la sala. La 
sesión estará dedicada a his-
torias románticas, pero muy 
singulares. El público podrá 
disfrutar de los cortometrajes 
Una historia azul, de Móni-
ca Lilac; Polvorón, de Abril 
Zamora; Mordisquitos, de 
Ignacio Rodó; y Andy y las 
demás, de Cíntia Ballbé.
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En l’àmbit musical, per des-
gràcia per a nosaltres, no 
totes les estrelles que es 

passegen pel nostre país per ac-
tuar fan parada a Lleida. En el 
jazzístic, en particular, sempre 
mirem amb summa enveja les 
programacions que gaudeixen 
altres ciutats de la nostra geo-
grafia com Donosti, Terrassa, 
Barcelona, Vitòria, San Javier o 
Madrid, on gaudeixen d’elencs 
de categoria internacional ex-
traordinària. Sabem bé de les 
filigranes amb els números 
que els responsables del Jazz 
Tardor han de fer any rere any 
per oferir-nos un cartell més o 
menys arregladet, encara que ja 
seria hora que aquest salt qua-
litatiu i quantitatiu tan esperat 
i que la ciutat es mereix, sens 
dubte, es fes d’una vegada per 
sempre i fins a la fi dels temps. 

Tot això ve a col·lació per valo-
rar en la seua justa mesura la 
presència recent entre nosal-
tres del, segurament, millor 
saxofonista nord-americà de 
les tres últimes dècades i que, 
aquesta vegada sí, hem pogut 
disfrutar aquí en plenitud. I és 
que parlar de Kenny Garrett és 
esmentar una autèntica estre-
llassa, que va debutar enrolat 
a la llegendària orquestra de 
Duke Ellington. Des d’alesho-
res, ha compartit actuacions i 

JAVIER DE CASTRO críticademúsica

Kenny Garrett. Excitació contínua

JAZZ

Grup: Kenny Garrett Quintet.
Sala: Auditori Enric Granados.
Data: 22 d’abril.

★★★★★

J.C.

El saxofonista Kenny Garrett, durant el seu concert a Lleida.

enregistraments amb feres com 
Freddie Hubbard, els Jazz Mes-
sengers d’Art Blakey, Woody 
Shaw, o, sobretot, aquell lustre 
llarg al costat del geni Miles Da-
vis, que tan profundament el 
va deixar marcat. Aquells que 
vam anar a escoltar Sounds Of 
The Ancestors (2021), últim àl-
bum aparegut al seu nom, ava-
lat per Vernell Brown al piano, 
Corcoran Holt al contrabaix, el 
drummer Ronald Bruner i Ru-
dy Bird en les percussions, vam 
gaudir d’un xou extraordinari 
que es va iniciar amb Soldiers 
Of The Fields, un gran tema de 
gairebé 14 minuts que ens van 
deixar a tots literalment en xoc. 
Fins a completar les gairebé dos 
hores que va durar l’actuació, 
el Kenny Garrett Quintet ens 
va mantenir en suspens i en un 
estat continu d’excitació, amb 
aquesta música seua de tan al-
ta graduació compositiva i que 
beu sense ressentiment de totes 
les fonts possibles de la música 
afroamericana. Déu-n’hi-do.

El mateix Antoni Gelonch va conduir la visita guiada inaugural a l’exposició ‘Els amors dels déus’.

AMADO FORROLLA

El Museu de Lleida s’omple 
de déus i herois clàssics
Gravats des del segle XVII de la col·lecció Gelonch Viladegut

EXPOSICIÓ INAUGURACIÓ

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Déus clàssics com Cupi-
do, Venus, Júpiter, Neptú, Di-
ana o Vulcà; herois mitològics 
com Ulisses, Hèrcules o Jàson, 
o parelles no menys mítiques 
com Orfeu i Eurídice i Dafnis 
i Cloe protagonitzen la nova 
exposició temàtica del Museu 
de Lleida, Els amors dels déus, 
que podrà visitar-se fins a l’11 
de setembre en el cor de l’anti-
ga església de l’equipament cul-
tural. Es tracta d’una selecció 
d’una vintena de gravats, ma-
joritàriament dels segles XVII 

i XVIII, i alguns d’artistes més 
contemporanis, de mitjans del 
XX i del XXI, de la col·lecció 
Gelonch Viladegut, dipositada 
de forma permanent al museu 
des del 2020.

Tercera exposició 

És la tercera exposició fruit 
d’aquest dipòsit artístic del llei-
datà Antoni Gelonch, després 
de la mostra de presentació 
fa dos anys i la temàtica l’any 
passat Les guerres a Catalu-
nya entre 1635 i 1714. El ma-
teix Gelonch va inaugurar Els 

amors dels déus, acompanyat 
del director, Josep Giralt; el 
president de la Diputació, Jo-
an Talarn; el regidor de Cultu-
ra, Jaume Rutllant, i el delegat 
territorial de Cultura, Albert 
Turull. 

La mostra suposa un tomb 
pels amors dels déus de la mi-
tologia clàssica amb gravats 
de diferents èpoques, autors 
i tècniques a través d’àmbits 
com la mitologia i la monarquia 
o parelles mítiques. També s’ha 
editat un catàleg a càrrec de la 
historiadora Carmen Berlabé.

Cabré, al centre, abans de l’acte amb crítics i historiadors.

LITERATURA RECONEIXEMENT
ACN

ACN
❘ BARCELONA ❘ L’Ateneu Barce-
lonès i Proa van retre home-
natge ahir a l’escriptor Jaume 
Cabré a pocs dies del seu 75 
aniversari. L’autor de Jo con-
fesso i Les veus del Pamano 

va reivindicar l’escriptura i 
l’aprenentatge a través de la 
lectura. “Escric. Ho he de fer, 
si no, no em trobo bé. Des-
prés hi ha la lectura, amb la 
qual aprens coses que no sa-
bies”, va comentar.

Homenatge a l’escriptor Jaume 
Cabré a l’Ateneu Barcelonès

Artistes lleidatans del segle XX i XXI, a Indecor

❘ LLEIDA ❘ La galeria comercial Indecor inaugurarà demà (20.00 
h) l’exposició Mestres lleidatans del segle XX i XXI, amb 
pintures, dibuixos i gravats d’artistes de diferents èpoques, 
des de Xavier Gosé, Morera o Coma Estadella fins a Perico 
Pastor, Guinovart, Rosa Siré o Ureña, entre d’altres.

