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Mor un camioner en
una sortida de via a
l’AP-7 a Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant
El conductor d’un camió va
morir durant la matinada
d’ahir a l’AP-7, al punt quilomètric 288 a l’altura de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 03.29 h. El vehicle va sortir de la via i va bolcar
fora de la calçada per causes
que encara es desconeixen,
fet que va provocar la mort del
conductor del camió. Arran
del sinistre es va tallar un carril de l’autopista en sentit Barcelona i es van activar diverses
patrulles de la policia catalana,
quatre dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM). Amb aquesta víctima ja
són 60 les persones que han
mort en accident de trànsit
aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. ACN

La Music Valls Va de
Vins torna aquest
divendres i dissabte
La vuitena edició de la Music
Valls Va de Vins, la Mostra de
Vins de la DO Tarragona torna
els dies 20 i 21 de maig, al Pati
de Valls. L’esdeveniment, que
combina l’oferta dels cellers
de la DO Tarragona amb la
gastronomia local i la música
en directe produïda al nostre
país, obrirà les portes aquest
divendres a les 18 h. La programació d’aquesta edicicó es
pot consultar a través del web
www.valls.cat. Redacció
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L’ermita de Mont-roig del
Camp és declarada Bé
Cultural d’Interès Nacional
Es tracta del màxim reconeixement i protecció que pot tenir un element
patrimonial a Catalunya per part del Govern de la Generalitat
ACN

ACN

El Govern de la Generalitat va
acordar ahir declarar Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric,
l’ermita de la Mare de Déu de
la Roca, a Mont-roig del Camp,
al Baix Camp, així com delimitar-ne l’entorn de protecció. Es
tracta del màxim reconeixement
i protecció que pot tenir un element patrimonial a Catalunya.
L’ermita de la Mare de Déu de
la Roca és un conjunt edificat de
llarga història, situat en un indret
singular de domini sobre el territori, carregat de valors simbòlics
i representatius. Aquest santuari
marià, ubicat en un Espai declarat d’Interès Natural, és ric
en troballes arqueològiques de
diferents èpoques. L’al·lusió més
antiga a l’ermita figura en el testament de Guillem de Tarragona,
atorgat el 1230, on consta una
deixa a favor de la mare de Déu
de la Roca.
El Santuari de la Mare de Déu
de la Roca està edificat en un
sostrat topogràfic que defineix i
condiciona les seves arquitectures edificades al llarg del temps.
Els límits del monument queden
definits pels elements arquitectònics construïts i els elements
topogràfics amb traces de l’acció humana pròxims i directa-
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S’instal·len els primers biòtops a Cambrils
L’empresa d’abalisament marítim Sealand On-offshore Services va començar a instal·lar ahir els 10 biòtops que preservaran
la reserva marina de la platja del Cavet de Cambrils. Els biòtops
són una estructura artificial que s’instal·la al fons marí amb la
finalitat principal de protegir i preservar els herbassars. Redacció.

Protesta del professorat a la rotonda de la T-11, a les Gavarres.

Una cinquantena de
docents secunden la
jornada parcial de vaga
El seguiment a Tarragona ha estat del 4,78 %
Redacció

L’Ermita de la Mare de Déu de la Roca, al Baix Camp.

ment relacionats amb les parts
edificades. Segons el Govern de
la Generalitat, es considera monument el conjunt edificat definit en planta pels seus murs de
tancament perimetrals, seguint
el mur de contenció de la plaça
d’accés i els murs exteriors de
l’església, sagristia i hostatgeria
posterior, així com el promontori de roca vermella que sosté
tant l’ermita com la Capella de

Sant Ramon amb la plaça pavimentada. S’inclou també l’espai
empedrat de l’arribada del vial
públic d’accés a l’ermita del camí
de la Mare de Déu de la Roca, així
com part del camí vell, que conté
basses i altres elements d’infraestructures hidràuliques i marques, per determinar, excavats
a la roca probablement d’origen
prehistòric. La protecció abasta
també el subsol del perímetre

Una cinquantena de membres
de la comunitat educativa van
tallar ahir durant més de mitja
hora la rotonda de la T-11 a les
Gavarres, a Tarragona, en la jornada de vaga parcial convocada
de vuit a deu del matí. Professorat i representants sindicals van
causar retencions en un dels
principals nusos de comunicació del Camp de Tarragona en
hora punta i van cridar i cantar
proclames en contra del conseller d’Educació, Josep GonzálezCambray. Es tracta del primer
dels quatre dies de vaga –dos
parcials i dos totals– anunciats
per a les properes setmanes per

demanar que el curs vinent no
s’apliqui el nou currículum acadèmic que proposa el Departament i la fi de les retallades
que s’arrosseguen durant anys.
Segons les dades comunicades
pels centres públics, el seguiment de la vaga de professionals del sector educatiu va ser
del 2,09% arreu de Catalunya i
del 4,78% al Camp de Tarragona. En aquesta jornada parcial
de vaga es va convocar el personal docent funcionari i interí
del Departament d’Educació i
el personal laboral destinat en
centres educatius del Departament. La propera jornada de
vaga parcial serà el 2 de juny.
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Els bisbes veuen la llei de l'avortament com una "mala notícia" i
demanen a la societat que defensi la vida

Luis Argüello, bisbe auxiliar de Valladolid i secretari general de la Conferència Episcopal.- @ep

El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, ha qualificat aquest dimarts de "mala notícia" que el Govern hagi aprovat
aquest dimarts, en primera lectura, l'avantprojecte de llei de l'avortament i ha fet una crida a la societat a donar "un pas endavant" a la "defensa de la vida".

