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Salut rectifica: un nen amb una malaltia
minoritària continuarà a l’escola ordinària
BarcelonaL’Aleix té una malaltia minoritària que només afecta una desena de criatures a
Espanya, la miopatia miotubular, i el departament de Salut havia comunicat a la seva família que
el curs que ve no podria continuar a l’escola ordinària, on actualment fa P3. Després que l’ARA i
altres mitjans expliquessin que Salut tancava les portes de l’escola ordinària a l’Aleix , la
conselleria ha rectificat. Segons ha explicat Efe i ha confirmat l’ARA, "després d’avaluar
diverses opcions disponibles" Salut posarà els recursos sanitaris necessaris perquè el nen no
hagi de marxar de l’escola Claret de Barcelona.

Fonts del departament han assegurat que hi haurà "un recurs doble ofert per l’atenció primària
de l’Institut Català de la Salut i per l’Hospital Sant Joan de Déu". Amb aquest doble recurs, Salut
ha argumentat que l’atenció sanitària tindrà "totes les garanties per al nen i per a les
professionals que l’atenen". En declaracions a Efe, la mare de l’Aleix, Alba Jardiel, s’ha mostrat
"satisfeta" amb la rectificació, però ha demanat que el recurs sigui "estable i sostingut en el
temps" i es mantingui "al llarg de tota l’etapa educativa". Jardiel vol el "compromís per escrit" per
"evitar eventualitats del futur" que puguin suposar l’eliminació del recurs.

L’Aleix té dret a assistir a l’escola ordinària, segons el decret de l’escola inclusiva del 2017, però
Salut, l’Hospital Sant Joan de Déu i el Consorci d’Educació de Barcelona havien dit a la família
que el curs vinent no posarien les dues infermeres que el nen tenia fins ara a l'aula i que feien
torns per atendre’l quan calia. Jardiel va defensar que el seu fill havia seguit bé les classes en
l'aspecte cognitiu i que està molt motivat i integrat al centre. El Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Barcelona (COIB) també va deixar clar que el nen "té tot el dret a assistir a una
escola ordinària i a rebre cures especialitzades per part d'una infermera".

El decret del 2017 estableix que les escoles i els instituts incorporin especialistes d’orientació
educativa, hores d’atenció a la diversitat o fisioterapeutes per poder escolaritzar els alumnes que
tenen el que abans es coneixien com a necessitats educatives especials i que ara s'anomenen
necessitats específiques de suport educatiu de tipus A, és a dir, amb discapacitat o trastorns de
conducta. Són uns 30.000 a Catalunya. Però des d'aleshores pràcticament no s'ha desplegat.
En una concentració fa unes setmanes davant la conselleria d'Educació , diverses famílies i
entitats van denunciar, amb esgotament, que el departament té "guardada la normativa en un
calaix": el decret que havia de servir perquè cada alumne tingués "els recursos adequats" per
facilitar-los l'aprenentatge a la pràctica només els serveix per aconseguir "les molles", sempre
en funció de la pressió que fa la família a les institucions. "Si el teu fill té recursos o no, no depèn
de l'administració, sinó de la capacitat de mobilització de la família", asseguraven. El cas de
l'Aleix n'és una bona prova.

Portada

Última hora

Descobreix

https://www.ara.cat/societat/educacio/salut-rectifica-nen-malaltia-minoritaria-continuara-escola-ordinaria_1_4354490.html
https://www.ara.cat/societat/educacio/familia-denuncia-salut-denega-l-escolaritzacio-ordinaria-fill-malaltia-minoritaria-educacio_1_4345357.html
https://www.ara.cat/societat/educacio/decret-l-escola-inclusiva-engany_1_4320692.html
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Sor Lucía fa una crida per aconseguir 30
ambulàncies i tot terrenys per al front de
guerra a Ucraïna | NacióManresa
La

Fundació del Convent de Santa Clara

, a través de

Sor Lucia Caram

, i Mensajeros de la Paz, amb el pare Ángel García, juntament amb voluntaris de CaixaBank, fan
una crida a empreses i particulars per poder portar

30 ambulàncies i cotxes tot terreny

als llocs de conflicte de la guerra d'Ucraïna. Alhora necessiten

desfibril·ladors i equips de reanimació

.

Les dues organitzacions i els voluntaris es van desplaçar a

Ucraïna

aquest dimecres per a obrir un

corredor humanitari

entre Ucraïna i l'Estat. En el viatge, van donar ambulàncies a l'exèrcit i societat civil ucraïnesa i

traslladaran en avió

a Barcelona i Manresa refugiats amb diferents

problemes de salut

, malalts oncològics, ferits de guerra i persones amb mobilitat reduïda que no poden ser
tractades en una situació de conflicte. 

Tothom qui vulguin

col·laborar-hi

pot posar-se en contacte amb la Fundació del Convent de Santa Clara a través de la

seva pàgina web

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103006/manresa/refugiats-ucraina-guerra-fundacio-convent-santa-clara
https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/


o amb l’associació Mensajeros de la Paz, amb el pare Angel Garcia. 

