
19.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. 
No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La difusió 
pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de propietat 
intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que 
vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de 
la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 

 

 DOSSIER 



Sumari

La Fiscalía ve parcial la auditoría sobre abusos pedida por los obispos 3
El País , Edició: Catalunya Audiència: 99.000 Difusió: 11.822 Valor: 5.084€

Desnonen una parella de 60 anys d'una casa de Càritas 4
elpuntavui.cat Audiència: 397.178 Valor: 492€

Un any del suïcidi de la Kira: «La nostra vida es va acabar llavors» 5
elperiodico.cat Audiència: 238.880 Valor: 296€

La parròquia de Sant Ignasi de Loiola de Lleida acollirà temporers que busquen
feina

7

Catalunyapress.cat Audiència: 16.976 Valor: 24€

El Grup Lacetània torna als escenaris amb una comèdia inspirada en el bisbe
de Solsona | Nació Solsona

9

naciodigital.cat Audiència: 770.761 Valor: 955€

Desnonada una parella d'un habitatge social de Càritas 10
La Vanguardia en català , Edició: Viure Audiència: 243.000 Difusió: 40.412 Valor: 10.106€

Desnonament a la casa de la Fundació de l'Habitatge Social 11
El Periódico en Català , Edició: General Audiència: 116.000 Difusió: 21.471 Valor: 864€

Desahucian a una pareja de 60 años de un piso vinculado a Cáritas 12
20 Minutos , Edició: BARCELONA Audiència: 651.000 Difusió: 72.928 Valor: 1.781€

Allotjament per a onze temporers a Sant Ignasi 13
El Segre en Català , Edició: Segre Català Audiència: 52.000 Difusió: 4.412 Valor: 67€

La parròquia de Sant Ignasi tornarà a s'obri el pavelló al juny abans que 14
La Mañana , Edició: General Audiència: 2.000 Difusió: 1.788 Valor: 299€

Los curas que aman a las mujeres, artículo de Jorge Fauró 15
elperiodico.com Audiència: 9.900.690 Valor: 12.276€

Els museus, de 'festa' després de dos anys de pandèmia 17
El Segre en Català , Edició: Segre Català Audiència: 52.000 Difusió: 4.412 Valor: 627€

El Museu Comarcal de la Conca adquireix la talla d'una Mare de Déu del segle
XV

18

infocamp.cat Audiència: 883 Valor: 24€

Restauren la imatge de la Mare de Déu de la Pietat 19
Diari de Tarragona , Edició: GENERAL Audiència: 75.000 Difusió: 7.650 Valor: 502€

Gaudí no se intimidabaante la jerarquía eclesiástica 20
lavanguardia.com Audiència: 28.305.646 Valor: 35.099€

Polémica en Francia por la autorización del bañador islámico en Grenoble 22
lavanguardia.com Audiència: 28.305.646 Valor: 35.099€



Grenoble, entre el 'burkini' y el 'topless' 24
lavanguardia.com Audiència: 28.305.646 Valor: 35.099€

Igualada se suma a la celebració de l'any ignasià amb una agenda pròpia
d'actes

26

regio7.cat Audiència: 219.154 Valor: 271€



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIES  

DESTACADES 



Mitjà: El País

Publicat: 19/05/2022

Edició: Catalunya

Secció: SOCIEDAD

Audiència: 99.000 Lectores

Difusió: 11.822 Ejemplares

Valor: 5.084€

28 ELPAÍS Jueves 19 de mayo de 2022

SOCIEDAD

La Fiscalía General del Estado
desdeña que la Iglesia católica se
investigue a sí misma sobre los
casos de abusos amenores come-
tidos en su seno y su encubri-
miento. Califica, además, “de es-
casa utilidad” el encargo de la
Conferencia Episcopal Española
(CEE) al despacho Cremades &
Calvo-Sotelo para que desarrolle
este cometido: “Deben descartar-

se y considerarse de escasa utili-
dad las auditorías o investigacio-
nes parciales encomendadas por
parte de la Iglesia a despachos
de juristas privados, donde las
víctimas adolecen del espacio se-
guro donde narrar su vivencia y
se les insta a rellenar un formula-
rio donde se refiere a ellas con el
término ‘afectados”, precisa el
ministerio público en un infor-
me que remitió anteayer al De-

fensor del Pueblo, en el que anali-
za desde su perspectiva el proble-
ma de los abusos y cómo afron-
tarlo. En el documento, al que ha
tenido acceso EL PAÍS, advierte
de que este tipo de comisiones
deben ser independientes, y esti-
ma “esencial” la presencia de la
Fiscalía en la investigación que
el Congreso de los Diputados ha
encargado al defensor del pue-
blo, Ángel Gabilondo.

El ministerio fiscal ordenó a
comienzos de año a los 17 fiscales
superiores de España que le remi-
tiesen todos los procedimientos
penales (denuncias y querellas)
en tramitación referidos a abusos
a menores cometidos por miem-
bros de la Iglesia. Recibió 68 pro-
cedimientos, aunque no destacó
cuáles correspondían al ámbito
católico y cuáles a otras institucio-
nes religiosas.

El recuento, valorado por la
Fiscalía como “meramente refe-
rencial”, no reflejaba la amplitud
del problema, yaque la cifra resul-
tante era una fotografía de un ins-
tante, la de los casos abiertos de
2022. En ese cómputo no se inclu-
yen las sentencias condenatorias
del pasado y tampoco los casos
que no llegan a la justicia civil,
sinoque se instruyen en los proce-
sos canónicos.

Sin garantías mínimas
En el texto, el ministerio público,
apoyado con aportaciones de ex-
pertos en el tema, describe el pro-
blema de los abusos como una
“realidad criminal de incuestiona-
ble gravedad”, en la que subyace
unagran responsabilidadpor par-
te de los obispos y superiores de
las órdenes religiosas, que fre-
cuentemente supieron de estos
delitos en el pasado y no hicieron
nada: “Ese conocimiento previo
de los hechos por parte de los su-
periores jerárquicos de la institu-
ción ha podido ser el motivo, en-
tre otros, del desconocimiento
del número real de casos, de que
se hayan silenciado muchos de
ellos y de que en el momento de
intentar detectar la dimensión de
lo ocurrido nos encontremos con
archivos secretos, denuncias si-
lenciadas o cierto encubrimiento
de los hechos, que tiene como
coartada el tiempo que ha pasado
o la minimización de lo ocurrido,
lo que sin duda eleva el grado de
sufrimiento para las víctimas”.

La Fiscalía valora que “esa si-
tuación de ocultamiento”, “la
minimización de los abusos
sexuales por las congregaciones
religiosas” y la escasa “asunción
de responsabilidades” son losmo-
tivos por los que las indagaciones
promovidas por la Iglesia carecen
de un valor real y no cubren total-
mente las necesidades de las vícti-
mas. “Lógicamente, la desconfian-
za que despierta esta investiga-
ción en ellas les impide tramitar
su denuncia con unas garantías
mínimas o serias de que se pueda
llevar a trámite”, explica.

Elministerio fiscal también se-
ñala que uno de los obstáculos
con los que se encuentra para eli-
minar “esta lamentable lacra” es
la existencia de “una falsa creen-
cia de cierta inmunidad de los re-
ligiosos que cometieron los abu-
sos”, al estar sometidos al dere-
cho canónico y, antes del 3 de ene-
ro de 1979, al estar acogidos a los
Acuerdos entre el Estado español
y la Santa Sede, cuando para de-
nunciar a un sacerdote era nece-
sarioun permiso especial por par-
te de su obispo o superior. “Lo
que suponía un filtro en el que no
llegaban a tramitarse todas las de-
nuncias. Es innegable que existe
un enfoque distinto de las causas
y las consecuencias que dan lu-
gar a los abusos por parte de los
representantes de las congrega-
ciones religiosas y por parte de
quienes los sufren”, se cita en el
informe.

