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gente las compre utilizando sus tar-
jetas del NHI.

Taiwán ha adoptado un enfoque 
de triaje, haciendo que los casos 
más leves de la covid-19 se sometan 
a atención domiciliaria y reservan-
do el tratamiento hospitalario para 
personas de grupos de alto riesgo, 
como casos moderados y graves y 
ancianos. En atención domiciliaria, 
las personas pueden acceder a con-
sultas médicas de emergencia a 
través de aplicaciones móviles. Se 
ha conformado una red de farma-
céuticos y farmacias comunitarias 
para brindar consultas y entregar 
medicamentos. A fi nales de abril de 
2022, alrededor del 80% de las per-
sonas en Taiwán habían recibido 
una primera dosis de la vacuna de 
la covid-19, y el 60% había recibido 
una segunda dosis de refuerzo.

Socio indispensable
El mundo de hoy continúa hacien-
do frente a los desafíos de la pande-
mia, al suministro de vacunas y a la 
recuperación pospandémica. Los 
países deben trabajar conjunta-
mente y prepararse para posibles 
futuras pandemias. Taiwán es un 
socio indispensable para garantizar 
una recuperación pospandémica 
exitosa. Para contener la pandemia, 
Taiwán ha seguido cooperando con 
otros países en la investigación y el 
desarrollo de vacunas y medica-
mentos contra la covid-19 y ha do-
nado suministros médicos, como 
máscaras médicas y medicamen-
tos, a países necesitados. Con ello, 
ha demostrado que Taiwán puede 
ayudar y que Taiwán está ayudan-
do.

Este mes de mayo se celebra la 75ª 
Asamblea Mundial de la Salud 
(AMS) se celebra en mayo. Durante 
los últimos cinco años, Taiwán no 
ha sido invitado a participar en la 
AMS. Para garantizar que Taiwán no 
se quede atrás y que no haya brechas 
en la cobertura de la salud global, el 
país busca participar en la AMS de 
este año de manera profesional y 
pragmática, y poder realizar contri-
buciones como parte del esfuerzo 
global para hacer realidad la visión 
de la OMS de una red mundial per-
fecta de prevención de enfermeda-
des.

Instamos a la OMS y a las partes 
implicadas a que apoyen la inclu-
sión de Taiwán en la OMS y le per-
mitan participar plenamente en las 
reuniones, mecanismos y activida-
des de tal organismo. Taiwán segui-
rá trabajando con el resto del mun-
do para garantizar que todos 
disfruten del derecho humano fun-
damental a la salud, según lo estipu-
lado en la Constitución de la OMS. 
Siguiendo el espíritu de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 2030 
de las Naciones Unidas, nadie debe 
quedarse atrás.

Primera canonización tras la 
pandemia con el corazón en Ucrania

►El Santo Padre 
elevó ayer a los 
altares a seis 
hombres y cuatro 
mujeres por su 
ejemplo de espíritu

Hacía mucho tiempo que no se 
veía la Plaza de San Pedro como 
la vimos ayer. Fue la primera ca-
nonización de los últimos tres 
años y fue como recordar lo que 
se vivía habitualmente antes de 
la pandemia pero nadie hubiera 
imaginado que la primera cere-
monia de este tipo tras el parón 
de la pandemia, sería teniendo 
una guerra. Con un sol radiante 
en la Ciudad del Vaticano y ante 
45.000 fi eles, el Santo Padre elevó 
a los altares a seis hombres y cua-
tro mujeres. Cinco italianos, tres 
franceses, un indio y un holan-
dés.

En el rezo del Regina Caeli al 
fi nal de la misa, en la Plaza de San 
Pedro, con la canonización de 
diez nuevos santos el Papa no 

Alicia Romay. ROMA

dudó en mencionar la guerra en 
Ucrania: «Mientras tristemente 
crecen las distancias en el mundo 
y aumentan las tensiones y las 
guerras, los nuevos santos inspi-
ran soluciones de diálogo espe-
cialmente en el corazón y en la 
mente de quienes ocupan pues-
tos de gran responsabilidad y es-
tán llamados a ser protagonistas 
de la paz y no de la guerra», su-
brayó el Papa Francisco. Durante 
su homilía dijo que «servir es no 
anteponer los propios intereses, 
desintoxicarse de los venenos de 
la avidez y la competición, com-
batir el cáncer de la indiferencia 
y la carcoma de la autorreferen-
cialidad».

Uno de los diez santos procla-
mados por el Papa Francisco ayer 
por la mañana fue Charles Euge-
ne de Foucauld, una fi gura muy 
interesante de la iglesia contem-
poránea. Su vida no fue siempre 
«la adecuada», fue libertino y di-
soluto, como lo califican en un 
artículo del «Corriere della Sera». 
De Foucauld fue un explorador 
del Sahara y estudioso del Tuareg 
quien ha dejado a la humanidad, 
una gran herencia espiritual.

Dejó una carta sobre el Islam 
en donde confesaba que le había 

producido una gran convulsión. 
Se convirtió en explorador y en 
ese tiempo escuchó la llamada de 
Dios (1890). En 1901 se ordenó 
sacerdote y volvió a África en don-
de permaneció en un rincón del 
desierto durante 13 años y en ese 
pequeño pueblo tuareg de Ta-
manrasset, en Algelia, murió en 
1916. Sus amigos musulmanes 
recorrieron el desierto para verlo. 
Ya era parte de ellos y no le falla-
ron. En cuanto se enteraron de su 
fallecimiento no dudaron en 
acercarse para rendirle homena-
je al hombre que había testimo-
niado el amor y la humildad de 

Uno de los nuevos 

santos no tuvo una 

vida «adecuada» 

pero dejó una gran 

herencia espiritual

«Mientras crece la 

tensión en el mundo 

los nuevos santos 

inspiran soluciones 

de diálogo»

El Papa 

Francisco 

celebró ayer a 

misa de 

canonización 

de 10 nuevos 

santos tras el 

parón de la 

pandemia

EFE

Cristo predicando el evangelio. 
Su sueño fue fundar una congre-
gación religiosa pero no le dio 
tiempo: lo mataron cuando tenía 
58 años. 

El Papa declaró también ayer 
santo a Titus Brandsam, un pe-
riodista holandés que fue capaz 
de retar a los nazis y que al fi nal 
murió en un campo de concen-
tración. Fue un carmelita holan-
dés que los nazis asesinaron en 
Dachau (Alemania) en 1942. El 
padre fue nombrado asistente 
eclesiástico de la Prensa Católica 
en 1935 y defendió la libertad de 
prensa y de pensamiento de los 
periódicos católicos, víctimas de 
la represión nazi. Este fue el mo-
tivo principal por el que lo depor-
taron a Scheveningen (Holanda), 
enviándolo más tarde a Dachau.

En una entrevista, el padre Fer-
nando Millán Romeral, ex prior 
de los Carmelitas, y autor del en-
sayo «El coraje de la verdad», des-
cribe muy bien al padre Brandsa-
ma. Decía sobre el periodismo 
que después de las de las iglesias, 
la prensa es el mejor púlpito para 
predicar la verdad. «La prensa es 
la fuerza de la palabra contra la 
violencia de las armas, la fuerza 
de nuestra lucha por la verdad».
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Recordamos algunas eviden-
ciasmenospreciadas: en tér-
minos religiosos, nuestra so-
ciedadnoes laicistasinoplu-
ral, con gran presencia de la

confesióncatólicayunaculturacristiana
todavía más mayoritaria con respecto a
suscimientosyasurico legadohistórico.
La Sagrada Família es el último gran
ejemplo de doble manifestación de fe y
cultura. El Estado es aconfesional, neu-
tral, porque no tiene ninguna confesión
propia, pero las valora positivamente y
colabora, de formaespecial con la Iglesia
Católica (artículo 16 de la Constitución).
Aconfesional es opuesto a ateo, y por lo
tanto las manifestaciones en el espacio
público ypolítico tienenque contemplar
la posibilidad de referencia aDios, como
por ejemplo en los funerales de Estado.
Cuando Dios es vetado desaparece la
neutralidadyse fomentael ateísmo.
El artículo 27.3 de la Constitución ga-

rantiza“elderechoqueasistealospadres
para que sus hijos reciban la formación
religiosaymoralqueestédeacuerdocon
sus propias convicciones”. La Ley Orgá-
nica7/1980deLibertadReligiosaamplía
yconcretalospreceptosconstitucionales
sobre esta materia y establece en el artí-
culo2.3que,paralaaplicaciónefectivade
losderechos relacionados con la libertad
religiosa, “los poderes públicos adopta-
rán las medidas necesarias para facilitar
la asistencia religiosa en los estableci-
mientos públicos, militares, hospitala-
rios, asistenciales, penitenciarios y otros
bajo su dependencia, así como la forma-
ción religiosa en centros docentes públi-
cos.”

LosacuerdosentreelEstadoespañol y
laSantaSededeterminanque“losplanes
educativos en los niveles de Educación
Preescolar, Educación General Básica,
Bachillerato Unificado Polivalente y
GradosdeFormaciónProfesional inclui-
ránlaenseñanzadelareligióncatólicaen
todos loscentrosdeEducaciónencondi-
ciones equiparables a las otras discipli-
nas fundamentales. Esta enseñanza no
tiene carácter obligatorio para los alum-
nos”.
Deestemarcojurídicoquedaclaroque