L'arribada del comboi en avió privat a l'aeroport de Barcelona està prevista la matinada de
divendres. Els malalts seran traslladats a diversos

centres sanitaris

de Barcelona i Manresa, altres aniran amb Mensajeros de la Paz a Madrid. 
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La Rebotiga n.45. El pare Massot,
Montserrat, la cultura i l’Església |
Catalunya Religió
Aquesta pregunta és per comprovar que sou un visitant humà i prevenir els enviaments
automàtics de correu brossa.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/rebotiga-n45-pare-massot-montserrat-cultura
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Unes 150 persones participen en el sopar
popular del Ramadà celebrat a Tarragona |
NacióTarragona
Unes

150 persones

han participat en el sopar popular del

Ramadà

organitzat aquest dimecres al barri de

Sant Pere i Sant Pau

de

Tarragona

. La iniciativa s'emmarca en les actuacions al voltant d'aquesta celebració impulsades per
l'Ajuntament per fomentar la convivència.

Durant l'

iftar

comunitari, o

acte de ruptura del dejuni

del Ramadà, els membres de l'

Associació Musulmana Assalam

han fet l'última oració del dia i han compartit els plats tradicionals del

Marroc

,

Algèria

i

Iemen

entre els veïns. "Ens sentim molt acollits, portem ja dos anys establerts aquí i no hem tingut
problemes amb els veïns", ha expressat el vicepresident de la Comunitat Islàmica,

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/44825/150-persones-participen-sopar-popular-ramada-celebrat-tarragona


Mounaim Boutahar

, que confia que es pugui repetir la iniciativa anualment.

La comunitat musulmana celebra fins al 2 de maig el Ramadà. Per compartir les seves tradicions
i creences, han organitzat un àpat popular a la

plaça de la Sardana

on els veïns han degustat els plats típics i tradicionals dels països àrabs. L'acte ha arrencat amb
els parlaments institucionals i ha seguit amb la crida de l'oració i la pregària dels homes de la
Comunitat Islàmica Assalam. "L'objectiu és compartir el dia a dia amb els veïns de Sant Pere i
Sant Pau i fomentar la convivència, la idea va sorgir fa dos anys, però amb la pandèmia no
s'havia pogut celebrar, espero que sigui un acte anual", ha dit Boutahar.

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

Lluís Trinidad

, ha explicat que els membres de la comunitat musulmana han anat porta a porta per convidar
els veïns al sopar. "És una mostra més que posa de manifest la seva integració i fa cohesió, hem
tastat el seu menjar i està molt bo", ha destacat Trinidad. A la vegada, ha assenyalat que ja

s'ha superat "l'enrenou" sorgit arran de la instal·lació de la mesquita al barri

. "Els que es pensaven que aplegaria moltíssima gent, que no podrien aparcar, que farien soroll,
tot això no ha passat, al contrari,

els veïns de la comunitat, on hi ha el centre de culte, estan contents amb ells

", ha opinat.

En aquest sentit, Boutahar ha afirmat que la millor manera per crear espais de convivència i
fomentar el respecte mutu és participant en les fires i actes que s'organitzen des del barri, així
com erigir-se com a mediadors en casos de conflicte. "Estem molt ben integrats, hem participat
anteriorment en la nit de religions, hem organitzat una jornada de portes obertes del centre pels
veïns i estem molt contents amb l'assistència", ha assenyalat Boutahar. La comunitat
musulmana es xifra en

10.000 persones a la ciutat de Tarragona

i al veïnat de Sant Pere i Sant Pau n'hi ha censades unes 850, segons dades del consistori i de
les associacions veïnals.

En el sopar, també hi ha participat l'alcalde de Tarragona,

Pau Ricomà

, que ha remarcat que la mesquita instal·lada al barri és un exemple "d'èxit de la bona
convivència" entre la comunitat islàmica i els veïns. "Volem una ciutat integradora, on tothom
estigui a gust, on tothom tingui els seus espais, però on també hi hagi espai compartits", ha
subratllat. El batlle ha assegurat que el futur de la ciutat passar per ser una ciutat multicultural i



integradora. "Tarragona serà inclusiva o no serà, és molt important que tant la comunitat
musulmana com la resta de comunitats participin de tota la ciutat, de la política, dels moviments
socials, culturals, etc.", ha manifestat Ricomà.

Facilitar el dret de culte

En el marc de les actuacions al voltant del Ramadà, el consistori també ha facilitat espais de
domini públic per fer les oracions i garantir així el dret de culte. A Sant Pere i Sant Pau, per
primer cop, s'ha instal·lat una carpa per poder fer la darrera oratòria de la nit de forma
comunitària. També com altres anys, el Port de Tarragona ha posat a disposició de la comunitat
un dels tinglados i al barri de Bonavista s'ha habilitat l'esplanada del mercat perquè es pugui
celebrar el tancament del Ramadà.  

Membres de l'Associació Musulmana Assalam resant abans del sopar popular organitzat al barri
de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Foto: Mar Rovira/ACN
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n Josep Acebillo, urbanista de la 
Barcelona olímpica, va afirmar en 
el cicle sobre mobilitat organitzat 
per la Fundació Montepio que 
Manresa hauria d’exercir un pa-
per de centralitat que actualment 
no té. I que en aquesta centralitat 
la mobilitat hi té un paper cabdal. 