En el documento, además, se
insiste en la responsabilidad de la
cúpula eclesiástica. Por ello, una
de sus propuestas es “la posibili-
dad de una reforma de las nor-
mas sobre prescripción de la res-
ponsabilidad civil, lo que permiti-
ría que respondieran las institu-
ciones con independencia de que
los responsables penales de los de-
litos estén o no en condiciones de
hacer frente a un proceso penal”.

La Fiscalía ve “parcial” la auditoría
sobre abusos pedida por los obispos
En un informe remitido al Defensor del Pueblo considera que la investigación encargada
al bufete es “de escasa utilidad” y que las comisiones deben ser independientes

Ante la recurrente queja de los
obispos de que una investiga-
ción sobre la pederastia no
debería circunscribirse exclusi-
vamente al ámbito de la Iglesia
católica, la Fiscalía argumenta
en un informe que una iniciati-
va de esta naturaleza está justifi-
cada porque es la institución
religiosa más extendida en
España “y en la que más casos
se han detectado o se han silen-
ciado, lo que impide tener una
referencia real de la dimensión
de este fenómeno”. Razón por
la que, según el ministerio
fiscal, el problema “no finaliza
con dar una respuesta al hecho
delictivo que ha sido denuncia-
do y acreditado”. “Es necesario

impulsar otras iniciativas que
permitan detectar los casos que
hayan podido ocurrir en otros
momentos históricos, acudien-
do a mecanismos distintos al
judicial para poder escuchar y
reparar a las víctimas y velar
por la prevención de estas
conductas”, añade el escrito.

El modelo que la Fiscalía,
según el criterio de las publica-
ciones de diversos especialistas,
aconseja seguir al Defensor del
Pueblo es la creación de una
comisión independiente de
expertos que “deberá trabajar
en un periodo de tiempo de
cierta amplitud para obtener
mejores resultados”. Que divida
los trabajos en tres fases con

distintos objetivos: escuchar,
dimensionar el fenómeno con
un recuento objetivo, y reparar
a las víctimas. El equipo, prosi-
gue el documento, debe traba-
jar a tiempo completo y “sin
vínculos de interés alguno”.
Además, “tendrá que estar
dotado de una partida presu-
puestaria suficiente”.

El documento subraya: “Lo
que es importante es que los
profesionales que intervengan
en la fase de escucha sean total-
mente independientes a cual-
quier congregación religiosa,
huyendo así de posibles actitu-
des defensivas que conlleven
revictimización”. Como ejem-
plo, en el informe se citan las
comisiones creadas en Navarra
y Cataluña, o las puestas en
marcha en el País Vasco para
otro tipo de víctimas.

Otra de las propuestas que
el ministerio fiscal lanza al

Defensor del Pueblo es la crea-
ción de oficinas de asistencia
para las víctimas, con informa-
ción sobre los posibles procedi-
mientos administrativos y judi-
ciales que pudieran iniciar,
asesorarlas sobre servicios de
peritajes especializados o articu-
lar la intermediación con otras
entidades de información a
víctimas. Por otra parte, insiste
en que su presencia en la comi-
sión, en la que Ángel Gabilondo
está trabajando, la dotaría “de
realidad institucional” y aporta-
ría en cada caso los criterios
jurídicos para una respuesta
eficaz. “El ministerio fiscal
formaría parte de esa comisión
no en calidad de acusador públi-
co ni para determinar hechos
concretos, sino para proteger a
la víctima y promover los meca-
nismos necesarios para que
reciba la asistencia necesaria”,
explica el ministerio público.

Intermediación y oficinas de
asistencia para las víctimas

JULIO NÚÑEZ, Madrid

El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, durante una asamblea, en abril. / JAIME VILLANUEVA
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Desnonen una parella de 60 anys d’una
casa de Càritas | Elena Ferran | Barcelona |
Societat | El Punt Avui
La Maia i en Léon sortien per la porta de casa i s’emportaven les últimes pertinences abans
d’entregar les claus a la secretària judicial. El desallotjament d’aquest matrimoni sexagenari es
produïa sense incidents però després que els Mossos d’Esquadra traguessin un per un la
quinzena d’activistes que miraven d’impedir el desnonament bloquejant la porta d’entrada. Un
d’ells patia un cop de calor degut a les altes temperatures a ple migdia i havia de ser atès per
una ambulància dels serveis d’emergències.

L’home i la dona, que fa més de vint anys que van arribar de Geòrgia amb la família, feia set
anys que eren en aquesta casa de la Fundació Foment de l’Habitatge Social, vinculada a
Càritas, al barri de Sant Andreu de Barcelona. Segons Càritas, a la parella, amb la seva filla, el
marit d’aquesta i un menor, se li va oferir un lloguer social de la casa, ubicada al carrer Pons i
Gallarza, amb el compromís d’acceptar el programa de treball i inserció per millorar la seva
situació. Les dues entitats socials, però, mantenen que dos anys després, el 2017, el conflicte va
esclatar quan es van detectar problemes de convivència al veïnat, d’insalubritat i amuntegament
de ferralla. Les mateixes fonts asseguren que la família tampoc es va acollir al programa acordat
i no va demanar ajuda per la mesa d’emergència d’habitatge als serveis socials del barri de Sant
Andreu. El 2019, la filla amb la seva família va marxar a un pis de lloguer amb l’ajuda econòmica
de Càritas per pagar la fiança. El matrimoni gran, però, va decidir quedar-se ocupant la casa,
d’uns 100 m², amb dues plantes i pati. Aleshores Càritas va decidir recuperar la casa per via
judicial i oferir-la a una de les 27 famílies que compleixen les condicions per viure en un
habitatge amb capacitat per a vuit persones. Abans del segon intent de desnonament, a l’estiu,
la fundació i Càritas amb la família i amb representants del Sindicat de l’Habitatge de Sant
Andreu van acordar d’abandonar l’habitatge a final d’any. Càritas assumia el deute d’uns 35.000
euros i es comprometia a donar una ajuda equivalent a uns tres mesos de lloguer i 2.700 euros.
Les entitats critiquen que, a maig del 2022, l’acord no s’ha complert i justifiquen que s’hagi tirat
endavant amb el desnonament.

Des del Sindicat de l’Habitatge de Sant Andreu, la Noemi va lamentar que l’Ajuntament no hagi
donat una alternativa i que Càritas es “desentengui” d’ells: “Fa quatre anys que els van oferir un
pis i van dir que no, però ara no els fan cas i van al carrer.” Abans que la comitiva judicial
procedís al desnonament, es va intentar negociar fins al darrer moment amb la parella i els
serveis socials municipals per aconseguir un allotjament temporal però no va ser possible.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2141739-desnonen-una-parella-de-60-anys-d-una-casa-de-caritas.html
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Un any del suïcidi de la Kira: "La nostra
vida es va acabar llavors"
«La nostra vida es va acabar aquell dia. Es va acabar l’alegria. Ho teníem tot i ho vam perdre
tot». La María José mira de descriure com ha passat l’últim any, o el que hagi sigut el temps que
ha transcorregut des que la seva filla Kira es va suïcidar a les 08.04 hores del 19 de maig del
2021. 

«Encara seguim en xoc, a estones ens enfonsem i a estones és com si això li hagués passat a
una altra família. No sé, suposo que com que els dos estem medicats, les coses semblen menys
reals», prossegueix. 

