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La complicada història de la Maia, el León i
un pis social
La parella és usuària de Càritas des del 2013, juntament amb la filla, el gendre i el fill petit de la
parella, que aleshores tenia dos anys. El 2015 l'entitat els va facilitar a tots la casa de Sant
Andreu, que està dins del seu parc social d'habitatge. Consta de dues plantes, pati i hi poden
viure vuit persones. Segons la mateixa entitat, el 2017 la família va deixar de pagar: primer els
subministraments i després el lloguer, que ronda els 280 euros. Des de fa uns anys, a més, la
Maia i el León viuen sols a la casa. "Primer s'hi estaven tots. De fet, la casa té capacitat per a
vuit persones, però la filla i el gendre van aconseguir llogar un pis pel seu compte", explica la
portaveu de la Fundació Habitatge Social, Laura Pujol, que també apunta que l'entitat va ajudar
la parella jove a pagar les quotes dels primers mesos.

La "relació es va degradar", explica Pujol, perquè el matrimoni no va voler complir els protocols
de l'entitat, que impliquen apuntar-se a la taula d'emergència de Barcelona i també als serveis
socials de la ciutat. "La família va incomplir el pla de treball acordat i vam començar a detectar
problemàtiques de convivència", diuen fonts de l'entitat. També es van generar, afegeixen,
factures de subministraments amb un cost exageradament elevat i van sorgir conflictes amb els
veïns, a més "d'insalubritat i amuntegament de ferralla". Quan l'entitat els va convidar a
traslladar-se a un pis més petit, a Can Caralleu, tampoc s'hi van avenir, segons la Fundació. La
Maia i el León, però, asseguren que aquesta oferta mai els va arribar i que l'única alternativa que
els van oferir era una estada en un alberg o pensió, sense cuina ni banys propis.

Els membres del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, que fan de portaveus a la família,
asseguren que el matrimoni va sol·licitar la seva ajuda quan els va arribar la primera ordre de
desnonament. "No van poder pagar les factures perquè Càritas els enviava en un únic rebut els
subministraments i el lloguer, i pujava tot tant que no podien pagar-ho", justifiquen. Asseguren
que actualment ell no té permís de treball tot i que ara ha tornat a presentar els papers per
intentar regularitzar-ho de nou i que, d'aquesta manera, els costa molt obtenir ingressos fixos. El
León fa tasques de paleta i soldador i la Maia té cura de persones grans.

Versions contradictòries

"El deute és de cinc xifres, però l'entitat va decidir perdonar-lo si la família retornava les claus del
pis el novembre passat. Arribada la data, però, van incomplir", expliquen des de la Fundació, i
afegeixen que la pròrroga posterior, que van acordar via contracte a finals de gener, també es va
incomplir. "No tenen intenció de marxar", asseguren. Fonts de Càritas afegeixen que actualment
tenen 26 famílies a la llista d'espera per accedir a un habitatge, cinc de les quals nombroses
amb menors a càrrec, que podrien beneficiar-se de la mateixa ajuda que al seu dia van rebre la
Maia i el León.

El matrimoni, per la seva banda, argumenta que ha intentat trobar un altre pis de lloguer però
que amb la seva situació de vulnerabilitat ningú els ofereix un contracte. Per mostrar la seva
voluntat de cooperació, han ofert a l'entitat compartir el pis amb famílies refugiades de la guerra
d'Ucraïna per ajudar altres persones. El sindicat, a més, denuncia irregularitats en el procés
judicial. Mantenen que la parella, amb problemes de salut, "ha estat en situació d'indefensió
perquè no se'ls va concedir advocat d'ofici per una irregularitat burocràtica". "Tampoc l'Oficina

https://www.ara.cat/societat/habitatge/conflicte-pel-desnonament-d-pis-social-caritas-sant-andreu_1_4369419.html


d'Habitatge ni Serveis Socials posen cap solució sobre la taula tot i tenir la responsabilitat, com
a administració, de garantir el dret a l'habitatge", critiquen els portaveus de la família. Fonts de
l'entitat social, en canvi, mantenen que "els hi van concedir advocat i procurador tres vegades".
"Sabem que dues vegades aquests van renunciar per que els van sorgir discrepàncies greus i
incompatibles amb el client", apunten des de la Fundació.

El sindicat, per la seva banda, també al·lega que el matrimoni no domina gaire l'idioma ni
tampoc les noves tecnologies, cosa que els complica les gestions amb l'administració per
complir els protocols. "No tenen ordinador a casa i no sempre s'aclareixen amb els tràmits. Des
del sindicat els ajudem a fer-los perquè sols no se'n surten –expliquen–. A Serveis Socials els
posen feina que ells no poden fer", argumenten per justificar la manca de seguiment dins els
programes socials.

Les versions contradictòries arriben fins i tot pel que fa a la relació amb els veïns. El sindicat
manté que són una família integrada i estimada al barri i Càritas, en canvi, assegura que hi ha
alguns veïns que fa temps que arrosseguen problemes de convivència amb ells.

Dimecres el conflicte arriba a un punt d'inflexió. Hores abans les dues parts es preparen per
afrontar-ho, però tampoc perden l'esperança d'arribar a una solució de consens. La Maia ha
demanat per última vegada als Serveis Socials que els proporcionin un pis, petit, on sigui, amb
lloguer social, abans del dia 18. I la fundació de Càritas, per la seva banda, manté que si el
matrimoni torna les claus i deixa el pis els perdonen el deute i els ajudaran a pagar el pròxim
lloguer durant els primers mesos. El dia 18 està, doncs, marcat amb vermell al calendari.
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El nuevo calendario, incluyen-
do la jornada intensiva en
septiembre, afecta a la públi-
ca y la concertada. Pero esta
última está trabajando para
evitar tener que recurrir a las
actividades de ocio. “La idea
es mantener el horario de
atención al alumnado de
siempre”, afirma Toni Agui-

lar, director de la Escola Pia
de Mataró. La escuela concer-
tada cuenta con la llamada
sexta hora, es decir, una hora
adicional de clases, aunque
no tiene carácter lectivo. En
este centro aseguran que
están revisando los convenios
de profesorado para hacer
equilibrios con los horarios y

decidir si alargan esta hora
complementaria con la planti-
lla o si finalmente recurren a
las actividades de ocio educati-
vo, que también las financia
el Departamento de Educa-
ción. “La cuestión es también
cuándo preparamos el curso.
Los convenios de la concerta-
da son diferentes. Nosotros
no podemos obligar al profe-
sor a que venga a trabajar. Y
con la intensiva, en la pública
acaban a la una, pero noso-
tros no”, reflexiona Toni
Aguilar.

Barcelona inaugurará a finales
de 2022 un bosque vertical úni-
co en el mundo, al tener árboles
en suspensión. Será una zona
verde instalada en una fachada
de 12 metros de altura y 535 me-
tros cuadrados de superficie ve-
getal en la antigua pared del pa-
lacio de la Metalurgia —donde
se encontraba el restaurante La
Pèrgola— en el recinto de Mont-
juïc de Fira de Barcelona. El bos-
que, que costará un millón de
euros, es un regalo que la Funda-
ción La Caixa hará a la ciudad
para conmemorar el 20º aniver-
sario de la inauguración del edi-
ficio del CaixaForum, justo al la-
do. El bosque, que pretende re-
cordar el paso de las estaciones
con flores de colores vistosos,
contará con 22.000 plantas y 15
grandes árboles plantados en
enormes macetas (170 centíme-
tros de altura y entre 160 y 200
de longitud) sobre las que diver-
sos escultores perfilarán de for-
ma hiperrealista las raíces de ca-
da uno de los ejemplares.

Los directores de las escuelas se-
rán los encargados de contratar
y gestionar las actividades de
ocio que complementarán la jor-
nada intensiva de septiembre,
que se estrenará tras las vacacio-
nes para compensar el adelanto
del inicio de curso. Los centros
de Barcelona ya han recibido la
notificación y el resto lo hará du-
rante esta semana, pero Educa-
ción ya ha confirmado esta op-
ción porque “es la forma más
sencilla” administrativamente.
Las asociaciones de familias,
que son las que acostumbran a
contratar estos servicios, criti-
can al departamento por dejar-
las fuera en esta ocasión.

A la espera de la publicación
oficial, que debe producirse en
pocos días, el curso escolar em-
pezará el 5 de septiembre en pri-
maria y el 7 en secundaria. Al
adelantar el inicio, Educación op-
tó por implantar la jornada in-
tensiva en septiembre, siguien-
do el mismo modelo que actual-
mente se hace en junio en la pú-
blica: clases de 9.00 a 13.00, co-
medor a 13.00 a 15.30 y extraes-
colares durante la última hora.
El departamento anunció 12 mi-
llones de inversión para asegu-
rar que estas actividades son gra-
tuitas para las familias.

Tras el anuncio, Educación
creó una comisión de trabajo
con un reducido número de di-
rectores para concretar los deta-

lles de cómo debe aplicarse este
nuevo calendario. Uno de sus
miembros explicó que esta sema-
na finalizarán la tarea. Pero el
Consorcio de Educación de Bar-
celona, que preside el mismo
consejero de Educación, Josep
Gonzàlez-Cambray, decidió ade-
lantarse y hace unos días envió
una circular a los centros de la
capital anunciando que delega
en los directores el cometido de
contratar la empresa o entidad
que llevará a cabo la hora de acti-
vidades extraescolares que com-
pensen esa jornada intensiva.

El escrito deja claro que “el
órgano contratante será la direc-
ción del centro educativo” y que
se realizará un contrato menor.
Posteriormente, Educación hará
una transferencia con el importe
del contrato a la escuela. Según

la circular, los centros podrán
elegir si utilizan la empresa que
gestiona el comedor, las extraes-
colares u otra opción. Y fija una
ratio de un monitor por cada 16
alumnos. Pero el consorcio deja

en el aire detalles, como si se po-
drá contar con personal de apo-
yo a alumnos con necesidades es-
peciales.