 Acebillo va criticar que el tren 
trigui el mateix temps que fa un 
segle en arribar fins a Barcelona i 
que la ciutat no tingui connexions 
ràpides i eficients amb altres ciu-
tats de la Catalunya Central com 
Vic o Solsona.  

«Això és el que hem de supe-
rar»,va dir en l’acte celebrat dime-
cres a l’auditori de la Plana de 
l’Om, i va afegir que «només ho 
podrem fer a base d’infraestruc-
tures de mobilitat». 

La conferència de Josep Acebi-
llo va inaugurar el cicle «Parlem 
de la nova mobilitat», organitzat 
per la nova Fundació Montepio 
amb l’objectiu d’obrir espais de 
debat al voltant de temes d’actua-
litat relacionats amb la mobilitat, 
les infraestructures, el transport o 
l’urbanisme. Acebillo va exposar 

la seva visió sobre com hauria de 
ser la mobilitat actual que, segons 
ell, hauria de donar resposta a les 
necessitats de la «nova economia 
neoterciària», basada en el conei-
xement, la tecnologia i  la creati-
vitat. Va afegir que «les necessitats 
de mobilitat són diferents de les 
de l’època industrial». 

Davant del debat entre mobili-
tat i sostenibilitat, va dir que «no 

és admissible contraposar l’eco-
logia amb l’economia.  

El que s’ha de fer, des del seu 
punt de vista, no és treure cotxes 
sinó afavorir aquells que menys 
contaminen.   

El cicle «Parlem de la nova mo-
bilitat» continuarà el dia 8 de juny 
amb una xerrada a Berga, a càrrec 
d’Andreu Esquius, enginyer ex-
pert en planificació de mobilitat.

u Critica les males connexions de la ciutat amb l’àrea metropolitana i 
amb altres poblacions de la Catalunya central, en un cicle del Montepio

L’urbanista de Barcelona 92 
afirma que Manresa no té la 
centralitat que li pertocaria

REDACCIÓ. MANRESA

Josep Acebillo durant la xerrada a l’auditori de la Plana ARXIU PARTICULAR

La Biblioteca del Campus Universitari de Manresa va acollir ahir el darrer 
acte del cicle Temps de, dedicat en aquesta 6a edició a l’aigua. Ho va fer amb 
la presentació del llibre del periodista, escriptor i guionista Francesc Canosa 
«Aigua a les venes», on explica com es va fer el Canal d’Urgell, en la cons-
trucció del qual va participar el seu quadravi. Abans que ell, es van adreçar 
als presents la regidora Anna Crespo i la impulsora del cicle,  Montse Alsina.

Francesc Canosa tanca el cicle Temps d’aigua
OSCAR BAYONA 

Arriba la primera 
edició de Bages 
Ludic Market a 
Manresa
REDACCIÓ. MANRESA

n El cap de setmana del 7 i 8 de 
maig, Manresa acollirà el Bages 
Ludic Market, ubicat al castell del 
segle X de l’Oller del Mas on es po-
drà gaudir d’una fusió de comerç, 
gastronomia, tallers, actuacions, 
balls i activitats lúdiques. 

Entre les activitats lúdiques, es 
faran dos tallers florals. Per als 
amants del vi, hi haurà una activi-
tat guiada on es podrà conèixer la 
història de l’Oller del Mas, visitant 
les vinyes i el celler on es cataran 
3 dels seus vins ecològics. Per als 
més petits hi haurà maquillatge 
facial i passejades amb poni entre 
les vinyes. 

Hi haurà estands de moda, jo-
ies, accessoris, aromes i art; un 
discjòquei i actuaran Valentin Pi-
card i el seu violoncel electrònic; 
Raoul Vazquez de la 9a edició 
d’Operación Triunfo, i altres. 

n La parròquia de Santa Maria de 
Montserrat celebra els 25 anys de 
la benedicció del temple situat al 
barri de la Balconada. 

Demà se celebrarà la missa vo-
tiva de la Mare de Déu de Mont-
serrat, a les 12 del migdia, amb la 
presència, en nom del monestir 
de Monserrat i representant al 
pare abat Manel Gasch, del pare 
Josep-Enric Parellada, antic rec-
tor del santuari, i del diaca i secre-

tari de l’abat, Anton Gordillo.  
La missa del 25è aniversari tin-

drà lloc el diumenge 22 de maig, a 
les 12 del migdia, presidida pel 
Bisbe de Vic, Romà Casanova.   

La parròquia va ser erigida ca-
nònicament el 15 d’agost de 1986 
sent el primer rector i fundador 
mossèn Melitó Tubau i Espelt. La 
primera pedra es va posar el 15 de 
març de 1987. La missa de bene-
dicció de l’actual temple parro-
quial va ser el 18 de maig de 1997.

El temple de la Balconada 
comença a celebrar el 
25è aniversari demà
REDACCIÓ. MANRESA

Mòbils i ordinadors 
vells per a Ucraïna
n L’Associació de Veïns de Vic-Re-
mei col·labora amb el projecte 
Labdoo, per recollir material in-
formàtic en desús que fa arribar 
com a eines didàctiques a Ucraï-
na. Per col·laborar es pot escriure 
un correu electrònic vicre-
mei@gmail.com, trucar al 93 874 
75 99 o passar els dimecres de 5 a 
7 de la tarda per la seu del carrer 
Verge de l’Alba, 5-7, a Casa Caritat. 