Björk, en el primer Primavera Sound brasiler

❘ SAO PAULO ❘ Björk, Arctic Monkeys, Travis Scott, Lorde i In-
terpol figuren entre les principals atraccions de la primera 
edició del festival Primavera Sound a Sao Paulo (Brasil), 
entre el 31 d’octubre i el 6 de novembre.

Marta Alòs presenta ‘Sense data’ a Artesa de Lleida

❘ ARTESA DE LLEIDA ❘ L’escriptora lleidatana Marta Alòs presentarà 
dissabte (20.00 h) al Teatre Municipal d’Artesa de Lleida la 
seua nova novel·la, Sense data, en un acte que conduirà la 
presentadora de Lleida TV Mariví Chacón.
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Mor un home en bolcar 
i quedar atrapat amb el 
seu tractor a Ciutadilla
Els fets van tenir lloc en una finca agrícola i es 
van activar dotacions de Mossos, Bombers i SEM
Un home va perdre ahir la 
vida després de patir un 
accident amb el seu tractor 
a l’Urgell. Va ser la família 
qui va avisar als Mossos 
que no havia tornat a casa a 
l’hora de dinar. 

Ciutadilla
CARLA SALAZAR

Un home d’uns 85 anys va morir 

aquest dimecres en quedar atra-

pat amb el seu tractor després 

de bolcar a Ciutadilla (Urgell). 

Segons van explicar fonts del cos 

dels Mossos d’Esquadra, l’avís 

dels fets va ser a les quatre de la 

tarda, quan la família va alertar 

que l’home no havia tornat a di-

nar a casa. 

Després de rebre l’avís de la 

família, les dotacions dels Mos-

sos d’Esquadra, el Servei d’Emer-

gències Mèdiques (SEM) i els 

Bombers de la Generalitat es van 

desplaçar fins a la finca agrícola 
on es trobava fent tasques i van 

trobar l’home sense vida atrapat 

sota del tractor. 

La finca on va passar està si-
tuada a prop de l’LV-234, al punt 

quilomètric 1.
FOTO: SEM/ Imatge d’arxiu de dues ambulàncies del Servei d’Emergències 
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L’alcaldessa 
d’Almacelles 
rep el nou 
president de 
l’entitat ARCA
L’alcaldessa d’Almacelles, Va-

nesa Olivart, va rebre al nou 

president de l’Agrupació Re-

creativa Cultural Almacellenca 
(ARCA), Joan Monfort Plana, 

que va resultar escollit en l’as-

semblea general que l’entitat 
va celebrar el passat 11 d’abril. 

El nou president substitueix a 
un veterà de l’entitat, Miquel 
Querol, que ha estat durant 

18 anys dirigint-la, durant els 

quals s’han efectuat millores. 

L’alcaldessa es va interessar pel 

funcionament de l’ARCA, i pels 

projectes de futur que tenen 

intenció de fer.

Solé visita les 

excavacions 

del monestir 

santjoanista 

d’Alguaire
El delegat Bernat Solé va 

visitar ahir les excavacions 

arqueològiques del mo-

nestir femení santjoanis-

ta d’Alguaire, al penyal de 

la Serra del Convent de la 

localitat, acompanyat per 

l’alcalde, Antoni Perea, i 

regidors i regidores del mu-

nicipi. També hi va assis-

tir el president del Consell 
Comarcal del Segrià, David 
Masot. Aquest fou el més 

important dels monestirs 
femenins catalans de l’or-

de de l’Hospital, construït a 

meitat del segle XIII.

Almacelles està portant a terme 
una campanya de millora dels 

carrers i camins, per millorar els 

clots detectats en els vials més 

transitats, complementant així 

la campanya feta fa unes setma-

nes a vuit dels principals camins 

de municipi. Aquesta tasca l’es-

tan fent 3 operaris de la brigada 

a temps complert, utilitzant dife-

rents mitjans tècnics i vehicles de 

transport, i es fa ara quan queden 

poques setmanes per l’inici de 

la campanya de la fruita i en els 

punts de la xarxa on s’han detec-

tat mes problemes. La inversió 

durant el 2022 arriba gairebé als 

170.000 euros, en la millora de 

la seguretat dels usuaris de totes 

aquestes vies.

Almacelles arregla els carrers 
i camins per millorar-ne els 
clots que s’hi han detectat

FOTO: Jordi Pascual/ Un dels carrers d’Almacelles que es millorarà
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Descobreixen un retrat inèdit de Josèp
Condó
Mossèn Josèp Condó Sambeat, escriptor i sacerdot nascut a la localitat aranesa de Montcorbau
el 1

https://www.segre.com/noticies/cultura/2022/04/28/descobreixen_retrat_inedit_josep_condo_169247_1112.html
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Finançar casos de pederàstia amb fons
públics - Nuria Alabao
Ha hagut de ser la premsa la que posi en evidència la inacció de l'Església catòlica espanyola
davant les acusacions d'abusos sexuals perpetrats pels seus membres durant dècades. De fet,
l'estat espanyol és un dels escassos països occidentals –juntament amb Itàlia– on encara no
s'han fet investigacions exhaustives i processos de reparació de les víctimes. Avui, forçades per
la premsa –El Periódico, l'ARA , El País–, s'han llançat diverses iniciatives que les associacions
de víctimes consideren insuficients. La comissió parlamentària liderada pel Defensor del Poble
n'és una: serà a porta tancada i aparentment sense poder coercitiu per obligar el clergat a
col·laborar. Sembla que el poder de l'Església encara és capaç de subjectar bona part de la
classe política. Ressona en aquest cas, com en altres de recents , el pacte de “no-agressió” amb
el PSOE per poder tirar endavant una legislatura tranquil·la per aquest flanc.

Una investigació de diverses universitats ha denunciat la gravetat de la situació i les seqüeles
que deixen aquests abusos. No hi ha xifres clares, però s'han corroborat almenys 614 casos i
1.264 víctimes –tot i que les estimacions incrementen aquesta xifra almenys en uns quants
milers més–. En altres països, poden pujar a centenars de milers. Tot i que el gruix de les
denúncies sembla concentrat entre els 50 i els 80, alguns d'aquests casos no tenen ni tres anys.