A través d'un vídeo publicat a les xarxes socials, Argüello ha explicat que el text de l'Executiu "segueix afirmant el dret a l'avortament" que, segons la seva
opinió, és "el dret del fort sobre el feble a l'hora d'eliminar una vida nova i diferent que existeix al si de la mare".

En aquest sentit, ha explicat que, des de l'aprovació de la primera llei a Espanya sobre aquest tema s'han produït "avenços en la ciència" que permeten
"afirmar amb tota força" que al "seno d'una dona embarassada hi ha una nova vida que cal cuidar i acollir".

Per això, segons ha indicat, cal "defensar" també "la mare" i oferir-li "condicions econòmiques, laborals o d'habitatge" per fer possible que pugui "acollir
aquesta nova vida".

De la mateixa manera, ha fet una crida a la societat a fer "un pas endavant en la proposta de la defensa de la vida" i en el "suport a les mares
embarassades que pateixen qualsevol tipus de dificultat que els pugui fer entrar en dubte sobre la viabilitat del seu embaràs”.

"Una societat que defensa la vida des del si de la mare, passant per totes les peripècies vitals, fins al moment final de la mort, acollida també com a
fenomen que forma part de l'existència, mostra la salut moral d'una societat i l'esperança" a contribuir a un futur de bé comú", ha conclòs el secretari general
de la CEE.
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L'Ermita de la Mare de Déu de la Roca de
Mont-roig, Bé Cultural d'Interès Nacional |
NacióTarragona
El
Govern
de la Generalitat de Catalunya ha acordat, aquest dimarts, declarar
Bé Cultural d'Interès Nacional
, en la categoria de Monument Històric, l'ermita de la
Mare de Déu de la Roca
,a
Mont-roig
del Camp, així com delimitar-ne l'entorn de protecció.
L'al·lusió més antiga a l'ermita figura en el testament de Guillem de Tarragona, atorgat el 1230,
on consta una deixa a favor de la mare de Déu de la Roca. El Santuari de la Mare de Déu de la
Roca està edificat en un sostrat topogràfic que defineix i condiciona les seves arquitectures
edificades al llarg del temps.
Els límits del monument queden definits pels elements arquitectònics construïts i els elements
topogràfics amb traces de l'acció humana pròxims i directament relacionats amb les parts
edificades. Segons el Govern, es considera monument el conjunt edificat definit en planta pels
seus murs de tancament perimetrals, seguint el mur de contenció de la plaça d'accés i els murs
exteriors de l'església, sagristia i hostatgeria posterior, així com el promontori de roca vermella
que sosté tant l'ermita com la Capella de Sant Ramon amb la plaça pavimentada.
S'inclou també l'espai empedrat de l'arribada del vial públic d'accés a l'ermita del camí de la
Mare de Déu de la Roca, així com part del camí vell, que conté basses i altres elements
d'infraestructures hidràuliques i marques, per determinar, excavats a la roca probablement
d'origen prehistòric. La protecció abasta també el subsol de tot el perímetre.
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La Generalitat declara Bé Cultural d'Interès
Nacional l'ermita de la Mare de Déu de la
Roca de Mont-roig
El Govern ha acordat aquest dimarts declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de
Monument Històric, l'ermita de la Mare de Déu de la Roca, a Mont-roig del Camp, així com
delimitar-ne l'entorn de protecció. És un conjunt edificat de llarga història, situat en un indret
singular de domini sobre el territori, carregat de valors simbòlics i representatius. Es tracta d'un
santuari marià ubicat en els estreps de la serra de l'Areny, prop del poble de Mont-roig del
Camp. L'ermita està situada sobre el cim de la roca que s'alça a l'oest del municipi i l'indret on es
troba, ric en troballes arqueològiques de diferents èpoques, és un espai declarat d'interès
natural, segons informa la Generalitat.
L'al·lusió més antiga a l'ermita figura en el testament de Guillem de Tarragona, atorgat el 1230,
on consta una deixa a favor de la mare de Déu de la Roca.
El Santuari de la Mare de Déu de la Roca està edificat en un sostrat topogràfic que defineix i
condiciona les seves arquitectures edificades al llarg del temps.. Els límits del monument
queden definits pels elements arquitectònics construïts i els elements topogràfics amb traces de
l'acció humana pròxims i directament relacionats amb les parts edificades.
Segons el Govern, es considera monument el conjunt edificat definit en planta pels seus murs de
tancament perimetrals, seguint el mur de contenció de la plaça d'accés i els murs exteriors de
l'església, sagristia i hostatgeria posterior, així com el promontori de roca vermella que sosté tant
l'ermita com la Capella de Sant Ramon amb la plaça pavimentada.
S'inclou també l'espai empedrat de l'arribada del vial públic d'accés a l'ermita del camí de la
Mare de Déu de la Roca, així com part del camí vell, que conté basses i altres elements
d'infraestructures hidràuliques i marques, per determinar, excavats a la roca probablement
d'origen prehistòric. La protecció abasta també el subsol de tot el perímetre.
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El Govern declara Monument Històric
l’ermita de la Mare de Déu de la Roca de
Mont-roig | Tots21 | Notícies de Tarragona,
Reus, Tarragonés i Baix Camp