SOLIDARITAT

Mou-te per l’esclerosi 
múltiple
n Diumenge se celebrarà la dot-
zena edició de «Mou-te per l’Es-
clerosi Múltiple»,  que organitza la 
Fundació Esclerosi Múltiple, amb  
una caminada popular entre Sant 
Fruitós de Bages i Manresa que 
tindrà diferents punts de sortida 
per adequar-se a cada necessitat i 
situació de mobilitat. Inscripcions 
a www.moute.fem.es i informació 
a grupdesuport.em@gmail.com.

CAMINADA

n El Simposi Internacional 2022 
«Mistagogies dels exercicis espi-
rituals: 500 anys després», que tin-
drà lloc a la Cova Sant Ignasi de 
Manresa del 12 al 18 de juny, té les 
inscripcions tancades per assistir-
hi presencialment, però estan 
obertes per al simposi on-line, 

que es farà del 13 al 17 de juny. 
La inscripció on-line dóna ac-

cés a la retransmissió en directe 
de les ponències i comunicacions 
del simposi els dies 13, 14, 16 i 17 
de juny, així com a les gravacions 
de les mateixes per accedir-hi 
amb posterioritat (en cas de no 
poder connectar-s’hi en viu). 

Inscripcions al Simposi 
Internacional 2022 telemàtic
REDACCIÓ. MANRESA
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GUISSONA
AIDA SANTESMASSES

Imatge de família de la colla castellera de Guissona.

La colla Margeners 
celebra 15 anys
Amb la lectura de ‘El marró toca el cel’ i 

actuacions castelleres tot i la pluja

AIDA SANTESMASSES

La colla castellera els Mar-
geners de Guissona va cele-
brar dissabte el 15è aniver-
sari. La tarda començava 
amb l’estrena i lectura del 
conte El marró toca el cel, 
escrit per una margenera 
de només 9 anys. Després va 
tenir lloc l’actuació castelle-

ra amb les colles dels Caste-
llers del Riberal, provinents 
de la Catalunya Nord, els 
Malfargats de Pallars, colla 
en formació, i la colla local, 
els Margeners de Guisso-
na. La pluja no es va per-
dre l’aniversari, permetent 
només realitzar els pilars 
de benvinguda i una ronda 

abans d’haver de traslladar 
tots els castellers i el públic 
a l’interior de l’església. El 
dia va culminar amb un so-
par d’aniversari i concert 
amb Miquel del Roig, de 
qui és la cançó de La Faro-
la, que els Margeners van 
versionar com a himne fa 
14 anys.

TÀRREGA

LAIA PEDRÓS

La biblioteca Germanes 
Güell de Tàrrega acull, des 
de dimarts, una exposició 
dedicada als 600 anys del 
poble gitano a Catalunya. 
La mostra, que es pot visi-
tar fins al 25 de maig, s’em-
marca dins els actes amb els 
quals l’ajuntament de la ca-
pital de l’Urgell commemo-
ra el Dia Internacional del 
Poble Gitano, que es reme-
mora cada 8 d’abril. Aquest 
any ha estat el primer cop 
que el consistori targarí s’ha 
sumat a aquesta commemo-

ració. L’alcaldessa, Alba Pi-
juan, va recordar que “a la 
ciutat tenim presència do-
cumentada de la comunitat 
gitana des de principis del 
1700”, mentre que el regidor 

de Cultura, Carlos Vílchez, 
ha destacat que “l’objectiu 
és posar en valor la cultura 
gitana i combatre i prendre 
consciència de l’antigitanis-
me encara vigent”.

La inauguració de la mostra es va fer dimarts. 

LAIA PEDRÓS

A la biblioteca, 

on es pot 

visitar fins  

al 25 de maig

Exposició del poble gitano

PLANS DE SIÓ

Els cantaires de la coral Doll 
de Veus de Guissona, diri-
gida per Ester Llopis, van 
actuar diumenge a la festa 
de Pasqüetes de Sisteró. 
Primer van cantar a la mis-
sa Major, i després van oferir 
en el mateix espai un con-
cert amb 7 peces, algunes 
de creació com Viu Reflexe, 
altres de clàssiques com Nit 
a Muntanya amb música de 
Beethoven, i altres peces po-
pulars com l’espiritual negre 

Gronxa’m, estel daurat; o la 
peça central de la pel·lícula 
Els Misserables, No sentiu 
cantar la gent, o la cançó de 
taverna Hoy comamos. L’ac-
tuació va ser a l’ermita de la 
Mare de Déu de Bell-Vilar. 
Després, el grup de tabals 
els Bombollers de Cervera 
van fer una cercavila pels 
carrers del poble. Durant la 
jornada es van obrir les por-
tes del museu de la Pagesia 
de Sisteró.

La coral Doll de Veus 
canta per Pasqüetes

X. S.

L’actuació de la coral a l’ermita de la Mare de Déu de Bell-Vilar.