(1) las confesiones religiosas, y nominal-
mentelacatólica,sonreconocidasentér-
minos positivos por el Estado; (2) los pa-

dres tienen derecho a garantizar una
educación moral y religiosa de acuerdo
con sus creencias y el Estado tiene que
hacerposibleelcumplimientodeestede-
recho; (3) en relación con los padres y el
valor de la confesionalidad, se impartirá
formación religiosa en el centros públi-
cos; (4) un pacto internacional garantiza
que esta enseñanza se hará en condicio-
nes equiparables a las otras disciplinas
fundamentales (exigencia que la ley Ce-
laá incumple); (5) la escuela concertada,
y también la diferenciada, emanan del
cumplimientodeaquellospreceptos.
De lo dicho hasta aquí es evidente que

la clase de educación religiosa confesio-
nal en igualdad de condiciones con las
otrasmaterias es underecho. Por el con-
trario, el Estado no tiene derecho a edu-
carenunasdeterminadasideologíaspro-
pias del gobierno de turno, se definan de
género, liberales, socialistas o de cual-
quier tipo, ni en cosmovisiones materia-
listas o del tipo que sea, porque el estado
de derecho liberal no tiene otro conteni-
doque loqueconcreta laConstitución.
Por lo tanto, hay que restituir los dere-

chos conculcados de la clase de religión
confesional. Que, además, se recupere
unaasignaturadereligiónnoconfesional
paralosalumnosquenooptanporlacon-
fesionalidadpuedeserunabuenaopción,
dada la carencia de conocimientos de los
jóvenes, que los impide un acceso ade-
cuadoa lacultura,peronopuedesersus-
titutivade la formaciónconfesional, por-
quesufinalidadesotraynosecorrespon-
deríacon losderechosconstitucionalesy
legalesmencionados.
Que el Estado quiera liquidar la con-

ciencia religiosa en los ciudadanos tiene
su lógica, como ya explicó TomásMasa-
ryk, filósofo, científico y primer presi-
dentede laRepúblicadeChecoslovaquia
nacidaen1918.Teístaprotestantequeno
aceptaba laRevelaciónni lamística, des-
tacóensu luchapor la religión,por la im-
portanciapara lademocraciaque le asig-
naba.Masaryk señalaba que era decisiva
paraser independientesdelas institucio-
nes del Estado y estar en condiciones de
poder apreciarlasdesdeel puntodevista
de los valores y no solo de los intereses.
ParaMasaryk, la luchapor la religiónera

la luchapor laposibilidadde lademocra-
cia, entendida no como una mera alter-
nancia en el poder sino como una cues-
tiónde los valores desde los cuales se go-
bierna. Esta razón sigue siendo válida y
actual. De aquí que la defensa de la clase
de religión confesional, y del derecho de
los padres y los de la escuela concertada,
sea una defensa del estado de derecho y
de lademocracia.c

El derecho a la clase de religión

Ladefensa de la clase
de religión confesional

es una defensa del
estado de derecho
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Alumnos en una clase de religión
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Les curiositats d’Omella | Anna Puig |
apuig@elpuntavui.cat / @annapuigc |
Articles | El Punt Avui
 “La figura de la dona tractada simplement com un transmissor de vida, i no com una vida en sí
mateixa 

Vaig llegir una piulada, que l’autora ja em perdonarà perquè no recordo el seu nom, que ho
resumia a la perfecció: una dona als setze anys no és prou madura per decidir per si sola si pot
avortar però, en canvi, sí que ho és per ser mare. La gran incoherència que els sectors més
conservadors defensen a ultrança. Ara que el govern espanyol té sobre la taula la nova llei de
l’avortament, tornen a emergir les faccions que s’autoanomenen “pro vida” –com si la resta
fossin els defensors de la mort i la destrucció!–, amb l’església institucional liderant-les i
intentant influenciar en les decisions polítiques.

Diu el president de la Conferència Episcopal, Joan Josep Omella, que és “curiós” que la nova
llei es tramiti en un moment de crisi política. “Potser és per desviar l’atenció d’altres temes que
són importants”, es va atrevir a dir. Com? Que el debat sobre l’avortament no és prou important?
Que la llibertat de decisió de la dona sobre el seu cos i la seva vida no és important? Curiós?

Hi ha altres coses que són més curioses. Per exemple, és curiós que el líder de l’església
espanyola trobi una “barbaritat” que es permeti avortar a les menors de setze anys sense el
permís dels seus progenitors i, en canvi, menystingui les circumstàncies que han portat a
aquesta situació, la càrrega psicològica que comporta i el sentiment de culpabilitat que genera el
fet de prendre la decisió. En canvi, res d’això és un impediment per ser mare en plena
adolescència. La figura de la dona tractada simplement com un transmissor de vida, i no com
una vida en sí mateixa. És curiós, també, que Omella critiqui que s’utilitzin valors morals per fer
política, quan l’església ho ha fet tota la vida. És curiós que digui que la legislació ha d’anar cap
al camí del respecte a la societat quan el més deferent amb les persones és reconèixer i
defensar el dret a decidir sobre la seva vida i el seu futur. És curiós que demani ajut per les
mares que no volen avortar i, en canvi, el negui per les que sí que ho volen fer. És curiós. Molt
curiós!

https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/2139817-les-curiositats-d-omella.html
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L
a relíquia del Braç de San-
ta Tecla va arribar a Barce-
lona, procedent d’Armènia, 

el setembre de 1320. En aquell 
moment, el rei Jaume II vivia a 
València i no li anava bé anar a 
rebre-la. Va demanar que el Braç 
es guardés a la seva residència d’es-
tiu, en un castell de Constantí. I 
així es va fer: amb vaixell i entrant 
pel port de Salou. Quan Jaume II 
va tenir un forat a l’agenda, al maig 
de l’any següent, la relíquia va ser 
traslladada en processó fins a 
Tarragona. El solemne acte va re-
unir a més de 13.000 persones, 
entre les quals es trobava l’arque-
bisbe, autoritats i representants 
dels diferents gremis. Ahir, Cons-
tantí va rememorar aquella fes-
ta de fa 700 anys amb el Braç de 
Santa Tecla i part del Seguici 
Popular de Tarragona i Constan-
tí com a protagonistes.  

Per primera vegada després de 
dos anys de pandèmia, el Seguici 
tornava a sortir al carrer en el seu 
format original, l’itinerant. «Tinc 
la pell de gallina», deia el graller 
Oriol Nicolau, un dels músics ha-
bituals del Seguici. Per Nicolau 
ahir era un dia molt especial. És 
constantinenc, però des de sem-
pre ha estat molt vinculat a Tarra-
gona. «Constantí és un poble, per 
molts oblidat. Per això era tan im-
portant aprofitar aquesta ocasió, 
per reivindicar el paper clau que 
va tenir en el trajecte», explicava 
Nicolau, minuts abans de comen-
çar la processó.  

Els balcons del poble estaven en-
galanats amb domassos de la 
imatge de Santa Tecla. Els mem-
bres dels balls del Seguici desfila-
ven sense mascareta. I els Nanos 
ja podien donar la mà als més pe-
tits. Tot a punt. La tarda comença-
va a les sis amb l’anada a l’ofici. 
Tres aliguers veterans, en Josep 
Maria, l’Aleix i l’August, escalfa-
ven pel que vindria després. «Hem 
fet tres assajos, com un recordato-
ri. I la veritat és que ens prenem 
aquesta oportunitat com una pro-
pina. No sabem com ens pot trac-
tar la pandèmia d’aquí al setem-
bre, quan Tarragona celebra San-
ta Tecla», deia l’August, portant de 
L’Àliga. El seu company, el Josep 
Maria, afegia: «Em sembla molt 

encertat venir aquí avui. Constan-
tí sempre ha ajudat molt a Tarra-
gona. És un esforç que mai s’ha re-
conegut. Avui és el moment».  

A la processó hi van participar 
una part dels elements del Segui-
ci Popular de Tarragona, com els 
Gegants Moros i el Lleó. També 
balls com el de Turcs i Cavallets i 
el de Gitanes. De Constantí, ge-
gants i el Patatuf. Un Seguici mixt 
que va tenir el seu punt àlgid amb 
l’arribada del Braç a l’església, de la 
mà de l’arquebisbe Planellas i de 
les autoritats d’ambdós municipis. 
No hi faltava ningú. Tampoc les 
llàgrimes, sobretot en aquelles per-
sones que estimen la festa i la pa-
trona. Tot seguit, es va fer una 
missa a l’aire lliure, oficiada per 
Mn. Antoni Pérez de Mendiguren 
i pel mateix arquebisbe, on el Braç 
i el cap de l’oposició del Parlament 
de Catalunya, Salvador Illa, van 
centrar totes les mirades. Després, 
es va inaugurar una placa comme-
morativa a la plaça del Castell, 
lloc des d’on va sortir la relíquia 
ara fa 700 anys i, finalment, es 
va celebrar la processó pels car-
rers del voltant de l’església i del 
castell.

Crònica 
Part del Seguici Popular de Tarragona va tornar a sortir al carrer en el seu 
format habitual –l’itinerant–, acompanyant el Braç de Santa Tecla, per rememorar 
el trasllat de la relíquia fins a la Catedral, l’any 1321CARLA POMEROL DALMAU 

Periodista

La Mulassa de Tarragona també va participar en la processó. FOTO:FABIÁN ACIDRES

«Constantí és un poble, 
per molts oblidat. Per 
això és tan important 
reivindicar el paper clau 
que va tenir en el trajecte 
de la relíquia fins a 
Tarragona» 
Oriol Nicolau

Constantí reviu la processó de 
Santa Tecla de fa 700 anys

El Braç de Santa Tecla va ser el protagonista indiscutible de la tarda. FOTO: FABIÁN ACIDRES

Tarragona

«És un encert venir avui 
aquí. Constantí sempre 
ha ajudat molt 
Tarragona. És un esforç 
que des de la nostra 
ciutat mai se li ha 
reconegut. Avui i ara és 
el moment de fer-ho» 
Josep Maria Macías
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Tàrrega inaugura els 
nous murals de Minguell
Tàrrega
REDACCIÓ

La Festa Major de Tàrrega va bri-

llar ahir amb la inauguració dels 

nous murals que el pintor lo-

cal Josep Minguell ha realitzat 

al presbiteri de l’Església Parro-

quial de Santa Maria de l’Alba. 

L’acte va suposar la culminació 

del conjunt de pintures que l’ar-

tista va iniciar al temple targarí 
l’any 2005 i que suma 1.014 me-

tres quadrats, convertint-se en 
un dels més exponents contem-

poranis de murals al fresc més 

significatius del món. L’autor de 
les pintures, que va rebre llargs 

aplaudiments, es va mostrar ho-

norat per haver pogut fer reali-

tat el seu somni d’infantesa en el 

qual “veia tot el temple ideat pel 

tracista Fra Josep de la Concepció 

ple de pintures per enaltir enca-

ra més aquesta joia del barroc 

català”. “L’art és compartir, ens 
agermana, i amb aquesta obra 

he posat el meu granet de sorra 

per incrementar el patrimoni de 

la nostra ciutat”, va afirmar Min-

guell. D’altra banda, Estefania 

Rufach, vicepresidenta de l’Insti-

tut d’Estudis Ilerdencs (ens que 

ha col·laborat en el finançament 
de l’obra), va asseverar que “des 

d’avui hem d’afegir el conjunt de 

pintura al fresc de Santa Maria de 

l’Alba de Tàrrega a la llista de joies 

del patrimoni cultural lleidatà”. La 

inauguració dels murals també va 

comptar amb la presència de la 

consellera de Cultura, Natàlia Ga-

rriga, per a la qual l’obra del mu-

ralista targarí és “un clar exemple 
de cooperació profitosa entre 
administracions”. Garriga va lloar 

Minguell, “un artista únic, ja que 
hi ha molt pocs pintors al fresc 

en tot el món” i va assegurar que 

“hem de preservar i fomentar la 

tasca que fan artistes com ell”. FOTO: Aj.Tàrrega / Imatge del conjunt pictòric al temple de Tàrrega

Al prebisteri 
de l’església de 
Santa Maria 

de l’Alba 
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Argimon lloa l’atenció primària
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va visitar ahir la Regió Sanitària Lleida on, després de 
passar pel CAP Almacelles, va inaugurar la Fira de la Il·lustració i la Fira Tasta’m al mateix municipi.
Argimon va ressaltar la feina que duen a terme els professionals de l’atenció primària, amb especial 
èmfasi els de les zones més aïllades i rurals com la d’Almacelles  /FOTO:  Núria García

El passat dijous 5 de maig, el Ple 

Municipal de l’Ajuntament de la 

Vall de Boí va acordar l’adhesió a 
la Xarxa de Pueblos más bonitos 

de España del poble de Durro. 