L’ermita de la Mare de Déu de la Roca és un conjunt edificat de llarga història, situat en un indret
singular de domini sobre el territori.
El Govern ha acordat declarar Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Monument
Històric, l’ermita de la Mare de Déu de la Roca, a Mont-roig del Camp (Baix Camp), així com
delimitar-ne l’entorn de protecció.
L’ermita de la Mare de Déu de la Roca és un conjunt edificat de llarga història, situat en un indret
singular de domini sobre el territori, altament connotat de valors simbòlics i representatius. És un
santuari marià ubicat en els estreps de la serra de l’Areny, prop del poble de Mont-roig del
Camp. L’ermita està situada sobre el cim de la roca que s’alça a l’oest de la vila i l’indret on es
troba, ric en troballes arqueològiques de distintes èpoques, és un espai declarat d’interès
natural.
L’al·lusió més antiga a l’ermita figura en el testament de Guillem de Tarragona, atorgat el 1230,
on consta una deixa a favor de la mare de Déu de la Roca. Ja a la fi de la centúria, el 12 de
setembre de 1299, el reusenc Jaume Cirera va fer un llegat de 12 diners a la Roca, i Pere Miró,
en un altre testament d’aquest any, li lliurava la mateixa quantitat. Segons la llegenda recollida
per Narcís Camós a mitjan segle XVII, i reproduïda després per altres autors, un pastor va trobar
una talla de fusta de la Mare de Déu de la Roca sota l’ombra d’una palmera. Encara que la data
del prodigi resta dubtosa, sembla que va tenir lloc cap a 1153.
El culte a aquesta Mare de Déu va continuar durant els segles posteriors i es va materialitzar en
nombroses donacions i exvots, molts dels quals van ser cremats durant la Guerra del Francès i
la Guerra Civil; després de 1936 ja no se n’hi han tornat a posar més.

La talla de la Mare de Déu ha sofert diverses substitucions al llarg de la història. Així, la que es
venera en l’actualitat és una còpia que va ser entronitzada el 8 de setembre de 1980. Es tracta
d’una talla de fusta obra de l’artista Francesc Javaloy, realitzada conjuntament amb l’escultor
Bru Gallard, afaiçonada a la cera siliconada i policromada pel pintor Icart.
El Santuari de la Mare de Déu de la Roca està edificat en un sostrat topogràfic que defineix i
condiciona les seves arquitectures edificades al llarg del temps. Els límits del monument queden
definits pels elements arquitectònics construïts i els elements topogràfics amb traces de l’acció
humana pròxims i directament relacionats amb les parts edificades pròpiament dites.
Es considera monument, doncs, el conjunt edificat definit en planta pels seus murs de tancament
perimetrals, seguint el mur de contenció de la plaça d’accés i els murs exteriors de l’església,
sagristia i hostatgeria posterior, així com el promontori de roca vermella que sosté tant l’ermita
com la Capella de Sant Ramon amb la plaça pavimentada.
S’inclou també l’espai empedrat de l’arribada del vial públic d’accés a l’ermita del Camí de la
Mare de Déu de la Roca, així com part del Camí vell de l’ermita de la Roca, de roca antropitzada
i el morro de pedra vermella que conté basses i altres elements d’infraestructures hidràuliques i
marques, per determinar, excavats a la roca probablement d’origen prehistòric. Evidentment, la
protecció abasta també el subsol de tot el perímetre descrit.
Redacció
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Portes obertes al conjunt de la Catedral de
Tarragona amb motiu del Dia dels Museus
Des de l'any 1977, cada 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus, una jornada
que compta amb la participació activa de 40.000 centres museístics de més de cent cinquanta
països. Aquest dia mundial té com a objectiu conscienciar a la ciutadania sobre la importància
dels museus per a l'intercanvi i l'enriquiment cultural.
Amb aquest motiu, el Capítol de la Catedral de Tarragona té el plaer de sumar-se a aquesta
celebració, convidant a la ciutadania a visitar el conjunt catedralici (Catedral, Claustre i Museu
Diocesà) de manera gratuïta durant tota la jornada.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és col·laborar en la consecució dels fins del Dia Internacional dels
Museus a nivell global, i paral·lelament, en clau local, afavorir un impuls a la difusió i
reconeixement de l'immens patrimoni artístic i cultural que atresora la Catedral de Tarragona i el
seu Museu Diocesà.
Aquesta jornada de portes obertes s'estendrà des de les 10.00 fins a les 14.00 g, i des de les
15.00 fins a les 19.00 h.
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El Dia dels Museus obre les portes de
manera gratuïta a tot el conjunt catedralici |
Tots21 | Notícies de Tarragona, Reus,
Tarragonés i Baix Camp
El Dia dels Museus obre les portes de manera gratuïta a tot
el conjunt catedralici
17/05/2022