CERVERA

JOAN RIU

L’església de Santa Maria 
de Cervera va acollir diu-
menge a la tarda el Concert 
Coral i Instrumental per la 
Pau a càrrec de la coral de 
la comunitat ucraïnesa de 
Guissona i el seu conjunt 
instrumental. Van ser 90 
minuts de música alterna-
da amb pregàries i un vídeo 
amb imatges colpidores del 
seu país d’origen. També es 
van fer parlaments de suport 

i solidaritat, començant pel 
rector de Cervera, Xavi-
er Romero, el paer en cap, 
Joan Santacana i alguns re-
presentants de la comunitat 
ucraïnesa a la Segarra. Les 
intervencions van generar 
moments emotius.

Unes tres-centes perso-
nes van participar en l’es-
deveniment que presentava 
taquilla inversa destinada a 
donar suport als refugiats 
d’Ucraïna.

Concert per la Pau 
d’Ucraïna a Cervera

X. S.

L’actuació de la coral ucraïnesa a la parròquia de Santa Maria.
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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 

16 COMARQUES | DIJOUS 28 D’ABRIL DE 2022

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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Rubí se prepara para celebrar la tradicional
rúa de los Tres Tombs
Rubí (Vallès Occidental) ya lo tiene todo listo para la 163a edición de la fiesta de Sant Antoni
Abat, que tendrá lugar este fin de semana. La mejora de la situación sanitaria permitirá que la
tradicional celebración recupere los actos multitudinarios en la calle, entre ellos la esperada rúa
de los Tres Tombs.

Ésta será objeto de algunos pequeños cambios respecto a ediciones anteriores: jinetes y
carruajes se concentrarán y saldrán desde el aparcamiento del Rubí Forma y la bendición de
los animales se hará en la avenida de Barcelona, a la altura de la plaza Doctor Pearson. Este
año, la abanderada de la fiesta será Montserrat Comellas Roura, y los cordonistas, Oriol y Sergi
Cortés Comellas.

Viernes 29

Los actos se iniciarán este viernes 29 de abril, a las 20 h, con la misa solemne en honor de
Sant Antoni Abat en la iglesia de Sant Pere.

Sábado 30

La jornada del sábado 30 de abril arrancará a las 8.45 h con la tradicional colocación de la
bandera en el Ayuntamiento en presencia de las autoridades municipales. A las 18 h, tendrá
lugar la concentración en la plaza Doctor Guardiet, el recibimiento en la abanderada, los
cordonistas y el público, y la bajada de bandera.

También se repartirá coca y moscatel antes de iniciar el pasacalle con acompañamiento
musical por el centro de la ciudad (18.30 h).

El recorrido finalizará a las 19.30 h en el Ayuntamiento, donde se hará la recepción de
autoridades. El día terminará con el gran concierto y baile de sociedad en la carpa de la plaza
Doctor Guardiet a cargo de la Orquestra Maravella (22.45 h).

Domingo 1

El domingo 1 de mayo será, previsiblemente, la jornada más participativa de la fiesta de Sant
Antoni. El día se abrirá a las 8 h con el desayuno del arriero en el Club Petanca Les Torres.

A las 10 h, se iniciará un pasacalle con acompañamiento musical desde la plaza Doctor
Guardiet, que recorrerá varias calles del centro de la ciudad hasta terminar en el mismo punto de
partida. Y a las 12.30 h, llegará el momento más esperado: el desfile de los Tres Tombs.

Jinetes y carruajes saldrán desde el aparcamiento del Rubí Forma y pasarán por la rambleta
Joan Miró, paseo de les Torres, avenida Can Cabanyes, paseo del Ferrocarril, calle Monturiol,
calle Mare de Déu de Fàtima, calle del Tres de Abril, calle Milà i Fontanals, calle Bartrina, calle
Lluís Ribas, calle Cervantes, avenida Barcelona y rambleta Joan Miró de nuevo.

La tradicional bendición de los animales se hará sobre las 13.30 h en la avenida de Barcelona.

https://www.elperiodico.com/es/rubi/20220428/rubi-prepara-celebrar-tradicional-rua-13579118


La fiesta finalizará a las 19 h en la carpa de Doctor Guardiet con un espectáculo musical a cargo
de la Cobla Contemporània y de los danzantes de la Escola de Sardanes Flor de Neu.

Afectaciones al tráfico

La rúa de los Tres Tombs del domingo obligará a cortar momentáneamente el tráfico en las
calles incluidas en su recorrido, por lo que tampoco se podrá entrar y salir de los
aparcamientos. Las afectaciones sólo se producirán al paso de los caballos y carruajes.

Noticias relacionadas

El hecho de que este año los carros y otros participantes en la rúa se concentren en el
aparcamiento del Rubí Forma también comportará que este espacio quede inhabilitado de 8 a
18 h, y que la rambleta de Joan Miró quede cerrada de 10 a 16 h aproximadamente. Todo ello
alterará también el servicio de bus urbano.

Más noticias de Rubí en la edición local de EL PERIÓDICO

https://www.elperiodico.com/rubi
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L’Arxiconfraria de la Cinta visitarà Guadix,

ciutat natal del seu fundador, Luis de Tena 

Benifallet recordarà el

cantautor i activista Pete Seeger

navegant per l’EbreTToorrttoossaa  Redacció

La Reial Arxiconfraria de Nostra

Senyora de la Cinta de Tortosa re-

cordarà, durant este 2022, el fun-

dador de la institució amb motiu del

400 aniversari de la seua mort. Es

tracta de l’il·lustre Luis de Tena, na-

tural de Guadix (Granada), que va

ser bisbe de Tortosa i posteriorment

president de la Generalitat de Cata-

lunya i virrei de Sardenya, i un dels

grans impulsors de la devoció de la

Mare de Déu de la Cinta.