Aquesta certificació suposa per 
Durro i la Vall de Boí una certi-

ficació de qualitat i reconeixe-

ment, a més té l’objectiu de pro-

tegir la seva autenticitat.

Durro, a la xarxa estatal de 
‘Pueblos más bonitos’

FOTO: Oscar Rodbag / Imatge d’aquest petit poble de la Vall de Boí

Els Canals d’Urgell van presentar 

ahir la restauració del sagrari i la 

pintura sobre el Crist Crucificat 
de l’ermita de Sant Isidre Llaura-

dor de Ponts (Noguera). Es trac-

ta d’una edificació ubicada a la 
primera casa de comportes del 

Canal d’Urgell i l’acte va formar 

part del 160è aniversari del reg 

de la primera finca amb les ai-

gües d’aquesta infraestructura 

hidràulica. Així mateix, la cele-

bració també es va fer en el marc 

de la festivitat de Sant Isidre, pa-

tró dels pagesos i que se cele-

brarà avui diumenge. La diada va 

comptar amb la presència del Dr. 

Ximo Company, catedràtic d’His-

tòria de l’Art Modern de la UdL i 

Director del CAEM.

Els Canals d’Urgell presenten 
la restauració del sagrari   
de l’ermita de Sant Isidre

FOTO: ACN  / L’acte es va celebrar ahir a la població de Ponts amb motiu de la festivitat de Sant Isidre
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Balsareny rep la visita d’un col·laborador de
Casaldàliga al Brasil que en lloa la figura
La conferència va anar a càrrec de Paulo Maldos, amic i col·laborador de Pere Casaldàliga.
També va ser responsable de polítiques públiques durant els governs de Lula da Silva i Dilma
Rousseff i actualment treballa com a assessor en moviments socials i sindicals al Brasil.

Maldos va centrar el seu discurs en dues parts. D’una banda, va fer un repàs de la història
política del Brasil des dels anys 60 fins a l’actualitat, on va destacar el final de la dictadura i
principi de la democràcia, la creació de la nova constitució i el període neoliberal. I, d’altra
banda, va posar en relleu la figura del bisbe Pere Casaldàliga, el qual va anomenar-lo com a
«profeta transformador» per la seva influència i lluita a favor de la defensa dels més febles i de
les comunitats indígenes al Brasil i a països d’Amèrica Llatina, com Nicaragua, Guatemala i El
Salvador.

Com a nexe d’unió va explicar que Gilberto Carvalho, polític i exministre de la Secretaria
General de la Presidència del Govern durant el mandat de Dilma Rousseff, tenia un retrat de
Casaldàliga al seu despatx «com a símbol de respecte», va afirmar Maldos.

Durant el seu discurs també va fer referència al vincle que tenia el bisbe amb el municipi de
Balsareny, on va néixer, i va parlar de la Carta Circular, que contenia textos de Pere Casaldàliga
escrits entre el 1994 i el 2009.

Paulo Maldos i Pere Casaldàliga van mantenir una estreta amistat fins a la mort del bisbe a
l’agost del 2020. Es van conèixer l’any 1972 a la Universitat Pontifícia de São Paulo quan
Maldos va assistir a una conferència de Casaldàliga. Per aquest motiu, un dels fets que més el
va colpir van ser els nombrosos intents d’assassinat que va patir Pere Casaldàliga al llarg de la
seva vida, va comentar.

Maldos va assenyalar que el llegat de Casaldàliga s’ha de mantenir sempre viu perquè «el Pere
va ser un gran divulgador i va dedicar tota la seva vida a ajudar els altres».

Al final de l’acte, hi va haver un torn de preguntes i posteriorment es va fer un dinar de germanor
per a tots els assistents.

https://www.regio7.cat/bages/2022/05/15/balsareny-rep-visita-d-collaborador-66111768.html
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L’Església, comunitat que camina per la
història
S’ha definit el terme sinodalitat com una forma determinada de viure i actuar, un estil de caminar
com a Església pelegrina. Això ens obliga a analitzar les dinàmiques comunicatives, la manera
en què s’elaboren i es prenen decisions i les relacions que hi ha entre els diferents
protagonistes de la missió evangelitzadora de l’Església. Aquesta reflexió afecta directament la
nostra naturalesa de creients tot examinant de manera permanent el passat –des del baptisme i
els diferents contactes i col·laboracions amb la comunitat– per millorar en el present i en el futur
el nostre camí i la nostra implicació amb tot el Poble de Déu.

Quan participem amb tothom desenvolupem els trets essencials de l’Església com són la
comunió i la missió. No podem renunciar a aquest compromís que ens ajuda a aprofundir en la
fe, a acceptar els altres amb les seves qualitats i mancances i a posar els nostres talents al
servei del pla de Déu.El mètode sinodal conté tres elements que conviuen de manera
simultània: l’escolta del Poble de Déu, el discerniment i la presa de decisions. Cada un d’ells és
protagonitzat per un agent de pastoral, per alguns o per tots els membres.

Implica sobretot trobar-se, escoltar, dialogar, discernir, definir..., i deixar-nos sorprendre per
l’Esperit. En la pràctica habitual no podem prescindir de la influència dels altres ni, tampoc, de la
gràcia de Déu que ens condueix pel camí de la història.A la base d’aquest camí comunitari hi ha
la llibertat individual, la reflexió personal, la participació de cadascú. La persona mai es diluirà
en un tot anònim.

La suma de voluntats potenciarà el servei del conjunt reconeixent que cadascú té el seu ritme
vital, el seu caràcter, la seva història familiar, la seva formació..., i que camina al costat d’uns
altres sense avanços precipitats, sense descartar persones ni abandonar per cansament. Hem
d’accentuar també la responsabilitat en funció del càrrec exercit en cada moment. El ritme
comunitari evita els dos extrems i el papa Francesc no es cansa de repetir la importància de
l’ajuda mútua per enfortir l’Església de Jesucrist.Baixem ara a l’àmbit parroquial i diocesà, que ja
és conegut per tots i alguns de vosaltres heu donat molt de temps i dedicació al treball conjunt.

A la diòcesi tenim diversos òrgans col·legiats que possibiliten diàlegs sincers i decisions
sòlides, a més d’ajudar el bisbe en la conducció de la part del Poble de Déu confiada a ell. El
Col·legi de Consultors, el Consell Presbiteral, el Consell Diocesà de Pastoral, el Consell
d’Assumptes Econòmics, sacerdots, religiosos i laics comparteixen les tasques i assenyalen les
opcions que millor responen a les directrius evangèliques. En aquests organismes hi han
participat moltes persones.A les parròquies hi ha d’haver un Consell de Pastoral i un Consell
d’Economia amb competències en tots els assumptes d’evangelització i d’administració
ordinària.

L’objectiu seria aconseguir que la seva existència hi estigués garantida, a més de promoure els
equips de catequesi, de celebracions i de caritat. Entre tots ho podem fer tot.

https://www.segre.com/noticies/opinio/prop_vosaltres/2022/05/15/l_esglesia_comunitat_que_camina_per_historia_171010_1143.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTES LES 

NOTÍCIES 



Mitjà: regio7.cat

Publicat: 16/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 219.154
Lectores

Valor: 271€

URL: https://www.regio7.cat/societat/vida-social/2022/05/16/...

Sor Lucía Caram dona suport a la concentració de
Navarcles contra la guerra a Ucraïna - Regió7

Sor Lucía Caram dona suport a la concentració de Navarcles contra la guerra a Ucraïna | J. GRANDIA

Navarcles va acollir una altra concentració a la plaça de la Vila contra la guerra a Ucraïna, organitzada per la Plataforma
Navarcles per la Pau i la Solidaritat i que va tenir el testimoni excepcional de sor Lucía Caram, que ha fet uns quants
viatges a aquell país per recollir-hi refugiats, i actualment fa una campanya per adquirir trenta ambulàncies per portar-les al
front bèl·lic. La trobada es va cloure amb «Música per la Pau», que va anar a càrrec dels músics Raquel Vázquez i Xavi
Miranda. -Jaume Grandia

Sor Lucía Caram dona suport a la concentració de Navarcles contra la guerra a Ucraïna | J. GRANDIA

https://www.regio7.cat/societat/vida-social/2022/05/16/sor-lucia-caram-dona-suport-66140167.html
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 CAMP DE TARRAGONA

Verònica Tapias

Després de l’apogeu del negoci 
del menjar a domicili mentre 
van durar les restriccions a bars 
i restaurants provocades per la 
pandèmia de la covid-19, els lo-
cals veuen ara com les comandes 
s’han reduït pràcticament a la 
meitat. La gran majoria dels lo-
cals consultats per aquest mitjà 
apunten que els números han 
baixat de manera dràstica ara 
que les restriccions han arribat a 
la seva fi. De fet, alguns dels ne-
gocis consultats havien destinat 
tots els seus esforços i capital a 
fer menjar per emportar i ara 
molts d’ells han decidit reinven-
tar-se i apostar pels àpats al ma-
teix local, una qüestió que, per a 
algun, no està sent gens fàcil.

Luís Casarino, propietari del 
restaurant Nano’s Xiquen, de 
cuina peruana i ubicat al carrer 
Salinas de Tarragona, va obrir el 
seu negoci quan va començar la 
pandèmia. «La idea era fer no-
més menjar per emportar-se, 
però, quan la situació sanitària 
va permetre l’obertura de locals 
al públic, vaig obrir el restaurant 
i vaig començar a atendre la gent 
al local», explica. Quan va obrir 
el negoci, treballava només els 
caps de setmana, «sobretot fent 
pollastres a la brasa», explica. A 
poc a poc, la demanda va aug-
mentar i va començar a treballar 
també entre setmana. Inicial-
ment, va començar amb sis o set 
comandes diàries, però ràpida-
ment el número va ascendir fins 
a les quinze o setze. «Ara, però, la 
cosa ha canviat molt. Tenim co-
mandes molt puntuals, per a una 
sola persona, no tant per a grups, 
així i tot és cert que tinc molta 
més gent que ve a menjar al res-
taurant», comenta Casarino.