Catedral de Tarragona. Foto: Cedida
Des de l’any 1977, cada 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus, una jornada
que compta amb la participació activa de quaranta mil centres museístics de més de cent
cinquanta països. Aquest dia mundial té com a objectiu conscienciar a la ciutadania sobre la
importància dels museus per a l’intercanvi i l’enriquiment cultural.
Amb aquest motiu, el Capítol de la Catedral de Tarragona se suma a aquesta celebració,
convidant a la ciutadania a visitar el conjunt catedralici (Catedral, Claustre i Museu Diocesà) de
manera gratuïta durant tota la jornada.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és col·laborar en la consecució dels fins del Dia Internacional dels
Museus a nivell global, i paral·lelament, en clau local, afavorir un impuls a la difusió i
reconeixement de l’immens patrimoni artístic i cultural que atresora la Catedral de Tarragona i el
seu Museu Diocesà.
Aquesta jornada de portes obertes s’estendrà des de les 10.00 fins a les 14.00 del matí, i des de
les 15.00 fins a les 19.00 de la tarda.
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La Catedral recupera la Barcelona judía con
una exposición permanente
Barcelona ha tenido históricamente un papel relevante en la topografía judía. Si bien la judería
de la ciudad fue una de las más destacadas en los siglos XII y XIII en estudios rabínicos, la
persecución y posterior conversión o expulsión de esta comunidad es conocida por todos. Sin
embargo, su paso por la capital catalana se olvidó durante siglos. “Se perdió la memoria de los
que eran distintos”, afirma Robert Baró, director del Archivo Capitular de la Catedral de
Barcelona o, como a él le gusta llamarlo, “la casa de las palabras”.
Por esto, la exposición permanente Descubrimos la memoria judía en la Catedral de Barcelona ,
que ayer se inauguró en la seo, es tan significativa. “Es un hito histórico en las relaciones
judeocristianas en Catalunya desde hace 700 años, e incluso a nivel europeo”, constata Eva
Fortes, presidenta de la plataforma Mozaika, dedicada a popularizar la cultura judía.

Es un hito histórico en las relaciones judeocristianas en
Catalunya desde hace 700 años, e incluso a nivel europeo"
Eva FortesPresidenta de Mozaika
La muestra, una colaboración entre esta asociación y la propia Catedral, lleva consigo una
investigación que empezó hace más de tres años y aún no está finalizada. Durante la búsqueda,
se estudiaron y repasaron los más de 40.000 pergaminos medievales, con múltiples referencias
a la comunidad judía, que alberga la Catedral barcelonesa, una cifra que la erige como uno de
los archivos más notables de Europa.
Muchos de estos documentos son de tipo administrativo, generados por la función de notaría
que la Catedral ejerció desde el siglo XIII. “Es clave en la reconstrucción de la historia de la
ciudad”, manifiesta Clara Jáuregui, investigadora principal y comisaria de la muestra. Ahora, una
gran parte de esta colección medieval, mayoritariamente escrita en hebreo, será accesible al
público, en un espacio antes usado como almacén archivístico que, aunque reducido, permite
ser interactivo.

Una parte de la visita guiada por la Catedral de Barcelona para enseñar la memoria
histórica judía en Barcelona
Mané Espinosa
“La recuperación de la memoria se ha hecho desde el rigor científico y caminando con los que
son herederos de aquella comunidad, desde la mano de los hermanos judíos”, destaca Baró,
quien tuvo la idea germen del proyecto. Con la exposición “culminamos la primera baza de un
proyecto que nos ha hecho muy felices”, enfatiza.
Para la presidenta de Mozaika, “el patrimonio promueve el sentido de pertenencia a la
comunidad”. “Tenemos que hacer patrimonio, añadir ideas nuevas a las antiguas. Para celebrar
nuestra diversidad, tenemos que conocerla”, reivindica. “El patrimonio judío sigue siendo
invisible en nuestra ciudad”, expuso Fortes en el acto inaugural de la exposición, que marca el
inicio de un conjunto de actividades pedagógicas para combatir “los estereotipos de la
comunidad judía”.