Entre els actes organitzats desta-

ca la visita institucional que farà el

diumenge 8 de maig a Guadix una

àmplia representació de l’Arxicon-

fraria, presidida pel seu Primer Ma-

jordom, Juan Bonfill, i el seu prior,

mossèn José M. Membrado.

La delegació acudirà a les onze

del matí a l’Ajuntament, on serà re-

buda per l’alcalde Guadix, Jesús Ra-

fael Lorente, que està previst que

firmi al Llibre d’Honor de l’Arxicon-

fraria. Posteriorment, assistirà a les

dotze del migdia a la Missa que se

celebrarà a la Catedral presidida pel

bisbe de la Diòcesi, Francisco Jesús

Orozco i a una recepció al final d’es-

ta, en què també se sol·licitarà al

bisbe la signatura al llibre de l’arxi-

confraria. Finalment, la comitiva tor-

tosina visitarà al seu temple la Pa-

trona de Guadix, la Mare de Déu de

les Angoixes, per a fer-li una ofrena

floral.

Un altre dels actes previstos es-

te any en memòria del bisbe Luis

de Tena serà el concert que oferirà

a Tortosa la Banda Simfònica Mu-

nicipal de Guadix. El seu director,

Ricardo J. Espigares, ha acceptat

la invitació per a actuar a principis

de setembre a la trobada musical

que acull la Catedral de Santa Ma-

ria en el marc de les Festes Majors

de la Cinta. La banda, acompanya-

da de solistes i cor, interpretarà el

Rèquiem de Mozart. El bisbe Luis

de Tena va fundar l’any 1617 la

Reial Arxiconfraria de Nostra Sen-

yora de la Cinta de Tortosa, i anys

més tard va ser l’ajuntament de la

ciutat qui la va nomenar la seua

patrona oficial. ■

BBeenniiffaalllleett  Redacció

Un grup de músics i activistes, so-

ta l’aixopluc de l’Associació d’Amics

de Pete Seeger de Catalunya, s’han

posat d’acord per saludar el món

des d’un llagut al riu Ebre i comuni-

car que continuen creient en el po-

der transformador de la cançó.

El dia 3 de maig es reuniran a

Benifallet per commemorar l’ani-

versari del cantant estatunidenc,

inspirador del nou folk mundial i

activista en la lluita pels drets ci-

vils, l’antibel·licisme i  la defensa

activa del medi ambient. Esta ini-

ciativa va tenir una primera edició

el 2019 pel centenari de Seeger.

Interrompuda per les restriccions

de la pandèmia, ara la intenció

dels impulsors és mantenir-la com

una cita anual. La trobada, anome-

nada Encara podem canviar el

nom, compta enguany amb la

col·laboració de l’Ajuntament de

Benifallet, el festival Barnasants i

l’Associació Amics de Pete Seeger

de Catalunya. Una passejada-can-

tada, a bord d’un petit vaixell so-

bre el riu Ebre, evocarà el Clearwa-

ter, el veler construït per Pete See-

ger i tota una comunitat de propie-

taris, que va protagonitzar la lluita

per la descontaminació del riu

Hudson. Els actes del 3 de maig

començaran a les 11 h amb la

passejada musical amb el llagut

Benifallet i la trobada de tots els

músics i activistes arribats d’arreu

de Catalunya. A les 17 h tindrà lloc

la festa concert a la mateixa vora

del riu, oberta al públic en general

i en especial, als escolars. L’activi-

tat s’acompanyarà d’un seguit

d’actes paral·lels destinats a donar

a conèixer la figura de Pete See-

ger: una exposició, tallers de can-

çons i la projecció d’un documen-

tal. Totes estes activitats tindran

lloc a la Biblioteca de Benifallet. ■

Una mala posició dentària, empaquetament de menjar, sensació que

unes dents es toquen més que altres… Els senyals que és possible que

una persona necessiti bràquets hi són. Tot i així, no cal témer.

Actualment el tractament amb ortodòncia és relativament senzill, cò-

mode i amb resultats excel·lents. Si el que et preocupa és la neteja, fent

servir amb cura un simple raspall ortodòntic, un irrigador oral i col· lu-

toris específics per al tractament d’ortodòncia mantindràs la boca to-

talment neta. Això sí: el ritual de neteja s’ha de fer sempre després de

cada àpat.

I a l’hora d’escollir gomes, nosaltres et recomanem fer servir-ne de co-

lors foscos, com el blau, el lila o fins i tot el negre. Al contrari que les

de colors clars faran que el teu somriure resplendeixi més.

Si tot i així et resisteixes a portar bràquets de metall, has de saber que hi

ha altres opcions. Tractaments com l’ortodòncia invisible, els bràquets

de ceràmica o bràquets “linguals” ofereixen també molt bon resultat.

En qualsevol cas, des d’Instituts Odontològics et recomanem parlar

amb un dels nostres professionals per conèixer de primera mà quina és

la millor solució per a cada cas.

