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Mor als 82 anys l’exdirector del Collell
Jaume Reixach - Diari de Girona
Mossèn Jaume Reixach i Felipe, capellà d’ideologia progressista, escriptor i articulista, i que va
quedar marcat en els darrers anys de la seva vida per un crim que es va produir a casa seva, a
Blanes, va morir divendres, als 82 anys, a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona, on
residia des del mes de febrer. Ahir mateix al matí es va celebrar a l’església de Sant Josep de
Girona la missa en la seva memòria.

Nascut a Blanes el 24 de juliol de 1939, membre d’una acomodada família molt coneguda a la
localitat, va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i va ser ordenat prevere el 8 de
juliol de 1962 a l’església de Sant Martí del mateix Seminari. Després de continuar els seus
estudis en teologia a Roma, va desenvolupar diferents responsabilitats entre 1964 i 1987 al
Col·legi diocesà de Santa Maria del Collell, primer com a professor i director tècnic i, des del
1970, com a rector i director. Segons la biografia facilitada pel Bisbat de Girona, el 1987 va ser
nomenat rector de la parròquia de la Mare de Déu del Carme de Girona, el 1997, rector de Riells
de Montseny i del 2007 al 2011, també rector de Viabrea».

Mossèn Jaume Reixach es va jubilar l’any 2014 i es va instal·lar a Blanes, després d’una
trajectòria en la qual s’havia caracteritzat per una lectura molt progressista del missatge
evangèlic, que no sempre havia estat ben rebuda per altres sectors de l’església gironina. Autor
de diversos llibres i articulista habitual en premsa, també va ser un notable conferenciant i durant
un temps professor a l’Institut Vicens Vives de Girona (era llicenciar en filologia hispànica per la
UAB).

La seva jubilació va estar marcada, però, pel crim que es va produir a casa seva el 5 de
desembre del 2013, quan un seu fillol, Kekeo Moraaes, que havia portat del Brasil per ajudar-lo
tres anys abans, va set apunyalat fins a la mort per Eulogio Lumalang, natural de Filipines i a qui
Jaume Reixach havia ajudat de manera similar divuit anys abans. La mort de Kekeo es va
produir després d’una baralla de la qual en va ser testimoni el capellà, que va sortir de la casa a
demanar ajuda poc abans que es cometés el crim, que va generar tota mena de comentaris
maliciosos a la localitat.

De fet, la mateixa església va posar-lo en una situació delicada, perquè el Vaticà va decidir
apartar-lo de les seves funcions. Una mesura que va doldre al capellà, que anys després se’n
queixaria, en considerar-se «marginat i silenciat». ««El protocol que se m’aplicava induïa a
pensar que jo havia comès un delicte d’abusos sexuals», va escriure Reixach en el llibre sobre
aquells fets Més que un crim, publicat a principis de 2018: «Tenia ganes d’explicar la veritat
perquè t’hi deus i no caduca mai», assegurava llavors i defensava tot el que havia fet.

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/05/09/mor-als-82-anys-l-65870408.html
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Anar a missa és una mica de-
priment en una gran part de
les parròquies d’aquest país si
s’observa simplement el
nombre i característiques
dels assistents. En molts ca-
sos són pocs i gairebé tots
d’edat avançada. Sent veritat
això anterior, centrar-se no-
més en aquest detall per cali-
brar l’estat de l’Església no és
una valoració totalment ob-

jectiva. Enprimer lloc perquè
els creients “sabem”, tenim
l’absolut convenciment, que
el fonamental a l’acció de la
gràcia no són els homes i els
mitjans humans, sinó la inter-
venció del mateix Déu, que
actua de manera ben diferent
als nostres paràmetres. Ell
capgirarà la situació de deca-
dència quan ho consideri
convenient i en formes que
nopodemsimés no intuir. En
el valorable amb criteris me-
rament humans, d’altra ban-

da, no s’han d’oblidar nom-
broses iniciatives i grupsmolt
dinàmics que estan infonent
noves energies. Hi ha brots
verds, encara que no sempre
es vegin. Començant per una
cosa tan poc sorollosa com
ara assumir que no hi pot ha-
ver vida cristiana sense ora-
ció, i han augmentat els úl-
tims temps les espelmes eu-
carístiques com a exemple
concret d’això. A
la província de
Barcelona ja hi ha
sis o set esglésies
amb Adoració
Perpètua, i són
moltes més en
ciutats com Ma-
drid. O, també,
l’Oració de Ma-
res. Disminuei-
xen les persones
que es declaren
cristianes i que
practiquen, cert,
però els que con-
tinuen solen ser
molt més consci-
ents i responsa-
bles, amb una fe assumida
personalment i no derivada
només del costum o la tradi-
ció. Sacerdots dinàmics i se-
glars implicats estan vitalit-
zant bastantes parròquies.
Alguns bisbes, religiosos o
laics són presents a les xarxes
socials. Aquí hi tenim, com a
exemples permanents, el bis-
beMunilla, els comentaris de
l’Evangeli del dia fets per di-

verses persones i instituci-
ons, o invitacions quotidianes
a l’oració com els “Diez mi-
nutos con Jesús” impartits
per sacerdots joves i que
qualsevol pot seguir fins i tot
viatjant amb cotxe o almetro.
No oblidem tampoc els nom-
brosos moviments, uns de re-
cents i d’altres no tant, amb
una quantitat elevada de fi-
dels compromesos que cana-

litzen molta força dinamitza-
dora de l’Església imostren el
protagonisme dels laics. Aquí
hi ha des de la Prelatura de
l’Opus Dei fins a una sèrie de
moviments o organitzacions
com el Camí Neocatecume-
nal, els Legionaris de Crist,
Comunió i Alliberament, Fo-
colars, Renovació Carismàti-
ca, Schöenstatt, Adoració
Nocturna, Cursets de Cristi-

andat, Legió de Maria, Co-
munitat de SantEgidi, Equips
de Nostra Senyora... sense
oblidar nuclis joves en alça
com Hakuna. Se’n podrien
sumar altres amb prou feines
existents a Espanya, però
vius en altres països, com la
Milícia de la Immaculada (la
va fundar Maximiliano Kol-
be), Milícia de Jesucrist, Fra-
ternitat de Sant Tomàs

d’Aquino, Foyers
de Charité, Cou-
ples for Christ, i
molts més. Al-
guns cristians, a
més, es mobilit-
zen per ser pre-
sents en la vida
pública en un
campoaltre.Aquí
hi ha One of us,
l’ANCP, l’Alter-
nativa Cultural
Cristiana i d’al-
tres. No. L’Esglé-
sia a Espanya o a
Catalunya no és
un erm com pot
semblar a prime-

ra vista, sinó un tronc anyenc
ple de brots verds. Cada un
dels moviments té el seu pro-
pi carisma, la seva dinàmica i
unes formes d’actuar, però
destacaria una característica
comuna en molts d’aquests
moviments: recorden molt
els primers cristians. Aquests
van canviar el món, encara
que no fossin els que tingues-
sin el poder.

Brots verds a l’Església

DANIEL ARASA

F E E N E L M Ó N

RICCARDO ANTIMIANI / EFE

La vitalitat de l’Església no està en dubte

Hi ha diversos
moviments que
recorden els

primers cristians

Xavier Puigdollers,
premi Emmanuel
Mounier 2022
n L’InstitutEmmanuel
MounierdeCatalunya i la
Facultat deFilosofia deCa-
talunyahanatorgat el premi
EmmanuelMounier 2022al
president de laFederacióde
CristiansdeCatalunya
(FCC),XavierPuigdollers
Noblom.Advocat deprofes-
sió, és tambéel coordinador
de l’eixdeDretsHumansde
Justícia i PaudeBarcelona i
el president de laComissió
delsDrets de lesPersones
ambDiscapacitat delCol·legi
d’Advocats deBarcelona.El
lliurament seràdijous 19, a
les 19h, al SeminariConcili-
ar deBarcelona. /Flama

Beneeixen la façana
restaurada de la
catedral de Tortosa
n Pocmés d’un any de l’inici
de la neteja i restauració de
la façana de la catedral de
Tortosa, ahir dissabte el
nunci del Papa, Bernardito
Auza, i el bisbe de Tortosa,
Enrique Benavent, van inau-
gurar i beneir les obres.
L’any 2015 la catedral de
Tortosa ja va viure una
transformació important
després de l’enderrocament
dels habitatges del davant
que n’impedien la visió. Ara
s’hi podrà col·locar l’escul-
tura de laMare de Déu de la
Cinta, de tres metres d’alça-
da, que va donar l’arxicon-
fraria de la Cinta. / Redacció
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OPINIONOU9EL Dilluns, 9 de maig de 202212

No ha de passar desapercebut que fa pocs dies a 
Barcelona, a iniciativa del Grup Sant Jordi de Defensa i 
Promoció dels Drets Humans i el suport de 13 entitats 
catòliques, es va presentar la primera edició de la Tribuna 
Joan Carrera, amb un dinar col·loqui al qual van assistir 
més d’un centenar de persones d’entitats cristianes de 
Catalunya, moderat per Laura Mor. La iniciativa, que es 
repetirà, vol recollir i actualitzar les inquietuds i trajectò-
ria del bisbe Joan Carrera, redactor del document Arrels 
cristianes de Catalunya. Vol tractar i potenciar alhora les 
experiències de diàleg, comunicació i participació social 
de cara a fer present el fet religiós a Catalunya.

El convidat era Cristóbal López Romero, salesià, arque-
bisbe de Rabat i cardenal elector. I qui és aquest arquebis-
be? Nascut el 1952 a Vélez-Rubio (Andalusia), als 12 anys 
entra al seminari. La seva família emigra a Catalunya i 
ell creix al barri del Sant Crist de Badalona i a Castellar. 
Estudia Periodisme a la UAB i Teologia al Seminari de 
Barcelona. El 1979 és ordenat prevere i treballa 11 anys 
als barris perifèrics de la Perona i a la Verneda. D’allà sal-
ta al Paraguai, on viu 18 anys. Va ser provincial de la seu 
ordre i després va viure tres anys a Bolívia. El 2003 arriba 
al Marroc, on descobreix la necessitat de ser pont i anar 
vencent prejudicis. “Combat les fake news que diuen que 
els musulmans volen envair Europa. Un grapat d’extre-
mistes violents no han d’esborrar l’acceptació de l’altre 
que té la majoria. Cal parlar menys dels musulmans i par-
lar-hi més”, com “cal parlar menys del immigrants i més 
amb els immigrants” i “cal parlar menys de Déu i parlar 
més amb Déu”. El 2017 Francesc li confia l’arquebisbat 
de Rabat i el 2019 el fa cardenal. És un dels tres cardenals 
electors catalanoparlants.