La Kira estudiava tercer d’ESO a l’escola Jesús, Maria i Josep, un centre de la congregació
religiosa Pare Manyanet del districte de Sant Andreu de Barcelona. El mateix que un mes
abans que morís la Kira va sortir als diaris perquè els Mossos d’Esquadra van arrestar un
sacerdot i exprofessor de l’escola amb gairebé 40 gigues de pornografia infantil a l’ordinador i,
tal com va revelar aquest diari, la direcció va acabar amenaçant, expedientant i acomiadant
l’informàtic que ho havia denunciat a la policia catalana. 

La família de la Kira està convençuda que la seva filla es va suïcidar perquè patia assetjament
escolar, malgrat que la direcció de l’escola ho nega. «Per tirar endavant, ens hem aferrat a la
voluntat d’intentar demostrar que el de la Kira és un cas de bullying i a mirar d’ajudar famílies
amb fills que estiguin passant pel mateix», explica. 

L’assetjament

La Kira, dos dies abans de suïcidar-se, estava molt il·lusionada amb una excursió que havia de
fer amb l’escola. Segons la seva mare, s’havia comprat «un munt de roba» i rumiava què
portaria en la sortida amb l’escola. «El temps era canviant i tant podia fer calor com fred». Però
el 18 de maig, quan només faltaven hores perquè es tragués la vida, la Kira va tornar trista de
l’escola.

«Ens va dir que ens volia explicar una cosa i ho va intentar però no va poder perquè va acabar
parlant de coses quotidianes. Se la veia molt preocupada però no va explicar res més, malgrat
que li vam preguntar diverses vegades què havia passat», recorda la María José. «Havia patit
alguna cosa a l’escola o l’angoixava què pogués passar després». 

«Els primers episodis d’assetjament que va patir la Kira van començar a P4 però els més greus
van ser a P5, quan li van tallar la cua dels cabells o li van trencar la motxilla», segons la
María José. «La tutora de P5 va dir que no havia vist res, va criticar en els informes d’avaluació
que la Kira no sabés resoldre ella sola els seus problemes i es va mostrar molesta perquè es
queixés o plorés massa. Li deia ‘disc ratllat’ davant els altres alumnes», assegura la mare, que
afegeix que els episodis d’assetjament van ser intermitents però van reaparèixer a sisè de
primària i primer de l’ESO, quan un coordinador va tancar al Kira en un despatx. «Li va fer
prometre que no explicaria res del que passava». 

La investigació

https://www.elperiodico.cat/ca/successos/20220518/suicidi-kira-pare-manyanet-barcelona-assetjament-escolar-bullying-13676169
https://www.elperiodico.com/es/sucesos/20210423/colegio-castiga-informatico-denunciar-hallazgo-11674827


Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta una investigació per aclarir les causes de la mort de
l’adolescent de 15 anys. Fonts de la Conselleria d’Educació, que a finals del 2021 havien
expressat que no constaven indicis de bullying en el cas de la Kira, ara diuen que estan a
l’espera que acabin els informes de la policia catalana perquè aflori «la veritat». El Consorci
d’Educació de Barcelona, òrgan que s’ocupa dels centres tant públics com concertats de la
capital catalana, està portant a terme una avaluació de la convivència en aquesta escola i
encara no ha presentat les seves conclusions. 

Notícies relacionades

La conselleria, a més, s’ha personat com acusació popular tant en la causa que instrueix el
suïcidi de la Kira com la del sacerdot sorprès amb pornografia infantil a l’ordinador. També
l’Ajuntament de Barcelona ha exercit l’acusació en el cas de la Kira. Fonts del Síndic de
Greuges només confirmen que van encaixar la denúncia de la família de la Kira i que estan
treballant en el cas. 

Carla Vall, advocada que defensa la família de la Kira, assegura que les investigacions avancen
lentament però també que cada cop sembla més clar que no hi va haver un únic detonant que va
conduir l’adolescent a suïcidar-se sinó que el que hi va haver va ser «una cadena de causes»
que apunten en la mateixa direcció que els seus pares: l’assetjament escolar.
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La parròquia de Sant Ignasi de Loiola de Lleida acollirà temporers que
busquen feina

Temporers en imatges d'arxiu. @ep

La parròquia de Sant Ignasi de Loiola de Lleida acollirà a locals parroquials a partir d'aquest dijous temporers que arribin a la ciutat per buscar feina a la
campanya de recollida de fruita.

Segons un comunicat d'aquest dimecres de Creu Roja, l'acolliment és el resultat de la col·laboració entre l'entitat esmentada, la Fundació Arrels Sant
Ignasi; Càritas Diocesana de Lleida i Fundació Jericó amb la participació de la Plataforma Fruita amb Justícia Social.

"És el tercer any consecutiu que es porta a terme aquest projecte després de la bona rebuda que ha tingut els dos anys anteriors, marcats per la pandèmia
de la Covid-19", precisa l'entitat.

El projecte compta amb onze places d'acollida i oferirà, a més a més de la possibilitat de pernoctar, l'opció de disposar de tots els àpats i espais de
consigna i dutxes.

Aquesta iniciativa és "una resposta d'emergència" que finalitzarà tan aviat com es posin en marxa els mecanismes d'acollida que des de l'Ajuntament de
Lleida estan previstos per a aquestes persones a partir de l'1 de juny, amb l'obertura del recinte del pavelló de Fira de Lleida .

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/3757727/parrquia-sant-ignasi-loiola-lleida-acollir-temporers-busquen-feina


MENYS TREBALL PER LES GELADES

Segons la Creu Roja, fa uns dies es constatava l'arribada d'alguns temporers, encara que apunten que les gelades de principis d'abril poden haver provocat
una disminució substancial de treball, especialment pel que fa a la recollida de fruita primerenca.

"Les entitats remarquem la importància de remetre les situacions de vulnerabilitat que comencen a percebre's en carrers i places dels municipis lleidatans, a
l'espera de la solució definitiva que pugui arribar des de les institucions els propers anys", ha afirmat Creu Roja.
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El Grup Lacetània torna als escenaris amb
una comèdia inspirada en el bisbe de
Solsona | Nació Solsona
Ja són a la venda les entrades de #LODELBISBE, la proposta de Lacetània Teatre per a l’edició
2022 del cicle Escenes. Un cicle Escenes que torna després del parèntesi pandèmic i que en
aquesta ocasió presentarà un únic espectacle. 

#LODELBISBE és una comèdia escrita i dirigida per Aleix Albareda i es representarà els dies
11, 12, 18 i 19 de juny al Tatrau Teatre.

Què passa quan l'atracció és més forta que qualsevol codi deontològic o pressió social? Doncs
el mateix que quan barreges novel·la eròtica i satanisme. #LODELBISBE, un espectacle de
creació que s'ha creat sol. 