El Departamento de Educa-
ción informará en los próximos
días de los detalles de las activi-
dades de septiembre, pero ya
avanza que, en el resto de Catalu-
ña, también las direcciones se-
rán las encargadas de contratar-
las. “El departamento no puede
enviar dinero a las AFA”, justifi-
ca Educación, que a la vez limita
opciones asegurando que se con-
tratarán las empresas que ya
ofrecen el servicio de comedor
“para dar coherencia pedagógi-
ca y porque estas entidades ya
han sido elegidas por el consejo
escolar del propio centro, donde
las AFA están presentes”. Ade-
más, el departamento defiende

esta opción en que los monitores
ya conocen a los alumnos y los
espacios del colegio.

Por su parte, las asociaciones
de familias de la pública, agrupa-
das en la aFFaC, han lamentado
que se las haya apartado del pro-
ceso, cuando son las entidades
que habitualmente gestionan y
contratan las extraescolares y
las actividades complementarias
durante la jornada intensiva de
junio. La aFFaC se ha mostrado
especialmente indignada porque
en una reunión con Educación,
los representantes de ese depar-
tamento justificaron la decisión
por el “funcionamiento irregu-
lar” de las AFA, una afirmación
que desde Educación niegan.

Mientras tanto, las direccio-
nes han recibido sorprendidas e
incluso enfadadas el nuevo encar-
go. “Estamos enfadados porque
supone una carga más de cara al
inicio de curso, ya complicado
por el nuevo calendario y los nue-
vos currículos”, se quejó Fran-
cesc Freixenet, director de la es-
cuela Antaviana de Barcelona. Y
añadió: “No han pensado que
hay mucha gestión detrás de es-
tas actividades. Pero claro, como
el tema del calendario no se ha
hablado y ha sido algo consensua-
do, las cosas no están pensadas”.

En la escuela 30 Passos de
Barcelona, la circular del consor-
cio ha generado “muchas pre-
guntas y dudas”, admite su direc-
tor, Andreu Cardo. “No nos pare-
ce mal hacerlo, pero que nos hu-
bieran avisado con tiempo. Es
una tarea que las direcciones no
han afrontado nunca y requiere
tiempo y previsión. Además, nos
coge a final de curso, con el cie-
rre del actual y preparando el
siguiente. Esta tarea no estaba
prevista y cada vez están reca-
yendo sobre las direcciones más
responsabilidades”, incide el di-
rector.

Un bosque
vertical con
árboles en
suspensión

La escuela concertada no
tiene previsto hacer cambios

El Govern endosa a los directores
las extraescolares de septiembre
Docentes y familias, indignados con Cambray por lo que consideran otra improvisación

A. L. CONGOSTRINA, Barcelona

IVANNA VALLESPÍN, Barcelona

Imagen virtual del bosque vertical con árboles en suspensión, que estará situado al lado de CaixaForum, en Barcelona.

Educación se
justifica asegurando
que “es la forma
más sencilla”

El departamento
fija una ratio de
un monitor por
cada 16 alumnos
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Un mort i cinc ferits en un tiroteig en una
església de Califòrnia - Regió7

10 morts en un segon tiroteig dissabte als afores de Nova
York

Dissabte, un jove blanc fortament armat va irrompre en un supermercat de Buffalo (Nova
York), va disparar indiscriminadament i va matar 10 persones i en va ferir tres, majoritàriament
afroamericans.

L’atacant portava posat un casc militar amb una càmera que estava transmetent en viu l’acció a
la plataforma Twitch.

L’agència federal FBI va informar que investiga l’atac «com un crim d’odi i un cas
d’extremisme violent per motius racials».

Després d’aquest tiroteig, el president dels Estats Units, Joe Biden, va fer aquest diumenge una
crida a «treballar junts» per enfrontar l’«odi».

https://www.regio7.cat/arreu/internacional/2022/05/16/mort-i-cinc-ferits-tiroteig-66153272.html
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Payton 
Gendron
Asesino 
múltiple

La información La investigación El veredicto

El joven que asesinó a diez personas en 
Búfalo compró las armas legalmente 
porque carecía de antecedentes y nadie 
sospechaba su radicalización.
Según las investigaciones policiales, Gendron se 
radicalizó en solitario a través de internet durante el 
confi namiento de la pandemia porque «se aburría». 
Contactó con redes supremacistas blancas, desde el 
anonimato, y no colgó en la red su «manifi esto» 
contra los inmigrantes y los afroamericanos hasta 
un día antes de perpetrar la matanza en un 
supermercado de un barrio de mayoría negra.

 FALSO. Había indicios 

sobre su inestabilidad 

mental y, según las 

leyes de Nueva York, una 

simple comprobación 

policial hubiera bastado 

para impedirle la compra 

de armas.

Fact-checking

Payton Gendron había amenazado 
públicamente con tirotear a sus compa-
ñeros de Instituto en el día de la gradua-
ción. Fue denunciado y pasó una revisión 
sobre su estado de salud mental, con 
varias sesiones de terapia. Desde los 17 
años dio muestras de comportamiento 
estrafalario en el colegio –vestía trajes 
NBQ– y expresó en clase comentarios de 
apoyo a regímenes totalitarios. Aun así, 
pudo comprar armas de gran calibre sin 
ninguna traba legal.
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La guerra de religión 
de Putin y su «monaguillo»

R
obert Schumann (1886-
1963), uno de los «padres» 
fundadores de la Unión 
Europea –no confundir 
con el músico–, defendía 

que «Europa no se hará de una vez ni en 
una obra de conjunto: se hará gracias a 
realizaciones concretas, que creen en 
primer lugar una solidaridad de hecho». 
La victoria geopolítica de Ucrania en el 
festival de Eurovisión es un paso más, 
simbólico pero notable, hacia esa so-
lidaridad, que entroncaría con la idea 
fundacional de Schumann, De Gasperi, 
Adenauer y Monet. Francés, italiano y 
alemán, católicos que iban a misa juntos, 
los tres soñaban con una Europa en paz 
construida sobre valores cristianos. 

La guerra de Putin, por sorprendente 
que pueda parecer, tiene bastante de 
guerra de religión. Es la tesis que defi en-
den, cada uno a su manera, Tony Barber, 
editor de asuntos europeos del Financial 
Times, Rowan Williams, ex-arzobispo de 
Canterbury, y el turolense José Vicente 
Casanova, profesor emérito de Sociolo-
gía de la Religión y Teología en la Univer-
sidad de Georgetown (USA). «Putin se ve 
a sí mismo como el protagonista de una 
batalla por la supervivencia de una cul-

tura cristiana integral tan seguramente 
como el Estado Islámico se presenta 
como el defensor de la pureza cultural 
islámica», escribe Williams. «El patriarca 
Kiril (Cirilo) de Moscú –añade el britá-
nico– considera la campaña rusa como 
una guerra para defender la civilización 
ortodoxa contra la corrupción occiden-
tal». Casanova –su mujer es ucraniano-
americana– cree que Putin y la Iglesia 
rusa persiguen una alianza estratégica 
con grupos religiosos ultras contra la 
Unión Europea, el secularismo y la de-
cadencia de Occidente. Kiril se proclama 
patriarca de «todas las Rusias», lo que 
incluye a Ucrania, algo que comparte la 
Iglesia Ortodoxa del país de Zelensky. La 
alianza de Putin con Kiril se cimenta en 
2014 tras la anexión de Crimea y sigue 
fi rme en la invasión de Ucrania, a pesar 
de la advertencia del Papa Francisco a 
Kiril de que no se convirtiera en el «mo-
naguillo de Putin», por mucho que el 
ruso alegue que defi ende el cristianismo 
ortodoxo contra un Occidente «impío y 
degenerado». «Para Kiril es una causa 
sagrada –apunta Barber–. Para Putin un 
proyecto político» que hunde sus raíces 
en la tradición ortodoxa de una ciudada-
nía patriótica obediente. Es la guerra de 
religión de Putin que sin duda ignora –no 
es muy conocido– que la bandera azul y 
con estrellas de la Unión Europea está 
inspirada en el velo de la Virgen María 
–lo recordaba ayer Guy Sorman– como 
idearon, solidaridad incluida, Adenauer, 
de Gasperi y Schumann.  

Al portador

Jesús Rivasés

Finlandia y Suecia: «Nada 
sucede por casualidad»

E
n todo el arco político e ideoló-
gico mundial hay coincidencia 
plena en afirmar que «nada 
sucede por casualidad», des-
de Franklin D. Roosevelt, pre-

sidente de los EEUU, hasta Julio Anguita, 
secretario general del PCE, con su obra 
póstuma precisamente titulada así. Roo-
sevelt además lo redondeó proclamando 
que «desde luego en política, nunca». El 
dignatario estadounidense fue tajante al 
respecto con la afirmación de que «en 
la política nada sucede por accidente. Si 
sucede, usted puede apostar que así se 
planeó». Desde un punto de vista ya no 
político sino conceptual, esta afi rmación 
es asumida por la fi losofía con el principio 
de causalidad, y por la misma teología ca-
tólica, que afi rma que «en los designios de 
la providencia, no hay meras coinciden-
cias», pues «hasta nuestros cabellos están 
contados y no se cae ninguno sin que Dios  
lo permita».

Con estas premisas es necesario pre-
guntarse acerca de la coincidencia en el 
tiempo de la petición de incorporación 
a la OTAN de Finlandia y Suecia con el 
acuerdo fi rmado en Pekín por Xi Jinping 
y Putin previo a la invasión de Ucrania, 
en el que abogaron por un nuevo orden 

mundial multipolar dejando atrás alianzas 
militares por bloques geopolíticos.