Un cas similar és el del res-
taurant de cuina mexicana El 

Rancho, ubicat al carrer Francesc 
Bastos de Tarragona. Víctor Se-
bastián va obrir el local durant 
la pandèmia i «aleshores teníem 
entre sis i set comandes diàries», 
apunta. «Ara, en canvi, hi ha dies 
que no en tenim cap», afegeix.

Alguns d’aquests restaurants 
tenen servei de transport per 
portar el menjar a domicili, però 
la gran majoria ha optat per pla-
taformes com Just Eat, Glovo o 
Uber Eat, entre d’altres. És el cas 
d’El Encuentro Asturiano, del 
carrer Unió de Tarragona. El seu 

propietari, Joan Butuch, recorda 
que, durant la pandèmia, «trè-
iem una vintena de comandes 
diàries, un número que s’ha vist 
reduït a la meitat actualment», 
tot i que ara té molta més gent 
que va a menjar a l’establiment.

Un altre restaurant de Tarra-
gona, el Tataki Beach Restaurant, 
ubicat al port esportiu, va obrir 
portes dos mesos abans de l’ini-
ci de la pandèmia, el gener de 
2020. Tot i que el seu propietari, 
Diego García, no confiava massa 
en el negoci del menjar per em-

portar-se, «quan van començar 
els tancaments, vaig decidir 
provar-ho. Al principi va costar 
una mica, però, cal cap de poc 
temps, vam començar a tenir 
comandes, res per tirar cohets 
però, tenint en compte que haví-
em obert feia poc, com a mínim, 
cobríem despeses». Ara, però, 
García explica que aquest negoci 
ha baixat moltíssim: «El que po-
díem fer en un dia, ara ho fem en 
una setmana». Per a ell, comença 
ara una època de reinventar-se: 
«Vaig dedicar-me a fer publicitat 
de menjar a domicili i vaig deixar 
de banda el menjador del local. 
Ara toca replantejar-s’ho tot de 
nou una altra vegada i canviar el 
xip per a centrar-me en el menjar 
en el propi restaurant».

A Torredembarra, la situació 
és molt similar. Juan José Oliva-
res, propietari de la cerveseria La 
Brava, de la plaça Catalunya, co-
incideix amb els seus companys 
de professió: «Durant la pandè-
mia podíem arribar a fer dotze 
comandes diàries i ara en fem la 
meitat». A Cal Siscu, un bar de 
tapes casolanes de la urbanitza-
ció Pins Manous del Catllar, li ha 
passat el mateix. El seu propieta-
ri, Héctor Casañas, explica que, 
durant el confinament, «teníem 
entre sis i set comandes diàries 
entre setmana i una vintena du-
rant el cap de setmana». Ara, en 
canvi, les xifres s’han dividit per 
dos i «els clients prefereixen seu-
re a la terrassa del bar per fer les 
tapes», afegeix.

Per a Daniel Irigaray, propieta-
ri de la cerveseria Tower de Reus, 
les coses no han canviat molt pel 
que fa als guanys econòmics que 
li va comportar servir menjar per 
dur. Si bé ell va decidir tancar 
del tot durant els mesos forts de 
pandèmia i no apostar pel men-
jar a domicili, «quan la situació 
es va obrir una mica i només hi 
havia limitacions horàries, vam 
decidir potenciar el negoci del 
menjar per emportar». Durant 
aquells mesos, la cerveseria 
Tower tenia una mitjana de tren-
ta comandes diàries, «no només 
a través de les plataformes típi-
ques, com Just Eat o Glovo, sinó 
que també venia gent a recollir 
les comandes al local», apunta. 
«Molts dels nostres clients prefe-
rien trucar-nos directament i de-
manar-nos menjar per passar a 
buscar-lo», explica. Actualment, 
com la resta de bars i restaurants, 
ha vist com les comandes han 
caigut a la meitat, «però treba-
llem molt més a la cerveseria i 
això fa que la caixa no se’n res-
senti».

Alguns locals que van 
obrir durant la pandèmia 
s’han de reinventar ara 
per poder rebre clients

«El número de 
comandes que teníem 
en un dia ara les podem 
tenir en una setmana»

SOCIETAT

Cau la demanda de menjar a domicili 
després de l’auge de la pandèmia
Els negocis que es dediquen al menjar per emportar tenen ara la meitat de comandes de les que tenien durant el confinament

GERARD MARTÍ

La cerveseria Tower de Reus va potenciar el menjar a domicili i arribava a les 30 comandes diàries.

FELICITACIONS

La nostra princesa avui fa 11 
anys. Felicitats Aina! El Jordi i 
els papis t’estimem moltíssim.

Torredembarra obre 
les inscripcions per 
a una nova edició del 
Casal d’Estiu

La Regidoria de Joventut i In-
fància de Torredembara ha 
obert les inscripcions per a 
una nova edició del Casal d’Es-
tiu que es farà del 27 de juny 
al 5 d’agost i portarà per lema 
«La volta al món: Aventura’t!»
El casal, que es farà a l’escola 
Antoni Roig, s’adreça a nens i 
nenes de 3 a 12 anys. L’horari 
del casal serà de 9 a 13 h., amb 
possibilitat de servei d’acollida 
de 8 a 9 h. i de 13 a 14 h. En-
guany també s’ofereix un casal 
per a joves de 13 a 16 anys del 
27 de juny al 28 de juliol, amb 
una programació adaptada per 
als adolescents. Aquesta acti-
vitat tindrà lloc a l’Espai Jove, 
de 9 a 13 h. Les inscripcions es 
poden fer a través del web de 
la Fundació Pere Tarrés www.
peretarres.org/estiu/casals. 
Redacció

Altafulla inicia una 
campanya de captura 
de reines de vespa 
asiàtica

L’Ajuntament d’Altafulla ha 
començat una campanya de 
detecció i captura de reines 
de vespa velutina, coneguda 
popularment com a vespa asi-
àtica. L’objectiu és detectar la 
presència de les reines i eli-
minar-les per evitar els riscos 
que genera la seva presència 
en àrees habitades i la seva 
proliferació. Per aquest mo-
tiu, fins a finals d’aquest mes 
s’instal·laran  diverses trampes 
per a capturar-les. Fins al mo-
ment, l’empresa encarregada 
dels treballs –Dàurica, serveis 
ambientals i biodiversitat–,  
ha capturat un total de 247 
reines i 3 d’obreres. La presèn-
cia d’aquesta espècie invasora 
produeix importants afecta-
cions en l’apicultura i sobre 
la salut pública, pel risc de les 
picades. Redacció

El trasllat del Braç de Santa 
Tecla explicat als infants

CULTURA

L’historiador Ferran Marín i 
l’il·lustrador Edu Polo han fet 
realitat el conte infantil El tras-
llat del Braç de Santa Tecla, 
una edició a càrrec de l’Edito-
rial Mediterrània. Es tracta d’un 
conte adreçat als més petits per 
explicar-los de manera planera 
l’origen de la relíquia del Braç 
de Santa Tecla, des de la seva 
compra al rei d’Armènia fins al 
dipòsit temporal al castell de 
l’arquebisbe a Constantí i el seu 
posterior trasllat processional 

fins a la Catedral de Tarragona 
l’any 1321. L’escriptor i histori-
ador Ferran Marín ha destacat 
el repte que per ell ha suposat 
escriure un conte per a infants, 
una experiència que ha qualifi-
cat de molt enriquidora. El nou 
llibre es va presentar en el marc 
de la programació especial que 
ha fet Constantí, del 8 al 14 de 
maig, amb motiu de la comme-
moració del set-cents aniversa-
ri del trasllat de la relíquia del 
Braç de Santa Tecla. Redacció
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9LLEIDA I COMARQUES
SEGRE 
Dilluns, 16 de maig del 2022

REDACCIÓ
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ La congre-
gació Missioneres Filles del 
Cor de Maria deixarà el juliol 
vinent l’atenció a la Residència 
Nostra Senyora de Ribera de la 
Pobla de Segur després de 104 
anys de presència a la localitat 
del Pallars Jussà. La decisió ha 
causat malestar entre alguns 
veïns mentre que el consistori 
al·lega que ha intentat arribar 
a un acord amb la congrega-
ció perquè les dos monges que 
encara atenien a la residència 
es quedin. Segons va explicar 
l’alcalde, Marc Baró, de les tres 
monges que donaven servei a 
la residència, una se’n va anar 
a començaments d’any, per 
la qual cosa ara en quedaven 
dos, de 72 i 73 anys. Baró va 
assenyalar que per complir la 
reforma laboral, aquestes tres 
places han de sortir a concurs 
públic i es va oferir a la congre-
gació la possibilitat de fer un 
conveni per donar continuïtat 
al servei complint la legislació. 
Tanmateix, va apuntar l’alcal-
de, “per sorpresa” la congrega-
ció va rebutjar aquest conveni 
i va anunciar que les monges 
deixarien la residència el 15 
de juliol que ve. Sobre això, 
Baró va afirmar que aquesta 
decisió també ha sorprès el 
consistori i entén el malestar 
d’alguns veïns al destacar que 
les monges fan un bon servei 
a la localitat, però va assenya-

lar que “la congregació ja ha 
pres la decisió i poc més s’hi 
pot fer”. Ara, aquestes 3 pla-
ces hauran de sortir a concurs 
públic en un procés d’estabi-
lització dels llocs de treball de 
la residència, que compta amb 
uns 60 treballadors i un total 
de 69 residents.

El 2018, l’ajuntament va or-

ganitzar un acte d’homenatge 
a la congregació en el cente-
nari de la seua arribada a la 
Pobla de Segur. Les germa-
nes del Cor de Maria es van 
instal·lar al municipi a petició 
dels veïns el 14 de febrer del 
1918 i es dedicaven a vetllar 
els malalts a domicili. El 1959 
es va fundar l’actual Residència 
Nostra Senyora de Ribera, on 
des d’aleshores les germanes 
desenvolupaven la seua tasca 
d’assistència i religiosa. Ara ja 
només hi havia dos monges al 
centre. Pel centenari, el con-
sistori va publicar un vídeo 
en homenatge a la seua tasca 
assistencial.

Cor de Maria deixa la Pobla 
després de 104 anys de tasca
La congregació es va establir el 1918 || Dos religioses treballaven 
a la residència d’ancians i se n’aniran el 15 de juliol

EQUIPAMENTS ATENCIÓ

CONCURS PÚBLIC

El consistori va proposar a 
la congregació un conveni, 
que aquesta ha rebutjat, 
per mantenir les places

Homenatge el 2018 pel centenari de la congregació.