Escenes 2022

#LODELBISBE

Dissabte 11 de juny, 22 h

Diumenge 12 de juny, 18 h

Dissabte 18 de juny, 18 h

Diumenge 19 de juny, 22 h

Durada: 1 hora

Espectacle recomanat a majors de 13 anys

Entrada general: 10 €

Entrada socis: 8 €

Venda d'entrades a

https://entradessolsones.com/activitat/lodelbisbe

  i a taquilla del Tatrau Teatre 1 hora abans de l'espectacle

 

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/39139/cultura-i-mitjans/grup-lacetania-escenaris-comedia-bisbe-solsona
https://entradessolsones.com/activitat/lodelbisbe
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xat a una mitjana d’entre 80 i
100 diàries, i la meitat estan en
trànsit cap a altres destinaci-
ons”. Morist calcula que al vol-
tant d’un 10%, entre vuit i deu
al dia, emprenen la tornada a
casa o a països fronterers amb
Ucraïna. Així mateix, la Creu
Roja gestiona ara l’allotjament
en hotels i albergs de 34 muni-
cipis de 5.000 persones, mil

temps”, detalla Mireia Mata,
secretària d’Igualtats de la Ge-
neralitat. No existeixen xifres
de quants han deixat Catalu-
nya, però en tot cas s’estima
que com a mínim un centenar.
Mata precisa que, segons les

últimes xifres del seu departa-
ment, 21.181 ucraïnesos viuen a

El centre de la Fira deBarcelona rep
unamitjana de 80 a 100 persones al dia

Catalunya, en allotjaments co-
munitaris, en hotels i en cases
de familiars o de coneguts; que
s’han emès 7.000 targetes sani-
tàries, i quemés de4.400nens i
joves estan escolaritzats.
EnricMorist, coordinador de

la Creu Roja a Catalunya, cons-
tata que el ritme de persones
que passen pel centre d’atenció
de la Fira de Barcelona “ha bai-

menys que fa unes setmanes.
“Els hotels de Catalunya són

plens i volembaixar l’ocupació,
per això, des de finals de març,
derivem a altres comunitats les
persones que arriben a Barce-
lona, excepte les que tenen fa-
miliars directes aquí, les que
segueixen tractaments mèdics
o les que s’han de quedar per
algun altre motiu de força ma-
jor”, afegeix Morist. Aquest
operatiu del programa d’acolli-
da dels refugiats el finança el
Ministeri d’Inclusió.
“Ara no tinc plans, no podem

fer previsions. Després de sor-

tir de Reus vam estar un mes a
Lublin (Polònia), on s’ha que-
dat el meu fill Andrí per co-
mençar el pròxim curs a la uni-
versitat, a Espanya no tenia op-
cions. Fa una setmana que vaig
arribar amb la meva filla i dues
tietes a Kíiv. Em sento feliç de
ser a casa, però també preocu-
pada per la nena, espero que al
setembre pugui anar a l’escola,
ara segueix les classes en línia”,
explica l’Aliona entre l’espe-
rança i la incertesa. Sentiments
que comparteix amb totes les
persones que la guerra els ha
canviat la vida.c

Ve de la pàgina anterior

Desnonada una parella d’un
habitatge social deCàritas
Fomentde l’Habitatge
Social, vinculadaa
Càritas,diuque
elsocupants incomplien
lescondicions

Mossos, comitiva judicial i la dona desnonada, ahir almatí a Sant Andreu
MIQUEL GONZÁLEZ / SHOOTING

ERC i JxCat
demanen a
Colauque ajudi
els comerciants
de lesCorts

Fins al 2019 també residien al
mateix immoble un fill i una fi-
lla delmatrimoni, el gendre i un
net, que van accedir amudar-se
a un altre pis.
Durant tot el matí i fins a les

dues de la tarda d’ahir, quan va
acabar el desnonament, els ma-
nifestants van cridar proclames
contra Càritas. El desallotja-
ment va culminar després que
fossin infructuosos tots els in-
tents de negociació. La versió
facilitada per la fundació i per
Càritas difereix de la defensada
pel Sindicat de l’Habitatge de
Sant Andreu, que actua com a
portaveu de la parella. Mentre
els primers apunten que el 2017
“van començar a incomplir el
pla de treball acordat, a més de
detectar-se diverses problemà-
tiques de convivència amb els
veïns, d’insalubritat i d’acumu-
lació de ferralla i deixessin de
pagar el lloguer social, uns 280
euros mensuals, i les factures
elevadíssimesdels subministra-
ments”, els activistes ho neguen
i al·ludeixen a l’extrema vulne-
rabilitat d’aquestes dues perso-

nes originàries de Geòrgia per-
què continuessin en aquest ha-
bitatge o se n’hi oferís un altre
d’alternatiu. La Maia, que té
permís de treball, cuida anci-
ans, i el seumarit, sense papers,
fa feines esporàdiques en la
construcció.
Càritas i la fundació expli-

quen que quan va quedar-se
únicament la parella en una ca-
sa de vuit places els van oferir,
el 2019, ressituar-los en un pis
més petit aCanCaralleu, i abor-
dar un nou pla de treball o pa-
gar-los la fiança d’un altre habi-
tatge i una ajuda per sufragar el
cost de la mudança. Però no es
va aconseguir cap acord i les es-
mentades entitats van optar per
la via judicial, que va acabar
ahir després de quatre intents
d’expulsió, dos de presencials.
Unaltre argument al·ludit per

la fundació és la necessitat de
disposar, com més aviat millor,
d’aquest immoble, ja que en la
llista d’espera de 27 famílies per
accedir a un pis social n’hi ha
cinc amb menors a càrrec que
ho necessiten amb urgència.c

ROSA M. BOSCH
Barcelona

Una comitiva judicial i diverses
dotacions delsMossos d’Esqua-
dra van procedir ahir al desno-
nament de la parella integrada
per Maia Kurdovadze i León
Vephkhvia, de l’immoble on re-
sidien des de l’any 2015 a Sant
Andreu, a Barcelona, davant
l’oposició de desenes de perso-
nes convocades pel Sindicat de
l’Habitatge del barri. La casa, de
dos pisos i amb jardí, formapart
del parc de 460 habitatges que
gestiona la FundacióFoment de
l’Habitatge Social, vinculada a
Càritas.
La comitiva judicial va reque-

rir la policia autonòmica davant
la negativa dels activistes con-
centrats a què entressin a la que
ha estat la llar de la parella du-
rant elsúltims set anys.Els efec-
tius d’ordre públic van treure
un per un tots els ciutadans que
es van col·locar davant de la

porta de la casa, al número 88
del carrer Pons i Gallarza, per
impedir el desallotjament, i fi-
nalment van sortir Kurdovadze
i Vephkhvia. Un dels manifes-
tants vapatir undesmai suposa-
rament per un cop de calor.

LaFundació Foment de l’Ha-
bitatgeSocial sostéque l’incom-
pliment del pla de treball pac-
tat, el 2015, amb aquesta família
per accedir a l’habitatge van
portar els educadors socials a
plantejar-los que la deixessin.

Desenesd’activistes
delSindicat
del’HabitatgedeSant
Andreuvanintentar
evitareldesallotjament

LUIS BENVENUTY Barcelona

Els regidorsd’ERCideJxCat
van demanar ahir al govern
de l’alcaldessaAdaColauque
no abandoni a la seva sort la
quinzena de comerciants del
barri de les Corts afectats pel
despropòsit municipal rela-
tiu a la compra de locals co-
mercials suposadamentbuits
en el marc del programa
Amunt persianes.
LaVanguardia va informar

ahirquedesprésde la trunca-
daoperacióaquests comerci-
ants finalment seran desno-
nats ben aviat. Ara estan ne-
gociant els terminis amb la
propietat. Tots estan con-
vençuts que si l’Ajuntament
de Barcelona no hagués pro-
vat de comprar els locals que
ocupen, avui no es trobarien
en aquest tessitura. De fet,
exigeixena l’Ajuntamentque
els indemnitzi, o almenys
que els doni un cop demà.
L’oposició municipal com-

parteix aquesta impressió.
D’aquesta manera, els regi-
dors d’ERC entenen que
l’Ajuntament ha d’invertir
els3,2milionsd’eurosque te-
nia previst invertir en aques-
ta operació a ajudar el co-
merçdeproximitat, i tambéa
donar un cop de mà als co-
merciants afectats de les
Corts, perquè puguinmante-
nir les sevesactivitats tal com
van fer els últims lustres.
“Exigim al govern d’Ada Co-
lau i Jaume Collboni que
s’impliqui a garantir la conti-
nuïtat d’aquests negocis”.
Des de les files de JxCat, el

regidor Ferran Mascarell
també va demanar a l’execu-
tiu municipal que prengui
mesures per revertir aquesta
situació, i tambévaexigirque
depuri responsabilitats polí-
tiques. “El programa Amunt
persianes s’està gestionant
molt malament. Se suposava
que havia d’ajudar el comerç
de proximitat i, tal com de-
mostra el cas de les Corts, es-
tà fent el contrari. L’Ajunta-
ment ha d’indemnitzar els
afectats”.c