Bona part d'aquests abusos i violacions han passat en escoles, probablement la majoria. Un
exemple significatiu podria ser el dels Maristes, on s'han destapat –segons les dades d'El País–
71 casos en 29 col·legis, d'un total de 54 existents. És a dir, a la majoria dels seus centres es
produïen aquestes agressions i eren dutes a terme per professors que van arrossegar sospites
durant anys. En moltes de les escoles denunciades, un cas habitual era el de professors que
agredien sexualment tota la classe, amb diversos cursos a càrrec seu i que van estar durant
anys en un o més col·legis. Els Maristes no són els únics, hi ha hagut casos als Jesuïtes,
Salesians, etc.

També hi ha hagut casos a la pública, però no han estat massius i institucionalitzats com als
col·legis religiosos

No és massa aventurat considerar aquestes agressions com a "institucionalitzades", no només
per la seva massivitat, sinó perquè quan hi ha hagut denúncies aquests casos s'han ocultat de
manera generalitzada. La resposta habitual ha estat el silenci; com a molt, s'ha mogut el clergue
de col·legi o de regió. L'habitual és que no s'hagin fet investigacions a fons i molt menys de
forma pública. L'objectiu: preservar tant sí com no la imatge de l'Església per sobre dels drets de
les víctimes –moltes arrosseguen seqüeles i problemes de salut mental greus–. La caritat
cristiana ha estat aquí un precepte buit.

La secularització de la societat i l'ensenyament, que va ser part del programa més progressista
de la II República, es va truncar a causa del cop d'estat. Franco va deixar en mans de l'Església
l'educació de les elits mentre la pública s'encarregava de la resta. La democràcia hauria d'haver
capgirat del tot aquesta situació. Malgrat això, un pilar fonamental dels acords subscrits entre
Espanya i la Santa Seu durant la Transició va incloure preservar el finançament públic de les
escoles religioses. Així neix la concertada, una veritable excepció a Europa –només té un
sistema semblant Bèlgica–. La llei que la va emparar és del 1985, d'un govern del PSOE, per

https://www.ara.cat/opinio/financar-casos-pederastia-fons-publics-nuria-alabao_129_4352803.html
https://www.ara.cat/societat/abusos-mossen-tomas-comencar-siurana_1_2682300.html
https://www.ara.cat/opinio/pau-als-poderosos-bona-voluntat_129_4262422.html
https://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2021/06/061.html


cert. Avui el gruix de la concertada segueix en mans de l'Església, que s'emporta la majoria del
negoci, a canvi de molt poques exigències per part de l'Estat.

Si els col·legis religiosos finançats per l'Estat són una herència del franquisme, el poder de
l'Església també. Amb aquest llegat enverinat d'escoles religioses va arribar fins a la democràcia
l'obscurantisme en la seva gestió, que, com hem vist, és capaç d'encobrir els abusos
generalitzats a costa de les víctimes. També hi ha hagut casos a la pública , però en qualsevol
cas, no han estat massius i institucionalitzats com als col·legis religiosos. Però, sobretot, és molt
difícil, per l'estructura de la pública, que es puguin amagar les denúncies de manera sistemàtica.
Per tant, és inevitable que ens preguntem si potser hem estat finançant amb fons públics escoles
on s'han encobert casos d'agressions i violacions a menors de manera reiterada. I si
continuarem tolerant la impunitat d'aquests abusadors encara que vesteixin sotana.

Nuria Alabao és periodista i antropòloga

https://www.ara.cat/esports/vint-anys-d-abusos-d-exentrenador-barca-escola-barcelona_130_4208490.html
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Massot, la pedra i el jonc
Francesc-Marc Álvaro

A alguns polítics els encanta
fer-se un tuit a sobre. És la
sevamanerademarcar ter-
ritori, tan semblanta ladels
gossos. Diuen el que els

convé, és l’avantatge de declarar tot sol.
Aquestésunverbqueelsperiodistesuti-
litzàvemquanelspolíticsdonaven laca-
ra, disposats a asseure’s davant d’algú
suposadament entrenat per preguntar i
repreguntar a fi d’obtenir, amés d’un ti-
tular, elméssemblanta laveritat.D’aquí
el recursdel plasmaodel comunicatper
expressar-se controladament, sense in-
termediaris, tal com comentaven els
col·leguesGemaRobles, Arcadi Espada,
IñakiGaray oMartaGarcíaAller aques-
ta setmana a CaixaForum, durant una
tertúlia que va succeir la projecció de la
pel·lículaLo que queda escrito, produïda
per la consultoraLLYC. “El periodisme
éselfetgeoelronyó,hadefiltrarlainfor-
mació”, va afirmar Espada, autor de La
verdad(Península),onqüestionalafrase
que encara es repeteix a les facultats de
Ciènciesde la Informaciócomabenvin-
guda: “Laveritatnoexisteix”,una forma
magistral d’espantar vocacions de fu-

turscomunicadors i, enelmillordelsca-
sos, encoratjar-los a estudiarFilosofia.
Twitter, la xarxa social que acaba de

comprar Elon Musk, un guru de l’em-
prenedoria amb passat de lladre dema-
ragdes (robades al seu propi pare), fa
temps que va deixar de ser la pretesa
àgora virtual i ha convertit el consumde

carboni informatiuenunentreteniment
global. N’hi ha que anuncien que pretén
netejar-la de bots i desenvolupar algo-
ritmesobertsquereforcin la sensacióde
transparènciaen la interacció,peròd’al-
tres, com Jeff Bezos, no ho veuen tan
clar i –a copde tuit, no cal dir-ho–apun-
tena l’oberturad’un immensmercat a la
Xina, on la xarxa social, igual comFace-
book, Instagram o YouTube, està blo-
quejada.
Mentrestant,Muskcelebra la llibertat

d’expressióqueel seunounegocigaran-
teix als usuaris, però cal recordar-li les
paraules de l’experta en tecnologia Shi-
ra Ovide a The New York Times: “Twit-
ter ha estat arrossegat als pantans dels
traficants de la desinformació, de l’abús
governamental de les xarxes socials per
incitar a la violència ètnica i de les ame-
naces de funcionaris electes d’empreso-
nar empleats per tuits que no els havien
agradat”. Sí, Orwell es va equivocar, no
és elGranGermàni laPolicia del Pensa-
ment els queensvigilen i corrompen, si-
nó els falsificadors de la veritat. Perquè
el quepassa aTwitter té benpoc a veure
ambelmón real.c