Siguiendo a Roosevelt y con él a todos los 
políticos del mundo, hay que preguntarse 
quién y con qué fi nalidad ha planeado esa 
secuencia de acontecimientos, comen-
zando hace unos meses con la formali-
zación de la Alianza militar AUKUS en la 
región del indopacífico entre Australia, 
Reino Unido y Estados Unidos, que moles-
tó profundamente a China y por extensión 
a Francia, perdiendo ésta a continuación 
importantes contratos militares suscritos 
con Australia. El nexo de unión entre estas 
dos grandes alianzas son EEUU y Reino 
Unido, y el convidado de piedra es la UE, 
de la que previamente se ausentaron los 
británicos con el Brexit.

Para no llamarnos a engaño en cuanto 
a la previsible evolución de los aconteci-
mientos en Europa y de momento cuan-
do menos en Taiwán, es preciso conocer 
cómo son percibidas esas alianzas mili-
tares (OTAN, AUKUS) por sus antagonis-
tas China y Rusia, a la luz de ese histórico 
acuerdo recientemente fi rmado entre am-
bas potencias. Es evidente que el tablero 
geopolítico mundial está inmerso en un 
proceso de reorganización, donde lo único 
claro es que los europeos –la UE concreta-
mente– no es más que una pieza que es uti-
lizada para satisfacer intereses ajenos a los 
europeos, o incluso contrarios. El vínculo 
transatlántico renace pivotando sobre el 
eje EEUU-Reino Unido, mientras fl orece el 
mercado mundial de armamentos y la UE 
como cliente prioritaria del mismo.

El trípode

Jorge Fernández Díaz
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OPINIÓ
Sant Carles de Foucauld, 
el germà universal

Ahir, cinquè diumenge de 
Pasqua, el Papa Francesc 
va canonitzar a Roma 

el Beat Carles de Foucauld. Però 
aquest és un sant no gaire conegut. 
Qui era Carles de Foucauld? 

Nascut a mitjans del segle XIX a 
Estrasburg, França, en una famí-
lia noble, va entrar als vint anys 
a l’acadèmia militar. En aquesta 
edat ja s’havia allunyat de la fe, 
havia deixat de creure en Déu. 

Va anar a Algèria com a ofi cial 
de l’exèrcit, on va viure una vida 
d’agitació i desordre. Va deixar 
després l’exèrcit per dedicar-se 
a l’exploració del desert de Mar-
roc i Algèria i va quedar fascinat 
per la fe senzilla del poble mu-
sulmà. Va tornar a França, tur-
mentat per un desig de canviar 
la seva vida, buscava la veritat i 
repetia sovint: “Déu meu, si exis-
teixes, fes que et conegui”. 

Per fi , l’any 1886, una vegada 
retornat a París li demana a un 
sacerdot de l’església on ell ana-
va a passar llargues estones que 
li faci classes de religió, però el 
sacerdot li diu que lliçons de re-
ligió no, que es confessi, i ho fa. 
I tot va canviar per a ell a par-
tir d’aquell moment. “Així que 
vaig creure que Déu existia, vaig 
comprendre que només podia 
viure per a Ell”.

A partir d’aquí comença un 
llarg camí en què va a Terra San-
ta, entra en dos monestirs tra-
pencs, un a França i un altre a Sí-
ria, després va a Roma, passa un 
temps a Natzaret, és ordenat sa-
cerdot, intenta fundar una co-
munitat religiosa, els ermitans 
del Cor de Jesús, i per fi  després 
d’anys torna a Algèria per viure 
enmig del desert, ell sol com a 
ermità, adorant el Santíssim Sa-
grament en la soledat del de-
sert. Va morir assassinat l’1 de 
desembre del 1916, a la porta de 
la seva ermita a Tamanrasset.

Volia imitar Jesús, volia re-
produir en la seva pròpia exis-
tència la vida de Jesús. Ho va fer, 
al principi, anant a viure a Ter-
ra Santa, a la terra de Jesús i els 
apòstols. Després, de mica en 
mica, la seva fe es va anar puri-
fi cant, va madurar, va compren-

dre que el lloc geogràfi c no era 
essencial. Va comprendre que 
havia de viure la vida de Jesús 
cada dia. I viure interiorment 
aquesta comunió amb Jesús. 
Per això va anar al Sàhara, on va 
viure entre soldats francesos, 
batejats però no creients, i entre 
musulmans. En aquest context 
va voler ser un altre Crist. Ser un 
germà universal, un signe per a 
ells d’un amor universal. 

Aquestes paraules seves ex-
pressen molt bé el sentit de la 
seva vida i de la seva vocació 
que va anar descobrint al llarg 
dels anys: 

 “Tota la nostra vida, per muda 
que sigui, la vida de Natzaret, la 
vida de desert, com la vida pú-
blica, ha de ser una predicació 
de l’Evangeli per l’exemple; tota 
la nostra existència, tot el nos-
tre ésser, ha de cridar l’Evan-
geli des de les teulades; tota la 
nostra persona ha de respirar 
Jesús, tots els nostres actes, to-
ta la nostra vida han de cridar 
que nosaltres som de Jesús, han 

de presentar la imatge de la vi-
da evangèlica; tot el nostre ésser 
ha de ser una predicació viva, un 
refl ex de Jesús, un perfum de Je-
sús, un crit a Jesús, que faci veu-
re Jesús, que brilli com una imat-
ge de Jesús…”

Que Sant Carles de Foucauld 
intercedeixi per tots nosaltres. 
És coneguda una pregària seva, 
una pregària d’abandonament 
que ens pot servir a tots:

“Pare meu,/ m’abandono a 
Tu./ Fes de mi el que vulguis./ 
Et dono gràcies, facis el que fa-
cis de mi, / estic disposat a tot, 
/ho accepto tot. / Per tal que la 
teva voluntat / es faci en mi / i 
en totes les teves criatures, /no 
desitjo res més, Déu meu. / Po-
so la meva vida a les teves mans. 
/ Te la dono, Déu meu, / amb 
tot l’amor del meu cor, / per-
què t’estimo, / i perquè per mi 
/ estimar-te és donar-me, /
lliurar-me a les teves mans sen-
se mesura, / amb infi nita confi -
ança, / perquè Tu ets el meu Pa-
re. / Amén”

Diàleg per al futur 
de la construcció
El govern municipal elevarà al ple or-
dinari d’aquest mes de maig la propos-
ta d’Avanç de Modifi cació Puntual del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM), per obtenir habitatge assequi-
ble, regulant el preu del 30% dels pisos 
de nova construcció. Amb aquesta mesu-
ra, l’Ajuntament calcula que s’obtindria 
un potencial de 129.539 metres quadrats 
de sostre residencial per ser destinat a 
habitatge assequible, el que equivaldria a 
uns 1.300 pisos. 
Tanmateix, sembla clar que Terrassa es 
pot quedar sense construcció de nous 
habitatges els propers anys, ja que la ces-
sió del 30% per HPO es traduirà en pèr-
dues directes per al promotor, que farà 
inviable afrontar noves promocions d’ha-
bitatge a Terrassa. En el context actual 
d’infl ació i encariment de materials que 
està patint la construcció, aquesta mesu-
ra pot resultar defi nitiva per a un sector 
que sempre ha tingut un pes important a 
la ciutat. Potser hi ha altres vies de diàleg 
publicoprivades que afavoreixin la cons-
trucció d’habitatge, sigui de protecció 
ofi cial o de mercat lliure.
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E
n matèria de futbol, 
quan més anem, 
menys lògica tro-
bem. Segurament, 
aquest és el secret 
del seu interès. El 

Nàstic va guanyar a Albacete en-
cara no sabem com i el triomf 
servirà per revifar l’ambient a 
falta de dos partits. Encara és 
viva l’ambició de classificació 
per al play-off, però continua-
rem amb els peus clavats a ter-
ra, evitant augmentar el grau 
d’exigència. De fet, aquest club 
en té massa, de pressió, sense 
merèixer-la. Com deia el poe-
ta, si hi ha un petit món on tot 
resulta aproximat, relatiu i cir-
cumstancial és precisament el 
futbol, marcat en ànim i diag-
nòstic segons dicti l’últim mar-
cador. 

En el cas dels grana, estàvem 
avisats des del primer dia, 
aquesta nova categoria resulta-
va una ensarronada, farcida 
d’històrics, filials ambiciosos i 
desig unànime per sortir del 
pou i arribar com sigui a nivell 
professional, que és on pots 
treure el ventre de pena gràcies 
als drets televisius. Era previsi-
ble que fos una ruïna amb grau 
competitiu reforçat. I seguint la 
temporada del Nàstic des del 
primer dia, ens hem familiarit-
zat amb un grapat de professio-
nals veterans, d’aquells que conei-
xen l’ofici i et mereixen crèdit 
quan surten a representar-te so-
bre la gespa, malgrat que hagin 
mostrat a estones una exaspe-
rant irregularitat.  

Amb l’honrosa excepció de 
l’excel·lent Pol Domingo, aquí 
no hi ha espai ni paciència per 
joves del planter, ni promeses de 
qualsevol mena. Com s’ha de 
guanyar cada matx, el vestidor 
s’ha forjat a base d’experiència 
contrastada. Avui, tret de la 
manca de gol que pateix quasi 

tothom, no costa gens procla-
mar que l’equip presenta un on-
ze titular de solvència, dels que 
fa patxoca repassant-lo nom per 
nom. És més, s’ha recuperat una 
mica aquella identificació afecti-
va perduda i desitjaríem que un 
bon grapat dels actuals futbolis-
tes continuessin en plantilla. 
Dolents no ho són pas, al con-
trari. Assoleixin o no el gran 
premi final. 

Ara bé, sempre li falten cinc 
cèntims pel canvi, una mica més, 
un detall aquí, una anticipació 
allà, una genialitat de tant en 
tant. Els famosos intangibles, 
allò tan volàtil que complemen-
ta les virtuts bàsiques de qualse-

vol onze, prou sabudes. Tothom 
intenta minimitzar les errades, 
córrer a base de bé, posar-hi fí-
sic i estratègia i dominar els tam-
bé famosos fonaments.  