Noa lesofertes
dediferents
recursos

n L’Ajuntament de Bar-
celona va indicar ahir
que ha ofert un allotja-
ment temporal a la pa-
rella “mentre es busca
una solució a llarg ter-
mini”. Així mateix, fonts
municipals vanmanifes-
tar que aquesta família
havia rebutjat “dife-
rents recursos adequats
a les seves característi-
ques” que se’ls havien
ofert anteriorment.
Durant aquests últims
anys tampoc no han
formalitzat els tràmits
necessaris per buscar
“una alternativa resi-
dencial estable” ni per
accedir a la taula
d’emergència, segons les
mateixes fonts.
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u León i Maia Vephkhpvia (es-
querra) van ser desallotjats ahir 
al migdia, en la data prevista, per 
acabament del contracte de la 
casa de Sant Andreu on residien 
des del 2017. El matrimoni, de 61 
i 57 anys, va haver d’abandonar 
la vivenda de dues plantes des-
prés de la petició de la Fundació 
Habitatge Social i Càritas. Les 
entitats argumenten que la pare-
lla ha incomplert el programa de 
reinserció social i que hi ha diver-
ses famílies amb nens que tam-
bé necessiten viure en un domi-
cili d’aquestes dimensions. 

Desnonament a la 
casa de la Fundació 
de l’Habitatge Social

C

+ elperiodico.com 
/es/fotos/ 

Jordi Otix / 
Barcelona

Cada 37 hores a l’àrea metropoli-
tana de Barcelona té lloc una 
emergència social: incendis, inun-
dacions, enderrocaments o morts 
traumàtiques que s’han de comu-

nicar. I cada tres hores s’activa una 
urgència social: persones grans 
que cauen a casa, famílies desno-
nades que no tenen on anar o ma-
res que no tenen res a donar men-
jar als seus nadons. Vides que en 
qüestió de minuts fan un tomb i 
necessiten un braç a què agafar-se. 
Aquí és on entra el Centre d’Ur-

gències i Emergències Socials de 
Barcelona (CUESB), que el 2021 va 
detectar un augment del 42% dels 
usuaris, dada rècord en el servei.  

«El CUESB és present en moltes 
situacions traumàtiques i és un va-
lor de ciutat tenir un equipament 
com aquest, n’estem orgullosos». 
Així va començar la comissionada 

d’Acció Social del consistori, Sonia 
Fuertes, el balanç del servei. Una xi-
fres que revelen que la pobresa crò-
nica, l’aïllament, el problema de la 
vivenda i les necessitats dels més 
vulnerables continuen creixent 
després de la pandèmia.  

24 hores els 365 dies de l’any 

El 2021, el CUESB va atendre 
37.718 persones: el 95%, per ur-
gències socials, i el 5%, per emer-
gències socials. «Les urgències 
són situacions que requereixen 
una intervenció immediata per-
què no vagin a pitjor, perquè que-
din controlades i ateses, i la resta 
de serveis socials de la ciutat se’n 
puguin fer càrrec posteriorment», 
va explicar la directora del CUESB, 
Montserrat Rovira. Per exemple, 
una persona gran que ha caigut a 
casa i no es pot aixecar, però tam-

bé persones expulsades del lloc on 
vivien. «El CUESB és allà quan la 
resta de persianes s’abaixen, tre-
ballem 24 hores els 365 dies». És a 
dir, que molts casos s’haurien 
d’atendre a través dels serveis or-
dinaris, però o bé estan tancats o 
bé demanen un recolzament. Una 
de les urgències d’aquest 2022 és 
l’acollida de refugiats ucraïnesos. 
Des d’inicis d’any ja han atès 
4.800 persones.  

En la resta de casos hi ha les 
emergències. El 2021 se’n van acti-
var 254 casos i van afectar 2.134 
persones, el 57% més que l’any an-
terior. Una emergència va ser, per 
exemple, l’incendi de l’oficina del 
banc ocupat a Tetuan, on van morir 
dos menors i els seus pares. En 
aquest cas, la urgència va implicar 
l’atenció psicològica als familiars i 
pròxims als morts.   n

Les emergències socials a l’àrea 
de BCN es disparen el 42%  

El Centre d’Urgències i Emergències Socials, que cobreix també 24 urbs 
metropolitanes, el 2021 va ajudar 37.718 persones, rècord en el servei.

COL·LECTIUS VULNERABLES

ELISENDA COLELL 
Barcelona

900.373.610

info@viajesazulmarino.com

azulmarinoviajes.com

(adj.)  Dícese de aquellos que tienen claro su verano, 
 eligen el destino de sus sueños, van a los mejores hoteles, 
 viven experiencias inolvidables…
 Y, por supuesto, reservan en Azul Marino sus vacaciones.

Descuento hasta 400€ por reserva. Consulte condiciones y proveedores adscritos a esta promoción.
WORLD 2 MEET CORPORATE S.L.U c/ General Riera, 154 07010 Palma, NIF: B01694579 LICENCIA: AVBAL-772

Sé un experto del verano.

Caribe, Baleares y Canarias, Costas, Europa, Cruceros, Egipto y Grandes Viajes.

Reserva ya con hasta  400€ de ahorro  
y disfruta tus vacaciones.

expertos en verano  

Válido para reservas hasta el 5 de junio.
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CARLA MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20mBarcelona 

Los niños avanzarán en su con-
quista del espacio público bar-
celonés con nueve superáreas 
más de juego hasta 2024, que 
como las cinco ya existentes, 
contarán con elementos fuera 
de lo común para pasárselo 
bien, como dunas, laberintos 
o montañas para escalar. Lo 
anunció ayer el Ajuntament, 
que subrayó que se llegará a 
las 14 zonas de estas caracte-
rísticas –con más de 600 me-
tros cuadrados de superficie y 
juegos singulares–, con lo que 
se triplicarán. 

Esta es una de las medidas que 
se contemplan para seguir des-
plegando la estrategia munici-
pal que se aprobó en 2018 para 
mejorar los espacios infanti-
les, en lo que se invertirá 18 mi-
llones de euros hasta 2024. El 
plan, con horizonte 2030, bus-
ca que Barcelona pase de ser 
una ciudad con zonas para el 
juego a una ciudad jugable. 

Otras medidas previstas en los 
próximos dos años son pasar de 
las 21 áreas para niños totalmen-
te accesibles a las 55, así como 
ofrecer juegos de agua en 14 
puntos dentro de tres veranos. 

Actualmente, hay 906 áreas 
infantiles en Barcelona y des-
de el lanzamiento de la estra-
tegia para mejorarlas en 2018 y 
hasta 2024, el Ajuntament ha-
brá hecho actuaciones en un to-
tal de 229. Por el momento, ha 
realizado 103, consistentes en 
renovar zonas para los niños o 
crear zonas nuevas. En 2023 se 
habrán ejecutado 52 más y ha-
brá 74 en fase de obras o con el 
proyecto ejecutivo aprobado. 