La recuperación se ha hecho desde el rigor científico y
caminando con los que son herederos de aquella
comunidad"
Robert BaróDirector del Archivo Capitular de la Catedral
Por su parte, Josep Ramon Pérez, deán del capítulo, declaró en la sala de la Mercè que “se da a
conocer un trabajo conjunto que hemos empezado”. Al acto también asistieron representantes
de la Universitat de Barcelona, otra de las instituciones que ha participado en los estudios que
florecen con la muestra, la delegada de patrimonio cultural del arzobispado de Barcelona,
Margarita Bofarull o el comisionado de diálogo intercultural y pluralismo religioso del
Ayuntamiento de Barcelona, Khalid Ghali.
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ESGLÉSIA A ROMA

Rafael Luciani, membre de la Comissió
Teològica del Sínode dels Bisbes

«Si volem una Església
sinodal, no podem donar
espai al clericalisme»
ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

«El nucli de les
resistències actuals
no és contra
la persona del papa
Francesc en ell mateix,
sinó a la seva recepció
del Concili»

El teòleg veneçolà Rafael Luciani
forma part de la Comissió Teològica
del Sínode dels Bisbes, la missió de la
qual és participar, ajudar i col·laborar
en el camí del Poble de Déu. En aquesta
entrevista reflexiona sobre el Sínode
de la Sinodalitat (2021-2023) i planteja
alguns reptes.
Hi ha moltes resistències a l’hora de
treballar la sinodalitat?
Vivim una nova fase en la recepció
del Concili. Això suposa un procés
de transició i, en qualsevol transició
eclesial, sempre hi ha hagut resistències. Quan va culminar el Concili Vaticà
II, va tocar l’etapa de la implementació,
però aquesta la van dur a terme persones que havien estat formades en l’esquema preconciliar i això va suposar
la necessitat d’una conversió. Va haver-hi persones que van implementar
el Concili amb més velocitat, d’altres
amb menys velocitat i d’altres que es
resistien a implementar-lo. En qualsevol transició passa això. El Concili de
Trento va trigar gairebé 100 anys per
veure implementades moltes de les
seves reformes. Avui dia som en una
situació similar. Vivim una transició
cap a un model institucional nou, basat
en la sinodalitat, i això també suposarà que hi hagi resistències. És part de
la vida eclesial quan vol renovar-se a
la llum dels signes dels temps. Però el
nucli de les resistències actuals no és
contra la persona del papa Francesc
en ell mateix, sinó a la seva recepció del
Concili. Això és el que està en joc en determinats grups reaccionaris avui dia.
Quins són els principals obstacles?
Podem enunciar molts símptomes d’una Església que carrega amb
el pes d’un model institucional ja esgotat, que no connecta amb la realitat
de les persones. Amb tot, crec que el
problema del clericalisme és l’arrel de
qualsevol mal en l’Església perquè no

és una simple actitud que podem individuar i després guarir, sinó tota
una cultura eclesial que hem heretat
d’una eclesiologia piramidal i desigual, en la qual els ministres ordenats es creuen superiors a la resta
dels fidels pel simple fet de l’ordenació. A més, això s’enforteix en els
models actuals de seminaris, cases
de formació i parròquies. Per això,
sense una reforma del ministeri ordenat, continuarem igual. El Papa
ho assenyala, això, des del 2013. Encara més, ha dit que el clericalisme
porta a l’abús de poder a tot nivell i
de moltes maneres, des de l’econòmic al sexual. El document preparatori del Sínode sobre sinodalitat
ho explica molt bé en el número 6,
que recomano llegir molt, perquè
si volem una Església sinodal no
podem donar espai al clericalisme.
Per tant, cal canviar les estructures.
Si les estructures, com poden
ser els seminaris i les parròquies,
entre d’altres, continuen essent
via per al clericalisme, no hi haurà
Església sinodal. Cal un nou model
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«En la mesura
en què s’incorporin
més dones
en les posicions de
governança eclesial,
hi haurà més
transparència
i profetisme»
«Ens cal una sinceritat
enorme per reconèixer
on hem fallat, el que
hem de canviar i el
que ens falta per fer»

22 MAIG 2022

tar vinculat al poder de l’ordre o en
un model de ministerialitat que vagi
més enllà de l’ordre. És el que acaba
de passar amb la reforma de la Cúria. Gràcies a aquest pas, les dones i
qualsevol persona no ordenada poden
estar en posicions d’elaboració i presa
de decisions en l’Església, la qual cosa
permet una major transparència o accountability en l’Església. En la mesura
en què s’incorporin més dones en les
posicions de governança eclesial, hi
haurà més transparència i profetisme
a l’hora de retre comptes, fer avaluacions i presa de decisions en l’Església.
També quan reconeguem una ministerialitat institucionalitzada en l’activitat pastoral que, en la seva majoria,
tiren endavant les dones; però no ho
reconeixem i només ho apreciem com
serveis que donen. Això ha de canviar i
podem aprendre molt del rol de la dona en la societat d’avui.
Quines passes falten per fer?
Sempre he dit que no és el mateix
quan un document de l’Església s’escriu a diferents mans que expressin la
diversitat de subjectes en l’Església, al
fet que l’escriguin només els bisbes i
els preveres que els assessoren, però
sense la perspectiva que aporten les
dones o els laics en general. Com sosté el Concili, el laïcat té el dret de ser
escoltat per la jerarquia, de participar
en tots els nivells de la vida eclesial i
de manifestar la seva opinió pròpia.
El pas que encara ens falta és que es
consideri el laïcat com a subjecte en
l’Església, i no com a objectes que es
fan servir quan hi ha una crisi eclesial
o quan no hi ha prou religiosos o preveres per ocupar determinats càrrecs
en l’Església. El laïcat no és una vocació deficitària, sinó necessària perquè
les altres vocacions es complementin
i es completin. Al Sínode s’està fent
aquest pas i podem apreciar una
transició inicial d’un Sínode dels bisbes a un Sínode del poble de Déu que
es desenvolupa en diferents fases per
incloure tots i totes. El rostre d’una
Església sinodal suposa, llavors, una
Església més laical, com ho va afirmar
el Papa a Querida Amazonia.
Ens hi juguem molt, com a Església,
en aquest procés sinodal?
La sinodalitat fa por, fins i tot a la
vida religiosa i als preveres, i no només als bisbes, perquè ens convida
a repensar les maneres d’exercici del
poder en l’Església. Molts diuen que la
sinodalitat els prendrà el poder. Una
expressió terrible. Per això, crec que