Al Marroc, amb 37 milions d’habitants, hi ha 30.000 
catòlics, el 0,08% de la població. Això que podria ser un 
problema no ho és: el problema seria ser insignificants 
o no ser llum que il·lumini. Allà han cedit set parròqui-
es per al culte protestant. Amb ells comparteixen l’Ins-
titut Ecumènic de Teologia; l’arquebisbe és un fervent 
defensor del diàleg interreligiós. També tenen 12 escoles 
catòliques on hi van 10.000 infants musulmans. Amb els 
musulmans, diu, compartim Déu, la fe i la pregària. Diu 
que és possible parlar de la unitat des de la pluralitat. Hi 
ha un nacionalisme sa però també n’hi ha d’exacerbats 
que van contra la fraternitat. “Denuncia la política migra-
tòria d’Europa que, com Pilat, es renta les mans, fent que 
siguin els altres els que –pagant-los– facin la feina bruta, 
i això és una vergonya, jo somio un món sense fronteres. 
Els marroquins miren Tarifa des de Tànger i no compre-
nen per què no hi poden anar.” “Europa tracta diferent 
als immigrants, segons si són europeus o africans a qui 
posem tanques amb concertines –que el president espa-

nyol va treure d’Espanya per portar-les al Marroc– i recor-
da que amb el conflicte sirià el govern espanyol va dir no 
després d’haver-se compromès a acollir-ne 19.000, dos 
anys després van ser només 2.500. “Amb Ucraïna n’han 
arribat 25.000 deixant fora de tot dubte que és possible 
una Europa que aculli a tothom.” “És una vergonya que 
Europa es protegeixi perquè vol conservar els seus privi-
legis.”

López va valorar la propera canonització de Charles de 
Foucauld com “un moment d’extraordinària importància” 
perquè els cristians del Marroc el tenen com a referent. 
Més endavant parlarem d’aquest militar francès, conver-
tit al cristianisme, fundador dels Germanets i Germane-
tes de Jesús, que també va deixar la seva petjada a Terras-
sa amb una fraternitat laica de nois i noies procedents de 
l’escoltisme catòlic.

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

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

Cristóbal, sant llegendari el nom del qual prové del grec 
Kristophorus vol dir portador de Crist, fa honor al seu 
nom. Que visqui molts anys! 
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A les misses d’aquest diumenge passat 
vam escoltar uns versets del capítol 10 
de l’evangeli de sant Joan sobre la figu-
ra de Jesús, bon pastor. Jesús va dir: “Jo 
soc el bon pastor. El bon pastor dona 
la vida per les seves ovelles, conec les 
meves ovelles, i elles em coneixen a mi, 
tal com el Pare em coneix, i jo conec el 
Pare. A més, jo dono la vida per les ove-
lles. Encara tinc altres ovelles que no 
són d’aquest ramat, i també les he de 
guiar. Elles escoltaran la meva veu, i hi 
haurà un sol ramat i un sol pastor.” 

I quan Jesús parla del Pare, em recor-
da aquells versets de l’evangeli de sant 
Mateu: (23,8-12): “Però vosaltres no us 
feu dir rabí, perquè de mestre només 
en teniu un, i tots vosaltres sou ger-
mans; ni doneu a ningú el nom de pare 
aquí a la terra, perquè de pare només en 
teniu un, que és el del cel; ni us feu dir 
guies, perquè de guia només en teniu 
un, que és el Crist. El més important 
d’entre vosaltres, que es faci el vostre 
servidor. El qui s’enalteixi serà humili-
at, però el qui s’humiliï serà enaltit.”

Possiblement alguns de nosaltres, 
com a clergues, ens sentim interpel-
lats per aquets fragments dels evange-
lis... possiblement. Però permeteu-me 
que encara hi posi la cirereta amb el 
següent relat: el 9 de febrer de 2019, un 
gos pastor d’atura, a Fogars de la Selva, 
perseguia incansablement per l’autopis-
ta el vehicle que transportava el ramat 
d’ovelles de les quals havia estat tenint 
cura els darrers mesos, i que ara les 
duien a l’escorxador. L’animal, segons 
va informar Diari de Girona, malgrat 
la irrupció en la via no va causar cap 
accident i va ser recollit per personal 
de manteniment de l’autopista, aliens 
a per què el gos havia arribat fins allà. 
No va ser fins al cap d’unes hores quan 
la Policia Municipal d’aquell municipi 
de la Selva va saber la realitat: en veure 
que un camió s’emportava el ramat que 
havia cuidat, el gos no va dubtar a per-
seguir-lo fins a l’entrada del peatge de 
Fogars. I reflexiono: com a bons gossos 
d’atura ens cal anar incansablement a 
cercar les ovelles perdudes.

El 28 de març de 2013 en la homilia 
a la missa crismal del Dijous Sant, el 
papa Francesc va enviar aquest missat-
ge: “Això us demano: sigueu pastors 
amb olor d’ovella, que això es noti; en 
comptes de ser pastors al mig del pro-
pi ramat.” I va afegir: “Estimats fidels, 
acompanyeu els vostres sacerdots amb 
l’afecte i la pregària, perquè siguin 
sempre pastors segons el cor de Déu.” 
Que així sigui.

LA PROPOSTA ESTEV@

El bon pastor

Com a bons gossos 
d’atura, a tots ens cal 
anar incansablement 

a cercar les ovelles 
perdudes

Alexandre 
Codinach 

Diaca
@santestevegr

Josep-Maria Font i Gillué 

Articulista, catòlic
jmfont@torredelpalau.org

Cristóbal dona suport fermament 
a l’Església de Francesc

Arquebisbe Cristóbal: “Quan els 
capellans siguin la meitat dels 

que són ara, el laïcat prendrà la 
responsabilitat i probablement 

les dones en portaran el pes”



Mitjà: El País

Publicat: 09/05/2022

Edició: Catalunya

Secció: SOCIEDAD

Audiència: 99.000 Lectores

Difusió: 11.822 Ejemplares

Valor: 9.825€

Lunes 9 de mayo de 2022 ELPAÍS 23

SOCIEDAD

La Iglesia evitó durante décadas
afrontar el tema de los abusos a
menores por parte del clero y so-
lo lo hizo cuando se vio obligada.
Pero hay un punto de inflexión en
esta historia. En enero de 2018,
durante su viaje a Chile, el papa
Francisco cometió un grave
error y un importante acierto
prácticamente a la vez. Interroga-
do por las víctimas sobre los abu-
sos del sacerdote Fernando Kara-
dima (alrededor de 200 casos) y
por uno de sus encubridores, el
obispo Juan Barros, respondió
que eran calumnias y exigió que
le trajeran pruebas. Recibió por
aquello un alud de críticas. Y una
de las primeras y más duras fue
la de Juan Carlos Cruz (Santiago
de Chile), que había sido víctima
de aquel sacerdote.

Franciscomandó poco tiempo
después a dos investigadores, en-
cargó un informe demoledor y
terminó cargándose a toda la cú-
pula de la Iglesia chilena (renun-
ciaron 34 obispos). A aquello si-
guió un sínodo especial de obis-
pos, decenas de nuevas normas y
un cambio de mentalidad en una
parte del clero que ha permitido
realizar comisiones de investiga-
ción en un gran número de paí-
ses. Cruz es hoy un buen amigo
del Papa, uno de sus consejeros
personales en la lucha contra los
abusos ymiembro de la comisión
vaticana para la prevención de es-
te tipo de casos.

Pregunta.Usted está en el ori-
gen del cambio de rumbo de la
política del Vaticano en el tema
de abusos. ¿Qué dimensión tie-
nen esasmodificaciones y qué po-
sibilidades tienen de mantenerse
tras este pontificado?

Respuesta. Ha habido cam-
bios concretos en cuanto a la rele-
vancia que tienen los abusos, en
la mano firme en casos donde no
la había, en la abolición del secre-
to pontificio o en la creación de la
comisión para la tutela de meno-
res. Mi cercanía con el Papa me
ha permitido ver cómoha abierto
puertas que otros queríanmante-
ner cerradas. Pero todo esto no
es suficiente. Si colaboradores co-
mo obispos y cardenales no lo
ayudan, no llegamos a nada.

P. ¿No lo hacen?
R. Muchos obispos tratan de

hacer lo correcto. Pero hay algu-
nos que van al Vaticano, ven al
Papa, hacen visitas ad limina [las
periódicas] o participan en cum-
bres sobre abusos y dicen a todo
que sí. Pero luego se dan la vuel-
ta, vuelven a su casa y no hacen
nada. Para mí ese es el gran pro-
blema de la Iglesia: la falta de
compromiso para actuar en blo-
que. Y se ve con claridad.

P. ¿Falta autoridad desde el Va-
ticano para acatar las órdenes?

R.El Papa lo ha dicho de todas
las maneras. En la reunión de la
semana pasada nos dijo “ustedes
tienen unmandato para ayudar a
las conferencias episcopales a
que investiguen y se creen ofici-
nas donde se puedan recibir de-
nuncias y aclarar estos procesos”.
Pero haymuchas partes delmun-
do donde no pasa. Y esa desvincu-
lación me impresiona pensando,
como buen católico, que cuando
el Papa decía una cosa todos co-
rren a hacerlo. Pero no es así.

P. El Papa, en cambio, fue in-
flexible en Chile y liquidó a toda
la cúpula de la Iglesia. ¿Cree que
ese es un modelo de autoridad
que debería aplicar más?

R. Lo que hizo en Chile, como
implicado, me pareció estupen-
do. Esa conferencia episcopal era
como la cueva de Ali Babá y los
40 ladrones. Que diera un golpe
sobre la mesa así fue una lección
paramuchas conferencias episco-
pales del mundo.

P. ¿Ayudó a mejorar?
R. Queda mucho por hacer.

Muchas víctimas no reciben justi-
cia y quedan muchos obispos de
la vieja guardia nefastos. Pero
han llegado nuevos prelados con
otra manera de actuar. Y hay que
reconocerlo. Pero el problema es
que el daño es tan fuerte y doloro-
so que la conferencia episcopal es
hoy irrelevante en Chile.

P. De todas las nuevas medi-
das, cuál le parecemás relevante.

R. Quizá la eliminación del se-
creto pontificio. Era un arma de
obispos para no investigar.

P.El otro día se reunió por pri-
mera vez en persona con el resto
demiembros de la Comisión para
la tutela de menores y con el Pa-
pa. ¿Qué impresión le causó?

R. Me impresionó el compro-
miso del Papa para seguir traba-
jando en este tema. Dijo que era
inaceptable y reconoció el horror
que supone para las víctimas. Me
gustó que dijese que tenemos un
mandato para auditar o estar
atentos a lo que hacen todas las
conferencias episcopales del
mundo y reportar a la Santa Sede.
Y eso es importante, porque mu-
chos obispos intentanmuchas ve-
ces que no se husmee en sus co-
sas. Llegas y te tratan como si fue-
ras el demonio.