BISBAT URGELL

Nou servei 
d’acompanyament per a 
famílies enguany a Lleida
Amb el finançament de Drets Socials

EQUIPAMENTS DIA INTERNACIONAL

La consellera i el delegat de Drets Socials a Lleida, Joan Segura, ahir amb Dani Jiménez.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La consellera de Drets 
Socials, Violant Cervera, va 
anunciar ahir que el departa-
ment crearà aquest any un nou 
servei d’orientació i acompa-
nyament a les famílies (SOAF) 
a Lleida, amb finançament de 
Drets Socials i gestió municipal. 
Així ho va explicar durant la 
celebració a la capital del Segrià 
del Dia Internacional de les Fa-

mílies, en què va avançar també 
que l’any 2023 està previst obrir 
sis SOAF més a les comarques 
de l’Alt Urgell, la Noguera, el 
Pallars Jussà, el Pla d’Urgell, 
la Segarra i l’Urgell. “Les polí-
tiques de la conselleria són de 
suport a les famílies, amb apos-
ta per a l’acompanyament per-
sonalitzat, a través de serveis 
com el d’orientació i acompa-
nyament”, va afirmar Violant 
Cervera. 

Els SOAF són serveis de ca-
ràcter universal que ofereixen 
suport a totes les famílies da-
vant de moments de canvi o 
incertesa, com una separació o 
una situació de conflicte. També 
són de caràcter preventiu, ja que 
ajuden a reforçar les capacitats 

GENERALITAT

i fortaleses de les famílies per 
afavorir d’aquesta manera les 
relacions familiars saludables. 
L’acte d’ahir, amb el lema Cul-
tivem família, es va celebrar 
a la plaça Maria Aurèlia Cap-
many del barri de  Balàfia, amb 
l’assistència d’un centenar de 

persones, i va consistir en un 
espectacle del divulgador Da-
ni Jiménez, que va vincular la 
ciència i el coneixement amb 
les activitats i valors familiars.

Per la seua part, la tinent 
d’alcalde i regidor d’Educació, 
Cooperació, Drets Civils i Femi-

nismes va recordar que l’acció 
de govern de la Paeria gira al 
voltant de l’atenció a les perso-
nes i que les diferents regidories 
treballen d’una manera trans-
versal per garantir la igualtat 
d’oportunitats de tots els nuclis 
familiars de la ciutat.

SIS MÉS EL 2023

A les comarques de l’Alt 
Urgell, la Noguera, el Pallars 
Jussà, el Pla d’Urgell, la 
Segarra i l’Urgell

Més de 200 persones al Posa’t la Gorra d’Alpicat

❘ ALPICAT ❘ La festa més simbòlica d’Afanoc, el Posa’t la Gorra, 
va celebrar ahir la seua primera edició a Alpicat amb més de 
200 assistents. La jornada, que es va celebrar a les pistes del 
Parc del Graó, va viure el moment més emotiu quan diversos 
nens que han viscut el càncer de prop van llegir el manifest.

AFANOC

Homenatge a les víctimes de la guerra a Barbens

❘ BARBENS ❘ Barbens va inaugurar ahir l’escultura Per la pau en 
homenatge a les 6 persones que van morir en un bombardeig 
durant la Guerra Civil el 6 de gener del 1939. Es tracta d’una 
obra d’Erick Schmitz Coll ubicada als jardins del pati del 
Castell. L’acte va incloure l’obra teatral Mort a les cunetes.

J. GÓMEZ
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Josep Minguell finalitza el conjunt pictóric del presbiteri de
l’Església de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega
L'artista Josep Minguell va ser el gran protagonista de la Festa Major de Tàrrega, el pintor local  va culminar l'encàrrec que l'hi va fer el
consistori per commemorar l'inici de les obres del temple de  Santa Maria de l'Alba el 31 de juliol del 1672. L'obra es va presentar en
societat aquest dissabte en el marc dels actes en honor de la patrona de la capital de l'Urgell.

L'autor Josep Minguell en l'acte inaugural dels murals ©AnnaBerga

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga va presidir la inauguració del mural del qual va destacar la capacitat que té d'interpel·lar en l'àmbit
internacional des d'un punt de vista local, com són els paisatges de l'Urgell. Respecte a Josep Minguell el va qualificar d'artista "únic" i
"un dels pocs del món que fan pintures al fresc". 

Josep Minguell, va explicar que havia viscut amb "molta intensitat" la culminació de l'obra a l'església de Tàrrega.

És una sensació interior molt intensa, com un somni que he anat vivint i que per fi ha culminat, s'ha fet realitat

https://www.territoris.cat/articulo/urgell/josep-minguell-culmina-dels-grans-exponents-contemporanis-pintura-fresc/20220515211712082776.html
/media/territoris/images/2022/05/15/2022051521284374831.jpg


Josep Minguell treballant en el mural de Santa Maria de l'Alba ©Territoriscat

L'artista targarí destacava que amb el conjunt mural ha volgut descobrir el valor de l'arquitectura de fra Josep de la Concepció i la
bellesa dels colors dels pigments de la pintura al fresc amb la finalitat de confeccionar la "pell" del temple.

L'obra del Jove Minguell s'uneix a diversos conjunts murals que el seu pare Jaume Minguell, va realitzar a l'església de Santa Maria de
l'Alba entre els anys 1959 i 1967.

L'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va qualificar el dia "d'històric" per la ciutat i pel temple. Altres representants que també han assistit
a l'acte han estat el delegat del Govern, Bernat Solé, i la vicepresidenta de l'IEI, Estefania Rufach.

Amb l'acte inaugural d'aquesta magna obra, Tàrrega ha commemorat el 350è aniversari de l'inici de la construcció de l'actual església de la
localitat d'estil barroc classicista, dissenyada per fra Josep de la Concepció després de l'ensorrament de l'antic campanar.

Culmina un més grans exponents contemporanis de pintura al fresc

Els treballs de l'artista Josep Minguell a l'església Santa Maria de l'Alba de Tàrrega van començar el 2005 i, disset anys després, el
resultat final és un conjunt mural de 1.014 metres quadrats.

L'obra es converteix en el conjunt mural més gran pintat per l'artista i en un dels més grans exponents contemporanis de pintura
mural al fresc

/media/territoris/images/2022/05/15/2022051521284326432.jpg
http://www.tarrega.cat


Els frescos realitzats per l'artista local Josep Minguell ©Territoriscat

Els darrers murals que Minguell ha pintat han estat els del presbiteri. Ocupen 214 metres quadrats al voltant de l'altar i plasmen "la llum de
l'hora de l'alba", és a dir, la primera llum del dia. Als laterals del creuer se situen els conjunts Nativitat (el naixement de Crist) i
Resurrecció (la resurrecció), i a les voltes de la nau central, la creació del món i episodis de l'Antic Testament. En tots els temes,
Minguell ha situat com a teló de fons el paisatge de l'Urgell en una clara evocació a la naturalesa.
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Calders

Queralt Campàs

Oló compta amb una joia del 
barroc: dos dels pocs retaules 
de l’època que es conserven 
sencers i in situ. El principal 
és el que està situat dins 
l’ombrívola església de Santa 
Maria d’Oló i l’altre, el de 
l’església de Sant Joan d’Oló.

Avui ens centrarem en el 
primer, un majestuós retaule 
dedicat a la Mare de Déu de 
l’Assumpta, que amb poc 
més de vuit metres d’alçada 
omple tota la paret del pres-
biteri. A la part inferior del 
retaule (la predel·la) hi ha 
quatre escenes de la passió, 
corresponents als misteris 
de dolor. A l’extrem superior 
(el coronament o cimal), s’hi 
pot veure una representa-
ció de Déu, que fa el gest 
de beneir amb la mà dreta i 
sosté a l’esquerra una bola 

Joies barroques

del món coronada amb una 
creu. El retaule (1663-1637) 
és obra de l’escultor manresà 
Pau Sunyer, i està en un bon 
estat de conservació, ja que 
el 1991 el van restaurar de 
manera exhaustiva. Va supe-
rar la destrucció de símbols 
eclesiàstics de la Guerra Civil 
gràcies a Josep Vilà Colomer 
(Pep Mas), secretari del 
poble, que va impedir que el 
destruïssin.

Prèviament a aquesta obra, 
n’hi va haver dues altres que 
ocupaven el mateix lloc. Es 
tracta d’un primer retaule 
que data de 1418, obra del 
pintor Francesc Feliu. Més 
tard, l’any 1630, coincidint 
amb la construcció de l’esglé-
sia actual, s’hi va estrenar un 
nou retaule major, a càrrec 
de Francesc Rovira, però pocs 
anys després es va encarre-
gar el que podem veure a les 

imatges.
A la nau lateral dreta de 

l’església hi ha un altre 
retaule, dedicat a Sant Isidre. 
Aquest és molt més petit, 
fa la meitat que el retaule 
principal. Data de 1692 i és 
obra d’Antoni Pasqual. Tot 
i la seva senzillesa, destaca 
per l’elegància i el fet de ser 
esvelt. L’escultor hi repre-
senta una escena de la vida 
de Sant Isidre, amb un dels 

PATRIMONI I CAPITAL NATURAL (IX): RETAULES BARROCS D’OLÓ

seus miracles: bous llaurant 
guiats per un àngel. A la part 
superior del retaule hi ha 
tres medallons: al del mig, 
per exemple, hi consta Sant 
Marc acompanyat del seu 
símbol, el lleó.

L’església de Santa Maria 
d’Oló, formada per tres naus, 
està situada al punt més 
enlairat del poble i va ser 
construïda l’any 1646, substi-
tuint una edificació anterior 
d’origen romànic de l’any 999 
(edificada al mateix moment 
que l’antic castell d’Oló). De 
l’edifici primitiu només se’n 
conserva una creu processi-
onària d’aram del segle XIII. 
Està al Museu Episcopal de 
Vic. Aquests dos retaules, 
juntament amb tres altres que 
es troben a l’església de Sant 
Joan d’Oló, formen part del 
conjunt de retaules barrocs 
més importants conservats a 
la comarca del Moianès. 

SITUACIÓ

Santa Maria d’Oló

QUÈ S’HI FA?

Es pot visitar el retaule 

dedicat a la Mare de Déu 

de l’Assumpta, obra de l’es-

cultor manresà Pau Sunyer.