Musk i la xarxa
sense fetge

Joana Bonet

EL
RUM-RUM

Preguntar
ésd’antics

Joaquín Luna

N o tinc per costum
parlar d’actes en què
participo –ni tan sols
quan un col·legi pro-
fessional català el

boicoteja per lameva participació,
sense un euro a canvi–: prou ego ja
té un.
Dimarts, després d’un col·loqui,

un conegut professor universitari
em va comentar:
–Ni els alumnes pregunten a les

classes.
Vaig cauredel burro i encara do-

novoltes a la frase, d’aparençame-
nor. Però avui m’he dit que té la
seva substància i és digna de co-
mentari amb finalitats ulteriors.
A fi de no elevar la columna,

parlem de lligar, quinta essència
de les lleis del mercat. Què fa la
gent ara quan coneix una persona
que l’atreu? Escriure-li una carta
cursi? Demanar-li foc? Acostar-se
al toro? Googleja i en tres minuts
s’ha fet una composició activa de
lloc sobre un subjecte passiu de
manera que ja no necessita pre-
guntar a quina escola va estudiar

–un clàssic per calibrar si el ma-
meluc és de bona família–, on tre-
balla –viatjarem a Calatayud pa-
gant a mitges?– o si té nòvio i és
marí mercant.
Amb tanta informació volant, ni

el nen més plom no preguntaria a
un senyor calb com li va la vida
sense cabells –diuen que els calbs
són grans amants– perquè per a
això hi ha les xarxes socials, que
maten la curiositat i la satisfan.
Per què tenim més respostes

que preguntes? Deu ser per man-
dra intel·lectual o ves a saber, la
veritat és que es pregunta poc i
quan es pregunta és a tall de coar-
tada, a fi de poder deixar anar les
respostes que tenim i de les quals
estem tan ufans.
Preguntar és cosa de nòvios an-

tics, inspectors d’Hisenda i alum-
nes despistats, i fins i tot els perio-
distes comentem més que no pas
preguntem a les conferències de
premsa, com si obrir un signe d’in-
terrogació i limitar-se a tancar-lo
fos un demèrit.
Que els universitaris no facin

preguntes i els aspirants a un idil·li
tampoc és un signe dels temps i
davant els signes dels temps no-
més cal seguir el corrent omarxar.
O pontifiques o et pontifiquen. I
així no hi hamisteris. Ja no es bus-
ca, es troba.
Sempre ens quedarà el gran Pe-

rales, un savi: ¿Y cómo es él?c

O pontifiques o
et pontifiquen:

ni els universitaris
pregunten a classe...

D imarts, durant el funeral a
Montserrat del pare Josep
Massot i Muntaner, es va
recordar que una de les di-
vises d’aquest gran in-

tel·lectualvaser “fortiter in re, suaviter in
modo”.Certament, l’eminent filòleg, his-
toriador i editor era un home de formes
amables i cordials amb les
quals assolia els seus objec-
tius,marcats per la claredat,
la voluntat, el rigor i una te-
nacitat envejable, blindada
contra tota mena de dificul-
tatsiobstacles.Defet,aquest
lema escau perfectament a
algú que era com l’encarna-
ció de la pedra i el jonc, dos
elements de la natura molt
especials. Massot era la pe-
dra que va polint altres pe-
dres, i erael joncquesembla
a punt de trencar-se però és
flexible i fort.Per tirarenda-
vant tot el que depenia del
seu criteri i de la seva gestió,
aquesthomedefe ide lletres
mallorquí va actuar com a
pedraicomajonc.Lescultu-
res –grans o petites– neces-
siten persones d’aquesta
menaper fer-se robustes.
AMassot no li passava res

per alt, et podia sorprendre
amb lacorrecciód’unadadaque sembla-
va secundària però noho era.Minuciós i
exigent, cap detall quedava fora del seu
radar. Gràcies a les reunions del consell
de redacció de la revista Serra d’Or, vaig
podergaudirde la intel·ligència idel sen-
tit de l’humor –finíssim– del pare Mas-
sot,queamollavasempre,ambelegància,
les paraules adequades per centrar un
debat o explicarunassumptequeeradel
seu interès. Els seus silencis, acompa-

nyats ambaquell somriuredecuriositat i
discreció impertorbable, enspreparaven
per a la frase que, més d’una vegada, ens
podiadeixar forade joc.
Fins a l’últim moment, va prestar

atenció al dia a dia bulliciós, ambmirada
llarga,mentoberta iunagrangenerositat
ambtotselsquevamtenir la sortenorme
de poder col·laborar-hi. No sé com s’ho
feia, però estava al corrent de la vida
cultural en totes les seves expressions,
des d’un autor conegut només per mi-
nories fins al darrer fenomen de la cul-
tura de masses; diuen que dormia poc,
això li permetia esgarrapar hores per a
l’estudi. Tenia al cap tota la tradició cul-
turaliperaixòpodiacomprendreelvalor
d’allò que és nou o es pretén original.

Malgrat el temps que va passar als ar-
xius, no podem parlar de Massot com
d’un intel·lectual tancat en una torre
d’ivori,hemdepensarenunsavique feia
activisme cultural d’alt nivell. El seu
compromísambelpaísel vaconvertir en
una referència del darrermig segle cata-
là, com a responsable de l’editorial més
antigad’Europa i comadirectorde la re-
vistaSerrad’Or ialtrescapçaleres.Peròel
seuva serunactivismecultural sense so-

roll, senseprotagonismesexagerats, sen-
seescarafalls.Benllunydelasobreactua-
ciótípicadelnostrepresent,Massotesta-
vamésenderiat a fer (i ajudara fer)quea
mostrar el que havia fet. Per cert, són
molteslespersonesquepodendonartes-
timonidecomel suportdeMassot va ser
important en les seves respectives carre-
res com a escriptors, historiadors, artis-
tes, etcètera. Repartir joc i apostar sense
paternalismes per les noves generacions
també formavapartdel seu talent.
Ara que hi ha tants debats (un pèl es-

pasmòdics) sobre el futur de la llengua
catalana, la suposadadecadènciadeBar-
celona, el desinterès de la classe política
per la cultura o les complexes relacions
institucionals entre el Principat, Valèn-

cia i les Balears, no serà so-
brerremarcarqueMassotva
treballarsempreambunavi-
sió àmplia de la cultura i la
llengua que compartim ca-
talans, valencians i mallor-
quins, amb una normalitat
exemplar. I ho va fer des de
Montserrat idesdeBarcelo-
na, sempre amb els ulls
posats a Europa. M’agrada
consignar això, justament
quan celebrem els cent anys
del naixement de Joan Fus-
ter,unaltre referent senseel
qual no podem fer el relat
d’una societat que, a em-
pentes i rodolons, passa de
les coordenades de la resis-
tència a les coordenades
desconcertants del món
global.
És magnífic que Netflix,