P. ¿Le ha pasado ya?
R. En algunos sitios del mun-

do hay juicios ganados y la Iglesia
no toma las correspondientesme-
didas.

P. ¿Está satisfecho del trabajo
de la comisión? Algunos viejos
miembros laicos, comoMarie Co-
llins o Peter Saunders, criticaron
que no era útil o que era estético.

R. Estoy satisfecho de haber
conocido a las personas que la in-
tegran, porque veo que les intere-
sa y no es algo estético. Pero aho-

ra viene una renovación integral
que se anunciará pronto. Llega
una nueva etapa y la comisión se
integrará en la Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe (CDF)…

P. ¿Eso puede comprometer
su libertad?

R.Yo nodejaré que se compro-
meta mi libertad. No estoy aquí
para satisfacer necesidades de re-
laciones públicas. He venido a
una comisión que debe ser seria
para ayudar a liquidar esta lacra
y hacer justicia ante este crimen.
Nome prestaré a queme usen, se
lo aseguro.

P. ¿La CDF ha actuado correc-
tamente en estos años? ¿Han esta-
do disponibles a sus peticiones?

R. La última renovación que
ha habido en la CDF responde a
esta pregunta: quién había y
quién está ahora. Quizá falta toda-
vía que salga gente, pero se han
ido algunos muy importantes. Y
hay personas que se la juegan pa-
ra que haya verdad y transparen-
cia. Pero para mí ha sido impac-
tante ver la lentitud de los casos y
la opacidad para explicar en qué
punto están. Solo se informa a las
víctimas cuando se llega a un re-
sultado, y eso es espantoso. Lu-
charé para que cambie.

P. ¿Hay miedo a resarcir a las
víctimas económicamente?

R. Sí, por supuesto. Muchos
pintan a las víctimas como gente

que viene a robar a la Iglesia. Pe-
ro el daño que se les ha causado
merece justicia y reparación. Yo
mismo pasé por eso. Y lo que me
dieron no cubre los gastos que
tuve ni el dolor y el daño emocio-
nal que sufrí. No pueden sentir
miedo u odio hacia las víctimas.

P. ¿Qué tipo de comisión de
investigación cree que es la más
útil en España?

R. Deben tener experiencia en
derechos humanos y civiles. Que
tengan un amplio espectro políti-
co, no partidista. Con varias disci-
plinas científicas. Solo esas son
efectivas y útiles para esclarecer
la verdad. Pero mire, ojalá vayan
las víctimas, que se les oiga con el
respeto que merecen y que, de
una vez, se haga justicia. Los obis-
pos no deben seguir escondiéndo-
se ni perpetuando la cultura del
abuso y el encubrimiento.

P. ¿En España hay posibilidad
todavía de encontrar una vía que
contente a todos?

R. Todavía hay una oportuni-
dad si hubiera cambios en la de
Cremades —encargada por la
Conferencia Episcopal Española
(CEE)— y lograran inspirar con-
fianza a las víctimas. La CEE no
puede dedicarse a defender a la
institución y tratar a algunas vícti-
mas como si les quisieran deman-
dar. La Iglesia española debe ser
humilde.

JUAN CARLOS CRUZ Víctima de abusos

“Algunos obispos
dicen que sí a todo
y luego no actúan
contra los abusos”

DANIEL VERDÚ, Roma

Juan Carlos Cruz, víctima de abusos de la Iglesia en Chile, ayer la Ciudad del Vaticano. / ANTONELLO NUSCA

Es consejero del
Papa y miembro de
la comisión vaticana
contra la pederastia

“En algunos sitios
hay juicios ganados
y la Iglesia no
toma medidas”

“La investigación
debe contar con
varias disciplinas
científicas”
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Tortosa inaugura la renovada façana de la
Catedral i culmina les actuacions a tot
l’espai | Diari de Tarragona
Tortosa va viure ahir un dia especial. La capital ebrenca va celebrar l’acte d’inauguració de la
restaurada façana de la Catedral i va culminar així les diverses actuacions que s’han fet a tot
l’espai. Un espai que ha viscut una total transformació des de l’enderroc de les cases de davant
del temple, el 2015. Ara, amb la imponent façana neta i restaurada i una enorme plaça que es
converteix en un insòlit mirador al riu Ebre, el nou espai està cridat a convertir-se en centre
neuràlgic del gran i ric nucli antic de Tortosa.

L’acte va comptar amb la presència del nunci del Papa, Bernardito Auza, i el bisbe de Tortosa,
Enrique Benavent, a més de diverses autoritats eclesiàstiques i polítiques. La jornada va tenir un
caire festiu i, així, el nombrós públic assegut a la plaça de la Catedral va poder gaudir de les
actuacions dels Abanderats de Tortosa, tot un símbol de la ciutat, del ball de l’Àguila (que només
se celebra en ocasions importants) i el ball de dos parelles de Gegants de la ciutat. 

L’acte, amb molt de sol però una mica de vent, va ser conduït pels periodistes Silvia Tejedor i
Ximo Rambla, que van recordar el procés d’enderroc de les cases de davant la Catedral i la
història del mateix temple, la primera pedra del qual es va posar el 1.347. 

El degà del Capítol Catedral i Vicari General del Bisbat de Tortosa, mossèn José Luis Arín, va
expressar en el seu parlament que la Catedral de Tortosa és «la casa pairal de la gran família
diocesana». Diòcesi que va des del Priorat i la Ribera d’Ebre fins el Maestrat i els Ports. Mossèn
Arín també va recordar la funció d’identificació i crida que té la façana de la Catedral i va fer un
agraïment a tots els que han subvencionat els treballs: l’Estat, la Generalitat, l’Ajuntament de
Tortosa i la Diputació de Tarragona. Concretament el Govern d’Espanya, mitjançant diverses
partides pressupostàries del Ministeri de Cultura i l’1,5 % cultural ha invertit des de l’any 2000 un
total de 1.525.301,65 euros en diverses obres de restauració de la Catedral. Les obres de
restauració de la façana han durat solament un any, seguint el projecte dels arquitectes Carles
Brull i Andreu Alfonso i del restaurador Manel Iglesias que també han dirigit els treballs que ha
dut a terme l’empresa EMR. Els treballs han posat de manifest la riquesa dels materials i dels
elements de la façana. L’arquitecte Brull també ahir va explicar que els experts «coincideixen
que aquesta façana és única» i que cal buscar el seu referent a la Basílica de Sant Pere del
Vaticà.

L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, va recordar que la inauguració de la façana suposa la
culminació de la resta d’actuacions de tot l’entorn, impulsades per l’Ajuntament. «No va ser fàcil,
però el resultat no admet cap esmena», va expressar. «És un projecte que ha transformat
Tortosa i que ens ha d’omplir d’orgull». I és que a més de la plaça i de la urbanització dels
carrers de l’entorn, fa poques setmanes es va inaugurar l’espai Cota Zero, que permet recórrer
quinze segles d’història de la ciutat, amb les restes arqueològiques aparegudes a sota de les
antigues cases de davant la Catedral.

El Bisbe de Tortosa Enrique Benavent parlava ahir de «somni fet realitat, i en temps rècord».
«Abans passàvem per davant i quasi no vèiem la façana, i un no podia imaginar què trobaria a

http://www.diaridetarragona.com/ebre/Tortosa-inaugura-la--renovada-facana-de-la-Catedral-i-culmina-les-actuacions-a-tot-lespai-20220507-0033.html


dins. Ara convida a contemplar-la i a passar cap a dins», va remarcar.
Per la seua banda, la Consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va destacar «la feina
arquitectònica i dels restauradors, de vegades invisible». La Generalitat ha avançat que també
està previst actuar, amb una inversió total de 500.000 euros, a les obres de consolidació
estructural i restauració dels contraforts i arcbotants de la girola i de la torre de Sant Pere. El
projecte es troba en fase de redacció i estarà finançat pel conveni signat entre Cultura i la
Fundació «La Caixa».

El subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, també va manifestar la seua satisfacció per
la predisposició del Ministeri de Cultura i el 1,5% del MITMA per invertir en el valuós patrimoni
tortosí.

Després dels parlaments i de les actuacions va tenir lloc la benedicció del temple, a càrrec del
nunci del Papa. Tot seguit es va passar a l’interior de la Catedral per celebrar la missa. Va costar
un parell de minuts obrir les pesades i antigues portes centrals del temple. En acabar la missa
presidida pel nunci i el Bisbe, amb moltes peces musicals i l’Himne de la Cinta com a cloenda,
es va destapar una placa que deixa constància històrica de la restauració.
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El Museu de Solsona inaugura la
remodelada sala de Sant Quirze de Pedret |
Nació Solsona
El proper dia 14 de maig a les 19:30 h. de la tarda la Sra. Natàlia Garriga, consellera de Cultura,
inaugurarà la remodelació museogràfica de la sala del Museu de Solsona on s’exposa el
conjunt de pintura mural romànica de Sant Quirze de Pedret. Aquesta inauguració es celebrarà
la Nit dels Museus i donarà el tret de sortida a la setmana del Dia Internacional dels Museus
d’enguany.

L'acte d'inauguració comptarà amb la presència de la Consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i el
bisbe de Solsona, Francesc Conesa.

La sala on es troben les pintures preromàniques i romàniques provinents de l’església de Sant
Quirze de Pedret (Cercs, el Berguedà) és sens dubte la sala icona del Museu de Solsona, per
tractar-se d’un dels conjunts de pintura mural més excepcionals d’Europa. D’aquí que la seva
renovació museogràfica, l’actual era dels anys vuitanta, sigui un projecte emblemàtic en la
trajectòria del Museu.

Aquest conjunt consta de les pintures de l’absis central -romàniques i preromàniques-, que es
conserven al Museu de Solsona, i les de les dues absidioles laterals, que es conserven al
Museu Nacional d’Art de Catalunya. El conjunt sencer constitueix unes pintures murals
incomparables en l’àmbit europeu per diferents motius. En primer lloc, perquè les dues pintures
preromàniques constitueixen un exemple pràcticament únic de pintura d’aquesta època, són un
clar exemple del que degué ser el primer programa decoratiu de l’església entorn de l’any 1000.
Per altra banda, les segones pintures del segle XII tenen una gran qualitat artística i presenten
un programa iconogràfic, el Judici Final, que no té paral·lels en la pintura mural romànica
catalana.