Retaule barroc

L’església de Santa Maria d’Oló té un dels retaules més ben conservats del Moianès
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A l’esquerra, el retaule de l’església de Santa Maria d’Oló. A la dreta, dos detalls d’aquesta mateixa obra: a dalt, Déu sosté una bola del món; a baix, una marca de destral causada durant la Guerra Civil 
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Retaule de l’església dels Dolors

Set cavallers de la ciutat de 
Florència es reuniren vers 
l’any 1233 després d’abando-
nar el món i els seus negocis 
per dedicar-se a exercicis de 
pietat. Així es plantava la 
llavor de la congregació de 
la Verge dels Dolors, que va 
arribar a Vic causant gran 
impacte al segle XV. Entre 
1724 i 1728 es construïa 
l’església dels Dolors, seu de 
la congregació dels Dolors i 
de la històrica processó dels 
armats, amb origen el 1750. 
És una església barroca sor-
prenent i plena d’històries: 
de planta exterior propera a 
una creu grega amb braços 
curts, i una gran cúpula al 
centre que la fa semblar cir-
cular. Com molt bé es diu, 
és una bombonera: petita i 
plena de delicadeses, de pin-
tures, escultures i el mera-
vellós retaule, tot plegat 
embolcallat d’històries de la 
guerra i de renovació.

La gran peça de l’església 
és el retaule de l’altar major, 
de 1760, un retaule barroc de 
fusta policromada i daurada 
que incorporava escultures 
de sants, àngels i la imatge 
escultòrica de la Mare de 
Déu dels Dolors amb Crist 
mort en braços. A la sagristia 
hi trobem l’única pintura del 
retaule. Actualment repre-
senta Sant Miquel dels Sants 
però es creu que original-
ment corresponia a la Santa 
Trinitat (Sant Miquel dels 
Sants no existia). 

Malauradament, com ja 
sabem, el conjunt va ser des-
truït el 1936 en esclatar la 
guerra. El retaule que podem 
veure a dia d’avui, per tant, 
no és l’original sinó una 
còpia de l’escultor Jaume 
Seguranyes de 1956. Es va 
esculpir a partir d’una foto-
grafia conservada d’abans de 
la destrucció i es va procurar 
que fos fidel a l’original. La 
reproducció rescata l’espe-

Bombonera barroca

Església dels Dolors

Imatge de la Mare de Déu dels Dolors de Vic

rit de l’època i el combina 
amb l’estil particular de 
Seguranyes, convertint-lo 
en un conjunt unificador de 
dues èpoques. No obstant 
s’allunya de l’estil pròpia-
ment barroc perquè es va 
decidir deixar-lo sense pintar 
i presenta un bicromatisme 
sobri de tons marrons i dau-
rat. Alhora, deixa destacar  
l’única peça del retaule que 
és original del segle XVIII: 
l’escut de la família Beuló, 
que havia finançat l’obra, 
a l’esquerra de l’altar i que 
contrasta amb el marró pel 
seu color gris metàl·lic. 

A més del retaule, la des-
trucció de 1936 va comportar 
la mutilació del 
conjunt de l’es-
tàtua de la Ver-
ge dels Dolors 
que sosté Crist 
en braços i és 
flanquejada per 
quatre ange-
lets. El mateix 
Seguranyes va 
esculpir una 
Mare de Déu i 
un Crist nous 
i va incorporar-hi els quatre 
angelets que havien sobre-
viscut, miraculosament, a 
la destrossa. També s’hi va 
poder afegir el cap original 
de Maria, rescatat de l’esglé-
sia enrunada en plena guerra 
civil. S’explica que una veïna 
jove, per temeritat o per fe, 
havia entrat a l’edifici i havia 
trobat el cap. Amagant-lo al 
cistell, el va portar a casa i 
la seva família el va guardar 
fins que amb motiu de la 
reconstrucció de l’església el 
va retornar. És commovedor 
pensar en la peripècia d’un 
fragment tan petit i alhora 
tan important, en com el 
rostre penat i desconsolat, 
enormement expressiu de 
Maria no és una reproducció 
dels nostres dies sinó que 
manté tot l’esperit tràgic del 

barroc. És una peça que, de 
manera molt particular, amb 
una expressió d’angoixa pro-
funda i humana, provoca una 
gran empatia. 

D’altra banda, els Dolors 
sorprèn per la gran quantitat 
de pintures que pertanyen a 
artistes i estils molt diversos, 
com ara les pintures del sos-
tre de colors clars i tons pas-
tel del segle XIX anteriors, 
per tant, a les reconstrucci-
ons de després de la guerra 
però posteriors a la funda-
ció de l’església, o el gran 
mural de la paret sud del 
2016. Pintada per Jordi Díaz 
Alamà i titulada La creu del 

jubileu, la pintura contrasta 
amb l’ambient 
general de la 
nau i amb la 
càrrega barroca 
de l’església. 
Incorpora en 
una escena 
religiosa retrats 
i personatges 
hiperrealistes 
de l’entorn del 
pintor com el 
noi amb rastes, 

alumne seu, que va ser força 
controvertit.

Tot plegat és una mostra 
evident de l’efervescència 
amb què l’església ha arribat 
als nostres dies: protagonista 
de molts moments i històries 
i, encara, seu de la processó 
dels armats que recull l’he-
rència barroca, també fruit 
d’aquest desig popular de 
mantenir viva la tradició de 
l’església.

UN RECORREGUT PER VIC (3)

“És una 
església 
barroca 

sorprenent 
i plena 

d’històries” 
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La santjoanina Anna Coma i l’Associació 

Sardanista de Sant Joan, mereixedors 

del premi Emma de Barcelona 2022

Sant Joan de les Abadesses L’Associació Sardanista de 
Sant Joan i la fisioterapeuta i esportista Anna Coma van 
recollir dissabte el Premi Emma de Barcelona. Amb aquests 
guardons, que arribaven a la cinquena edició, ERC de Sant 
Joan reconeix trajectòries d’entitats i persones que hagin 
tingut un paper rellevant en la vida del poble. L’exconsellera 
i actual vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, va ser 
present a l’acte. Anna Coma, que pateix ceguesa des de petita, 
ha estat un exemple de superació destacant en competicions 
esportives de ciclisme i esquí. A la fotografia, Assumpta Rou-
ra, presidenta de l’Associació Sardanista, amb Alba Vergés i 
el regidor Sergi Albrich. Aquests dies, la mateixa entitat ha 
organitzat un curset de comptar i repartir sardanes. Per al dia 
28 de maig també prepara la commemoració dels 25 anys de 
Sant Joan com a Ciutat Pubilla de la Sardana. 
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De l’oblit a la pantalla
David Blanch, de Granollers, rescata dones oblidades en els seus dos nous curts
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David Blanch, en primer terme, al costat d’alguns dels participants i col·laboradors dels dos curtmetratges

Granollers

T.T.

Són moltes les dones que 
al llarg de la història han 
caigut en l’oblit. En són un 
exemple Margarida Borràs, la 
primera persona trans docu·
mentada de l’Estat, que va 
viure a València al segle XV, 
o les dues primeres dones 
pilot catalanes, Mari Pepa 
Colomer i Dolors Vives. Elles 
s’han convertit ara en les pro·
tagonistes dels dos curtme·

tratges que el director David 
Blanch, de Granollers, amb 
la productora Indiana Studio 
TV i dins el marc d’un projec·
te de final de curs d’alumnes 
de l’Escola Superior Marga·
ret, va presentar dijous al 
Cinema Edison. Ho va fer 
acompanyat de les actrius i 
de tot l’equip tècnic que ha 
fet possible tirar endavant 
aquests dos treballs.

Són uns curtmetratges, tal 
com va destacar el director 
en la presentació, que estan 

protagonitzats per dones. “A 
mi em van criar la meva àvia, 
que va patir el bombardeig 
de Granollers i la postguerra, 
i la meva mare, unes dones 
lluitadores i valentes, i per 
això volia que el meu quart 
i cinquè curtmetratges esti·
guessin protagonitzats per 
dones.”

A Margarida Borràs, les 
actrius són Queralt Borja i 
Andrea Grau, mentre que a 
El cel sense tu, són la grano·
llerina Judit Garrell i Júlia 

Cervera Marsó. “La Judit ja 
la coneixia de diversos pro·
jectes audiovisuals, mentre 
que les altres han estat tot 
un descobriment”. 

En els dos projectes també 
destaquen altres noms com 
el de Ramon Forns i Jett E. 
Kirkerud, com a ajudants de 
direcció, entre altres tasques; 
Laura Blanco, com a disse·
nyadora del cartell, i autora 
del grafisme i il·lustració, o 
el de Ramon Solé, encarregat 
de la mescla de so i masterit·

zació. “No havia tingut una 
producció tan malastruga 
com la de Margarida Borràs. 
La vam rodar al centre de 
Granollers, i ens vam trobar 
amb els sorolls d’un restau·
rant, uns assajos a la sala 
Tarafa, mentre que l’últim 
dia va començar a ploure 
quan el rodatge encara no 
estava acabat. Sort que en 
Ramon Solé va fer màgia 
amb el so i ho va salvar”, va 
explicar Blanch. 

El director també va agrair 
el suport de Jordi Delgado, 
regidor de l’Ajuntament de 
Montornès, que els va deixar 
gravar al refugi antiaeri el 
curt de les dues dones pilot. 
“La Pepa i la Dolors eren 
dues dones pilot que no les 
deixaven entrar en combat, 
però entrenaven els pilots 
home. El de Montornès era 
un dels refugis on entrena·
ven els pilots, i hi ha la possi·
bilitat que elles dues potser 
fossin allà. Per tant, rodar a 
Montornès encara va ser més 
emotiu.”

Al final d’El cel sense tu 
també destaca la interpre·
tació de la cançó del mateix 
títol composta per Júlia 
Cervera i amb la participació 
del violinista Jofre Bardolet. 
A Margarida Borràs, la col·
laboració musical ha anat 
a càrrec del grup vallesà 
Aspriu, de Bigues i Riells 
del Fai, en què Sergi Ambrós 
musica un poema escrit per 
la seva àvia. En aquest curt, 
Blanch també ha tingut 
l’assessorament de l’entitat 
Trenquem Armaris. “És molt 
important la feina de tothom 
i tots els departaments per 
tirar endavant un projecte 
com aquest”, va dir el direc·
tor, que va alabar la feina que 
es fa des del cinema Edison.