ESGLÉSIA AL MÓN

Maria vs
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vivim un moment de grans reptes
i necessitem de la parresia, perquè
hi ha molta resistència passiva o
indiferència, i no només crítica pública, que és la que més veiem. Per
exemple, ens podem preguntar les
maneres com es prenen decisions
en l’Església i amb qui les prenem,
o si els superiors, rectors, bisbes i
tants d’altres en càrrecs de poder,
prenen decisions aïllats, d’una manera piramidal. De vegades, el superior o el bisbe prenen una decisió
sols o consultant-ne uns pocs sense
involucrar la majoria dels fidels i ens
trobem amb decisions autoritàries
o clericalistes que després no creen
vincle amb les comunitats i es crea
una desconnexió i un desànim. Un
exemple clar és que la majoria de les
diòcesis no compten amb consells
pastorals i quan n’hi ha, molts no
estan conformats per la diversitat
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El mossèn que vaig conèixer
En el curs escolar 1965-1966, els catorze alumnes de sisè de batxillerat del col·legi seminari de
Santa Maria del Collell van tenir de professor de literatura mossèn Jaume Reixach, un capellà
tenaç, enèrgic i entusiasta.
Nascut l’any 1939 i ordenat l’any 1962, va aterrar en aquell col·legi del bisbat de Girona 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 situat en plena natura, entre Banyoles i Mieres, va ser una
alenada d’aire fresc que va renovar l’atmosfera carregada de disciplina severa, humiliacions i
pànic als càstigs. Antics alumnes recorden, amb angoixa o recança, que el pas pel Collell va
deixar-los un senyal inesborrable.
Però aquestes ratlles volen ser, en paraules de Marià Manent, «una petita il·lustració no alterada
encara per les defallences 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 convent de
Barcelona s’havia fet una reunió clandestina d’intel·lectuals i estudiants catalans. A la sortida els
esperava la policia demanant el carnet. Alguns s’hi van negar i van ser conduïts a comissaria.
Estava prohibit 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 coneguda Caputxinada.
«Dia 20 de maig, divendres.- (...) A Barcelona manifestacions d’estudiants i baralles amb la
policia. Marxa pacífica de més de noranta sacerdots per entregar una carta de protesta que van
ser vilment apallissats. 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 repassar un periple vital, amb llums i ombres, sinó realçar un
capellà que, en plena dictadura, va obrir els ulls a un grapat de joves.
Descansi en pau, mossèn.
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Acord entre La Caixa i La Manreana per a
les sessions amb cavalls per a gent gran
Fundació La Manreana ha rebut el suport de la Fundació
La Caixa amb una aportació econòmica de 4.500 euros
per a les sessions assistides amb cavalls dirigides a millorar
la qualitat de vida de les persones grans.
AMADO FORROLLA

El campus de Cappont de la Universitat de Lleida va acollir durant el matí les proves.

Teatre en la Setmana Cultural de la Fecoll
amb la representació de ‘El crèdit’
El col·legi Maristes de Montserrat de Lleida va acollir
ahir l’actuació de la companyia AEM Belles Arts Teatre,
que va representar l’obra de Jordi Galceran El crèdit en
el marc de la Setmana Cultural de la Fecoll.
AMADO FORROLLA

La Fundació Antisida de Lleida
realitza 50 proves ràpides del VIH
La Fundació Antisida de Lleida
va realitzar ahir 50 proves de
detecció ràpida del VIH i sífilis
a l’edifici Polivalent del Campus
de Cappont de la Universitat
de Lleida (UdL). La iniciativa,
emmarcada en la Setmana Europea de la Prova del VIH, tenia
per objectiu atansar aquest test
gratuït, ràpid i confidencial a

la ciutadania, així com informar sobre la importància del
test ràpid del VIH per permetre a la persona beneficiar-se
d’un seguiment mèdic, accedir
a un tractament eficaç que millori la qualitat de vida i adoptar les mesures necessàries per
evitar reinfectar-se o transmetre aquest virus. En la mateiIRBLLEIDA

xa jornada, l’entitat va recollir
també 34 mostres de clamídia
en el marc d’un estudi liderat
per l’investigador i facultatiu de
l’Hospital Universitari Arnau
de Vilanova Oriol Yuguero, en
col·laboració amb la diputació
de Lleida, la Paeria i l’Institut
d’Investigació Biomèdica de
Lleida.