HBO i Disney ofereixin les
seves pel·lícules en català,
comhoéstambéqueRosalía

canti en la llengua de Ramon Llull, com
hoésqueLondresdediquiunasetmanaa
les lletres catalanes, com ho és que la
pel·lícula Alcarràs arribi a les pantalles
de mig món. Però tinguem present que
totes aquestes coses existeixen perquè,
abans i sense esperar ni la fama ni la ri-
quesa, persones com Josep Massot i
Muntaner –imagineu-lo jove i esperan-
çat durant els difícils anys seixanta– van
desbrossarel camí.c

XAVIER CERVERA

Lluny de la sobreactuació,
estava més enderiat a fer

(i ajudar a fer) que a
mostrar el que havia fet
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El Papa demana tractar millor les sogres
alhora que els reclama no criticar tant |
NacióDigital
El

Papa Francesc

ha protagonitzat una nova escena aquest dimecres durant l'audiència general celebrada a la
plaça de Sant Pere, al Vaticà. De fet, el cap de l'Església ha demanat

que es tracti millor les sogres

i, alhora, a elles les ha

instat a no criticar tant

. "Aneu amb compte amb les vostres llengües.

És un dels pecats de les sogres, la llengua

", ha dit el Pontífex.

Francesc ha celebrat l'audiència a la plaça del Vaticà davant de milers de fidels a qui ha saludat
des del "Papamòbil", ja que els seus problemes de genoll li impedeixen caminar correctament.
Durant l'audiència, el Pontífex ha assenyalat que existeixen "llocs comuns sobre vincles de
parentesc creats pel matrimoni, sobretot entre

sogra i nora

" i

ha demanat superar "els prejudicis més comuns". 

"Avui en dia la sogra és un personatge mític, no dic que pensem que són el diable, però sempre
es diu que són dolentes. Són la mare del teu marit, de la teva dona", ha recordat el Papa
Francesc. "Són també mares, són ja grans i una de les coses més boniques per a les àvies és
veure als seus nets", ha dit el Pontífex, i ha afegit que "

almenys fes-les felices, deixa que portin la seva vellesa amb felicitat

". Així, el cap de l'Església ha insistit en la

importància

d'una "

aliança

" entre

https://www.naciodigital.cat/noticia/233620/papa-demana-tractar-millor-sogres-alhora-reclama-no-criticar-tant


generacions

.
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Muere Carlos Amigo Vallejo, el arzobispo
emérito de Sevilla
El cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla y nacido en Medina de Rioseco
(Valladolid), ha fallecido esta mañana en Guadalajara a los 87 años, después de haber sido
intervenido quirúrgicamente en los pulmones el pasado lunes, según ha informado este
miércoles la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El cardenal se había sometido anteriormente a una operación de cadera, tras una caída sufrida
en la misa que se celebró en la madrileña Catedral de la Almudena en conmemoración del XXV
aniversario de la ordenación del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid.

Amigo ha fallecido este miércoles en el Hospital Universitario de Guadalajara, donde
permanecía ingresado tras la operación a la que fue sometido el pasado lunes.

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, se había desplazado esta mañana hasta
Guadalajara para visitarle.

Carlos Amigo fue nombrado arzobispo de Sevilla en 1982 y desde 2009 era arzobispo emérito
de esta ciudad.

Su nombramiento trajo un aire 'renovador' en el seno de la Iglesia,
apostando por la igualdad en hermandades y cofradías

Nacido en Medina de Rioseco (Valladolid), el 23 de agosto de 1934, comenzó los estudios de
Medicina en la Facultad de Valladolid, pero pronto los abandonó para ingresar en el noviciado
de la Orden de Hermanos Menores franciscanos.

Tras ordenarse sacerdote, estudió Filosofía en Roma y, una vez destinado a Madrid, compaginó
los estudios de Psicología en la Universidad central con el profesorado en centros de educación
especial.

En 1970 fue nombrado provincial de la Provincia Franciscana de Santiago y en 1973 arzobispo
de Tánger.

En febrero de 1976, en Trípoli (Libia), Amigo participó como miembro de la delegación de la
Santa Sede en el Seminario de diálogo Islamo-Cristiano, patrocinado por el Secretariado
Pontificio para los no cristianos y la República Árabe de Libia.

Un año más tarde asistió al Sínodo de los Obispos como delegado de los obispos de la
Conferencia Episcopal del Norte de África.

En octubre de 1983 participó en el Sínodo de los Obispos como miembro designado por el Papa
y en 1984 fue nombrado presidente de la Comisión Episcopal para el V Centenario de la
Evangelización de América.

Era miembro de las Academias de Buenas Letras, Medicina y Bellas Artes de Sevilla y participó
en numerosos congresos y semanas de estudio. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20220427/8225838/fallece-87-anos-cardenal-carlos-amigo-arzobispo-emerito-sevilla.html
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El cardenal Carlos Amigo, durante una entrevista a LA RAZÓN

cada vez que entonaba una homi-
lía o se lanzaba con una conferen-
cia que, en boca de otro anestesia-
ría al personal y que en sus manos 
se convertía en un impulso evan-
gelizador en tiempos de sequía 
secularizadora. Sentaba cátedra 
solo por la musicalidad de una voz 
tan rotunda como su planta. Pero 
sin amedrentar, porque sabía del 
poder del bisbiseo y detenerse en 
la sílaba en la que tocaba recrear-
se. No por  engolamiento perso-
nal, sino para poner la atención 
del otro en el Otro. Porque Don 
Carlos no se buscaba, simplemen-
te se sabía mediador de un Jesús 
de Nazaret que logró colar lo mis-
mo en despachos de alcaldes que 
en sacristías nostálgicas que re-
mozó. Orador como pocos. Predi-
cador como nadie entre los ecle-
siásticos. Y también mediador. 
Nunca se utilizó la calle de en me-
dio para evitar el confl icto, pero 
sabía decir lo que había que decir 
sin generar un tsunami, lo mismo 
se sentara frente al político anti-
clerical de turno, que ante un car-
denal que cuestionara a los misio-
neros o a los religiosos, de los que 
fue guardaespaldas en la Confe-
rencia Episcopal.