El projecte de remodelació ha consistit en una restauració de les pintures per tal de fer-ne una
neteja i una fixació millorant la seva preservació i conservació. En segon lloc, s’ha portat a terme
tot un projecte de digitalització en col·laboració amb el grup de recerca ARS PICTA, vinculat a la
Universitat de Barcelona, i ViRVIG, vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya i la
Universitat de Girona. El material obtingut permetrà visualitzar les pintures en el seu context
juntament amb les que es troben al MNAC aconseguint, així, que el visitant tingui la imatge més
aproximada possible a la que tenia l’espectador romànic. Finalment, s’ha adequat la sala amb
nous plafons informatius, vitrines i un nou projecte d’il·luminació.

Aquesta nova museografia ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundació “la Caixa”,
dins el programa Romànic Obert, i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/39024/cultura-i-mitjans/museu-solsona-inaugura-remodelada-sala-sant-quirze-de-pedret
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Mercado para 
recaudar fondos 
para ucranianos

SOLIDARIDAD

❘ LLEIDA ❘ La Associació Juvenil 
Pallars organizará el próxi-
mo 28 de mayo un mercado 
solidario de 16.00h a 23.00h 
en la calle Enric Farreny, 
196 de Lleida para dar apo-
yo económico a las familias 
refugiadas en Catalunya que 
están bajo el amparo de la 
Fundació Montblanc, Ac-
ció Familiar de Barcelona, 
ONGD Coopera y la Funda-
ció Educat. Estas entidades 
han sacado de Ucrania a ciu-
dadanos que querían salir del 
país y les han proporcionado 
diferentes casas de acogida 
en Catalunya.

Tres leridanos, 
en el EduCaixa 
Challenge

EDUCACIÓN

❘ BARCELONA ❘ Tres alumnos 
del instituto Joan Oró de 
Lleida han participado en 
el Campus EduCaixa Cha-
llenge 2022, que reunió en 
Barcelona desde el pasado 
miércoles hasta este sábado 
a 362 estudiantes y 85 docen-
tes de 76 centros escolares de 
España y Portugal con el reto 
de “desarrollar proyectos in-
novadores y sostenibles que 
impacten de manera positiva 
en la sociedad”. Los tres le-
ridanos han participado con 
un equipo que ha presentado 
el proyecto “Bomvu”.

La sesión se llevó a cabo en el consistorio de Sidamon. 

J.GÓMEZ

J.G.M.
❘ SIDAMON ❘ Una cuarentena de 
alcaldes del llano de Lleida se 
reunieron ayer en Sidamon pa-
ra plantear acciones en contra 
del despoblamiento rural. Me-
nos burocracia, entidades ban-
carias en pueblos pequeños y 
facilidades para construir nue-
vas viviendas fueron algunas de 
las reivindicaciones de la sesión 
que organizó el lobby Eines de 
Repoblament Rural (ERR), del 
que ya forman parte un total de 
523 consistorios de toda Cata-
lunya. Así, el coordinador de 
ERR y alcalde de Montgai, Jau-
me Gilabert, criticó el “ahogo 
administrativo” que sufren los 
pueblos: “la burocracia admi-
nistrativa crece sin parar y es 
insostenible, más aún en mu-
nicipios pequeños con menos 
personal que se ven obligados 
a dedicar su jornada a cum-
plimentar requisitos de otras 
administraciones. Sus efectos 
son que no se pueden generar 
nuevos proyectos para crear 
oportunidades, es un auténtico 
drama”, remarcó. En este sen-
tido, la alcaldesa de Sidamon, 
Dolors Tella, añadió que “para 
conseguir una subvención hay 
que gestionar la misma trami-
tación que un ayuntamiento de 
ciudad”. Por esto, reclamó una 
“discriminación positiva” para 
que “las leyes tengan en cuenta 
nuestras peculiaridades”. 

Los pueblos pequeños piden menos 
burocracia y más oficinas bancarias 
Alcaldes del llano reclaman acciones inmediatas contra el despoblamiento || Reunión 
en Sidamon del ‘lobby’ Eines de Repoblament Rural para plantear estrategias

ADMINISTRACIÓN NORMATIVA

 Los primeros ediles destaca-
ron la importancia de la redac-
ción del Estatut del Municipi Ru-
ral que ya ha iniciado la Genera-
litat, aunque remarcaron que los 
pueblos no pueden esperar, por 
lo que son necesarias acciones 
inmediatas que frenen el éxodo 
rural. Gilabert aseguró que este 
nuevo estatuto “protegerá” los 
pueblos pequeños ante leyes y 

normativas que en general be-
nefician a las grandes ciudades. 
En este sentido, recordó que la 
actual ley de urbanismo es una 
“losa que impide crecer a los 
pueblos y una de las principales 
causas de despoblamiento en la 
Catalunya interior”. 

También aseguró que el tu-
rismo rural es una opción para 
frenar el éxodo, aunque apuntó 

que es necesaria una normati-
va que conjugue alojamientos 
turísticos y viviendas para per-
sonas que quieran vivir en un 
pueblo. La reunión contó con 
la presencia de primeros ediles 
y concejales de municipios co-
mo Castelldans, Maldà, Ivars 
d’Urgell, Granyanella, Golmés, 
Miralcamp, Guimerà o Tarroja 
de Segarra.

Los ortodoxos, 
con problemas 
para acabar las 
obras del templo
Buscan mano de obra 
para el exterior

EQUIPAMIENTOS CULTO

M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ La iglesia ortodoxa, ubi-
cada en la antigua comisaría de
la Policía Nacional en el Passeig 
de Ronda y que abrió sus puer-
tas en Navidad de 2017, quiere 
reanudar las obras del templo 
tras más de tres años paradas 
por problemas de financiación 
(necesitan más de 300.000 eu-
ros para acabarlo de construir). 
“Este año nos hemos planteado 
hacer la fachada y todo el exte-
rior, pero no encontramos mano 
de obra para ello”, explicó el 
padre Daniel Simón. Dijo que, 
entre otras cosas, hay que re-
bozar y poner piedras. “Todas 
las empresas con las que hemos 
contactado nos dicen que po-

MAGDALENA ALTISENT

El padre Simón en una reciente celebración de una misa.

MAGDALENA ALTISENT

Exterior de la parroquia, en Passeig de Ronda.

nen ellos los materiales, pero 
si los compramos nosotros nos 
sale más económico”, explicó, 
y añadió que “el problema está 
en que no encontramos a nadie 
para contratarle solo la mano 
de obra”. Con respecto a la in-
versión que supone continuar 
con las obras de la parroquia, 
el padre Simón dijo que confían 

en las donaciones de los fieles. 
Actualmente, tienen habilitada 
la planta baja, donde se celebran 
las misas y hay varias salas, pe-
ro entre otros trabajos que que-
dan pendientes está la construc-
ción de la primera planta. La 
idea es habilitar varias salas, 
como un comedor, una oficina, 
una para hacer exposiciones, la 

que sería el consejo pastoral, el 
archivo y dos de protocolo. 

Los ortodoxos adquirieron el 
edificio de la antigua comisaría 
de Ronda en 2014 por 480.000 
euros (anteriormente rezaban 
en los bajos de la iglesia del Car-
me, en la Rambla Ferran) y, en 
un principio, calcularon que la 
obra costaría entre 250.000 y 

300.000 euros. Debido al presu-
puesto, pidieron en varias oca-
siones subvenciones al gobier-
no de Rumanía y han llevado a 
cabo actividades para recaudar 
fondos. Parte del dinero inicial 
lo consiguieron gracias a las 
aportaciones de fieles (en Llei-
da hay unos 1.200) y a una sub-
vención del gobierno rumano. 
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Inaugurada la façana principal de la
Catedral de Tortosa
La façana principal de la Catedral de Santa Maria de Tortosa ha estat inaugurada en un acte al
qual ha assistit la consellera de Cultura de la Generaltiat, Natàlia Garriga, explica el seu
departament en un comunicat.

En l’acte també ha participat el nunci del Papa, Bernardito Auza; el bisbe de la ciutat, Enrique
Benavent; el subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, i l’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, entre altres autoritats.

Garriga ha assegurat que es tracta “una fita molt esperada” a Tortosa, i ha assegurat que la
preservació i la conservació del patrimoni és una prioritat per al Govern, i la resta de façanes
seran restaurades pròximament mitjançant un programa de la Conselleria i la Fundació La Caixa
dotat amb 500.000 euros.

La Ciutat és un diari de proximitat que cobreix tota l'actualitat local de les poblacions de
Barcelona, Tarragona, Lleida, Terres de l'Ebre, Baix Gaià, Baix Penedès i Reus.
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T
res horas de excursión en-
tre Constantí y Tarragona 
sirvieron ayer por la maña-

na para conmemorar la procesión 
que, con el mismo origen y des-
tino, acompañó el Braç de San-
ta Tecla hasta la Catedral de la 
ciudad en el año 1321. Así, al-
rededor de 200 vecinos de am-
bos municipios participaron en 
una de las primeras actividades 
del proyecto Santa Tecla 700, una 
edición especial de la fiesta ma-
yor tarraconense para celebrar 
los siete siglos de la llegada de 
la reliquia de la patrona.  

Tras salir pasadas las 10 horas 
de Constantí, los caminantes lle-
garon sobre las 13.15 horas al Pla 
de la Seu, en una comitiva capi-
taneada por tres carros tirados 
por burros. Uno de los partici-
pantes en la excursión fue Salva-
dor Fa, comisario del proyecto 
Santa Tecla 700. Explicaba que 
«hace 700 años la sede del arzo-
bispo era el castillo de Constantí  
y en él se guardó la reliquia de 
Santa Tecla antes de que se lleva-
ra a Tarragona». Para recrear la 
procesión con mayor precisión en 
cuanto a los participantes, estu-
vieron también presentes en la 
excursión las autoridades políti-
cas de ambos municipios, el Gre-
mi de Marejants y el Gremi de 
Pagesos. Fa señaló que «la activi-
dad ha ido muy bien y mucha 
gente nos ha preguntado si lo re-

petiremos en los próximos años, 
pero pese a que no está previsto 
se estudiará». También la puerta 
abierta a celebrar la caminata pe-
riodicamente, pero no de mane-
ra anual.  

Tras una foto grupal, los parti-
cipantes entraron a la Catedral, 
donde les recibió Antoni Pérez de 
Mendiguren, decano del Capítu-
lo de la Catedral. Aseguró espe-
rar con ganas la procesión con el 

Braç de Santa Tecla del próximo 
sábado por las calles de Constan-
tí. Por su parte, el alcalde del mu-
nicipio, Óscar Sánchez, celebró 
que «hemos hecho historia reme-
morando la procesión de 1321», 
y agradeció a todas aquellas per-
sonas que han formado parte de 
la organización. Tras sus pala-
bras, obsequió con una placa con-
memorativa de la actividad al al-
calde de Tarragona, Pau Ricomà, 

a los representantes del Gremi de 
Marejants y del Gremi de Pagesos, 
y al Capítulo de la Catedral.  