Enginyers Lleida
col·labora amb la
investigació de l’IRBLleida
Enginyers Lleida ha renovat la
col·laboració amb els projectes de
l’Institut d’Investigació Biomèdica de Lleida. D’aquesta manera,
el degà del Col·legi de Graduats i
Enginyers Tècnics Industrials de
Lleida, Ramon Grau, i el secretari
de la junta de govern, Josep Pulido,
van formalitzar ahir una aportació
solidària de 1.000 euros per al centre d’investigació.

La poesia de Guillem Viladot es fa sentir
al Convent de Santa Clara de Lleida
Meritxell Cucurella-Jorba i Olza Olzeta van donar veu
ahir al Convent de Santa Clara de Lleida a la poesia de
Guillem Viladot, recollida a Urc del cos i Amor físic, amb
motiu del centenari del naixement de l’escriptor.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Guardeu els sentiments per a vosaltres.
Si sou excessivament indulgents sorgiran problemes. Calculeu el temps i utilitzeu les
vostres eines, habilitats i experiència.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Apreneu sobre la marxa i doneu un cop
d’efecte que els altres recordin. Un enfocament innovador de les vostres responsabilitats produirà un canvi positiu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Aneu amb compte amb el que desitgeu
quan es tracti d’assumptes domèstics.
Els desacords us causaran inquietud. Feu tot el
possible per resoldre els problemes.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Una actitud senzilla i modesta us portarà més lluny que una aventura arriscada. Analitzeu la lògica de qualsevol oferta o
situació abans de fer un moviment.

TAURE 20-IV / 20-V.
Ocupeu-vos d’alguns detalls. Si deixeu
que algú s’entremeti en els vostres assumptes, el resultat us decebrà. Un estímul us
ajudarà a posar les coses en perspectiva.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Reaccionar de manera exagerada convidarà a l’oposició. No realitzeu eleccions ni canvis per raons equivocades. Una actitud
obstinada us causarà disgustos.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Se us ocorreran bones idees i el vostre
enginy us portarà al cercle dels guanyadors. Compartir l’alegria i bona fortuna amb el
altres fomentarà un front sòlid i unit.