El birrete cardenalicio se lo ganó 
a pulso de la mano de Juan Pablo 
II. Y si sonó en su primer cónclave 
como papable, en el segundo fue 
algo más que un prescriptor de 
Jorge Mario Bergoglio. Porque 
Don Carlos sentaba cátedra sin 
buscarlo. Nunca lo confesó abier-
tamente, pero votó por su amigo 
argentino, ese con el que había 
trabajado codo con codo en no 
pocas comisiones vaticanas del 
continente latinoamericano. 

Nunca uso el báculo y la mitra 
por decreto. No le hizo falta, por-
que su autoridad desde el ejemplo 
resultaba lo sufi cientemente con-
vincente como para que hoy se le 
llore, lo mismo en una cárcel que 
en la hermandad de Los Negritos. 
Lo mismo se siente su pérdida en 
la revista «Vida Nueva» que el ros-
tro entristecido del hermano Pa-
blo. Lo mismo se le reza en el con-
vento de sor Ángela de la Cruz que 
en la Plenaria de los obispos, que 
saben del vacío que deja ese Ami-
go que se va.   

EUROPA PRESS

Carlos Amigo: 
adiós al fraile 
que conquistó 
a Sevilla
►El cardenal 
franciscano falleció 
ayer a los 87 años 
tras complicarse 
una operación en el 
pulmón izquierdo

José Beltrán. MADRID

Don Carlos se presentó ayer sin 
galones en la solapa ante San Pe-
dro. No por falta de méritos. No 
tenía previsto subir ni tan pronto 
ni tan rápido. Desolación a ras de 
suelo por la despedida casi ines-
perada del cardenal de Sevilla, sin 
emérito, porque nunca le jubila-
ron en una ciudad que no solo le 
adoptó, sino que le incardinó a 
fuego. Se lo ganó a pulso. Por hacer 
de la corona social el paso más 
importante de los que procesio-
nan por las calles de la capital his-
palense. Por poner el día el cepillo 
de la Iglesia, a golpe de transpa-
rencia y desprendiéndose del Pa-
lacio de San Telmo, por el que 
tanto suspiraban algunos, deci-
sión que hoy aplauden. Fue el ar-
zobispo que logró que se tratara 
de igual a igual a las cofrades. Pero, 
sobre todo, fue el pastor de su pue-
blo durante tres décadas. Y un 
paisano de Medina de Rioseco 
que supo llevar sus raíces recias 
castellanas allá por donde se le 
reclamara. Como él mismo asu-
mía, siendo un fraile revestido de 
cardenal. 

Pero se queda corto quien cir-
cunscribe sus elegios al Guadal-
quivir. Ya venía aprendido de Tán-
ger, donde este franciscano 
desembarcó bajo las órdenes de 
Pablo VI. Allí fue algo más que un 
fontanero para purifi car las mal-
trechas aguas de la relación con el 
Magreb. Sin ser nuncio, abanderó 
lo que hoy recoge la encíclica pa-
pal «Fratelli tutti», esa fraternidad 
universal que busca puentes en 
aras de una estabilidad tanto ecle-
sial como institucional.

Pero, el cardenal Amigo fue so-
bre todo un hombre de palabra. Y 
de la Palabra. El eco que generaba 
en cualquier auditorio o catedral 

Valladolid, pero pronto los abandonó para 
ingresar en el noviciado de la Orden de 
Hermanos Menores franciscanos. En 1970 fue 
nombrado provincial de la provincia francisca-
na de Santiago y en 1973 arzobispo de Tánger. 
Fue nombrado arzobispo de Sevilla en 1982 y 
desde 2009 es arzobispo emérito de esta 
ciudad. El 28 de septiembre de 2003 fue 
creado cardenal por san Juan Pablo II. Tanto en 
Andalucía como en Castilla y León están de 
luto por un hombre al que han defi nido como 
«un humanista modernizador».

La despedida de un «humanista 
modernizador» púrpura

►Carlos Amigo falleció ayer en Guadalajara a 
los 87 años, después de haber sido intervenido 
quirúrgicamente en los pulmones el pasado 
lunes. Hace unas semanas se había sometido 
anteriormente a una operación de cadera, tras 
una caída sufrida en la misa que se celebró en 
la madrileña Catedral de la Almudena en 
conmemoración del XXV aniversario de la 
ordenación del cardenal Carlos Osoro, arzobis-
po de Madrid. Nacido en Medina de Rioseco 
(Valladolid), el 23 de agosto de 1934, comenzó 
los estudios de Medicina en la Facultad de 

El perfi l
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El cardenal y arzobispo emérito
de Sevilla Carlos Amigo Vallejo
falleció ayer a los 87 años a cau-
sa de una insuficiencia cardiaca
en el Hospital Universitario de
Guadalajara tras ser operado el
lunes por un encharcamiento
en su pulmón izquierdo. El esta-
do de salud del cardenal había
empeorado los últimos meses,
tras sufrir una caída el pasado
22 de febrero en la catedral ma-
drileña de La Almudena y fractu-
rarse la cadera, por la que tam-
bién tuvo que ser intervenido. El
franciscano mantuvo siempre
un discurso alejado del ala más
conservadora de la Iglesia.

“Don Carlos Amigo ha com-
pletado su peregrinación en la
tierra. Descanse en paz el siervo
fiel que ha entregado su vida a
Dios y a los hermanos. Nuestra
Señora de los Reyes y San Fran-
cisco te reciban. Gracias por tu
palabra y por tu ejemplo”, comu-
nicó en Twitter el actual arzobis-
po de Sevilla, José Ángel Saiz,
que se encontraba junto con el
emérito desde primera hora de
la mañana. El cardenal Juan Jo-
sé Omella, presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española
(CEE), lamentó en un vídeo col-
gado en la misma red social la
muerte del arzobispo emérito,
en el que destacó su entrega a la
Iglesia sevillana, donde pasó la
mayor parte de su vida episco-
pal, y su carácter conciliador,
destacando su primer destino
como obispo, Tánger (África).
“Allí potenció el diálogo entre
cristianos y musulmanes con el
respaldo de la Santa Sede”, pun-
tualizó. Omella se encuentra
reunido con el resto de los prela-
dos españoles en Madrid en su

primera asamblea plenaria
anual, en la que abordarán, en-
tre otras cosas, la cuestión de
los abusos sexuales en la Iglesia.
Un problema en el que los obis-
pos están divididos sobre la for-
ma de afrontarlos.