T’esperem a la nostra clínica dental de Tortosa:

Pl. Alfons, XII, 5. Tel. 877 990 349

Coneixes els tractaments d’ortodòncia?
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Bruselas da luz 
verde al primer 
fármaco que 
trata y previene 
las migrañas

La migraña es una de las 10 enfer-
medades más discapacitantes, 
según la OMS, ya que el 90% de las 
personas que la padecen no pue-
den trabajar o realizar actividades 
de su vida cotidiana durante una 
crisis. En Europa, se estima que 
uno de cada diez ciudadanos sufre 
esta enfermedad que afecta espe-
cialmente a mujeres: la padecen 
entre tres y cuatro veces más que 
a los hombres. Con el fi n de dar 
una respuesta a esta enfermedad, 
la Comisión Europea ha dado luz 
verde a la comercialización de 
Vydura (rimegepant) para el tra-
tamiento agudo de la migraña 
(con o sin aura) en adultos como 
para el tratamiento preventivo de 
la episódica para aquellos que su-
fren al menos cuatro ataques de 
migraña al mes. Se trata, por tanto, 
del primer fármaco autorizado 
para ambos usos.

El medicamento es un antago-
nista del receptor del péptido re-
lacionado con el gen de la calcito-
nina (CGRP, por sus siglas en 
inglés), disponible en forma de 
liofi lizado oral.

«Existe una importante necesi-
dad insatisfecha para las personas 
de la Unión Europea que viven con 
el dolor y la discapacidad provo-
cados por la migraña», afi rma el 
doctor Juan Álvarez, director mé-
dico de Pfi zer España. «Los estu-
dios han demostrado su efi cacia y 
seguridad», añade. En concreto, la 
investigación sobre la migraña 
aguda ha demostrado «un alivio 
rápido y duradero de la cefalea 
migrañosa y otros síntomas con 
una sola dosis», mientras que el 
estudio sobre la prevención de 
esta demostró una «reducción sig-
nifi cativa de los ataques con una 
dosis en días alternos», explica. 

Los resultados del estudio en 
fase 3 publicados en «/ e Lancet» 
demostraron que una dosis única 
de rimegepant proporcionaba 
una reducción superior del dolor 
a las dos horas en comparación 
con el placebo. En cuanto a la pre-
vención, demostró que rimege-
pant tomado en días alternos re-
dujo el número de días al mes con 
migraña en comparación con 
quienes recibieron el placebo.

B. Tobalina. MADRID

Radar

El Papa Francisco se unió ayer 
al luto de la Iglesia española 
por la muerte del cardenal 
emérito de Sevilla, Carlos Ami-
go, a través de un telegrama 
que remitió al actual arzobispo 
hispalense, José Ángel Saiz 
Meneses. El pontífi ce argenti-
no defi ne en su texto al purpu-
rado vallisoletano como un 
«abnegado prelado que du-
rante años y con fi delidad en-
tregó su vida al servicio de Dios 
y de la Iglesia».

El cardenal Amigo fallecía el 
pasado miércoles a los 87 años 
después de haberse sometido 
a una intervención quirúrgica 
en los pulmones. Francisco 
extendió sus condolencias 
también a los religiosos, sacer-
dotes y laicos de archidiócesis, 
además de la familia del pur-
purado, así como a los frailes 
franciscanos, congregación a 
la que pertenecía el fallecido. 

►Francisco se suma a las condolencias 
por el arzobispo emérito de Sevilla, del 
que destaca su «fi delidad a la Iglesia»

Luto del Papa por 
Amigo, el cardenal 
«abnegado»

La capilla ardiente del cardenal Carlos Amigo se instalará hoy en Sevilla

J. Beltrán. MADRID

El purpurado 

vallisoletano           

y Jorge Mario 

Bergoglio eran 

amigos personales

EFE

Durante todo el día de hoy 
los fi eles podrán acudir al Pa-
lacio Arzobispal para orar ante 
los restos del que fuera arzo-
bispo de Sevilla. Mañana a a 
las once y media de la mañana, 
se celebrará la misa exequial 
en el Altar del Jubileo de la Ca-
tedral de Sevilla. Tras la misa 
se procederá a la inhumación 
de los restos del cardenal en la 
capilla de San Pablo, que se 
encuentra situada entre la Ca-
pilla Real y la Puerta de Cam-
panillas. 

El propio prelado dispuso 
que fuera enterrado en esta 
capilla que también es cono-
cida como de la Concepción 
Grande, por la imagen que 
preside su retablo principal, 
una obra de Alonso Martínez 
fechada entre 1656-1658.

Según ha podido confi rmar 
LA RAZÓN, cuando Francisco 
tuvo conocimiento del agrava-
miento del estado de saludo de 
Amigo, quiso ponerse en con-
tacto con él para mostrarle su 
cercanía. 

Este gesto es fi el refl ejo de 
una amistad que les unía a am-
bos desde hace décadas. No en 
vano, el cardenal vallisoletano 
fue no pocas veces ‘embaja-
dor’ no ofi cioso del Vaticano y 
de la Iglesia española al otro 
lado del Atlántico, más allá de 
ser miembro de la Pontifi cia 
Comisión para América Lati-
na. En esos viajes, la sintonía 
del prelado español con el en-
tonces arzobispo de Buenos 
Aires, Jorge Mario Bergoglio 
era más que evidente. 