Por su parte, Ricomà destacó 
que «Santa Tecla para nosotros 
es una fiesta muy emotiva, y cu-
ando hay una patrona que tiene 
700 de pervivencia es porque hay 
mucha gente que la quiere». Pu-
so en valor también que todavía 
existan entidades como ambos 
gremios que ya participaron en 

la llegada de la reliquia. Final-
mente, aseguró que «si el Braç 
estuvo un tiempo en Constantí es 
porque en ningún otro sitio podía 
estar mejor». 

La jornada continuó con una 
comida de los participantes en el 
Seminari Pontifici y terminó por 
la tarde con una visita a la Cate-
dral, a la Capella de Santa Tecla 
la Vella y al Museu Bíblic Tarra-
conense.  

Crónica 
Unión. Durante la mañana de ayer, vecinos de ambos municipios participaron 
en una excursión hasta la Catedral con el fin de ‘repetir’ la procesión que llevó   
la reliquia de la patrona hasta la ciudad hace 700 años GERARD CAÑELLAS 

Periodista

El Braç de Santa Tecla en el altar de una Catedral llena de caminantes. FOTO: PERE FERRÉ 

TGN y Constantí rememoran la llegada 
del Braç de Santa Tecla con una caminata

Tarragona

GERARD CAÑELLAS 
TARRAGONA 

Tarragona recuperó ayer la pro-
cesión de la Virgen de la Araceli. 
Concretamente fueron las calles 
de Torreforta las que acogieron 
la celebración, pues es en la pa-
rroquia de San José Obrero del 
barrio donde se venera a la pa-

trona de Lucena y del Campo An-
daluz.  

La Cofradía del Cristo del Buen 
Amor y la Asociación Cultural y 
Folklorica Andaluza de Tarrago-
na fueron las entidades que or-
ganizaron la fiesta durante el día 
de ayer. Ésta empezó a las 11 ho-
ras con una misa flamenca en la 
parroquia de Torreforta cantada 

por el coro rociero Junco y Ro-
mero.  

A las 12 horas se inició la proce-
sión, que lleva décadas sin cele-
brarse en Tarragona y en la que 
en su momento llegaron a parti-
cipar 500 personas. El Grupo Jo-
ven San Juan Evangelista y los 
costaleros de la Cofradía del Cris-
to del Buen Amor fueron los encar-
gados de llevar la figura de la 
Virgen de la Araceli, mientras 
que el desfile fue acompañado 
también por la Agrupación Mu-
sical del Cristo del Buen Amor.  

La Asociación Cultural y Folklo-
rica Andaluza se ha hecho cargo 
de la imagen de la virgen, crea-
da en 1959,  y garantizará así la 
celebración de la patrona duran-
te los próximos años. Instante de la misa flamenca ayer en Torreforta. FOTO: PERE FERRÉ  

Tradición

El barrio de Torreforta 
recupera la procesión  
de la Virgen de la Araceli 

Solidaridad. Caminata de la 
Diversidad-ONCE por TGN  
Las calles de Tarragona y del Port acogieron ayer 
la caminata de la Diversidad-ONCE, en la que 
participaron unas 400 personas. FOTO: CEDIDA 
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Dolors Monells, dels 

Hostalets de Balenyà, 

celebra els 100 anys

Balenyà Nascuda el 6 de maig de 
1922 als Hostalets de Balenyà, Dolors 
Monells Arquimbau va poder bufar, 
divendres passat, les 100 espelmes. Ho 
va fer acompanyada de familiars i com-
panys de la residència Casal Oller, de la 
qual és usuària actualment. Als 18 anys 
va anar a viure a Centelles i va treba-
llar tota la vida a la fàbrica tèxtil de Ca 
l’Estabanell. Soltera, manté molt bona 
relació amb tots els nebots i renebots. 
Assegura, amb bon humor, que abans 
de morir li agradaria “veure la indepen-
dència de Catalunya, que Puigdemont 
pugui tornar al país i que el Barça gua-
nyi la Lliga i la Champions”. B
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Campionats de 
petanca i billar per a 
la gent gran d’Osona

Vic El Consell Consultiu 
de la Gent Gran d’Osona ha 
tornar a convocar, després 
de l’aturada per la pandèmia, 
els campionats comarcals de 
petanca i billar, que es duran 
a terme durant els mesos 
de maig i juny. En aquesta 
quarta edició hi prendran 
part sis equips en el torneig 
de petanca –en format lligue-
ta– i set en el de billar. En 
el cas del billar, atès que els 
partits es fan en espais tan-
cats, només estaran oberts 
als participants.

Laia 

Ausió 

Roca

Des de fa temps, anem 
veient que es fan obres a 
la catedral, algunes de més 
evidents, d’altres no tant. 
Algunes de les intervencions 
van dirigides a les parts més 
primitives del complex cate-
dralici. La nostra catedral té 
tres moments arqueològics 
fonamentals: el romànic 
(del segle IX a època del 
bisbe Oliba), el gòtic (època 
del claustre) i el neoclàssic 
(segle XIX). Avui ens fixa-
rem en el primer de tots ells, 
en les primeres pedres de la 
catedral de Sant Pere.

La primera seu episcopal 
dataria del segle IV, en ple 
apogeu del cristianisme, i 
ocuparia el que ara és l’es-
glésia de la Pietat. Al segle 
vuitè, amb l’arribada dels 
àrabs, el culte va ser anul·lat 
fins que, finalment, al segle 
IX la reconquesta va fer 
tornar el cristianisme a la 
zona. El nucli episcopal es va 
traslladar a la part baixa de 
la ciutat, una zona anome-
nada Vic, deixant la part alta 
al domini militar del castell 
dels Montcada. 

D’aquesta manera, l’any 
888, es va construir la seu 
episcopal, composta per 
tres esglésies: la de Sant 
Pere (catedral), la de Santa 
Maria (la rodona) i la de Sant 
Miquel (baptisteri). La cate-
dral visigòtica es va construir 
molt ràpidament i precària-
ment i s’hagué d’anar modi-
ficant molt durant els anys. 
Degué ser substituïda ben de 
pressa per una nova església 
més gran que tindria tres 
naus i un absis.

Finalment, al segle XI el 
bisbe Oliba va plantejar-ne 
la reforma definitiva: un 
allargament de la cripta, ja 
existent, i un avançament de 
la nau que seria encapçalada 
per una portalada similar a 
la de Santa Maria de Ripoll. 
Quedava una catedral amb 

Les primeres pedres de la catedral de Sant Pere

Catedral de Sant Pere

A dalt, el campanar romànic; a baix, la canònica

una sola nau ampla, coro-
nada pel presbiteri extens 
amb l’absis aixecat damunt 
la cripta, i un transsepte amb 
absidioles, sense oblidar 
el campanar romànic, que 
encara conservem, i que es 
va concloure el 1064, trenta 
anys després de la consagra-
ció de la catedral romànica 
pel bisbe Oliba (l’aspecte de 
la planta és el que veiem a la 
imatge).

Com bé sabem, d’aquesta 
primera catedral romànica, 
en coneixem i conservem ben 
pocs fragments: més enllà 
del campanar, que ens ha 
arribat en molt bones con-
dicions i constitueix un ele-
ment emble-
màtic de 
la ciutat, 
conservem 
la cripta 
romànica de 
sota l’absis a 
la qual s’ac-
cedeix des 
del deambu-
latori –cons-
truït al segle 
XX–. No 
obstant, la cripta que veiem 
avui dia és el resultat de les 
mutilacions del segle XIV 
durant les reformes d’època 
gòtica a la catedral, que van 
eliminar-ne els arcs i es va 
omplir de runes. No va ser 
fins a les recents reconstruc-
cions després de l’incendi de 
la Guerra Civil, encapçalades 
per mossèn Eduard Junyent, 
que es va aprofitar la situació 
d’enderrocament de la cate-
dral per trobar i recuperar la 
cripta. 

Al llarg dels anys, doncs, 
les reformes i intervencions 
a la catedral han anat i vin-
gut. Lluny d’acabar-se, actu-
alment n’hi ha una sobre 
l’última de les parts romà-
niques que conservem de la 
catedral medieval: la canòni-
ca. Aquesta part, potser més 

desconeguda, corresponia 
a l’espai comú dels canon-
ges del centre episcopal. 
S’hi accedia des del carrer 
de l’Albergueria i donava 
accés al claustre romànic. La 
canònica és una construcció 
allargada amb coberta de 
volta de canó, que s’assembla 
molt a la de l’Albergueria, 
també del segle XI, i amb la 
qual mantenien estreta rela-
ció. L’albergueria allotjava 
els pelegrins que acudien a 
la catedral i des del mateix 
carrer es podia accedir a la 
canònica, d’allí al claustre i 
del claustre a l’interior de la 
catedral. 

Amb la recuperació de la 
canònica 
s’ha plante-
jat reobrir 
l’accés al 
claustre 
pel carrer 
de l’Al-
bergueria, 
passant per 
la canònica 
i seguint el 
recorregut 
que feien els 

pelegrins fa gairebé mil anys. 
La canònica va entrar en des-
ús el 1322, quan els canonges 
la van haver d’abandonar a 
causa de les obres de renova-
ció del claustre romànic que 
deixaria pas al claustre gòtic 
que ens ha arribat fins als 
nostres dies. 

En aquest context, s’aixeca-
rà la catedral gòtica de Sant 
Pere damunt de la romànica 
per recollir les noves necessi-
tats de la ciutat de Vic.

UN RECORREGUT PER VIC (2)

“L’última de les 

parts romàniques 

que conservem 

de la catedral 

medieval és la 

canònica”
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INAUGURACIÓ

Josep M. Pena

La Mare de Déu d’Araceli va 
tornar a sortir ahir en processó 
pels carrers de Torreforta, des-
prés que deixés de fer-ho a finals 
dels anys 60. Els encarregats 
de reviure la tradició han estat 
la confraria del Cristo del Buen 

Amor, coneguda popularment 
com la confraria dels andalusos, 
i la Associació Cultural Andalusa 
de Tarragona.  L’acte va tenir lloc 
ahir a la una del migdia, després 
que es fes una misa rociera a la 
parròquia de Sant Josep Obrer de 
Torreforta, que és on es guarda la 
imatge. La processó va comptar 
amb la participació de l’Associa-
ció Musical de la mateixa confra-
ria dels andalusos, aplegant un 
públic nombrós. 

El president de la confraria del 
Cristo del Buen Amor, Raul Sán-
chez, va indicar que alguns veïns 

que participaven del culte d’Ara-
celi els anys 60 els van demanar 
si es podien fer càrrec de les ce-
lebracions, que havien quedat 
reduïdes a un missa. La confra-
ria, juntament amb l’associació 
cultural, va acceptar el repte. 