AQUARI 20-I / 18-II.
Confieu en els fets, no en el que els altres volen que cregueu. Una alimentació
sana i una rutina d’exercici físic us donaran confiança i valor per mantenir-vos ferms.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Cal saber quan dir que no i allunyar-vos
dels qui utilitzen tàctiques emocionals
per convèncer-vos que feu una cosa qüestionable
o que us porti molt de temps.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Mantingueu una vida senzilla i sense
sortir del vostre ressupost. Teniu molt
a guanyar si us adapteu al món que us envolta i
aprofiteu al màxim el que teniu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Vigileu els qui tendeixen a exagerar. Feu
una acurada avaluació i desglosseu els
costos emocionals, físics i financers abans d’acceptar una proposta.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No us involucreu en el pla ni les activitats d’algú que puguin portar a una
excessiva indulgència o a males accions. Trieu bé
les vostres paraules per evitar problemes.
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Súria consolidarà dues façanes del castell i
obrirà un nou pas cap al sobreabsis de
l'església - Regió7
Les obres afectaran les façanes oest i sud del castell, malmeses per l’envelliment i el pas del
temps, i la façana nord de l’Església del Roser, que delimita l’espai del clos del castell. També
es preveu actuar a la coberta de l’antic absis del temple i a la rampa d’accés al recinte del
castell. En total, l’actuació afectarà una superfície de 591m2 de façana i 39m2 d’absis.
Les dues façanes del castell seran objecte de treballs de consolidació per aturar la degradació
d’alguns elements, donant relleu al valor patrimonial de l’edifici. Per la seva banda, l’habilitació
d’un pas de connexió entre el clos del castell i el sobreabsis de l’Església oferirà un nou
itinerari de visita entre aquests dos espais. Actualment, l’únic accés al sobreabsis del temple
és, amb dificultats, a través del campanar.
El projecte ha estat redactat per l’arquitecta experta en patrimoni Clàudia Sanmartí Martínez per
encàrrec de la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
(SPAL). El projecte s'inclou en el pressupost municipal de 2022, amb un cost de licitació de
229.006 euros, IVA inclòs. El finançament comptarà amb ajuts de la Diputació de Barcelona i de
la Generalitat.
El castell de Súria està declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat.
L’Església del Roser consta dins l’Inventari del Patrimoni Cultural de Súria.
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Sant Carles de Foucauld, el germà universal
- Diari de Terrassa
Salvador Cristau, bisbe de Terrassa
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 família 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 oficial 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 Marroc i Algèria i va quedar fascinat
per la fe senzilla del poble musulmà. Va tornar a França, turmentat per un desig de canviar la
seva vida, buscava la veritat i repetia sovint: “Déu meu, si existeixes, fes que et conegui”.
Per fi, l’any 1886, una vegada retornat a París li demana a un sacerdot de l’església on ell anava
a passar llargues estones que li faci classes de religió, però el sacerdot li diu que lliçons de
religió no, que es confessi, i ho fa. I tot va canviar per a ell a partir 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 Santa, entra en dos monestirs trapencs,
un a França i un altre a Síria, després va a Roma, passa un temps a Natzaret, és ordenat
sacerdot, intenta fundar una comunitat 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
Sagrament en la soledat del desert. Va morir assassinat l’1 de desembre del 1916, a la porta de
la seva ermita a Tamanrasset.
Volia imitar Jesús, volia reproduir en la seva pròpia existència la vida de Jesús. Ho va fer, al
principi, anant a viure a Terra Santa, a la terra de Jesús i els apòstols. Després, de mica en mica,
la seva fe es va anar purificant, va madurar, va comprendre que el lloc geogràfic 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 expressen 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
pública, ha de ser una predicació de l’Evangeli per l’exemple; tota la nostra existència, tot el
nostre ésser, ha de cridar l’Evangeli des de les teulades; tota la nostra persona ha de respirar
Jesús, tots els nostres actes, tota la nostra vida han de cridar que nosaltres som de Jesús, han
de presentar la imatge de la vida evangèlica; tot el nostre ésser ha de ser una predicació viva, un
reflex de Jesús, un perfum de Jesús, un crit a Jesús, que faci veure Jesús, que brilli com una
imatge 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 facis 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. / Poso la meva vida a les teves mans. / Te la dono,
Déu meu, / amb tot l’amor del meu cor, / perquè t’estimo, / i perquè per mi / estimar-te és donarme, /lliurar-me a les teves mans sense mesura, / amb infinita confiança, / perquè Tu ets el meu
Pare. / Amén”
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La Fiscalía descarta delito de odio en las
declaraciones del obispo de Tenerife sobre
la homosexualidad
La Fiscalía descarta delito de odio en las declaraciones del obispo de Tenerife sobre la
homosexualidad. Así lo ha adelantado Radio Club Tenerife, que informa de que el Ministerio
Fiscal ha decidido archivar las diligencias de investigación contra Bernardo Álvarez, abiertas
tras sus palabras en un programa de Televisión Canaria.
El obispo de la Diócesis Nivariense indicó durante la entrevista que la homosexualidad podría
considerarse un "pecado mortal" y llegó a compararla con el alcoholismo. Sus palabras han
provocado entre la sociedad canaria la indignación y el rechazo, e incluso colectivos
LGTBI iniciaron tanto una recogida de firmas para reclamar su dimisión como la petición de
mociones institucionales para la reprobación de Álvarez.
La declaración del obispo en sede judicial se produjo el pasado 16 de enero en el Palacio de
Justicia de Santa Cruz de Tenerife, cita a la que acudió puntual pero en la que se negó a
hacer declaraciones ante la decena de periodistas que le esperaban.
Recuerda Radio Club Tenerife que la Fiscalía incoó diligencias de investigación de oficio
recabando en este tiempo diversas pruebas para finalmente archivar la denuncia debido a no
existir indicios suficientes para determinar que el prelado tinefeño cometiera un delito de odio.
Noticias relacionadas
Las declaraciones de Álvarez, que inclusó llego a pedir perdón por su palabras en un escueto
comunicado, desató una ola de indignación entre la ciudadanía tinerfeña. su cese del Obispo
de Tenerife a través de la plataforma change.org.
Este rechazo social, que ha respaldado el propio presidente del Gobierno de Canarias, Ángel
Víctor Torres, ha sido entendido como el colectivo LGTBI como un apoyo a su lucha contra la
discriminación. Además, en el Parlamento de Canarias todos los grupos condenaron de forma
unánime las declaraiones de Álvarez, mientras que en el resto de administraciones locales se
registraron una sucesión de mociones unánimes de rechazo a las palabras del obispo,
instituciones entre las que se encuentran el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La
Laguna.
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Més d’un centenar de jubilats de
Torrefarrera visionen ‘Alcarràs’
Un grup de 132 persones jubilades de Torrefarrera van assistir
dilluns a la projecció de la pel·lícula ‘Alcarràs’ de la cineasta Carla
Simón, convidades per l’Ajuntament de Torrefarrera, al cinema
Screenbox Lleida.

La gira nacional de la formació musical
The Gospel Viu fa parada a Torres de Segre
Torres de Segre va acollir diumenge un concert de la gira nacional de la formació The Gospel Viu. Una
cinquantena de veïns van tenir l’oportunitat de cantar davant el públic.

Un grup d’amigues d’Organyà
celebra un dinar de germanor
“Unes amigues d’Organyà van celebrar ahir un dinar per acomiadar
a la germana del mossèn, que torna a Colòmbia”.

El poble d’Enviny, al Pallars Sobirà, recorda Concert de Veus.kat dins els
la figura i el llegat del veí Joan Escales
actes culturals de Torregrossa
El petit poble d’Enviny (Pallars Sobirà) va dur a terme un acte d’homenatge i reconeixement al llegat
de mossèn Joan Escales i Barbal, veí del municipi que va morir el 2020 a l’edat de 90 anys, després de 65
de dedicació al ministeri presbiteral.

La formació Veus.kat va oferir diumenge un concert de gòspel,
música moderna i jazz, a Torregrossa, en el marc de les activitats de
la Primavera Cultural.