La teniente de alcaldía de Eco-
logia, Urbanisme, Infraestruc-
tures i Mobilitat, Janet Sanz, 
apuntó ayer que el consistorio, 
con sus actuaciones, quiere en-

viar el siguiente mensaje a los 
menores: «Jugad, la ciudad es 
vuestra». «El objetivo es que to-
dos los niños se sientan como 
en casa en el espacio público», 
afirmó.  
LAS SUPERÁREAS 

Acerca de las superáreas de jue-
go, Sanz  aseguró que son las más 
bien valoradas de la capital cata-
lana, que el 17% de sus usuarios 
procede de otros barrios y que in-
vitan a pasar el día. «Estamos 
creando un cierto itinerario del 
juego en la ciudad», celebró. 

De las nueve que ganará Bar-
celona hasta 2024, en enero de 
2023 ya se habrán instalado tres. 

Una de ellas estará en la calle Al-
fons el Magnànim (Sant Martí) 
y tendrá más de 600 m2. Ofrece-
rá el elemento de juego más al-
to de la ciudad, consistente en 
dos torres de 4,5 y 5 metros de 
altura de donde saldrán unos to-
boganes en espiral. Otra se si-
tuará en el parque del Poblenou 
(Sant Martí), su superficie será 
de 800 m2 y reproducirá un pai-
saje dunar con caucho. Con-
tará con toboganes, pequeñas 
montañas para escalar y el con-
junto de columpios más grande 
de Barcelona. La tercera, en el 
parque de la Barceloneta (Ciu-
tat Vella), medirá más de 1.000 

m2 y representará una constela-
ción, con juegos en medio de los 
árboles. Incluirá hamacas, un 
gran arenal y un laberinto. 

A lo largo de 2023 se irán ins-
talando, en paralelo a la cons-
trucción de los parques de los 
que formarán parte, cuatro su-
peráreas más. Una de ellas esta-
rá en el parque del Canòdrom 
(Sant Andreu) y tendrá una gran 
estructura de malla para jugar. 
Habrá otra en el de la Colònia 
Castells (Les Corts) con elemen-
tos para escalar y columpios, y 
otra más en el de Can Batlló 
(Sants-Montjuïc) con un gran 
tobogán que rodeará una co-
lumna central. La cuarta se si-
tuará en el parque Central de 
la Marina del Prat Vermell 
(Sants-Montjuïc) y tendrá una 
tirolina y una anilla perimetral 
para carreras. 

Para 2024, están proyectadas 
dos superáreas más en el parque 
de Glòries y en los Jardins de 
Màlaga. Esta última será la más 
grande de la ciudad, con unos 
1.300 metros cuadrados, y am-
bas serán totalmente accesibles. 

Las cinco superáreas construi-
das hasta ahora están en los par-
ques de Glòries, Antoni Santi-
burcio, Pegaso y Central y en los 
Jardins de la Indústria. 
LAS ÁREAS ACCESIBLES 

La teniente de alcaldía lamentó 
que de las 906 áreas de juego 
que hay en la ciudad, solo 21 son 
totalmente accesibles para ni-
ños con diversidad funcional y 
discapacidad. Dijo que «se tra-
bajará para darle la vuelta» a es-
ta situación y conseguir que en 
2030 haya como mínimo una 
en cada barrio. 

En esta línea, se instalarán 34 
más hasta el año 2024, de las 
que 24 ya estarán el año que vie-
ne ejecutadas o en obras. De es-
tas, cuatro habrán salido de los 
presupuestos participativos: la 

del paseo de Sant Joan, la de la 
plaza de las Caramelles, la de los 
jardines de Montserrat Roig y la 
de los jardines de Massana. 

Además, el Ajuntament ha 
abierto un concurso para crear 
otras 10 áreas de juego totalmen-
te accesibles en 2024, en lugares 
como el paseo de Garcia Fària, la 
plaza de Ventura Gassol o la de 
Elisa Antonella, entre otros. 

Ese año se habrá llegado a las 
55 en la ciudad, lo que hará po-
sible que el 90% de la población 
tenga una a un máximo de 800 
metros de su casa. 
LOS JUEGOS DE AGUA 

Los 14 espacios con juegos de 
agua previstos hasta 2024 tie-
nen como principal objetivo 
proteger a los niños en verano 
de las altas temperaturas.  

En la temporada estival de 
2023 estará instalado uno en los 
jardines del Baix Guinardó y en 
la de 2024, otros 12 en el Bon Pas-
tor, el parque del Canòdrom, el 
de Glòries, Can Batlló y en ocho 
puntos más que se concretarán 
en el marco del Plan de Barrios. 

Estos 13 espacios con juegos 
de agua se sumarán a uno que 
se puso en marcha en el verano 
de 2020, en el marco de una 
prueba piloto. Está en la plaza 
interior que hay junto a la ca-
lle de Juan Ramón Jiménez y 
dispone de una fuente con cho-
rros aéreos. Funciona de junio 
a septiembre. � 

Los Mossos d’Esquadra de-
sahuciaron ayer a una pareja 
de unos 60 años que vivía en 
un piso situado en el distrito 
de Sant Andreu de Barcelona. 
La vivienda era de alquiler so-
cial y estaba gestionada por la 
Fundació Foment de l’Habi-
tatge Social, una entidad vin-
culada a Cáritas. 

En el momento del desahu-
cio, una treintena de activis-
tas se concentraron en la en-
trada de la vivienda, en el nú-
mero 88 de la calle Pons i 
Gallarza, para intentar impe-
dir el lanzamiento, pero final-
mente la comitiva judicial en-
tró y lo ejecutó.  

Desde la entidad religiosa 
señalan que en 2015, cuando 
la familia estaba formada por 
cuatro adultos y un menor, 
entraron a vivir a este piso de 
alquiler social con un coste de 
280 euros y el compromiso de 
cumplir un plan de trabajo pa-
ra mejorar su situación econó-
mica.  

Sin embargo, explican que, 
en 2017, la familia dejó de 
cumplir el plan de trabajo y de 
pagar el alquiler. Más adelan-
te, en 2019, en el piso queda-
ron solo Maia y León y la enti-
dad comunicó la situación a la 
Justicia para recuperar la vi-
vienda. Tras otros intentos de 

desahucio y varias negocia-
ciones, finalmente ayer la pa-
reja se quedó en la calle. 

La entidad y el Ayuntamien-
to señalan que Maia y León 
han rechazado todas las alter-
nativas habitacionales, pero 
desde el Sindicat d’Habitat-

ge de Sant Andreu  dudan de 
que Cáritas haya ofrecido al-
guna y señalan que la única 
opción «digna» era un piso 
con cocina y lavabo privados, 
y no una pensión de Servicios 
Sociales, a donde finalmente 
la pareja fue trasladada. � J.C.

BARCELONA

Una mujer ayuda a León a sacar sus pertenencias.  ACN

El Ayuntamiento de Barcelo-
na ha decidido finalmente per-
sonarse como acusación parti-
cular en el caso que desde ha-
ce un año se investiga 
judicialmente por presunto bu-

llying o acoso escolar a una es-
tudiante de 15 años del centro 
educativo Pare Manyanet de 
Sant Andreu, que acabó quitán-
dose la vida. El juez ha acepta-
do que el consistorio ejerza la 
acusación popular en la causa 
abierta contra el colegio, que 
se encuentra en fase de instruc-
ción. Hace tres meses, los 
Mossos se hicieron con el portá-
til de la joven para intentar en-

contrar pistas. Pocos días des-
pués del suicidio de la menor, 
recibió un mensaje a su correo 
interno de la escuela con la pa-
labra «Mor» (Muere) y la autoría 
se pudo confirmar que provenía 
del propio entorno escolar de la 
estudiante. El 19 de mayo de 
2020, la menor, de 15 años de 
edad, se quitó la vida antes de ir 
a clase. La familia siempre man-
tuvo que su hija era víctima de 
bullying y acusa a la dirección 
del centro de inacción. � P. C. 