Revitalitzar
«Vam pensar que per revitalitzar 
la celebració s’havia de recuperar 
la processó», va explicar Sán-
chez, «i això és el que hem fet». 
El president de la confraria es 
va manifestar «molt agraït a la 
parròquia de Sant Josep Obrer, 
que ens van acompanyar durant 
tot l’acte, tant a la missa com a la 
processó». El seguici va recórrer 
diversos carrers del barri i, pos-
teriorment, va tornar a entrar al 
temple. 

Sánchez també va dir que «la 
intenció que tenim és repetir-ho 

anualment, perquè ens agrada 
recuperar activitats al voltant de 
la parròquia i del barri».    

La Mare de Déu d’Araceli és 
Patrona de Lucena (Còrdova) i 
del Camp Andalús des de 1562. 

La Reial Arxiconfraria de Maria 
Santíssima d’Araceli data de 1563 
i consta de diverses germandats 
filials al territori peninsular. 

Tarragona també va comptar 
amb una Germandat filial que es 
va fundar el 1958 al barri de Tor-
reforta. El 1959 es va encarregar 
la imatge actual a l’escultor gra-
nadí Daniel Gutiérrez Ruiz, i  va 
ser col·locada a l’altar major de 
la parròquia. A partir del 1960 i 

durant diversos anys consecu-
tius es va celebrar una processó 
pel barri, amb gairebé 500 ger-
mans agrupats entorn a la Mare 
de Déu. 

Amb els anys, però, la tradició 
es va anar perdent,  i és ara que 
n’ha començat la recuperació, 
amb l’esperança que aquesta 
activitat s’acabi consolidant dins 
del calendari festiu i tradicional 
de la ciutat. 

TRADICIONS

Recuperen a 
Torreforta la 
processó de la Mare 
de Déu d’Araceli
El barri de Torreforta va celebrar aquesta data 

fins a finals dels anys seixanta

GISELA POUS

Un moment de la processó, amb la imatge que torna a ser mostrada pels carrers. 

La confraria del Cristo 
del Buen Amor i 
l’Associació Cultural 
Andalusa impulsen l’acte

La Diputació aprova 
9,2 milions d’euros 
destinats a obra 
pública

El Ple de la Diputació de Tar-
ragona va aprovar, durant 
la sessió plenària ordinària 
celebrada divendres passat, 
una modificació de crèdit de 
més de 9,2 milions d’euros,  
que permet impulsar actua-
cions i projectes arreu de la 
demarcació. Entre les dotaci-
ons previstes a la modificació 
de crèdit, destaca 1,5 milions 
d’euros per a la construcció 
de canalitzacions a la xarxa 
viària de la Diputació per a la 
futura estesa de fibra òptica 
pública. S’inclouen també 
540.000 euros per al Progra-
ma Mobilitat amb els Consells 
Comarcals; 700.000 euros per 
al desenvolupament de Pro-
jectes d’Especialització i Com-
petitivitat Territorial (PECT) a 
la demarcació de Tarragona, i 
1 milió d’euros  per al foment 
de plans d’ocupació a les 10 
comarques del Camp de Tar-
ragona, les Terres de l’Ebre i el 
Baix Penedès. A més, es preve-
uen 157.000 euros per a la Fase 
IV d’estabilització del subsol a 
Barberà de la Conca; 100.000 
euros per a l’arranjament de 
la barca que creua el Riu Ebre 
per part per de l’Ajuntament 
de Flix, entre d’altres.

Parcs i Jardins duu a 
terme una plantada 
col·laborativa  jove a la 
plaça dels Infants

Joves del projecte Part Baixa 

Amunt! van participar dissab-
te al matí en la plantada col-
laborativa organitzada per la 
regidoria de Parcs i Jardins de 
l’Ajuntament de Tarragona a 
la plaça dels Infants. L’objectiu 
d’aquesta acció era millorar la 
imatge de l’espai, fer-lo més 
amable per a la ciutadania i 
ampliar la vegetació de la pla-
ça. Aquestes eren algunes de 
les reivindicacions més recla-
mades per part de l’associació 
de veïns de la Part Baixa, que 
fa mesos que demanen més 
atenció per part de l’Ajunta-
ment. Desenes de veïns de 
totes les edats es van acostar 
fins a la plaça dels Infants 
per participar en la plantada 
col·laborativa. Des de l’Ajun-
tament es facilitaven eines, 
terra, guants i plantes i flors 
de tot tipus perquè la ciutada-
nia pogués actuar de manera 
autònoma. Alguns dels joves 
integrats dins del projecte Sos-
tre 360 de la Fundació Eveho, i 
també membres de Part Baixa 

Amunt!, van voler sumar-se 
l’acció. «M’agrada molt ajudar 
en aquestes accions», expli-
cava aixada en mà en Youssef 
Dahan als veïns.  
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Camp

ÀNGEL JUANPERE 
VALLS 

El convent del Carme de Valls va 
ser fundat l’any 1321 i fou el sisè 
a Catalunya de l’orde carmelità 
calçada masculina. Durant els prop 
de set-cents anys d’existència del 
convent, aquest ha patit diferents 
modificacions per tal d’adaptar-lo 
a les necessitats de cada moment. 
Entre els segles XVI i XVII s’incor-
porà un graner al conjunt conven-
tual, declarat Bé Cultural d’Inte-
rès Local. 

El graner es troba actualment en 
un estat de conservació molt deplo-
rable, tot i la seva importància his-
tòrica. Ara, l’Ajuntament tirarà en-
davant les obres de consolidació 
provisional i desenrunament de 
l’edifici. «Hem encarregat una pri-
mera fase del projecte, que és a 
exposició pública», diu Sònia Ro-
ca, regidora d’Urbanisme i Patri-
moni. «Serà una primera consoli-
dació de l’edifici, que està a punt 
de caure. Volem mantenir el que 
queda», recalca. Afegeix que a par-
tir d’aquí es podran redactar els 
plans i estudis per fer el projecte.  

El ple municipal del 22 de fe-
brer de l’any passat va aprovar per 
unanimitat –i el 10 de juny defi-
nitivament la Comissió de Terri-
tori de Catalunya– el catàleg de 
béns a protegir del terme munici-
pal, on incloïa l’església i el con-

junt del convent del Carme. Se-
gons la fitxa, s’havien de protegir 
íntegrament els tres edificis –esglé-
sia i campanar, el convent i el gra-
ner–, la seva volumetria general, 
l’estructura de plantes i façanes 
exterior i interiors. Respecte al gra-
ner, apuntava que els murs de tà-
pia de rei necessitaven una urgent 
consolidació estructural.  

El graner és un edifici de planta 
quadrada, d’unes dimensions apro-
ximades de 9x9 metres. Té una 
planta baixa, un primer pis i unes 
golfes cobertes per una teulada a 
quatre aigües. Pel que fa a l’estruc-
tura, té un esquema molt clar, on 
les quatre façanes i el pilar central 
sostenen totes les estructures ho-
ritzontals i la teulada.  

L’estabilitat de l’edifici és «com-
pletament precària», diu el projec-
te. S’han ensulsit dues façanes, 
probablement per bolcada cap a 
l’exterior, i la meitat de la coberta. 
La part de l’edifici que queda dem-
peus es troba en un estat de dete-
riorament límit. 

El graner té un petit cobert an-
nex, amb murs de totxana i bigue-

tes prefabricades de formigó, que 
també es troba en estat de ruïna. 
A més, existeixen uns murs de pe-
dra que tanquen dos espais adja-
cents a l’edifici, a manera de patis 
o corrals. En el projecte es recor-
da que els entorns del graner han 
patit històricament abocaments de 
terres i runes, especialment pel 
costat sud-oest, i que és possible 
que existeixin estructures colga-
des tant per runa com ocultes per 
la vegetació descontrolada.  

L’objecte és mantenir estabilitza-
des les restes arquitectòniques, les 
quals estan en molt mal estat i en 
perill d’ensorrament. I també en 
una degradació progressiva, per 
la qual cosa es valora i prioritza 
que les tasques de reforç siguin el 
màxim de segures.  

Abans de començar les obres, 
l’accés a l’interior de l’immoble és 
inviable, per la qual cosa no es po-
den fer els treballs arqueològics 
d’una forma prèvia. Per això, aquest 
seguiment arqueològic de la inter-
venció es farà durant les obres, 
aprofitant els mitjans auxiliars i 
tots els elements de seguretat. 

Sònia Roca recorda que l’antic 
graner és un equipament públic, 
«haurem de valorar l’ús definitiu 
que se li dona». Després d’aques-
ta consolidació inicial, es farà un 
estudi detallat del parament i el 
desenrunament d’aquesta zona i 
un tancat.

Consolidació de l’antic graner del 
convent del Carme, del segle XVI

Valls

Pràcticament la meitat de l’immoble està en ruïna i ara es pretén mantenir estabilitzades les restes arquitectòniques

L’immoble està catalogat com a equipament públic. FOTO: ÀNGEL JUANPERE

A. JUANPERE 
RODONYA 

L’Ajuntament de Rodonyà vol te-
nir tots els camins municipals ru-
rals ben senyalitzats, segons la 
normativa actual, on han canvi-
at els colors respecte a quan es 
van posar els pals antics. Una 
millora que l’alcalde d’aquest 

municipi de l’Alt Camp, Enric 
Ferré, espera que estigui ja en 
marxa abans de l’estiu. Els pals 
de fusta i el cartell d’alumini que 
es posaran seguiran la normati-
va actual. Les indicacions seran 
en groc i no en verd, com fins 
ara. La mesura afectarà els vuit 
camins que hi ha al terme muni-
cipal. En total es col·locaran 17 

pals ja que en cada encreuament 
de camí hi haurà un punt, en el 
qual hi pot haver diverses senya-
litzacions. També se’n col·loca-
ran a cada inici de camí. 

«Hem conservat el nom dels 
camins que ja es feia servir», re-
calca l’alcalde, com per exem-
ple camí ral de Vilafranca del 
Penedès a Montblanc o camí de 
la Bassa Nova. I en cada senya-
lització hi haurà una indicació de 
cap on es va. A part, també se’n 
posarà a l’itinerari de Salut el 
Puig. Aquest, de 4,35 quilòme-
tres de longitud, és circular i és 
utilitzat principalment pels veïns 
del poble.  

Aquesta millora de la senyalit-
zació té un pressupost total de 
6.196,41 euros. Enric Ferré, al costat d’un senyal que cal canviar. FOTO: ÀNGEL JUANPERE

Rodonyà

L’Ajuntament senyalitzarà 
els vuit camins rurals 
segons la normativa actual
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El director dels Serveis Territori-

als de Drets Socials a Lleida, Jo-

an Segura, va participar a la festa 
d’homenatge a la gent gran a Vi-

lanova de Bellpuig (Pla d’Urgell). 