El Papa también quiso tener 
presente a la comunidad cató-
lica de Tánger, «en la que tam-
bién sirvió como pastor» 

«Ofrezco sufragios por el 
eterno descanso de su alma, 
para que el Señor Jesús, por 
intercesión de Nuestra Señora 
de Montserrat, le otorgue la 
corona de gloria que no se 
marchita», expone Jorge Mario 
Bergoglio en el mensaje que 
fi rma. «Y, como signo de espe-
ranza cristiana en el Señor re-
sucitado, imparto la bendición 
apostólica», se puede leer en el 
telegrama, difundido por el 
departamento de comunica-
ción de la Santa Sede. 

Religión

Santander y 
Oxentia Global 
impulsan el uso 
de la tecnología 
blockchain 

Banco Santander y Oxentia Foun-
dation lanzan Santander X Global 
Challenge | Blockchain and Beyond 
para buscar startups y scaleups que 
aporten soluciones innovadoras y 
escalables en el uso de la tecnología 
blockchain. El objetivo de las insti-
tuciones es apoyar la innovación 
para mejorar la productividad y el 
empleo, así como resolver proble-
mas relevantes para la sociedad.

Este nuevo reto global está dirigi-
do a startups y scaleups de 11 países 
(Alemania, Argentina, Brasil, Chile, 
EEUU, España, México, Portugal, 
Polonia, Reino Unido y Uruguay), 
que presenten un producto innova-
dor y de base tecnológica. La con-
vocatoria estará abierta hasta el 9 de 
junio. Las soluciones deben estar 
orientadas hacia temas como me-
jorar la privacidad y la seguridad de 
los usuarios en las redes blockchain, 
impulsar las fi nanzas descentraliza-
das (DeFi) –sin intermediarios fi -
nancieros– y la tokenización (repre-
sentación digital en blockchain), y 
mejorar y expandir las interacciones 
digitales con los usuarios.

Habrá seis proyectos ganadores, 
que recibirán 120.000 euros en pre-
mios: 30.000 euros para las tres star-
tups vencedoras (10.000 euros cada 
una) y 90.000 euros para las tres me-
jores scaleups (30.000 euros para 
cada una). Además, tendrán acceso 
a Santander X 100, la comunidad 
global de empresas emergentes 
más destacadas de Santander X, 
que les conecta con los recursos que 
necesitan para crecer: asesoramien-
to y formación, capital, clientes, ta-
lento, networking y otros recursos 
de valor.

Coty de Monteverde, directora de 
Crypto & Blockchain Center of Ex-
cellence de Banco Santander, su-
braya que «la tecnología blockchain 
tiene el potencial para revolucionar 
el mundo. Cada vez más, diferentes 
sectores ven capacidad en esta tec-
nología para redefi nir y potenciar 
sus modelos de negocio». Por su 
parte, Steve Cleverley, CEO de 
Oxentia Foundation, destaca que 
«en Oxentia, ayudar a los empren-
dedores a abordar los desafíos glo-
bales, brindar soluciones innovado-
ras y promover la adopción de 
tecnologías nuevas y disruptivas es 
el centro de nuestro trabajo».

R. S. MADRID



Mitjà: regio7.cat

Publicat: 28/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 219.154
Lectores

Valor: 271€

URL: https://www.regio7.cat/oci/cine/fe-i-llibertat-amor-cla...

Fe i llibertat. Un amor de clausura - Regió7

Fe i llibertat. Un amor de clausura

https://www.regio7.cat/oci/cine/fe-i-llibertat-amor-clausura-65495877.html

	b00e0b4459aa72bac03cb75f977b2be08dc67fc568c4246ab161fa7246e54f22.pdf
	Sumario

	fc2c87c7caeb029a513953ae5069562bcbea853ee927ac2aef18554930fff0e2.pdf
	b00e0b4459aa72bac03cb75f977b2be08dc67fc568c4246ab161fa7246e54f22.pdf
	Salut rectifica: un nen amb una malaltia minoritària continuarà a l'escola ordinària
	Sor Lucía fa una crida per aconseguir 30 ambulàncies i tot terrenys per al front de guerra a Ucraïna
	La Rebotiga n.45. El pare Massot, Montserrat, la cultura i l'Església

	7ddd5ed914714e817808220bd20c060777f9da36b3a784a549114219ee143641.pdf
	b00e0b4459aa72bac03cb75f977b2be08dc67fc568c4246ab161fa7246e54f22.pdf
	Unes 150 persones participen en el sopar popular del Ramadà celebrat a Tarragona
	El temple de la Balconada  comença a celebrar el  25è aniversari demà
	Concert per la Pau  d'Ucraïna a Cervera
	Solé visita les  excavacions  del monestir  santjoanista  d'Alguaire
	Rubí se prepara para celebrar la tradicional rúa de los Tres Tombs
	L'Arxiconfraria de la Cinta visitarà Guadix, ciutat natal del seu fundador, Luis de Tena
	Luto del Papa por Amigo, el cardenal  «abnegado»
	Fe i llibertat. Un amor de clausura