Una setantena de cantaires celebren 40 anys  
de l’Escolania de la Garriga
La Garriga Una setantena de cantaires de diverses genera·
cions van celebrar dissabte a la tarda 40 anys de l’Escolania 
parroquial de la Garriga amb un concert a l’església de Sant 
Esteve. A més dels 24 membres que formen el cor actual·

ment, hi van participar tota una multitud d’antics cantaires 
que van actuar sota la direcció de Marta Torrents, filla del 
fundador de l’entitat, Josep Maria Torrents. A l’acte també 
hi van assistir totes les persones que durant aquests 40 anys 
han presidit la Federació Catalana de Puericantores, de la 
qual forma part l’Escolania.
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Vetllada poètica 
a l’Anònims amb 
Esteve Plantada  
i Joan Duran

Granollers

Jordi Pagès presenta aquest 
dijous a les 7 de la tarda a 
l’Anònims de Granollers, 
una nova vetllada poètica 
amb els poetes Joan Duran 
i Ferrer, de Sitges, i Esteve 
Plantada, de Granollers. 
Duran ha publicat nou lli·
bres de poesia, dos llibres de 
narrativa i llibres d’òpera. 
Ha rebut diversos premis 
literaris, entre els quals, el 
Màrius Torres, el Recull i el 
Rosa Leveroni. Plantada, per 
la seva banda, llegirà poemes 
de Rastre quimera, premi 
Rosa Leveroni, que presen·
tarà a Granollers en aquest 
recital. El nou llibre és un 
trajecte en forma d’escapatò·
ria, una manera de caminar 
i de resistir les inclemències 
del temps i els sotracs del 
trajecte. És tot allò que va 
sorgir de la Conca de Pols.
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JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL 
CORRESPONSAL EN EL VATICANO 

Viendo su currículum, parece natural 
que el Papa pensara en Óscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga para coordinar el 
Consejo de cardenales, el grupo estra-
tégico de siete purpurados que ha ayu-
dado al Pontífice a reformar la Curia Va-
ticana. Como expiloto de helicópteros, 
tiene capacidad de mirar la realidad con 
perspectiva. Compone música, toca el 
piano, la batería y el saxo, prueba de 
creatividad y flexibilidad. Fue profesor 
de Física y Química, por lo que sabe que 
basta poco para romper el equilibrio en-
tre fuerzas contrapuestas.  

«Pues yo creo que el Papa pensó en 
mí porque fui director de orquesta y me 
pedía que coordinase un equipo», ase-
gura sonriente. Hablamos en Roma, en 
el lanzamiento del libro entrevista «Prae-

dicate Evangelium-Una nueva curia para 
un tiempo nuevo» (Publicaciones Cla-
retianas), en el que dialoga con el espa-
ñol Fernando Prado sobre las claves de 
esa Constitución con la que el Papa aca-
ba de reformar la Curia. La reforma no 
se limita a Roma. Queda claro que no 
afecta sólo a la burocracia vaticana, sino 
que apunta a toda la Iglesia.   
—Acaba de reunirse con Francisco. 
¿Cómo lo ha encontrado? 
—Estaba muy bien. Y con la silla de rue-
das ha tenido mucho alivio, porque no 
siente el dolor. Limita el movimiento, 
pero nada más.  
—¿El Papa está contento con la refor-
ma? 
—Sin duda. El paso siguiente es poner-
la en práctica. Queremos que se convier-
ta en algo vivo. 
—¿Por qué vale la pena leer atenta-
mente esta Constitución? 

—Esta reforma es para la Curia Vatica-
na pero tiene principios para toda la 
Iglesia. La reforma es un proceso y esta 
ley fundamental para la Curia muestra 
el espíritu de la reforma que busca el 
Papa.  
—Francisco pretende cambiar la cul-
tura, no las leyes. 
—Comenzó la reforma el primer día del 
pontificado, cuando dijo: «Quiero vivir 
en Santa Marta y no en el Palacio Apos-
tólico». 
—La nueva Curia es un reflejo del es-
tilo de Francisco... 
—Ojo, el Papa no se ha sacado de la man-
ga esta nueva Constitución, como si fue-
ra un mago que busca novedades. Es el 
resultado una reflexión profunda y es 

la aplicación del Concilio Vaticano II. 
—Pero sí que refleja su reforma de la 
Iglesia...  
—El título ya es una reforma y marca el 
punto central. «Praedicate Evangelium», 
«Predicad el Evangelio», recuerda la fi-
nalidad de la Iglesia. Habla de una Igle-
sia en salida, no encerrada en sí misma 
o lamiéndose las heridas. Una Iglesia 
que avanza, intrépida. No nos convirta-
mos en una Iglesia de museo que tiene 
muchas obras de arte, pero está muer-
ta o dormida. «Prefiero una Iglesia que 
se equivoque a que viva encerrada en la 
mediocridad», repite a menudo. 
—¿Cómo cambia el papel de la Curia 
con esta reforma? 
—Antes, el mecanismo de gobierno se 
entendía como una pirámide: el Papa 
en la punta; luego la Curia y a continua-
ción las conferencias episcopales. Aho-
ra queda claro que el Vaticano debe ayu-
dar en ambas direcciones. No puede ser 
ni un filtro ni interponerse en la rela-
ción entre el Papa y los obispos.  
—También el Consejo de cardenales 
nació para evitar ese filtro, ¿no? 
—En el precónclave, un cardenal teólo-
go ya fallecido se quejó de que Benedic-
to XVI no tenía toda la información por-
que las nunciaturas o la secretaría de 
Estado filtraban los mensajes que se en-
viaban al Papa. Faltaba un canal para 
que le llegara información de la base y 
sugirió que hubiera un consejo forma-
do por un cardenal de cada continente. 
—¿Qué balance hace de estos nueve 
años de trabajo?  
—Ha sido muy útil. También porque no 
es lo mismo que el Papa lea documen-
tos sobre problemas y dificultades a que 
se los explique una persona que los ex-
perimenta. 
—¿Qué otros problemas se menciona-
ron en el precónclave? 
—Por ejemplo, cómo dar mayor parti-
cipación a las conferencias episcopales 

∑ Asegura que no es necesario que los 
dicasterios vaticanos estén dirigidos 
por obispos o cardenales. «Puede 
hacerlo también una mujer», dice

«El Papa quiere una Iglesia 
intrépida, no una que se 
lame las heridas»

Cardenal Maradiaga 
Coordinador del Consejo de cardenales del Papa Francisco

El cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, íntimo colaborador del Papa  // MIGUEL MUÑIZ

Problemas de rodilla 

«El Papa ha tenido 
mucho alivio con  
la silla de ruedas.  

Limita el movimiento, 
pero nada más»

√
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en el nombramiento de nuevos obis-

pos, el papel de las nunciaturas, y si 

un laico puede ser nuncio. 

—¿Habrá mujeres al frente de di-
casterios del Vaticano? 
—Vamos clarificando los criterios... 

El criterio básico del trabajo en la Cu-

ria no es el poder sino el servicio. No 

es necesario que todos los dicaste-

rios estén dirigidos por un cardenal 

o un obispo. Pueden ser dirigidos 

también por una laica, un laico, o un 

religioso o religiosa. No se trata de 

populismo, sino de identificar que la 

vocación de cardenal consiste en ser 

consejero del Papa y elector, no jefe 

de dicasterio.  

—¿Se regulará algún día la figura 
del Papa emérito? 
—En este momento no hay un esta-

tuto sobre la figura del Papa eméri-

to, y creo que debe legislarse. 

—¿Por qué han tardado tanto tiem-
po en preparar esta Constitución, 
casi nueve años?  
—Es parte del mensaje de la reforma. 

Ha sido una larga etapa de escucha. 

Hemos escuchado a todos y de todo. 

A veces voces disonantes o contra-

dictorias, pero esa es la vida de la Igle-

sia. A mi juicio lo más profundo de 

la reforma se llama sinodalidad, que 

no es una palabra de moda en am-

bientes católicos, sino escucha mu-

tua en la cual todos tenemos una voz. 

Sobre todo los laicos, que son la ma-

yoría de miembros de la Iglesia.  

—¿Ha habido momentos en los que 
ha peligrado la reforma? 
—No ha habido peligro porque no es-

tábamos arriesgando nada sino tra-

tando de mejorar lo que había. Reci-

bimos una tradición, no como robots 

pasivos sino para mejorarla y hacer-

la crecer.  

—¿Y han encontrado mucha resis-
tencia? 
—Hay resistencia porque hay varios 

modos de pensar en la Iglesia y algu-

nos piensan que ya han alcanzado la 

verdad plena y no hay que cambiar 

nada. Pero no nos han desanimado. 

La resistencia es buena. En el gim-

nasio es necesario poner resistencia 

a las barras para desarrollar muscu-

latura.  

—¿En qué punto estamos en esa re-
forma? 
—Dios ha ido llevando la Iglesia por 

caminos que antes eran insospecha-

dos y esto va a seguir adelante. Yo 
siempre digo que el Espíritu Santo 

no tiene marcha atrás. La nueva eta-

pa se centra en la sinodalidad, cami-

nar juntos, escucharnos. No me limi-

to a mirar desde un balcón lo que 

pasa, sin comprometerme ni mojar-

me los pies. Si escucho, no puedo que-

darme indiferente, porque o me mue-

ve interiormente o me cierra en el 

aislamiento.  

—Como director de orquesta, ¿me 
puede explicar esta reforma en tér-
mino musicales?  
—Me parece que empezamos con un 

poco de cacofonía, pero hemos logra-

do construir una armonía muy inte-

resante, polifónica... que es más be-

lla que una melodía. La riqueza de la 

Iglesia es la polifonía. 

Lo que diferencia a la Iglesia 
de una ONG son los 

sacramentos 

L
o que diferencia a la Iglesia de una 

ONG son los sacramentos. La sa-

cramentalidad es la identificación 

de la Iglesia visible con lo invisible, la 

traducción de la encarnación de Cristo 

en la historia. La Iglesia puede decir que 

confiesa a Cristo con su predicación, 

pero la forma en la que lo trasmite es 

con su palabra y los sacramentos.   

Esta semana se ha presentado la Me-

moria de Actividades de la Iglesia cató-

lica del año 2020, el año del confina-

miento. Del cúmulo de datos hay que 

destacar dos: los sacramentos se des-

plomaron y aumentó significativamen-

te la ayuda asistencial de la Iglesia. Es 

lógico que entre medidas de confina-

miento y restricciones se celebraran 

menos sacramentos. No habría por tan-

to que alarmarse a priori. Pero algunos 

indicadores son preocupantes si los co-

locamos en contexto y si los analizamos 

en serie histórica. Por ejemplo, los ma-

trimonios. En España, en 2020, se cele-

braron 90.670, casi 76.000 menos que 

en el año anterior. 12.679 fueron por Igle-

sia, un 13,98%. La tendencia de dismi-

nución de práctica sacramental es cons-

tante desde el año 2010. Los matrimo-

nios canónicos en ese año fueron 74.289. 

En este sentido, se quiera o no, la pan-

demia está siendo, de momento, un ace-

lerador de la secularización en España.  

Sin embargo, se han disparado los 

números de la dimensión caritativa y 

asistencial. Más de cuatro millones de 

personas fueron atendidas en los nue-

ve mil centros asistenciales y sanitarios 

de la Iglesia. Dos millones trescientas 

mil personas se beneficiaron de las ayu-

das económicas. Acciones no solo ne-

cesarias sino convenientes en una so-

ciedad empobrecida y fragmentada.  