Enmig de tanta exigència, 
s’obliden de practicar un futbol 
vistós per anar a la pura praxi. 
I reclamar ritme alt, pilotes fil-
trades als davanters, contundèn-
cia a les àrees i els aspectes di-
ferencials que qualsevol aficio-

nat pot ampliar al seu gust, deu 
ser que no entra al pressupost. 
D’aquí que els entrenadors pre-
fereixin assegurar el primer pa-
quet d’obligades virtuts abans 
de treballar les segones, segu-
rament més cares d’obtenir.  

En el decurs de la campanya 
hem vist un total de dotze aspi-
rants lluitar per la plaça d’as-
cens, que es diu aviat. Per tant, 
arribats al punt de la il·lusió, de 
veure-ho a tocar, més val posar 
el fre de mà a les ambicions i 
preparar un matalàs per si es 
produeix l’ensopiment. 

Pencar amb imaginació 
El que arribi, benvingut serà. I si 
no cau cap mena de premi, cris-
tiana resignació i escarrassar-se 
de cara a l’any vinent, posar en-
cara més devoció a la tasca, pen-
car amb imaginació que tapi ca-
rències econòmiques i a disse-
nyar un altre projecte que 
aprofiti un munt de l’actual. No-
més cal tocar alguns detalls i 
analitzar la temporada a fons 
mirant d’encertar en allò millo-
rable. A més, subratllem, fer-ho 
a base de funambulisme econò-
mic per ampliar el dèficit. 

Tant de bo els aficionats del 
Nou Estadi fossin capaços de 
mantenir el cap fred en un sec-
tor tan visceral, rebaixar anhels 
fins a tocar de peus a terra i ser 
justos en l’anàlisi. La temporada 
no ha estat fallida, de cap mane-
ra. Al contrari, s’ha fet molt bo-
na feina. Hi ha millores evidents 
per afrontar, però, acabi com 
acabi, s’ha d’evitar la greu erra-
da de retornar a la casella de 
sortida. De moment, deixem les 
anàlisis, xalem els dos partits 
que queden i acceptem el resul-
tat final d’una dura campanya 
en un nivell on ningú no tenia res 
garantit,  tampoc el Nàstic. 
Aquesta categoria és un malson 
i encara estem somiant.

La plumilla

des de Barcelona

Faro

Charles de 
Foucauld E

l Papa canonizó el domingo a Char-
les de Foucauld, un francés con va-
rias vidas: hijo de la nobleza, huér-

fano de padres desde los seis años, mi-
litar en Argelia (expulsado por 
indisciplina), geógrafo en Marruecos, pa-
só de descubrir a Dios en el Corán a ser 
cristiano a los 28 años y acabó de sacer-
dote en el Sahara entre tuaregs, para 
quienes hizo el primer diccionario tua-
reg-francés. 

Sobre su conversión en París contó: «Me 
encontré con personas virtuosas y muy 
cristianas, y me dije: tal vez esa religión 
no es tan absurda». 

Así inició su vida mística de contem-
plativo en el desierto, ayudando a pobres 
y perseguidos de cualquier creencia, 
hermano universal, hasta ser asesinado 
a los 58 años a la puerta de su cueva-er-
mita, refugio y lugar de acogida. 

ANTONI COLL I GILABERT 
@Collgilabert

PER FREDERIC PORTA  
@fredericporta

NÀSTIC 
BALANÇ D’UNA 
TEMPORADA 
DURANT  
LA QUAL  
S’HA FET MOLT 
BONA FEINA

El que arribi, benvingut serà. Arribats al punt de la il·lusió, de veure-ho 
a tocar, més val posar el fre de mà a les ambicions i preparar un matalàs 
per si es produeix l’ensopiment

La mirada

Periodista 

Frederic Porta ha estat periodista a diversos mit-
jans durant els últims quaranta anys. Escriptor de 
llibres sobre la història del Barça. El millor encara 
està per arribar, segur. Etern aprenent.

L’equip presenta  
un onze titular  
amb solvència,  
dels que fa patxoca 
repassant-lo  
nom per nom

Acceptem el 
resultat d’una dura 
campanya en un 
nivell on ningú no 
tenia res garantit
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Arbres mutilats 

LOLA ARPA VILALLONGA PERATALLADA 

n Com cada any, arriba la calor 
de cop i amb temperatures més 
altes. És inaudit que a hores 
d’ara molts responsables de jar-
dineria desconeixen que la ma-
joria dels arbres no cal podar-
los. I si es poden, cal fer-ho d’una 
manera determinada que no 
afecti brutalment la seva brota-
da i la seva floració. Ara ens tro-
bem que amb temperatures al-
tíssimes aquells arbres que 
s’han mutilat, trigaran temps a 
fer ombra. És ètic que un ajun-
tament, a costa dels ciutadans, 
inverteixi en plantar arbres sen-
se criteri?  

El centenar de cercis (popu-
larment arbre de l’amor) a l’en-
trada de l’Escala, absolutament 
meravellosos per la seva flora-
ció, estan tan mutilats que en 
contes de branques tenen mo-
nyons. A la Bisbal, poble amant 
de testos i floretes, si no fos pel 
magnífic passeig de plàtans (es-
perem que duri molts anys), el 

pocs exemplars plantats tampoc 
se n’escapen de les males podes: 
El criteri i sentit comú són ne-
cessaris fins i tot per plantar ar-
bres, i més, davant d’un brutal 
canvi climàtic. 

 

La llengua imperial 

XAVIER SERRA BESALÚ GIRONA  

n L’idioma és un element iden-
titari ben rellevant. També és 
una eina política. Tothom s’ado-
na que si un jutge imposa un 
percentatge de llengua, als pro-
fessionals que sigui, actua com 
a poder quasi diví en qüestions 
que són culturals; també pot ser 
que hagin esdevingut ninots, ni-
nots d’històries injustificades. I 
si el jutge no fos just? Pot haver-
hi encara feixisme en el sistema 
judicial estatal hispànic? Només 
pregunto. 

El TSJ qüestiona l’educació a 
Catalunya, qüestiona els cata-
lans. Les nostres escoles i insti-
tuts rutllen, i bé. Són lingüística-
ment pacífics, i resolen les dèri-
es de manera intel·ligent. Però 

vet aquí que un grapadet de fun-
cionaris s’autodeclaren més 
competents que els professio-
nals de l’educació i les famílies. 
Per què s’obsessionen malaltis-
sament a destruir l’educació del 
país? 

Una solució?: obligar a fer idi-
oma de l’imperi la religió i l’edu-
cació física, i potser la tutoria (a 
part dels patis): així tindrien de 
nou la Formación del espíritu 
nacional, tan caspós. I, per a im-
partir-les, clar!, els jutges podri-
en venir en persona o habilitar-
ne a la gent de Vox (que això del 
100% de castellà, i el falangisme, 
els dominen). 

No sé si se m’interpreta... 
 

Cuinar com abans 

ALBERT ALTÉS SEGURA LLANÇÀ 

n Degut a la pujada imparable 
dels preus de l’alimentació, avui, 
un noi que té cinc fills, m’ha ex-
plicat que l’única manera de su-
portar aquest fet, és cuinar com 
abans. O sigui, com ho feien fa 
molts anys els nostres avis en 

temps de guerra. D’entrada 
m’ha semblat una bona solució. 
O sigui, haurem de començar a 
cuinar calculant l’energia i la 
quantitat del que necessitem. 
No serà fàcil, doncs ara, hi ha 
molts plats semicuinats que 
t’ajuden a fer el dinar sense gens 
d’esforç. Tot això sembla que 
s’està acabant. Tornarem a re-
viure temps dels grans guisats 
naturals sense additius? És curi-
ós que quan ningú pensava que 
cuinar seria el més important de 
la vida, ara de cop, comença a 
ser una realitat. Per tant, hem 
d’acceptar que si som intel·li-
gents, el fet de cuinar procurant 
ser acurats, ens pot ajudar molt 
en la nostre economia i inespe-
radament, pot influenciar en la 
nostra bona salut. És evident 
que no farem tants excessos 
com en el passat i ara valorarem 
millor aquell dia que ho voldrem 
fer! Val més ser realistes i enten-
dre que tot plegat va canviant i la 
nostra millor defensa, és saber 
adaptar-nos-hi ràpidament! Ja 
tornaran els «bons temps» vitals.

E
n el curs escolar 1965-1966, els ca-
torze alumnes de sisè de batxille-
rat del col·legi seminari de Santa 
Maria del Collell van tenir de pro-

fessor de literatura mossèn Jaume Rei-
xach, un capellà tenaç, enèrgic i entusiasta.  

Nascut l’any 1939 i ordenat l’any 1962, va 
aterrar en aquell col·legi del bisbat de Giro-
na per rejovenir un claustre envellit. Altres 
veus opinaven que el bisbe Narcís Jubany 
no volia contestataris a les parròquies que, 
amb homilies incendiàries, fessin enfadar 
els jerarques del règim de Franco.  

Imitant el títol del seu llibre El dia que 
em vaig conèixer, diria que el dia que el vaig 
conèixer em va quedar clar que canviarien 
les normes imposades per una colla de 
carques. 

L’arribada del mossèn a un internat situ-
at en plena natura, entre Banyoles i Mieres, 
va ser una alenada d’aire fresc que va reno-
var l’atmosfera carregada de disciplina se-
vera, humiliacions i pànic als càstigs. An-
tics alumnes recorden, amb angoixa o re-
cança, que el pas pel Collell va deixar-los 
un senyal inesborrable.  

Però aquestes ratlles volen ser, en pa-
raules de Marià Manent, «una petita il·lus-
tració no alterada encara per les defallen-

ces del record». Per evitar el parany de la 
memòria selectiva, el mossèn Reixach del 
meu Diari d’un alumne, escrit entre l’1 de 
novembre de 1965 i el 8 de juny de 1966, és 
aquell que va enlluernar un vailet de setze 
anys.  