Numerosas distinciones

El purpurado franciscano, aleja-
do del discurso duro del carde-
nal conservador Antonio María
Rouco Valera, expresidente de
la CEE, dirigió la archidiócesis
sevillana entre 1982 y 2009, pe-
riodo en el que el papa Juan Pa-
blo II visitó la capital andaluza
en dos ocasiones, la primera en
1982 con motivo de la beatifica-
ción de sor Ángela de la Cruz y,
la segunda, en junio de 1983 pa-
ra clausurar el XLV Congreso Eu-
carístico Internacional. Durante
su mandato, Amigo fue conoci-
do por impulsar los trabajos pas-
torales en los barrios sevillanos
y, especialmente, por firmar una
pastoral en 2001 en la que impul-
saba la entrada de las mujeres
como hermanas nazarenas en
las cofradías hispalenses.

También firmó un convenio
con la Junta de Andalucía para
ceder el palacio de San Telmo
para que fuese la sede de la pre-
sidencia autonómica. Una opera-
ción política considerada de pri-
mer nivel, ya que el Vaticano tu-
vo que dar el visto bueno. Nom-
brado cardenal en 2003, fue elec-
tor en los dos últimos cónclaves:
el que acabó con la elección de
Benedicto XVI y el que designó a
Francisco. También ofició en
1995 la boda real de la infanta
Elena y Jaime de Marichalar.

Amigo contaba con numero-
sas distinciones ajenas al mundo
eclesiástico. En el 2000 fue nom-

brado hijo predilecto de Andalu-
cía, mismo año en el que recibió
lamedalla en grado de plata de la
República de Panamá. En 2007
fuenombradohijo adoptivo de Se-
villa por el alcalde socialista Alfre-
do Sánchez Monteseirín. En
2010, siendo AlfredoPérez Rubal-
caba ministro del Interior, el Go-
bierno le entregó la medalla de
plata al Mérito Social Penitencia-
rio como reconocimiento a sus
trabajos pastorales en el ámbito
carcelario. También era miem-
bro de la Real Academia deMedi-
cina, de las Buenas Letras y de
las Bellas Artes de Sevilla. Ade-
más, participó como vocal de la
ComisiónNacional para el V Cen-
tenario y como miembro del Co-
mité de Expertos de la Exposi-
ción Universal de 1992. Una de
las calles que flanquea al palacio
arzobispal (entre la Giralda y la
calle Alemanes) fue bautizada
con su nombre en 2019.

El arzobispo emérito nació
en la localidad vallisoletana de
Medina de Rioseco en 1934. Pri-
mo hermano del psiquiatra
Juan Antonio Vallejo-Nágera y
sobrino del militar Antonio Va-
llejo-Nájera (conocido como el
Mengele español por sus teorías
filonazis), comenzó la carrera
de Medicina en Valladolid, pero
la abandonó pronto para ingre-
sar en la orden franciscana. Es-
tudio Filosofía en Roma, tras
ser ordenado sacerdote en
1960, y ya destinado en Madrid
compaginó los estudios de Psico-
logía en la capital con la docen-
cia en centros de educación es-
pecial. En 1970 fue nombrado
superior de la provincia francis-
cana de Santiago y en 1973 arzo-
bispo de Tánger. El 22 de mayo
de 1982, Juan Pablo II lo nom-
bró arzobispo de Sevilla en susti-
tución del cardenal José María
Bueno.

E
s tan gracioso odiar a las suegras
que en Navidad los pitos del cotillón
son llamados a matarlas. La sanse-

vieria, una planta larga, retorcida y afilada,
se conoce como “lengua de suegra” por ra-
zones que cualquiera sabe, hasta el Papa.

El Pontífice sorprendió ayer en su au-
diencia en la plaza de San Pablo. “A voso-
tras, suegras, os digo: tened cuidado con
vuestras lenguas. Es uno de los pecados de
las suegras, la lengua”. Existen, dijo, “luga-
res comunes sobre vínculos de parentela
creados por el matrimonio, sobre todo en-
tre suegra y nuera”. Y pidió superar “los
prejuicios más comunes”, justo antes de
reforzarlos ante miles de personas.

“Hoy la suegra es un personaje mítico,

(...) se dice que son malas. Pero son la ma-
dre de tumarido, de tumujer. Son yamayo-
res y [...] es cierto que a veces son un poco
especiales, pero han dado todo. Al menos
hazlas felices y si tienen cualquier defecto,
que se corrijan”. ¿Que se corrijan? Cómo
se nota que él no tiene suegra.

Desde niñas, las futuras nueras y sue-
gras nos hemos criado entre bromas pare-
cidas. Temiendo que, si nos emparejamos
y tenemos hijos, pasaremos dos exámenes
vitales, dos peleas de gatas existenciales:
para la primera nunca seremos suficiente,
la segunda nos robará el amor de nuestros
hijos. Si alguienquiere objetar que los hom-
bres también tienen lo suyo… Todos recor-
damos a Robert de Niro haciéndoselas pa-

sar canutas a Ben Stiller, pero el “mito” al
que ha hecho referencia el Papa no es com-
parable, basta con buscar en Google “sue-
gro” y “suegra” para ver los millones más
de referencias sobre ellas.

El libro Representación de la suegra en
literatura, cine, teatro y televisión (publica-
do en inglés por Lexington Books en 2018)
deconstruye la figura desde la Roma clási-
ca hasta la televisión contemporánea. Au-
ba Llompart Pons, doctora en Filología In-
glesa de laUniversitat Autònoma deBarce-
lona, es coautora (con Lydia Brugué) del
capítulo centrado en los cuentos de hadas
de Perrault, los hermanos Grimm o Giam-
battista Basile basados en la tradición oral
y su translación al cine. ¿Cómo quedan las

suegras? “Muy mal paradas”, explica por
teléfono, “se las representa comomanipula-
doras, un obstáculo para sus nueras y una
amenaza para la autoridad patriarcal de
sus hijos”. La suegra “cuestiona al patriar-
cado porque busca poder en la familia”.

Leo con sorpresa en la tesis doctoral El
romancero tradicional y las relaciones de pa-
rentesco: la suegra malvada, de Ignacio Ce-
ballos, que la canción aquella de “Carras-
cal, carrascal, qué bonita serenata” daba la
lata con los versos: “Cuando se muera mi
suegra, que la entierren boca abajo, por-
que si quiere salir que se meta más abajo”.