Durant la diada, l’Ajuntament va 

reconèixer les persones de 80 

anys de la població i les parelles 

que porten 50 anys de casats. 

Joan Segura va posar en valor el 

paper de les persones grans a la 

societat i va subratllar les actua-

cions del Departament de Drets 

Socials destinades a fomentar el 
benestar i participació d’aquest 
col·lectiu, a facilitar la seva aten-

ció i assessorament i aconseguir 

un envelliment actiu. Així ma-

teix, la festa que es va celebrar 
va incloure una missa cantada, 

l’entrega d’obsequis i un concert 

de cobla.

Vilanova de Bellpuig ret 
homenatge als veïns que 
tenen més de vuitanta anys

FOTO: D.S./ També van homenatjar els que porten 50 anys casats

La colla sardanista del Monestir  
de Santa Maria de les Franqueses 

va celebrar ahir el seu desè ani-

versari amb diferents activitats. 
Hi va haver una caminada cap a 

Balaguer, ballades de sardanes, 

un acte d’agermanament amb 

Santa Maria de Vallvert, missa, 

un dinar de germanor i una visita 

guiada. 

El Monestir de 
les Franqueses 
acull un aplec    
de sardanes

FOTO: F.G./ La ballada de sardanes que es va fer ahir al monestir

Concurs de gossos al Palau
El Palau d’Anglesola va acollir el concurs internacional de gossos 
American Bully, on hi van participar 150 gossos en tres categories: 
petita, estàndard i XL. És un concurs internacional i la següent 
edició serà a l’octubre a Madrid./FOTO: Aj. Palau d’Anglesola

Tàrrega
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Tàrrega ha aprovat 

aquesta setmana en Junta de Go-

vern Local el projecte per habilitar 

al Parc Esportiu una zona dedicada 
a la pràctica de l’atletisme. Així, el 
consistori avança en la materialit-

zació de la proposta més votada en 
el segon procés de Pressupostos 
Participatius, celebrat l’any passat. 
El document, redactat pels serveis 

tècnics municipals, preveu totes 

les actuacions necessàries d’espla-

nació i millora per transformar un 
terreny de titularitat municipal en 
una pista d’atletisme a l’aire lliure. 

L’àmbit total d’actuació com-

prèn 15.800 metres quadrats de 

superfície. Per dur a terme aques-

ta obra, la capital de l’Urgell ha 

previst uns treballs pressupostats 

en 99.926,40 euros (IVA inclòs), 

que es finançaran mitjançant una 
partida de 100.000 euros ja assig-

nada en el seu moment als Pres-

FOTO: Aj. Tàrrega/ La zona esportiva on es desenvoluparà el projecte 

Tàrrega habilitarà una 
zona per l’atletisme
Aprova el projecte que es farà al Parc Esportiu

supostos Participatius.
El projecte contempla la cons-

trucció d’una pista de 400 metres 

d’anella interior i 7 metres d’am-

plada, ajustant-se a les dimensi-

ons reglamentàries per a la pràc-

tica de l’atletisme. Així mateix, es 
preveu habilitar un ample de se-

guretat d’un metre en els laterals 

de tot el circuit. El ferm de la pista, 
de 10 centímetres de gruix, serà 
de tot-u artificial, revestit a més 
per una capa de sauló de 5 cm de 

gruix. El circuit es construirà amb 

el pendent necessari per a l’eva-

cuació de les aigües pluvials.
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SORTEIG!
La Mañana sorteja 2 entrades dobles  

per veure el concert
La Mañana sorteja 2 entrades dobles, 

sorteig per a subscriptors. Com participar 

en el sorteig? Enviant un correu electrònic a 

sorteig@lamanyana.cat 

especificant l’obra que vols anar.

Teixidor, Pärt, Brahms: 
quatre instruments i 
Tres mons sonors

DATA SORTEIG_ 

16 de maig al matí

DATA OBRA_ 19.05.2022

20:00 h

LLOC_ L’ Auditori 
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  Cultura i Societat

n L’actriu Marta Puig ha rebut les 
Ales a la Cultura 2022, un guardó 
en homenatge a la seva tasca a fa-
vor de la cultura a Olot. L’alcalde 
de la ciutat, Pep Berga, va entregar-
li el Premi al Teatre Principal de la 
capital de la Garrotxa en un acte 
que va servir per recordar els 42 

anys de trajectòria professional de 
l’actriu olotina, que ha destacat en 
el teatre, especialment en el gène-
re de la comèdia, en obres com Vi-
das privadas, Sálvese quien pueda 
o Leonor de Aquitania. Tot i això, 
al llarg de la seva carrera també ha 
treballat en nombroses pel·lícules 
i sèries de TV com Academia de 
baile Gloria, Escenas de matrimo-
nio, Hostal Royal Manzanares o 
Un Franco, 14 pesetas. 

En la seva intervenció, l’alcalde 
d’Olot, Pep Berga, va remarcar la 
feina de Marta Puig a l’Orfeó Po-
pular Olotí: «Ens ha donat les se-

ves interpretacions i ara ens dona 
el seu temps i el seu coneixement. 
Allò que més bé defineix una ciu-
tat són les seves actituds i els va-
lors de les persones que en formen 
part. I avui reconeixem una ciuta-
dana activa i generosa». 

Lligada a l’Orfeó des de ben pe-
tita, Puig va retornar a Olot després 
d’una trajectòria plena d’èxits. El 
president de l’entitat, Joan Manu-
el Robles, va destacar «l’esforç, la 
generositat, la humilitat i l’altruis-
me» de l’actriu, a més el seu «gran 
talent interpretatiu i el magnetis-
me que transmet als escenaris». 

L’acte va comptar amb la pre-
sència d’actors de l’Orfeó Popular 
Olotí, que van pujar a l’escenari 
per llegir fragments d’algunes de 
les obres emblemàtiques que ha 

interpretat o dirigit Puig. A més, es 
va projectar un vídeo amb imatges 
seves procedents de l’Arxiu Co-
marcal de la Garrotxa i també del 
fons de l’Orfeó. 

L’actriu olotina Marta Puig rep 
el premi Ales a la Cultura 2022

DDG. GIRONA

u L’alcalde d’Olot, Pep Berga, 
li va entregar el guardó en 
reconeixement a la seva 
tasca a favor de la cultura

Pep Berga i Marta Puig en l’acte de lliurament del premi. AJUNTAMENT D’OLOT

n La Capella Polifònica de Girona 
estrena dimecres Dones a veus, un 
concert de versions de cançons ca-
talanes protagonitzades, interpre-
tades o compostes per dones cata-
lanes els últims anys. L’espectacle, 
obra del director de La Polifònica, 
Martí Ferrer, es presentarà a les 9 del 
vespre al Claustre de Sant Daniel de 
Girona dins de la programació de 
Temps de Flors, i l’entrada serà amb 
taquilla inversa. 

Algunes de les peces que s’hi po-
dran escoltar són d’artistes com Síl-
via Pérez Cruz, Clara Peya, Roba Es-
tesa, Joan Miquel Oliver o Judit Ned-
dermann. Aquestes cançons es 
mostraran en diàleg amb clàssics de 
la Nova Cançó com L’estaca de Llu-
ís Llach, en un arranjament de Jo-
sep Viader, o Al vent de Raimon, ver-
sionat per Antoni Ros-Marbrbà. 
També s’hi estrenarà la versió coral 
de 23 de gener, de Josep Tero, en ho-

menatge a les víctimes civils de la 
guerra. 

Record a les víctimes d’Ucraïna 

A més, amb la interpretació de les 
cançons s’hi alternarà la lectura de 
textos de la periodista bielorussa 
Svetlana Aleksiévitx, extrets del seu 
llibre La guerra no té cara de dona 
(Raig Verd Editorial). En aquesta 
obra, l’autora dona veu al record i la 
memòria de centenars de dones 
que van lluitar a les files de l’Exèrcit 
Roig a la Segona Guerra Mundial. 

Amb la incorporació al concert 
de les paraules de Svetlana Aleksié-
vitx, la Polifònica explica que vol 
aportar «un pensament per a les víc-
times de les guerres actuals i, espe-
cialment, per a les del conflicte 
d’Ucraïna». 

Segons el director de la Polifòni-
ca, la idea original sorgeix de quan 
Ferrer va assistir a una gala dels pre-
mis Enderrock l’any 2019 i va escol-
tar la interpretació de Cara a cara de 
Clara Peya. Amb tot, una beca Kre-
as de l’Ajuntament de Girona va 
permetre a Martí Ferrer «escriure 
els arranjaments amb temps i en 
condicions», segons va declarar. A 
més, el director va revelar que el tre-
ball aviat veurà la llum en forma de 
llibre, en una edició conjunta de 
Ficta Edicions i la Polifònica de Gi-
rona. 

La Polifònica detalla que l’entra-
da al concert serà gratuïta, però s’hi 
establirà una taquilla inversa, la re-
captació de la qual es destinarà ín-
tegrament a la conservació del Mo-
nestir de Sant Daniel.

La Polifònica de 
Girona estrena «Dones 
a veus» al Claustre de 
Sant Daniel de Girona

 
Algunes de les peces 
que s’hi podran escoltar 
són d’artistes com Sílvia 
Pérez Cruz o Clara Peya

DDG. GIRONA

u El concert de dimecres està 
basat en versions de cançons 
catalanes recents i emmarcat 
en «Girona A Cappella»

n Al figuerenc Xavier Vives (1939) 
se’l va conèixer durant molts anys 
com el Sinatra de l’Empordà. Mal-
grat haver-se guanyat la vida com a 
pintor de cotxes, la música sempre 
l’ha acompanyat des que era un nen 
i fins ara quan, als seus vuitanta-dos 
anys, encara té el desig de pujar, de 
nou, als escenaris. Vol fer reviure el 
seu violí amb un repertori ple de 
cançons mítiques com Violetas Im-
periales de Carmen Sevilla i Luis 
Mariano, la melodia del Doctor Zhi-
vago o temes del mateix Sinatra que 
van emocionar a tota una genera-
ció, segurament la més castigada 

per la pandèmia. 
Xavier Vives va néixer a Figueres, 

a la plaça de l’Ajuntament. El seu 
pare era Fernando Vives, «un gran 
músic i cantant» que tocava amb 
l’orquestra Ritmos del Casino Me-
nestral fent uns solos prodigiosos, 
recorda el seu fill. Va ser ell qui va 
encomanar-li la passió per aquest 
art, el seu primer mestre i qui va fer-
lo estudiar. «Ho vaig agafar amb 
molt interès», assegura. Tant que es 
passava hores i hores practicant i es-
tudiant violí i saxofon a la casa fami-
liar. «Els veïns es queixaven d’entra-
da però després ja em demanaven 
que les toqués», rememora somri-

ent. Als dotze anys ja va fer solfeig a 
l’Escolania Parroquial -recorda les 
ensenyances de mossèn Albert– i 
posteriorment ja rebria classes dels 
mestres Sans i Arsenio Corsellas al 
Conservatori de Girona. 