A tall de sentit homenatge, escullo del 
dietari les següents citacions:  

«Dia 21 de febrer, dilluns.- (...) A classe 
de Literatura, Mossèn Reixach ens ha llegit 
un capítol de la seva obra Estreno texans. 
Creu que no li deixaran publicar per ser 

massa verda (...)». De fet, no he trobat 
constància de cap edició.  

«Dia 12 de març, dissabte.- A l’autocar, 
Mossèn Reixach va dir-nos que en un con-
vent de Barcelona s’havia fet una reunió 
clandestina d’intel·lectuals i estudiants ca-
talans. A la sortida els esperava la policia 
demanant el carnet. Alguns s’hi van negar i 
van ser conduïts a comissaria. Estava pro-
hibit celebrar reunions sense permís. (...). 
Hi havia un gran malestar, però confiava 
que aviat s’arreglaria. Ens va explicar que el 
govern això no ho podia fer, que era il·legal 
no deixar celebrar reunions». Era la cone-
guda Caputxinada.  

«Dia 20 de maig, divendres.- (...) A Bar-
celona manifestacions d’estudiants i bara-
lles amb la policia. Marxa pacífica de més 
de noranta sacerdots per entregar una car-
ta de protesta que van ser vilment apallis-
sats. Tot això ens ho ha explicat Mossèn 
Reixach». Un relat per a uns adolescents 
que vivien en la inòpia.  

Ara, a l’hora de la seva mort, no cal re-
passar un periple vital, amb llums i om-
bres, sinó realçar un capellà que, en plena 
dictadura, va obrir els ulls a un grapat de 
joves.  

Descansi en pau, mossèn.

L
a universitat és una institució fona-
mental pel que fa a la recerca, espe-
cialment en la vessant més bàsica, 
aquella que obre les portes del pro-

grés. No obstant això, també hi ha altres ins-
titucions i particulars que s’hi dediquen, o 
que la financen adequadament: empreses, 
fundacions, mecenes... La despesa en recer-
ca, tant pública com privada, creix. Les or-
ganitzacions inverteixen cada cop més en el 
desenvolupament d’innovacions que les fa-

cin rendibles: econòmicament, socialment. 
Per contra, hi ha hagut molt poca innovació 
en l’estructura universitària. En aquest con-
text, el procés de recerca és rígid: en les figu-
res professionals, en la metodologia, en els 
incentius que hi implica. En definitiva, 
aquest és el resultat d’una dinàmica històri-
ca que ha ignorat la necessitat d’una millora 
constant. L’epistemologia, la filosofia de la 
ciència i la ciència cognitiva investiguen la 
producció de coneixement. Aquestes disci-

plines podrien proporcionar una platafor-
ma per articular millor els mètodes de recer-
ca. És una qüestió ben diferent decidir qui-
nes àrees s’han de prioritzar. Els organismes 
que donen suport a aquesta activitat, junta-
ment amb la dinàmica del món acadèmic, 
marquen les vies dominants. A la majoria de 
centres i països, hi ha un estudi profund so-
bre quines són les àrees més prometedores, 
o els problemes més greus que cal abordar. 
Ara per ara, a casa nostra, això no passa.

La lentitud 
de la recerca

Josep Lluís 
Micó

El mossèn 
que vaig 
conèixer

Carlos Arbó

E
m vaig ficar al provador d’uns grans 
magatzems que va resultar trobar-
se ocupat per un paio al qual li fal-
tava el nas. «Perdó», em vaig excu-

sar, dirigint-me precipitadament al provador 
del costat, on vaig intentar, davant del mirall, 
imaginar-me sense aquest apèndix. La ca-
misa m’estava bé de talla, però no em va 
convèncer la seva forma, de manera que 
vaig tornar la peça i vaig desistir d’emprovar-
me’n d’altres perquè la visió de l’home sense 
nas m’havia pertorbat. De tornada a casa, a 
l’autobús, hi posava la mà tota l’estona, al 
nas, per comprovar que seguia allà. En això, 
es va acostar a saludar-me un antic com-
pany d’estudis a qui faltava un braç. Ja li fal-
tava quan vam coincidir al batxillerat, però 
llavors era l’esquerre i ara el dret. No pot ser, 
em vaig dir, els braços no poden faltar de 
manera alternativa, avui un, demà l’altre. 
Mentre parlàvem vaig fer memòria i el vaig 
recordar escrivint sobre el pupitre, sempre 
amb la mà dreta. 

L’assumpte em va ocupar mentalment 
durant un parell de dies i després vaig deci-
dir que era una de les tantes coses inexplica-
bles que ens passen al llarg de la vi da. El pro-
blema era que continuava tocant-me contí-
nuament el nas per comprovar que no s’ha-
via extraviat. Ho feia amb la mà dreta, ja que 
havia anat perdent gairebé sense adonar-
me’n la capacitat de moure el braç esquerre, 
que era el que li faltava originalment al meu 
company. Encara que mantenia l’extremitat, 
amb prou feines podia fer-la servir. 

La situació va durar uns quinze dies. De 
mica en mica, vaig deixar d’obsessionar-me 
per l’absència imaginària del nas alhora que 
recuperava la mobilitat del braç. Vaig decidir 
llavors que havia arribat el moment de fer-
me amb la camisa l’adquisició de la qual ha-
via endarrerit. L’empleat dels grans magat-
zems va calcular la talla a ull i me’n va donar 
una de color blau que vaig triar per la forma 
del seu coll. En un acte d’audàcia una mica 
temerari, em vaig introduir al provador de 
l’home sense nas, que estava buit. Però en 
desplegar la camisa va resultar tenir un de-
fecte: li faltava la màniga esquerra. Me la vaig 
emprovar de totes maneres defensant-me 
com vaig poder de l’atac d’angoixa, però va 
resultar que el mirall tenia a l’alçada del meu 
nas un defecte que el feia pràcticament invi-
sible. Així que em vaig asseure i vaig plorar.

Em vaig asseure 
i vaig plorar

Juan José Millás
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Eduard III i no Ricard III

b Encapçala la columna “Efemèrides”
de la història mundial, dins la secció
“Apunts” (diumenge, 8 de maig, p. 25),
una referència a l’acord –més que
tractat– de Brétigny (1360) entre el rei
d’Anglaterra Eduard III –i no pas Ri-
card III, un segle posterior–: va viure
entre el 1452 i el 1485 i va regnar els
tres darrers d’aquests anys, i inspirà la
tragèdia que Shakespeare va escriure
en 1592-1593- i el delfí de França, Car-
les –futur Carles V de França, un dels
seus reis medievals més importants–.
Aquest acord preparà la conclusió, el
mateix any, del tractat de Calais, pel
qual es posà fi a la primera fase de la
Guerra dels Cent Anys, i permeté el re-
torn de Joan II, que estava empreso-
nat a Londres. D’entre els reis angle-
sos, els tres noms d’Enric, Ricard i
Eduard dominaren de manera absolu-
ta l’onomàstica de les cases gover-
nants a Anglaterra des del segle XII
fins al XVI, i és fàcil confondre’ls.
JOAN SALVADÓ MONTORIOL
Barcelona

Les curiositats de la
senyora Anna Puig
b Aquesta senyora (15/5/22) troba
molt “curioses” les paraules del bisbe
Joan Josep Omella sobre el tema de la
interrupció voluntària de l’embaràs.
Bé, és un criteri tan respectable com
un altre, però considero una contra-
dictio in terminis quan parla de “la fi-
gura de la dona tractada com un
transmissor de vida, i no com una vida
en si mateixa”. Perquè si la dona “és
una vida en si mateixa” (cosa amb què
estic totalment d’acord), això ha de
voler dir que és una “vida” que s’ha de
respectar no tan sols després del nai-
xement, sinó també abans. Perquè,
quan comença la vida? Si ella troba
“curiós” que el bisbe Omella critiqui
que s’usin valors morals per fer políti-
ca, personalment també trobo curiosa
aquesta intromissió reiterada de la
ideologia amb les realitats biològiques.
JORDI BASSAS RIBALTA
Barcelona

Informació i espionatge
b Aquests dies estem coneixent com
funcionen la majoria de governs d’avui
dia, espionatge a les altes esferes i en-
tre països, informació classificada,
xantatges… De vegades un creu que
els mitjans estan informant sobre el
guió de l’última pel·lícula de James
Bond, però no és així. Estic segur que,
malgrat l’afany de molts mitjans per
conèixer la veritat i totes les dades re-
als, no coneixem ni sabrem mai l’abast
i la realitat de tot el que passa. Al-
menys les pel·lícules de l’agent 007
sabem com s’acaben.
ERIC GARCÍA MIRAS
Vilassar de Dalt (Maresme)

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades
personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de
telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix,
cal que no superin els mil caràcters d’extensió. El Punt Avui es
reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. Els textos s’han
d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu

al dolor d’ovaris li doni! És el
desig que tota la vida li he sen-
tit expressar a la mare quan

fins i tot hauria pagat diners, pel motiu
que fos, perquè algú, sovint un home,
passés una mala estona. El dolor d’ova-
ris, sobretot quan era adolescent, i les
maleïdes migranyes són els dos tur-
ments que en moltes ocasions m’han
portat pel camí de l’amargura. Els mals
derivats de la regla m’han provocat vò-
mits infinitat d’ocasions, però em sento
afortunada perquè sempre ho he pogut
resoldre al cap d’unes horetes. Un cal-
mant, una mica d’aigua ben calenta a
l’altura dels ovaris i com a nova. No puc
ni imaginar l’odissea per la qual passen
les dones que pateixen patologies que
van acompanyades de dolors extrems i
duradors. Ni vull pensar quina mena de
companys, i sobretot de caps, tenen o
han tingut si no s’han pogut absentar
de la feina malgrat es retorcen de dolor

M “Que ens calgui
una llei per dir que
les dones tenim dret
a cuidar-nos és, en el
fons, una notícia
molt trista

a ulls de tothom –aprofito per agrair
l’empatia que sempre he trobat a la fei-
na–. Que ens calgui una llei per dir a les
dones, i sobretot als homes, que tenim
dret a cuidar-nos quan la regla és sinò-
nim de tortura és, en el fons, una notí-
cia molt trista. Benvinguda sigui, això

sí, si és l’única via per accedir a aquesta
prestació. Però si la necessitat de crear
questa llei té un punt desolador, encara
ho té més veure una gran quantitat
d’homes qüestionant la mesura. Es de-
uen pensar, colla de cretins, que les do-
nes estem desitjoses de quedar-nos tres
dies a casa a rentar les cortines i fer els
lavabos a fons. Deuen ser els mateixos
homes que al primer esternut es fiquen
al llit. Els mateixos que mai han prestat
atenció a les dones de les quals s’envol-
taven. A tots aquests només els podem
cridar: sortiu dels nostres ovaris!