¿Se traslada esto a la vida real? Las en-
cuestas son escasas y con universos reduci-
dos de unos cientos de personas, pero las
pocas que hay dicen que la mayoría de las
mujeres se llevan bien con sus familias polí-
ticas, mientras que ellos son más reacios a
pasar los domingos con su contraparte,
también que los cuñados y cuñadas son
más odiosos que las suegras. ¿Quizás ha
sustituido el “cuñao” al malo de la familia?

Muere el cardenal
Carlos Amigo,
arzobispo emérito
de Sevilla
Impulsó la entrada de las mujeres como
nazarenas en las cofradías hispalenses

ANÁLISIS / PATRICIA GOSÁLVEZ

La lengua del Papa y las suegras

El arzobispo Carlos Amigo oficiaba la misa de Pentecostés en el Real de El Rocío (Huelva), en 2009. / J. PÉREZ (EFE)

JULIO NÚÑEZ, Madrid

El purpurado dirigió
la archidiócesis de
la capital andaluza
entre 1982 y 2009

Fue elector en
los cónclaves que
eligieron a Benedicto
XVI y a Francisco
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GENT

Tarragona
Francisca de la Torre Do-
mínguez. Ha mort a 84 anys. 
El seu funeral serà avui a les 
11.30 h. a la parròquia de Sant 
Salvador.
Josep Maria Roig Carde-
lla. Ha mort a 93 anys. El seu 
funeral serà avui a les 16 h. al 
Tanatori.
Maria Loreto Alemany Do-
mènech. Ha mort a 94 anys. 
El seu funeral serà demà a les 
11.30 h. a la parròquia de Sant 
Francesc d’Assís.
Reus
Josepa Rull Vallbona. Ha 
mort a 96 anys. El seu funeral 
serà avui a les 11 h. a la parrò-
quia de Sant Francesc.
Albert Arnau Torres. Ha 
mort a 52 anys. El seu funeral 
serà avui a les 9 h. al Tanatori.

DEFUNCIONS

Esqueles
al Diari Més

Tel. 977 21 11 54
Fax 977 23 68 83

ACN

Un home que passejava amb un 
detector de metalls es va tro-
bar un projectil de 45 quilos de 
l’època de la Guerra Civil. La 
troballa va tenir lloc al Pinell de 
Brai, a la Terra Alta, el passat 16 
d’abril. L’home passejava per la 
zona, en un paratge proper al 

camí de l’ermita de Santa Maria 
de Magdalena, quan va detectar 
un objecte que, pel seu aspecte, 
semblava un projectil d’artilleria. 
Acte seguit, s’hi van desplaçar 
agents de la Guàrdia Civil i els 
especialistes TEDAX van confir-
mar que es tractava d’un projectil 
explosiu amb un calibre de 155 

mm. El projectil va ser, amb mol-
ta probabilitat, llançat durant la 
batalla de l’Ebre, sense arribar a 
explotar. Aquesta peça d’artille-
ria tenia un pes total de 45 quilos 
i conservava la seva espoleta, 
la qual cosa el feia encara més 
perillós. L’espoleta és l’element 
que inicia la càrrega explosiva en 

rebre, generalment, un impacte. 
Aquesta peça d’artilleria va ser 
probablement llançada durant 
la Batalla de l’Ebre i, per motius 
que es desconeixen, en impactar 
contra el terra, no es va activar.
Com que a la zona de la troballa 
hi havia molta massa forestal i no 
reunia les condicions òptimes de 

seguretat per a la seva detonació, 
es va procedir a la retirada i des-
trucció en una pedrera propera. 

Des del 1985 els Tedax de la 
Guàrdia Civil a Tarragona ha des-
truït 2.113 artefactes explosius 
procedents de la Guerra Civil, 
602 dels quals s’han recuperat a 
la comarca de la Terra Alta. Se-
gons la Guàrdia Civil, és freqüent 
que els veïns que viuen a prop de 
les zones on es van lliurar bata-
lles trobin restes d’armes, muni-
cions i magranes. De fet, durant 
aquell mateix cap de setmana 
l’equip TEDAX va haver de inter-
venir novament a Gandesa des-
prés de la troballa d’una magrana 
de morter. 

MEMÒRIA HISTÒRICA

Localitzen un projectil de 45 quilos 
de la Guerra Civil al Pinell de Brai
Els Tedax de la Guàrdia Civil a Tarragona han destruït 2.113 artefactes explosius des del 1985

EFE

El cardenal Carlos Amigo, arque-
bisbe emèrit de Sevilla, va morir 
ahir a l’Hospital Universitari de 
Guadalajara als 87 anys, després 
d’haver estat intervingut quirúr-
gicament als pulmons aquest 
dilluns, segons va informar ahir 
la Conferència Episcopal Espa-

nyola. El cardenal Amigo va ser 
nomenat arquebisbe de Sevilla 
l’any 1982 i des del 2009 n’era 
l’arquebisbe emèrit. 

Nascut a Medina de Riose-
co (Valladolid), el 23 d’agost de 
1934, va començar els estudis 
de Medicina a la Facultat de Va-
lladolid, però aviat els va aban-

donar per ingressar al noviciat 
de l’Ordre de Germans Menors 
franciscans. Després de rebre 
l’ordenació de prevere, el carde-
nal Amigo va estudiar Filosofia 
a Roma i, un cop destinat a Ma-
drid, va compaginar els estudis 
de Psicologia a la Universitat 
central amb el professorat a cen-

tres d’educació especial. El 1970 
va ser nomenat provincial de la 
Província Franciscana de San-
tiago i el 1973 arquebisbe de Tàn-
ger. El febrer de 1976, a Trípoli 
(Líbia), Amigo va participar com 
a membre de la delegació de la 
Santa Seu al Seminari de diàleg 
entre l’Islam i el Cristianisme. 

L’octubre de 1983 va participar al 
Sínode dels Bisbes com a mem-
bre designat pel Papa i l’any 1984 
va ser nomenat president de 
la Comissió Episcopal per al V 
Centenari de l’Evangelització 
d’Amèrica.

Mor el cardenal Carlos Amigo, arquebisbe 
emèrit de Sevilla, als 87 anys

OBITUARI

Va morir ahir a l’Hospital Universitari de Guadalajara després de ser intervingut als pulmons 
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