Ara, a banda d’anar arreglant 
l’hort, del que té més ganes és de 
tornar a tocar davant un públic i de-
dicar-ho, sobretot, «a les moltes 
persones que en els temps de la 
pandèmia van passar moltes males 
estones o van perdre algun famili-
ar». Se’l pot contactar al telèfon 972 
674 009. Només necessita els espais 
per fer-ho possible. Ell hi posa l’art, 
la passió i el cor.

u Xavier Vives s’ofereix per fer algun concert i dedicar-lo a les persones 
que van patir molt durant la pandèmia o van perdre algun familiar

Un violinista figuerenc 
torna a l’activitat als 82 anys

CRISTINA VILÀ BARTIS. FIGUERES

Xavier Vives assajant a casa seva, a Figueres. EDUARD MARTÍ



Mitjà: La Mañana

Publicat: 08/05/2022

Edició: General

Secció: REGIONAL LLEIDA

Audiència: 2.000 Lectores

Difusió: 1.788 Ejemplares

Valor: 242€

GANADO CRUZADO PRECIO DIF.

Añojo (hembra) 180-240 kg

E SUPER EXTRA 5,16 =

U EXTRA 4,97 =

R PRIMERA 4,77 =

O SEGUNDA 3,33 =

Añojo (hembra) 241-270 kg

E SUPER EXTRA 5,14 =

U EXTRA 4,95 =

R PRIMERA 4,75 =

O SEGUNDA 4,31 =

Añojo (hembra) 271 kg

E SUPER EXTRA 5,11 =

U EXTRA 4,94 =

R PRIMERA 4,69 =

O SEGUNDA 4,12 =

Añojo (macho) - de 330 kg

E SUPER EXTRA 5,32 =

U EXTRA 5,17 =

R PRIMERA 4,91 =

O SEGUNDA 4,78 =

Añojo (macho) 331-370 kg

E SUPER EXTRA 5,22 =

U EXTRA 5,03 =

R PRIMERA 4,87 =

O SEGUNDA 4,77 =

Añojo (macho) + de 371 kg

E SUPER EXTRA 5,13 =

U EXTRA 5,00 =

R PRIMERA 4,79 =

O SEGUNDA 4,52 =

Vacas

200 KG CANAL S/C -

- - -

300 KG CANAL S/C -

- - -

350 KG CANAL S/C -

GANADO FRISÓN

Terneros - de 200 kg

PRIMERA Y SEGUNDA 4,76 =

- - -

Terneros + de 220 kg

PRIMERA 4,99 =

SEGUNDA 4,87 =

Precios de compra de ganado en peso canal 
expresado en euros/kg/canal. (R) Regularización

FORRAJES DESHIDRATADOS PROTEÍNA HUMEDAD PRECIO DIFERENCIA

Granulado Alfalfa 1a. 17-18% 10-12% 290,00 +10,00

Granulado Alfalfa 2a. 15-16% 10-12% 260,00 +10,00

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 330,00 =

Balas deshidratadas 1a. 17-18% 12-14% 300,00 +5,00

Balas deshidratadas 2a. 15-16% 12-14% 250,00 +5,00
Deshidratados: precio de venta industria. Euro/Tonelada. En rama: precio de compra al productor, sin portes. Cotizaciones 
referidas a pago a 30 días, en posición fábrica. (R): regularización

CEREALES Y PIENSOS CALIDAD TIEMPO POSICIÓN PRECIO

Trigo nacional/francés Panificable Disponible Scd Lleida 410,00

Trigo nacional Forrajero Disponible Scd Lleida 392,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Disponible S/ Tarr/almacén 405,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Junio S/ Tarr/almacén 405,00

Cebada nacional PE 62 Disponible Scd Lleida 375,00

Maíz Nacional Disponible Scd Lleida 375,00

Maíz Importación Disponible  S/ Tarr/almacén 367,00

Colza en grano 42% - Disponible Scd Tàrrega 780,00

Centeno - Disponible S/ Tarr/almacén 375,00

Sorgo EE.UU. Importación Mayo S/ Tarr/almacén 390,00

Harina de soja Importación 47% Disponible S/ Tarr/Barna/almacén 528,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible Sco. Tàrrega 380,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible-junio S/ Tarr/almacén 355,00

Harina de girasol Alta proteína 34-36% Disponible S/ Tarr/almacén 415,00

Harina de colza 00 - Mayo Sco. Tàrrega 490,00

Harina de colza 00 Importación Disponible S/ Tarr/almacén -

Pulpa de remolacha Importación Disponible S/ Tarr/almacén 358,00

DDG EE.UU. Importación Disponible S/ Tarr/almacén 455,00

Guisantes Importación Disponible S/ Tarr/almacén -

Grasa animal UE 10-12% Disponible Scd Lleida 1.555,00

Grasa animal Nacional 3-5% Disponible Scd Lleida 1.610,00

Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac. 1.827,00

Fosfato monocálcico Granel Mayo Scd Lleida 1.700,00

Fosfato bicálcico Granel Mayo Scd Lleida 1.600,00

Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Sco Lleida 365,00

Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Sco Lleida 335,00

Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Sco Lleida 324,00
Euro/tonelada a 30 días, (P) previo, (T) tolva, (*) contado (**) pago a 15 días. Sc/Scd/Sco: sobre camión /destino/ origen 

GANADO PARA 
CEBO

ORIGEN 
ESPAÑA

ORIGEN 
FRANCIA

ORIGEN 
ALEMANIA

MACHO FRISÓN

50 KILOS 155 (+5) 165 (+5) 130 (=)

55 KILOS 175 (+5) 190 (+5) 160 (=)

60 KILOS 195 (+5) 210 (+5) 190 (=)

HEMBRA FRISONA

40-45 KILOS - - -

45-50 KILOS - - -

60 KILOS 125 (+5) - 100 (=)

MACHO CRUZADO

55-60 KILOS 395 (=) 370 (=) -

60-65 KILOS 435 (=) 420 (=) -

65-70 KILOS 475 (=) 460 (=) -

HEMBRA CRUZADA

50-55 KILOS 180 (=) 185 (=)

55-60 KILOS 210 (=) 225 (=) -

60-65 KILOS 250 (=) 265 (=) -

BRUNO

(M) 60-65 KILOS - - -

(M) 70 KILOS - - -

(H) 60-65 KILOS - - -

(H) 65-70 KILOS - -

PORCINO  KG/VIVO DIF.

CERDO SELECTO 1,557 =

CERDO DE LLEIDA 1,545 =

CERDO GRASO 1,533 =

CERDA 0,780 -0,010

LECHÓN 20 K 42,00 -4,50

OVINO PRECIO DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG 3,70 =

CORDERO DE 23,1 A 25 KG 3,60 =

CORDERO DE 25,1 A 28 KG 3,45 =

CORDERO DE 28,1 A 34 KG 3,35 =

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS 3,30 =

OVEJAS DE VIDA 75,00 =

DESHECHO PRIMERA 0,85 =

PIEL FINA DEL PAÍS 12,00-12,50 =

PIEL CRUZADA 2,50-3,00 =

Los precios de industria son euros/tonelada. Precios 
referidos a primera calidad, sin envase. Cotizaciones 

fijadas según el reglamento de mercado

FRUTA MÍN. MÁX.

MELOCOTÓN   
Amarillo Calibre B - -
Blanco Calibre A - -

NECTARINA
Amarilla Calibre B - -
Amarilla Calibre A - -

PARAGUAYO
Paraguayo Calibre B - -
Paraguayo Calibre A - -

PAVÍA
Melocotón amarillo Calibre A - -

MANZANA
Rojas 70+ - -
Gala 65+ >70% color - -
Gala 70+ >70% color - -
Golden 70+ 25 35
Golden 75+ 40 50
Rojas 65+ 30 40
Rojas 75+ 40 50
Granny 70+ - -
Fuji 65+ >70% color 30 40
Fuji 70+ >70% color 60 70

PERA
Ercolini 60+ A.C. - -
Limonera 60+ A.C. - -
Williams 60+ - -
Conférence 60+ 70 90
Conférence 65+ 90 100
Blanquilla 58+ - -

INDUSTRIA
Pera 80 100
Manzana 100 120
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Els Bombers apaguen un gran 

incendi de vegetació a prop del 

Monestir d’Avinganya, a Seròs
El foc va afectar una superfície d’unes 25 hectàrees

Els Bombers de la 
Generalitat van extingir 
ahir dissabte un incendi 
de vegetació que es va 
declarar a Seròs. 

Lleida
CARLA SALAZAR

El cos d’emergències va rebre l’avís 

del foc a les 12.51 hores als afores 

del nucli de Seròs, a prop del Mo-

nestir de Nostra Senyora dels Àn-

gels d’Avinganya. En la seva arriba-

da, van comprovar que les flames 
cremaven canyes i vegetació en 
una zona de bosc de ribera. 

En aquest sentit, fins al lloc, s’hi 
van desplaçar 16 dotacions entre 
les quals hi havia 7 camions, 7 ve-

hicles de comandament i 2 mitjans 
aeris. A les 4.45 hores els efectius 
del cos de Bombers encara conti-

nuaven amb el dispositiu d’extin-

ció de l’incendi. Però, van neces-

sitar reforços, hi havia un total de 

FOTO: L.M. / Foc i fum a la vora del Monestir d’Avinganya 

21 dotacions, entre les quals hi ha-

via 11 dotacions de comandament 
amb GRAF i EPAF, 8 camions i 3 
mitjans aeris, dos dels quals eren 
avions de vigilància i atac i l’altre 
era un helicòpter bombarder.  

El foc es va donar per estabilit-
zat a les 18.30 hores i els avions es 
van retirar. Finalment, a les 19.10 
hores van donar l’incendi per ex-

tingit, que va afectar una superfí-

cie d’unes 25 hectàrees.

Amb motiu de la celebració del Dia 
Internacional de la Creu Roja i Mit-
ja Lluna Roja, la Creu Roja de Llei-
da dona avui el tret de sortida als 
actes de celebració del seu 150è 

aniversari de la seva fundació, l’any 
1872. La primera activitat és la il·lu-

minació, la nit del 7 al 8 de maig, 
de la façana de la Paeria. També es 
gravarà un vídeo conmemoratiu.

Creu Roja Lleida celebra 

avui el seu 150è aniversari

FOTO: La Paeria / La façana de l’Ajuntament il·luminada de vermell
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