Per cert, ara que parlem de dolors de
regla, se’m desperta una curiositat: els
ajuntaments que infleu el pit perquè
heu estat pioners a permetre que les do-
nes marxin unes hores a casa si tenen
dolors associats a la regla, sempre que
després recuperin les hores perdudes,
com actuàveu abans d’aprovar la nor-
mativa?

Sortiu dels nostres ovaris!
Sara Muñoz /smunoz@elpunt.cat / @saramunoznA la tres.

a I. va arribar farà uns dos mesos
a Catalunya fugint de les bombes
que queien sobre Txerníhiv, la se-

va ciutat, al nord d’Ucraïna. De nit,
amb els mòbils apagats perquè els inva-
sors no geolocalitzessin els ocupants de
l’autobús, travessant el país per rutes
alternatives fins a arribar a Polònia.
Gràcies a les facilitats que la UE ha do-
nat als refugiats ucraïnesos, la I. ja té
tots els papers per residir i treballar a
casa nostra. Ha començat cursos de ca-
talà i de castellà i ja ha fet grans pro-
gressos amb els dos nous idiomes. Diu
que el català li costa més, però té mol-
tes ganes d’aprendre’l. M’explica que la
seva llengua familiar és el rus, però que

L també parla i escriu l’ucraïnès, l’idioma
que utilitzava a la feina abans d’haver
de marxar del país. M’admira el seu
afany per integrar-se a Catalunya co-
mençant pel zel que mostra per domi-
nar l’idioma propi. Un respecte que no
puc evitar de comparar amb la prepo-
tència que destil·la la interlocutòria far-
cida de faltes ortogràfiques i gramati-
cals del TSJC sobre la sentència del
25% del castellà a les aules. Deixant al
marge el contingut en si de la resolució,
venint com ve d’una alta instància judi-
cial, el redactat defectuós en català no
pot ser interpretat només com un acte
de desídia. És una manifestació de me-
nyspreu i humiliació en tota regla.

De reüll

Més que
desídia

Anna
Balcells

Les cares de la notícia

CAPELLÀ

El 1966 un grup de capellans va gosar
protestar per la brutalitat policial con-
tra els desafectes al règim i va ser per-
seguit pels agents pel centre de Bar-
celona. Avui, Soler i un dels apallissats
de l’època ho explicaran i donaran su-
port a la petició de tancament de la
prefectura de Via Laietana.

Realitat industrial

-+
CONSELLER DELEGAT D’ILJIN MATERIALS

Bernat Lavaquiol
El múscul del no

-+
Joan Soler
Porres contra sotanes

L’escrutini definitiu serà el 25 de juliol,
però la magnitud de la manifestació
de Puigcerdà (fossin 5.000 o 2.500)
diu molt de la capacitat de mobilitza-
ció del moviment contra la candidatu-
ra olímpica. Convèncer la ciutadania
pirinenca de les bondats dels Jocs és
un tot un repte per als promotors.

Si les previsions es compleixen, la fu-
tura planta de components de bate-
ries a Mont-roig del Camp serà un
puntal en la reconversió de la indús-
tria catalana i una empenta per a
l’ocupació i el reequilibri territorial.
Catalunya continua atraient inversió
forana, malgrat l’Estat espanyol.

PORTAVEU DE LA PLATAFORMA STOP JOCS

Jeom-Sik Yang

-+
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Un mort i cinc ferits en un tiroteig
indiscriminat en una església de Califòrnia
Almenys una persona va ser assassinada i cinc més van resultar ferides aquest diumenge en
un tiroteig en una església als afores de Los Angeles (Califòrnia, EUA), van informar les
autoritats.

La policia va arrestar el presumpte autor del tiroteig, que va disparar contra diverses persones en
una església presbiteriana a Laguna Woods, al sud-est de Los Angeles.

L’agutzil del comtat d’Orange va informar a Twitter que una persona va morir al lloc dels fets,
mentre que quatre més estan ferides de gravetat a l’hospital i una cinquena té ferides poc
importants.

«Estem treballant per tenir informació al més ràpid possible», va explicar la policia.

Dissabte, un jove blanc fortament armat va irrompre en un supermercat de Buffalo (Nova
York), va disparar indiscriminadament i va matar 10 persones i en va ferir tres, majoritàriament
negres.

L’atacant portava posat un casc militar amb una càmera que estava transmetent en viu l’acció a
la plataforma Twitch.

Notícies relacionades

L’agència federal FBI va informar que investiga l’atac «com un crim d’odi i un cas
d’extremisme violent per motius racials».

Després d’aquest tiroteig, el president dels Estats Units, Joe Biden, va fer aquest diumenge una
crida a «treballar junts» per enfrontar l’«odi».

https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20220516/mort-ferits-tiroteig-esglesia-california-13663370
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Un muerto y cinco heridos en un tiroteo
indiscriminado en una iglesia de California
16/05/2022 a las 11:18 CEST

Al menos una persona fue asesinada y otras cinco resultaron heridas este domingo en un
tiroteo en una iglesia a las afueras de Los Ángeles (California, EE.UU.), informaron las
autoridades.

La Policía arrestó al presunto autor del tiroteo, que disparó contra varias personas en una
iglesia presbiteriana en Laguna Woods, al sureste de Los Ángeles.

El alguacil del condado de Orange informó en Twitter que una persona falleció en el lugar de los
hechos, mientras que otras cuatro están heridas de gravedad en el hospital y una quinta tiene
heridas menores.

El sábado, un joven blanco fuertemente armado irrumpió en un supermercado de Búfalo
(Nueva York) y disparó indiscriminadamente matando a diez personas e hiriendo a otras tres, en
su mayoría negras.

El atacante llevaba puesto un casco militar con una cámara que estaba transmitiendo en vivo la
acción en la plataforma Twitch. La agencia federal FBI informó que investiga el ataque "como
un crimen de odio y un caso de extremismo violento por motivos raciales".

Tras ese tiroteo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo este domingo un
llamamiento a "trabajar juntos" para enfrentar el "odio".

https://www.sport.es/es/noticias/internacional/muerto-cinco-heridos-tiroteo-indiscriminado-13663371
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¿Sabes por qué la cruz de término de la
iglesia de Santa Anna es una réplica?
Las cruces de término son monumentos de piedra que antiguamente se colocaban en los
caminos que anunciaba la entrada a otro municipio. Algunas de estas cruces han sobrevivido y
una muy especial se encuentra en el patio de la iglesia de Santa Anna. Se trata de una cruz de
término con una historia muy viajera y replicada.

Resulta que la cruz no es originaria de Barcelona ni marca ninguna frontera
municipal 

Xavi Casinos

Resulta que la citada cruz no es originaria de Barcelona ni marca ninguna frontera municipal. Es
de estilo renacentista, datada en 1608 y estaba en la población de Almatret, en el Segrià. Al
inicio de la guerra civil, el escultor Apel·les Fenosa la desmontó para protegerla y la depositó en
el monasterio de Sant Cugat.

Datada en 1608

La cruz es de estilo renacentista y es originaria de Almatret, en el Segrià

La cruz permaneció allí olvidada, hasta el punto que se acabó por desconocer su procedencia.
Fue entonces cuando el rector de Santa Anna la reclamó para instalarla junto a la iglesia del
barrio Gòtic, donde se inauguró el 9 de abril de 1944. 

En el año 2000, como consecuencia de un acto vandálico protagonizado por unos jóvenes que
se colgaron de la cruz, esta se partió. La parroquia denunció a los vándalos y uno de ellos, que
resultó herido, decidió también denunciar a la iglesia por las lesiones que sufrió, según él, por el
mal estado del monumento.

https://www.lavanguardia.com/cultura/20220517/8270733/barcelona-secreta-cruz-parroquia-sant-anna-almatret-replica-vandalismo.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220403/8172724/santa-anna-pide-consistorio-active-operacion-frio-barcelona-iglesia-parroquia.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20170119/413479774870/apelles-fenosa-y-sus-clientes.html
https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores/20211109/7847435/iglesia-santa-ana-barcelona.html


Juicio en contra de la parroquia

El acto vandálico perpetuado por unos jóvenes provocó que se conociera
el origen de la cruz

La parroquia ganó el juicio, pero el pleito destapó la verdadera identidad de la cruz y Almatret
reclamó su restitución. Esta se produjo el 20 de diciembre de 2005, después de que el
monumento fuera reparado. Desde entonces, permanece en la plaza Major de la población del
Segrià después de casi 70 años de ausencia. La cruz que actualmente se halla en el patio de
Santa Anna es una réplica.

En la cruz se pueden apreciar las imágenes de Santa Bàrbara, Sant Pere, Sant Pau, Sant Joan
Evangelista, Sant Jaume, Sant Isidre, Sant Roc y Santa Cecília, además de Jesucristo.
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EMPORDÀ

n El dissabte 14 de maig, a les qua-
tre de la tarda, la població de la Sel-
va de Mar va acollir quelcom inè-
dit a l’Empordà: el casament d’un 
home amb un arbre.  I és que l’ac-
tor i mediambientalista peruà 
Richard Torres, originari de l’Ama-
zones, va contraure matrimoni 
amb la Catalunya, una olivera del 
Centre Cultural Les Escoles que va 
ser plantada en memòria de Xavi 
Delgado Charansonnet, un selva-
tà molt estimat i germà de l’actor i 
director Joan Frank Charansonnet, 
que va fer de padrí del casament.  