Barcelona se 
persona contra el 
Pare Manyanet 
por el suicidio de 
una alumna

LA FECHA 

19 
de mayo de 2020, la menor de 
15 años, Kira López, se quitó la 
vida antes de ir clase

Desahucian a una pareja 
de 60 años de un piso 
vinculado a Cáritas

Las superáreas de juego para 
niños se triplicarán hasta 2024
Se sumarán nueve a las 
cinco actuales. Tendrán 
más de 600 m2 y 
laberintos y elementos 
para escalar. Las zonas 
infantiles accesibles 
pasarán de 21 a 55

La superárea de Alfons el Magnànim, con toboganes de hasta cinco metros de altura. AJUNTAMENT 

LA CIFRA 

14 
espacios con juegos de agua 
tendrá la ciudad de Barcelona 
en el verano de 2024 
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Iniciativa perquè comerços
obrin els diumenges al matí.

p. 9

Deu condemnats a entre un i cinc
anys i mig per tràfic de drogues.

p. 11

Vista dels blocs Joan Carles, que la Paeria vol rehabilitar a través dels fons europeus.

JORDI ECHEVARRIA

S. COSTA D.
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament sol·licitarà 
una partida dels fons europeus 
Next Generation per rehabili-
tar 2.579 habitatges per millo-
rar-ne l’eficiència energètica, 
aïllament, climatització i xarxa 
de canonades i cablatge elèc-
tric. Així ho va assegurar ahir 
el tinent d’alcalde d’Urbanisme, 
Toni Postius, a la comissió mu-
nicipal, en què va detallar que 
aquests pisos es troben en 190 
blocs d’onze zones de la ciutat 
repartides en sis barris i hi estan 
empadronades 6.170 persones. 

Són els blocs Ruiz de Alda, 
Grup Mariola (Ramiro Ledes-
ma), Gaspar de Portolà i Joan 
Carles de la Mariola; el Grup 
del Pla del Centre Històric; el 
de la Pau i Landelino Lavilla de 
Pardinyes; el Voravia i els dels 
carrers Garraf i Conca de Bar-
berà de Balàfia; els dels carrers 
Àger i Reus de la Bordeta; i els 
de la plaça Sant Joan de Mata 
de Cappont. 

Post ius va prec i sar que 
“aquests ajuts els han de sol·li-
citar les mateixes comunitats 
de veïns i l’ajuntament s’ha en-
carregat de seleccionar aques-
tes zones i una vegada el ple 
d’aquest mes aprovi el projecte 
la Generalitat tindrà tres me-
sos per ratificar o no la nostra 
proposta i abans de finals d’any 
sabrem quins blocs rebran els 
ajuts”. 

El tinent d’alcalde va detallar 
que aquestes podrien arribar a 
ser de fins a 30.000 euros per 
habitatge i que la Paeria ajudarà 
les comunitats a presentar les 

La Paeria preveu rehabilitar 2.500 
habitatges amb els fons europeus
Per millorar-ne l’aïllament i eficiència energètica, i els ajuts poden ser de fins a 
30.000 euros per pis || Han seleccionat onze zones amb 190 blocs en sis barris

URBANISME NEXT GENERATION

sol·licituds. Postius va precisar 
que “aquesta línia d’ajuts és una 
gran oportunitat per a la ciutat, 
especialment per fer actuacions 
de millora de zones que estan 
molt degradades, ja que tenim 
molts blocs amb seixanta, setan-
ta o vuitanta anys en què s’han 

de fer rehabilitacions i en l’àm-
bit de l’eficiència energètica en-
cara hi ha molta feina per fer”. 

En aquest sentit, el tinent d’al-
calde va dir que a més d’aquesta 
convocatòria d’ajuts europeus 
també està previst llançar-ne 
una altra per millorar l’acces-

sibilitat dels blocs d’habitatges 
i l’ajuntament també assesso-
rarà les comunitats de propie-
taris per poder optar-hi. S’ha 
de recordar que la Paeria tam-
bé sol·licitarà rehabilitar l’antic 
convent de les Josefines amb 
fons Next Generation.

L’ajuntament ampliarà la gestió  
privada de les llars per a jubilats

EQUIPAMENTS COMISSIÓ

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament seguirà en-
davant amb la gestió privada de 
les llars per a jubilats després 
que els usuaris valoressin “de 
forma molt positiva” les activi-
tats i la figura del dinamitzador 
d’aquests equipaments, segons 
va assegurar ahir. D’aquesta 
manera, es prolongarà la pro-
va pilot que la Paeria va ini-
ciar al novembre per testejar 
aquest model de gestió en sis de 
les catorze llars amb l’objectiu 
de “professionalitzar la gestió 

d’aquests espais municipals per 
aconseguir un funcionament 
més òptim”. Per fer-ho, està pre-
vist que al setembre s’adjudiqui 
un nou contracte per gestionar 
les llars i que a partir de l’octu-
bre s’ampliïn els horaris d’ober-
tura i reobrin les llars de Bo-
naire i el Pilar. Paral·lelament, 
el consistori també reobrirà la 
del carrer Democràcia a l’estiu 
perquè amb la resta de llars ac-
tuïn com a refugi climàtic per a 
la tercera edat. 

D’altra banda, a la comissió 
municipal es va informar que a 
l’abril el consistori va atorgar 
33.830,82 euros en ajuts a fa-
mílies, la majoria dels quals es 
van destinar o bé a pagar un 
allotjament o a l’alimentació i 
cura de menors d’edat. Paral·le-
lament, la comissió també va 
donar llum verda a la convoca-
tòria de la vintena edició dels 
premis Batec, que busquen re-
conèixer projectes d’innovació 
educativa i social.

ELS BLOCS QUE ES REHABILITARAN

BLOC / BARRI PISOS

Ruiz de Alda (Mariola) 100

Grup Mariola (Mariola) 486

Gaspar de Portolà (Mariola) 367

Joan Carles (Mariola) 688

BLOC / BARRI PISOS

Grup del Pla (Centre Històric) 72

Grup La Pau (Pardinyes) 130

Grup Landelino Lavilla (Pardinyes) 124

Grup Voravia (Balàfia) 112

BLOC / BARRI PISOS

c/ Garraf i c/ de Barberà (Balàfia) 280

c/ Àger i Reus (Bordeta) 164

c/ Sant Joan de Mata (Cappont) 56

TOTAL 2.579

Postius, alcalde accidental al ser intervingut Pueyo

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde, Miquel Pueyo, delegarà avui i demà les seues 
funcions en el primer tinent d’alcalde, Toni Postius, perquè se 
sotmet a una intervenció quirúrgica oftalmològica.

Allotjament per a onze temporers a Sant Ignasi

❘ LLEIDA ❘ La parròquia de Sant Ignasi de Loiola oferirà des d’avui 
onze places d’allotjament, a les persones que vinguin a treballar 
a la campanya de la fruita, fins que la Paeria obri el pavelló de 
la Fira com a centre d’atenció l’1 de juny.

El Comú demana informació del porta a porta i multes

❘ LLEIDA ❘ El grup municipal del Comú va proposar a la comissió 
d’Urbanisme d’ahir reforçar la política de sancions als veïns 
que no compleixin la recollida porta a porta i informar més la 
ciutadania d’aquest sistema amb reunions amb les comunitats 
de veïns. La proposta va ser aprovada per la comissió.

MÉS NOTÍCIES

TURISME

Demanen sis milions 
per a 23 projectes

n  Turisme de Lleida ha pre-
sentat 23 projectes turístics 
valorats en sis milions d’euros 
a les convocatòries d’ajuts del 
ministeri d’Indústria, Comerç 
i Turisme. Així ho va informar 
ahir el president de Turisme de 
Lleida, Paco Cerdà, a la reunió 
del consell rector d’aquest ens 
local. També es va informar de 
l’estudi de mobilitat sostenible 
i la iniciativa de crear un servei 
de bicicletes elèctriques per vi-
sitar l’Horta.