 Lo propio del catolicismo es la rela-

ción proporcional entre vida sacramen-

tal y acción social. Si se ciega la fuente 

de los sacramentos, las consecuencias 

son nefastas para la presencia de la Igle-

sia y para el bien de la sociedad. A no 

ser que haya quien piense que una Igle-

sia asistencial no da problemas al ser 

una sucursal del Estado benefactor.

Desplome 
sacramental

JOSÉ FRANCISCO 
SERRANO OCEJA

Si todavía no tienes la tarjeta ABC Oro, pídela ya: ¡Es gratis!

entra en www.abc.es/tarjetaoro o llama al 91 111 99 00
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La Verge de Fàtima i els dos intents d'assassinat de Joan Pau II

Una exposició al museu de la Germandat Matriu commemora la visita de Joan Pau II al Rocío | Foto d'arxiu d'Europa Press

Juan María Fernández i Krohn, un sacerdot espanyol en aparença trasbalsat, el va atacar amb una baioneta de trenta-cinc centímetres. No és segur que
l'hagi ferit. Això va ser motiu d'una controvèrsia. El Vaticà va negar formalment l'existència d'un altre atemptat contra el Papa . Però la televisió portuguesa
va emetre algunes imatges de l'atac i de la detenció del magnicida per part del guardaespatlles del papa, el robust arquebisbe Paul Marcinkus , qüestionat
després pel seu maneig del “banc vaticà ”, l' Institut per a Obres de Religió (IOR).

David Willey , llavors corresponsal a Roma de la BBC , i enviat especial a Fàtima aquell dia, va revelar després que ell havia interrogat Marcinkus sobre
l'atac i el sacerdot li havia contestat amb un riure irònic: “Un no pot creure sempre el que veu a la televisió”. Però l'avui cardenal Dziwizs revelaria a les
memòries que el papa tenia una mica de sang entre la roba després de l'atac, encara que sense poder certificar que aquesta sang fos del Papa o d'un
policia que, en detenir l'agressor, s'havia tallat amb l'arma de Fernández Krohn , que avui té setanta-quatre anys i es diu periodista.

Abans, però, el 13 de maig de 1981, el papa Joan Pau II va ser víctima d'un atemptat dut a terme pel turc Mehemet Ali Agca a la Plaça de Sant Pere. Ho va
intentar disparant amb una pistola Browning. Francesco Crucitti, cap de l'equip mèdic del policlínic Gemelli de Roma, va entrar a l'alçada del melic de
Sa Santedat, el papa Joan Pau II , va recórrer en ziga-zaga l'abdomen del pontífex, va perforar el còlon i l'intestí prim en cinc llocs i va haver de perforar
l'aorta central.

Si ho hagués fet, el Papa hagués mort segons després; però no ho va fer: el plom es va desviar i va travessar la columna vertebral sense fer malbé, per
mil·límetres, cap dels principals centres nerviosos. Si ho hagués fet, Joan Pau, avui Sant de l'Església Catòlica , hagués quedat paralitzat.

El Pontífex va morir l'any 1998 i fins aleshores el doctor Cru c itti sempre va dir que estava sorprès de la “ estranya trajectòria ” d'aquella bala. Però Joan

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/3752923/verge-ftima-i-els-intents-dassassinat-joan-pau-ii


Pau sempre va estar convençut que el projectil havia estat desviat i detingut per la Verge de Fàtima . Un any després de l'atemptat, va visitar Portugal i el
santuari per donar les gràcies a la divinitat. I l'any següent, quan el bisbe de Leiria-Fàtima va visitar Roma , Joan Pau li va lliurar la bala que no ho havia
matat.   Els artesans portuguesos del temple ho van allotjar a la corona de la Verge. I encara hi continua.

El 13 de maig de 1917 , al poble de Fàtima . A cent vint-i-cinc quilòmetres de Lisboa , la Verge Maria es va aparèixer davant els ulls sorpresos de tres
nois: Jacinta i Francisco Marto, de set i nou anys, i Lucía de Jesús Dos Santos, de deu anys. A l'octubre d'aquell any els nois, que van passar a la
història com els pastorets de Fàtima , van revelar que la visió havia aparegut sobre el tronc d'una alzina i que la Mare de Déu els havia parlat: els havia
aconsellat que resessin i que divulguessin la notícia que , el 13 d'octubre d'aquell any, deixaria clar les raons de les seves visites amb un senyal al cel que
tothom veuria. Els pastorets van dir també que, de maig a octubre, la Mare de Déu havia aparegut cada dia 13 de cada mes, prop del migdia.

De manera que, per al 13 d'octubre de 1917, quaranta mil persones s'havien congregat a Fàtima , esglaiades per la fe. Plovia i el cel estava carregat de
pesades nuvolades. No obstant, prop del migdia, la pluja es va aturar, el cel es va obrir al sol i el dia va tornar a ser clar, lluminós i blau. Els pelegrins van
cridar “Miracle!” i va néixer així el culte a la Verge de Fátima .

Però els nois guardaven tres secrets que els havia confiat la Verge. Tres vaticinis, tres prediccions, tres anuncis o profecies sobre el món per arribar i que,
aquells dies es debatia a les raneres de la Primera Guerra Mundial. Dos dels tres anuncis van ser revelats al seu moment. El tercer va romandre secret
durant gairebé nou dècades. Els nois van relatar que la Verge va predir una visió de l'infern "amb núvols de fum que queien cap a totes bandes entre crits
de dolor i gemecs de desesperació que horroritzaven i feien estremir de pànic", unes paraules que podrien associar-se a la Primera Guerra Mundial o fins i
tot a la Segona el 1939.

La segona revelació de la Mare de Déu també anunciava: "la guerra aviat acabarà però si no deixessin d'ofendre Déu, al pontificat de Pius XI començarà
una altra pitjor".   La Segona Guerra Mundial va començar sota el pontificat de Pius XII.

La tercera revelació, feta el 13 de juliol de 1917 a la Cova d'Iria Fátima, va quedar en secret. I va recórrer un llarg camí. Lucia de Jesús Dos Santos va
entrar el 1929 com a monja de clausura de les Carmelites de Portugal. I va escriure uns apunts de la revelació entre el 1941 i el 1944, a comanda del
bisbe de Lieira. El document, segellat i lacrat, va ser enviat al Vaticà el 4 d'abril de 1957 i lliurat a l'Arxiu Secret del Sant Ofici.

Pau VI sí que va llegir el contingut d'aquell sobre lacrat al costat del Vicari General de Roma, cardenal Ángelo Dell'Aqcua . El 27 de març de 1965, Sa
Santedat va tornar el sobre a l' Arxiu del Sant Ofici amb la decisió de no publicar el text. Dos anys després, es va convertir en el primer pontífex a visitar
Fátima , a Portugal . Des de llavors,   tots els papes han pelegrinat al santuari de la Mare de Déu: Joan Pau II tres vegades, el maig de 1982, 1991 i
2000, Benet XVI el maig del 2010 i Francesc el maig del 2017.

Després de l'atemptat d' Agca i de la miraculosa recuperació, Joan Pau II estava convençut que havia estat la Mare de Déu de Fàtima qui li havia salvat la
vida.   Se'l va fer notar, mentre es recuperava de les seves ferides, qui va ser el seu secretari privat durant més de quaranta anys, monsenyor Stanislaw
Dziwizs : als seus braços cau ferit el Papa quan els quatre trets d'Agca, fets un 13 de maig, data de la aparició de la Verge als pastorets portuguesos el
1917.

El 18 de juliol de 1981, amb l'alta flamant donat pels metges del Policlínic Gemelli, Joan Pau II va tenir a les mans el tercer secret de Fàtima. Va rebre el
document de mans de monsenyor Eduardo Martínez Somalo , un cardenal espanyol que va ser Camarlenc de l'Església Catòlica entre 1993 i 2007, el
més alt càrrec de la cort papal, i era, el 1981, Substitut de la Secretaria d'Estat del Vaticà: un diplomàtic finíssim que va morir l'agost de l'any passat, als
noranta-quatre anys.

El document que va rebre el Papa Juan Pablo II amb el tercer secret de Fátima , contenia dos sobres: un blanc, amb el text original escrit per Sor Lucía en
portuguès, i un altre de color taronja amb la traducció italiana del secret. Acabat de l'11 d'agost, monsenyor Martínez Somalo va tornar tot a l'Arxiu del Sant
Ofici.

Segons el revelador document de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, el que segueix és el que va llegir el Papa Joan Pau: un avançament gairebé
fotogràfic, fet seixanta-quatre anys, el 1917, i revelat el 1944, del que seria   l'atemptat a Sant Pere que va haver de ser mortal i no ho va ser. El text estava
signat per Sor Lucía.

“Tercera part del secret revelat el 13 de juliol de 1917 a la Cova d'Iria-Fátima.

Escric en obediència a Vós, Déu meu, que ho ordeneu per mitjà de la Seva Excel·lència Reverendíssima el Senyor Bisbe de Leiria i de la Santíssima Mare
vostra i meva.

Després de les dues parts que ja he exposat, hem vist al costat esquerre de la Mare de Déu una mica més dalt d'un Àngel amb una espasa de foc a la mà
esquerra; centellejant emetia flames que semblava que incendiarien el món; però s'apagaven al contacte amb l'esplendor que la Mare de Déu irradiava amb
la mà dreta dirigida cap a ell, l'Àngel assenyalant la terra amb la mà dreta, va dir amb forta veu: Penitència, Penitència, Penitència! I vam veure en una



immensa llum què és Déu: "una cosa semblant a com es veuen les persones en un mirall quan passen davant seu" a un Bisbe vestit de Blanc "hem tingut el
pressentiment que fos el Sant Pare".

Al maig de 1982 , a l'any exacte de l'atemptat contra la seva vida, Joan Pau II va anar a Fàtima per agrair a la Verge haver-li salvat la vida.

El juliol de 1981, amb el secret de Fàtima a les mans, Joan Pau II va decidir també guardar-lo, encara que per pocs anys. El 2000 va tornar a Portugal i al
santuari per beatificar els dos pastorets Marto, Jacinta i Francisco. Va entrevistar també sor Lucía, que aleshores tenia noranta-tres anys (va morir el 13 de
febrer de 2005) i probablement li hagi confiat els seus plans: revelar aquell secret. Quan va acabar la cerimònia de beatificació, el secretari d'Estat vaticà,
cardenal Ángelo Sodano , va anunciar que el Papa faria públic el tercer secret de la Verge de Fátima , tan ben guardat durant diversos anys.
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