Així mateix, la cerimònia, ofici-
ada per l’actriu Elena Codó, va 
atraure un bon grapat de persones 
encuriosides per les característi-
ques d’aquesta. Val a dir que per 
commemorar l’efemèride, també 
es va plantar un arbre de la Pau. 

Una cerimònia per conscienciar 
L’objectiu d’aquesta performance 
era brindar un homenatge a la Ter-
ra, i fer una crida urgent a la cons-

cienciació ambiental dels hu-
mans. Així mateix, es volia reivin-
dicar la importància d’acabar amb 
la tala de boscos i arbres, i posar de 
manifest la rellevància de refores-
tar el planeta, així com  aturar  la 
pol·lució i contaminació. 

Aquesta no és la primera vega-
da que aquest artista escenificava 
un matrimoni amb un arbre. De 
fet, des de 2012 ho ha fet, i amb 
molt d’èxit, a gairebé vint països del 
Carib i Amèrica, com Mèxic, l’Ar-
gentina, Colòmbia, Brasil, Cuba, 
Xile, Guatemala, Bolívia, Uruguai, 
el Panamà, la República Domini-
cana, o el Perú. En tots aquests in-
drets ha plantat també arbres de la 
Pau, lluitant aferrissadament con-
tra la desforestació. Actualment, 
està escenificant la seva perfor-
mance a diversos països europeus, 
i aquest era el primer cop que ho 
feia a Catalunya. L’actor només vo-
lia fer la performance a la Selva de 
Mar, però finalment ho farà també 
a Barcelona, el 3 de juny. 

Una altra performance 
Aquell mateix dia, a les sis de la tar-
da, l’actor Richard Torres també va 
escenificar, al Centre Cultural Les 
escoles, Frida 4901. Las otras mu-
jeres muertas. Aquest és un monò-
leg que parla sobre la violència de 
gènere, en concret dels assassinats 
masclistes comesos entre 2020 i 
2021 a Mèxic.

Un home es casa amb un arbre a la Selva 
de Mar per acabar amb la desforestació
u L’actor i ambientalista peruà Richard Torres va contraure matrimoni amb l’olivera Catalunya

REDACCIÓ. LA SELVA DE MAR

El casament, que va ser tot un ritual, va tenir lloc al Centre Cultural Les Escoles @RICHARDTORRESPERU

Els pobles es construeixen a partir de tradicions que teixeixen vincles entre tots aquells que hi viuen. Això ho 
saben bé a Cabanes, un poble que no renuncia a les seves festes més populars, com és la festa de Sant Isidre. El 
bon temps va acompanyar a la tradicional sembra de pinyons, una representació centenària que implica a joves i 
adults i que recrea una llegenda singular i única. 

Cabanes preserva les tradicions amb motiu de la Festa de Sant Isidre
AJUNTAMENT DE CABANES

Toni Gérez presenta 
«L’art del formatge»

n L’art del formatge (Efadós) pot ser 
un llibre de capçalera pels amants 
d’aquest aliment. El cap de sala i 
sommelier del Castell Peralada Res-
taurant hi recull uns tres cents for-
matges junt amb consells de con-
servació, guies de maridatge i recep-
tes. S’acompanya amb imatges de 
Francesc Guillamet. El llibre es pre-
senta aquest dimarts 17, a les 8 del 
vespre, al Cercle Sport Figuerenc.

FIGUERES

Concert de cant 
gregorià, al Mont

n El santuari de la Mare de Déu del 
Mont acull un concert de cant gre-
gorià amb la Capella de Música de 
la Catedral de Girona, aquest diu-
menge a la una del migdia. L’actua-
ció la dirigeix el canonge Mn. Frede-
ric Pujol, mestre de capella i organis-
ta de la Catedral. L’acte ve precedit 
d’una missa a l’església del mones-
tir de Sous en record del bisbe Fran-
cesc Pardo qui va morir recentment.

ALBANYÀ

Dinar i espectacle a la 
festa de la gent gran

n L’Ajuntament del Far d’Empor-
dà ha programat la festa de la gent 
gran aquest diumenge. L’acte con-
sisteix en una missa de germanor 
a l’església i, tot seguit, una foto-
grafia de família. A les 2 ja es fa un 
àpat al centre cívic i a les 5 un con-
cert espectacle amb Opera Fan-
tasy. Qui vulgui assistir-hi cal que 
s’apunti al casal de la gent gran 
com a molt tard aquest dijous.

EL FAR D’EMPORDÀ

El poble de Vilanant, aprofitant la celebració de la Fira Flor, ha homenatjat la 
pagesia per la seva col·laboració en l’extinció de l’incendi de l’any 2012 i per 
la producció d’aliments de quilòmetre zero. Josep Juncarol ha fet el pregó de 
la fira, durant la qual s’ha presentat el projecte Vilanant, patrimoni i paisatge.

Vilanant Sentit homenatge a la pagesia
JOSEP MARIA DACOSTA/SANTI COLL
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REDACCIÓ
❘ TÀRREGA ❘ La novena edició de la 
Mostra de Cinema Fantàstic i 
de Terror de Ponent Galacticat, 
a Tàrrega del 15 al 21 d’agost, 
es convertirà per primera ve-
gada en un punt de trobada de 
la indústria cinematogràfica a 
Catalunya. Així, en el marc de 
la primera Trobada de Talent, 
els responsables del festival or-
ganitzaran una visita per dife-
rents llocs de Ponent amb l’ob-
jectiu de mostrar a productors 
i cineastes possibles escenaris 
per rodar pel·lícules. “Volem 
que s’inspirin en espais de les 
nostres comarques per als en-
registraments audiovisuals 
dels seus treballs”, va explicar 
Ramon Bochaca, director del 
Galacticat, que no va avançar 
per on passarà la ruta guiada, 
un itinerari que encara s’està 
preparant. 

La iniciativa del festival 
cinematogràfic de Tàrrega 
naix a rebuf de tot un èxit de 
la cartellera actual, la pel·lícu-
la Alcarràs, de Carla Simón, 
rodada l’estiu passat en una 
desena d’escenaris naturals 
del Segrià i el Pla d’Urgell. I 
sense oblidar també l’estrena el 
mes de febrer passat de l’òpera 
prima del barceloní Pau Cal-
pe, Tros, un thriller que va ser 
candidat als Premis Gaudí i que 
es va rodar a Alcanó, Sarroca 
de Lleida i Llardecans. De fet, 
les productores de les dos cin-

tes, Avalon i Galápagos Films, 
respectivament, participaran 
en aquesta Trobada de Talent 
el 20 d’agost. També està con-
firmada la presència de Benecé 
Produccions, Alhana Produc-
cions, Lastor Films, Oberon 
Media, Elastica Films i altres 
productores i distribuïdores, 
en una cita que compta amb 
la col·laboració de l’associació 
Productors Audiovisuals de 
Catalunya (PAC), dirigida per 
Jaime Arnaiz. Val a recordar 
que el Galacticat 2022 projec-
tarà més de 130 curts i llarg-
metratges als Cinemes Majèstic 
i en espais a l’aire lliure a la 
capital de l’Urgell.

El Galacticat convidarà 
cineastes a rodar a Ponent
A Tàrrega el 20 d’agost, amb visita a possibles escenaris de 
pel·lícula || Els productors d’‘Alcarràs’, primers convidats

CINE INICIATIVES

Un dia de rodatge d’‘Alcarràs’, l’estiu passat a Aitona.

JOSÉ RENALS / AJUNT. D’AITONA

Convoquen el 
primer concurs  
de guions
n El Galacticat ha con-
vocat el primer concurs 
de guions de curts, llarg-
metratges i sèries per a 
autors novells. D’entre 
els enviats fins al 30 de 
juny, se’n seleccionaran 
12 (quatre de cada gène-
re), que cada autor podrà 
presentar a les producto-
res i distribuïdores que 
assistiran a la Trobada 
de Talent del 20 d’agost.

Canes apuja  
avui el teló i 
espera demà 
Tom Cruise

FESTIVAL

❘ CANES ❘ El Festival de Cine de 
Canes aixecarà avui el teló 
de la 75 edició, que aposta-
rà per “mirar al futur” i en 
la qual un total de 21 films 
–només cinc de dirigits per 
dones– es disputaran la Pal-
ma d’Or fins al 28 de maig. 
El festival, que arrancarà 
amb la projecció fora de 
concurs de la comèdia de 
zombis Coupez!, de Michel 
Hazanavicius, va patir ahir 
un atac als seus sistemes in-
formàtics que va bloquejar 
durant hores el sistema de re-
serva d’entrades. Tom Cruise 
rebrà demà un homenatge 
en la presentació i projecció 
especial de la seua seqüela 
de Top Gun, en un festival 
pel qual també desfilaran 
David Cronenberg, Anne 
Hathaway i Tilda Swinton.

❘ FRAGA ❘ La veterana estrella 
francesa del techno Laurent 
Garnier, productor i DJ que va 
començar a punxar en la dècada 
dels 80, i el duo sevillà de hip-
hop i rap SFDK, format pel DJ 
Óscar Sánchez, Acción, i l’MC 
Saturnino Rey, Zatu, són els 
dos grans noms que completa-
ran el cartell d’actuacions de la 
29 edició del Monegros Desert 
Festival, el pròxim dia 30 de 
juliol. El desert dels Monegres 
acollirà de nou la principal ci-
ta electrònica del país, al cap 
de vuit anys que el certamen 
es cancel·lés després de l’edi-
ció del 2014. La resurrecció del 
festival impulsat per la família 
Arnau de Fraga estava prevista 
per a l’estiu del 2020, però la 
pandèmia i les restriccions van 
acabar frustrant aquell retorn i 
també el de l’estiu de l’any pas-
sat. Ara sembla que la tercera 

Laurent Garnier i SFDK se sumen al Monegros
El popular DJ i productor francès de techno i el duo sevillà de hip-hop completen el 
cartell de la 29 edició del festival, que espera 45.000 ravers el proper 30 de juliol

MÚSICA CERTAMEN

Una sessió del festival del 2014, l’últim celebrat fins ara.

AMADO FORROLLA

serà la bona. De fet, els organit-
zadors esperen la visita de fins a 
45.000 ravers, de manera que se 
superarien així tots els rècords 
del festival, que comptarà amb 

onze escenaris i una progra-
mació de 125 artistes. Garnier 
i SFDK se sumen així als tres 
caps de cartell ja anunciats, els 
tres grans de l’electrònica: el DJ 

alemany Paul Kalkbrenner, el 
duo britànic de drumm & bass 
Chase & Status i el mestre fran-
cès Vitalic. Val a recordar que 
en l’apartat dedicat al hip-hop 
el Monegros Desert Festival 
comptarà amb l’actuació de la 
llegendària banda novaiorquesa 
al complet Wu Tang Clan.

Entre les últimes confirmaci-
ons destaquen també el duo bri-
tànic Basement Jaxx en format 
DJ set, el tàndem andalús Dub 
Element, el gal Folamour, el no-
vaiorquès Fred P, la producto-
ra nord-americana Octo Octa, 
el danès Kölsch i la ucraïnesa 
Nastia. S’afegiran a estrelles ja 
anunciades com Richie Hawtin, 
Loco Dice, Adam Beyer, Óscar 
Mulero, Charlotte de Witte o 
Avalon Emerson. Entrada ge-
neral, 70 euros, i vip, 120, a la 
pàgina web monegrosfestival.
com.

❘ BARCELONA ❘ L’obra literària 
de Jesús Moncada, publicada 
originalment per La Magra-
na i recuperada per Edicions 
62, ha entrat a formar part 
del catàleg de Club Editor, 
segons va anunciar ahir di-
lluns aquest segell editori-
al català, dirigit per Maria 
Bohigas, neta de l’escriptor 
Joan Sales. En un comuni-
cat, Club Editor va anunciar 
que, a partir de l’any que ve, 
reeditarà íntegrament l’obra 
de l’autor de Camí de sirga 
dins de la col·lecció El Club 
dels Novel·listes, en què po-
den trobar-se títols d’autors 
com Mercè Rodoreda, Víc-
tor Català i el mateix Joan 

Sales. Pròximament anun-
ciaran l’ordre de publicació 
dels llibres de l’escriptor de 
Mequinensa i quin paper 
tindrà dins de la col·lecció 
la seua faceta de dibuixant 
i fotògraf.

Club Editor reeditarà a 
partir del 2023 totes les 
obres de Jesús Moncada

LLIBRES PROJECTE

Jesús Moncada.

Viladot ‘sonarà’ avui al Convent de Santa Clara

❘ LLEIDA ❘ El pati (antic hort) del Convent de Santa Clara de 
Lleida acollirà avui (19.00 h) l’acció poètica Viladot ens 
porta a l’hort, amb Meritxell Cucurella-Jorba i Olga Olzeta, 
que va haver d’ajornar-se el passat 20 d’abril per mal temps.

CaixaForum Lleida estrena un cicle de dansa filmada

❘ LLEIDA ❘ CaixaForum Lleida projectarà avui (19.00) el ballet 
Romeu i Julieta, de The Royal Ballet, en la primera de les 
tres sessions d’un cicle aquest mes de maig de dansa filmada.

Drake, Olivia Rodrigo i BTS, premis Billboard 2022

❘ LAS VEGAS ❘ Drake (millor artista), Olivia Rodrigo (nou artista) 
i BTS (grup) van rebre diumenge a Las Vegas els guardons 
més importants dels Billboard Awards 2022.
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Càritas d’Urgell i la Fundació La Caixa
signen una nova ajuda de 20.000 euros -
Regió7
Càritas d’Urgell ha signat un nou contracte de col·laboració amb la Fundació La Caixa, a través
de CaixaBank, el qual estableix noves aportacions econòmiques per un import de 20.000 euros.
La nova partida es distribuirà entre Càritas Urgell i el Grup Grapats, amb 10.000 euros per a les
ajudes socials als més vulnerables de la Diòcesi d’Urgell i 10.000 euros per al CET Grapats,
que comprarà una furgoneta elèctrica.

Segons han explicat des del Bisbat d’Urgell, «aquest nou conveni de col·laboració donarà un
impuls a l’ajut a les famílies vulnerables que acompanya Càritas Urgell». En aquest sentit,
Càritas ha fet aportacions des del mes de gener a les famílies en ajudes socials per valor de
58.000 euros, segons han apuntat des del mateix Bisbat. Aquesta aportació ha servit per
«incrementar notablement el suport que es necessita a causa de la radical pujada del cost de la
vida, que es manifesta de manera més crua en el preu dels aliments, de la llum i dels lloguers».

https://www.regio7.cat/catalunya-central/alt-urgell/2022/05/16/caritas-d-urgell-i-fundacio-66139466.html
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L'última hora del matí de Catalunya Ràdio -
Sor Lucía Caram: monja, tiktoker i avenger
catalana
El matí de Catalunya Ràdio

Chanel: "Amb 'SloMo' faig el que vull, soc lliure. És xou, passem-ho bé""

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lultima-hora-del-mati-de-catalunya-radio/sor-lucia-caram-monja-tiktoker-i-avenger-catalana/audio/1135439/


Mitjà: nuvol.com

Publicat: 16/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 69.920 Lectores

Valor: 86€

URL: https://www.nuvol.com/agenda/natura-humanitat-i-dialeg-...

Natura, humanitat i diàleg
Els avenços en l’aplicació de tècniques científiques al coneixement històric han permès entendre
molt millor la dimensió ecològica de la història humana i posar en qüestió la dualitat cultura/natura,
tant per explicar i entendre el passat i el present com per imaginar-nos i planejar el futur. En
aquest sentit, i en plena situació d’emergència ambiental, el Monestir de Pedralbes ofereix una
sèrie de diàlegs amb l’objectiu d’apropar-nos a aspectes de la història que ens faran entendre que
la humanitat no és sinó un vessant de la història natural del planeta.

Foto: arxiu

El Monestir de Pedralbes ha programat quatre sessions de diàlegs els propers 26 de maig i 2, 9 i
16 de juny, de 18:30 a 20 h, tots ells dirigits i moderats per l’historiador Pol Serrahima. “És
increïble com en tan sols unes dècades la tecnologia ens ha permès avançar tant en les relacions
entre les societats humanes i el medi ambient. Els diàlegs tenen la finalitat de fer-nos entendre
totes aquestes millores”, explica el moderador.

En primer lloc, el dijous 26 de maig, el Monestir acollirà el diàleg ‘Vegetació i humanitat, una llarga
convivència’, amb la presència de Santiago Riera Mora, catedràtic de Prehistòria a la UB i
Débora Zurro, cap del grup de recerca HUMANE (Human Ecology and Archaeology
Research) del CSIC i especialista en societats caçadores recol·lectores. En aquest diàleg, els dos
experts abordaran com les comunitats humanes i vegetals s’han interrelacionat, canviant-se
mútuament i alterant l’entorn. Pol Serrahima assegura que “aquesta xerrada ens fa entendre la
importància de l’agricultura i el gran impacte que té qualsevol petit canvi en la manera com ens
desenvolupem”. El dijous 2 de juny tindrà lloc el diàleg ‘L’impacte humà en la geografia física’ i
comptarà amb la presència de María José Viñals, catedràtica de la Universitat Politècnica de
València i Mikel Soberón, arqueòleg i historiador de la UdG. En un moment en què ens preparem
per a les conseqüències d’un possible increment global del nivell del mar, en aquest diàleg
s’exposaran descobriments recents sobre l’evolució històrica de la costa barcelonina, i es
plantejaran qüestions relatives a drets ambientals i urbanístics en relació amb el litoral.

 La doctora i investigadora del Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental de la UdG, Lucia

https://www.nuvol.com/agenda/natura-humanitat-i-dialeg-254812


Alexandra Popartan i l’arqueòloga responsable del Pla Barcino, Carme Miró Alaix,
protagonitzaran el diàleg ‘Noves perspectives sobre aigua, territori i societat’, el dia 9 de juny.
Tenint en compte la importància de l’aigua per a la vida humana, les dues expertes en la història i
la gestió de l’aigua a Barcelona dialogaran sobre els reptes, conflictes i esperances al voltant
d’aquest recurs. Finalment, el 16 de juliol, el Monestir de Pedralbes acollirà el darrer diàleg de la
sèrie: ‘El bosc. Imatges i realitats’, que és “el diàleg més poètic”, segons Serrahima. Comptarà
amb la presència de Marta Sancho, doctora en Història medieval i professora agregada a la UB, i
Martí Boada, doctor en Ciències ambientals, geògraf i naturalista. Tots dos es plantejaran, partint
de la perspectiva històrica, quina pot ser una relació física i cultural amb el bosc que contribueixi al
canvi cap a un desenvolupament sostenible.

Els Monestir obrirà les portes mitja hora abans de cada sessió, que tindrà un aforament limitat. El
preu de les entrades és de 3€ i es poden reservar mitjançant el correu
 reservesmonestirpedralbes@bcn.cat. A més, cada diàleg es podrà seguir gratuïtament per
streaming a través de la pàgina web del monestir i del canal de YouTube del centre.

mailto:reservesmonestirpedralbes@bcn.cat
http://monestirpedralbes.barcelona/
https://www.youtube.com/channel/UC9Rza91FNIlt_lyCVI3RhYw
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