CONVENI

Llum verda a connectar 
el clavegueram de Llívia

n  La comissió d’Urbanisme 
d’ahir va aprovar el conveni 
amb l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) per fer les obres per 
connectar la xarxa de clavegue-
ram de Llívia amb el de la ciutat. 
La Paeria hi aportarà 120.702 
euros i l’ACA 599.441. També 
es va aprovar expropiar part de 
tres finques de Rovira Roure per 
desdoblar l’avinguda i la cessió 
d’una finca del carrer Compa-
nyia a l’escola Cervantes.

PSC

Exigeix que Postius no 
gestioni el patrimoni

n  El  cap de l ’oposició a la 
Paeria, el socialista Fèlix Lar-
rosa, va exigir ahir el tinent 
d’alcalde d’Urbanisme, Toni 
Postius, que “renunciï a les se-
ues competències en matèria 
de patrimoni si no és capaç de 
defensar els béns històrics i pa-
trimonials de Lleida”. Si no ho 
fa, Larrosa demanarà que l’al-
calde, Miquel Pueyo, el cessi.
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La parròquia de Sant 
Ignasi tornarà a acollir 
temporers abans que
s’obri el pavelló al juny
S’oferiran 11 places amb pernoctació, 
àpats, espais de consigna i dutxes
La parròquia de Sant Ignasi 
de Loiola de Lleida obrirà 
les portes avui dijous per 
acollir persones temporeres 
que arribin a la ciutat per 
treballar en la campanya de 
recollida de la fruita.

El projecte, resultat de la col·labo-

ració entre quatre entitats, Fun-

dació Arrels Sant Ignasi, Càrites, 

Creu Roja i Fundació Jericó, a més 
de la Plataforma Fruita amb Jus-

tícia Social, oferirà a banda de la 
pernoctació, la possibilitat de tots 

els àpats, espais de consigna i du-

txes. En total hi haurà 11 places. 

Es tracta d’una resposta d’emer-
gència que finalitzarà quan es po-

sin en marxa el mecanisme de la 
Paeria, previstos a partir de l’1 de 
juny a Fira de Lleida.

És el tercer any consecutiu 
que es duu a terme aquest pro-

jecte, després de la bona rebuda 
que han tingut els dos anys an-

teriors, marcats per la pandèmia 
de la covid-19. Personal tècnic i 

voluntariat faran possible garan-

tir la cobertura dels drets bàsics 
d’aquestes persones, tot i estar 

lluny de la resposta consensuada 

i integral que reclamen les enti-

tats des de fa anys.

FOTO: F.B.A. / La nova directora del Banc dels Aliments, Teresa Farré

Teresa Farré i Calzada serà la 
nova directora del Banc dels 

Aliments de les comarques de 
Lleida. Llicenciada en Ciències 
Econòmiques per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i diplo-

mada en ciències empresarials 
per la Universitat de Lleida. Ha 
cursat un diploma en direcció i 
gestió d’organitzacions no go-

vernamentals i en Lideratge i 
Innovació Social per ESADE. Ha 
estat treballant més de 15 anys 
en el món social en l’àmbit de 
la infància a la Fundació Verge 
Blanca. Farré assumeix el càrrec 
amb el repte de consolidar ini-
ciatives com el Palet, a banda, 
de seguir la de lluita contra el 

malbaratament alimentari.

Teresa Farré, nova directora 
del Banc dels Aliments 

Els Bombers van extingir ahir 
dos petits incendis de matolls i 
vegetació. El primer, va ocórrer a 
primera hora del matí a un solar 

del cantó del Centre Penitenciari 

de Ponent. El segon, a les 17.37 

hores, es va produir al carrer Pe-

re Cavasèquia de Pardinyes.

Els Bombers extingeixen dos 
focs de vegetació i matolls

FOTO: X.N. / Foc de vegetació a l’exterior d’una botiga de Pardinyes
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Sancionen un home

per no dur lligat 

el gos i no recollir 

els seus excrements

Una patrulla de la Urbana que 
feia un control programat de 
compliment de la normativa 
de gossos per la zona del carrer 
Campament, va veure un home 
passejant el seu gos sense dur-

lo lligat, seguidament el gos va 
fer les seves necessitats fisiolò-

giques i no ho va recollir. La pa-

trulla va aturar l’home, de 33 
anys, procedint a denunciar-lo 

i aixecant- l’acta corresponent.

Denuncien dos 
nois de 19 anys 
per tinença de 
‘maria’ i haixix
La Guàrdia Urbana va denun-

ciar dos joves de 19 anys per 

tinença de substàncies estu-

pefaents. Al primer, li van lo-

calitzar cigarreta tipus porro i 
també haixix, al carrer Comerç. 
Al segon noi, el qual estava al 

carrer Obradors, li van trobar 

una bosseta de marihuana. En 
els dos casos es va procedir al 

comís de les substàncies.

Els agents de la Urbana van obrir 
diligències penals per conduir 

sense tenir el permís a tres per-
sones. El primer, un noi de 21 
anys que circulava per Cardenal 

Cisneros, no havia obtingut mai 
el permís de conduir. La segona, 
una jove de 19 anys que anava 

amb moto per Lluís Besa, tam-

poc havia obtingut el permís. A 
l’últim, de 69 anys i circulant per 
Príncep de Viana, li constava una 
pèrdua total de punts.

La Urbana enxampa 

tres conductors sense 

permís de circulació

AVUI, DIJOUS 19

19h XXVIII Cantada d’Havaneres 

de l’Aplec del Caragol de Lleida, 

amb Boira i Sons del Mediterrani.

Glorieta dels Camps Elisis.

20, 21 i 22
ESTEM D‛APLEC!

Consulteu el programa a:

www.aplec.org

Reserves restaurant Aplec
652 569 879 
Tastet 10€ / Menús: adult 25€ / infantil 11€

XXIV
SETMANA
CULTURAL

PATROCINADORS
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Los curas que aman a las mujeres, artículo
de Jorge Fauró
Decía que es el segundo cura de España en menos de un año que hace pública su decisión de
abandonar el oficio y compartir a Dios con su esposa, después de aquel anuncio formidable de
un superior suyo en la jerarquía eclesiástica, el obispo de Solsona, Xavier Novell, que renunció
a la prelatura para unirse a una psicóloga y escritora de literatura satánica, casada y con dos
hijos, hecho que causó un sensacional escándalo en todas las diócesis, como ahora lo ha
provocado el gesto de Femenia entre el obispado balear, que no ha ocultado su
«estupefacción» por el anuncio de esa oveja descarriada. 

Hay que ver el escándalo con que la cúpula eclesial recibe algunas noticias y lo rápido que
actúa en consecuencia, y la opacidad y laxitud con que reacciona en cuestiones menos
edificantes y sórdidas. Ya me entienden.

Deduzco que este tipo de casos saltan con cuentagotas a la palestra pública en la misma
medida que el afectado lo comunica o si el enamorado es persona de relevancia, por lo que es
lógico pensar que son muchos más los que no salen a la superficie. En 2019, el mayor experto
en sectas de España, habitual de la televisión, sacerdote y responsable de comunicación de la
diócesis de Zamora, Luis Santamaría, dejó también los sermones del domingo para pasar por
la vicaría, aunque por otra que no era la suya. «Me he enamorado», adujo. El más mediático de
todos, quizá por su proximidad a la Casa de Pedro, ocurrió en 2021, cuando un cura italiano
anunció en medio de una misa que colgaba los hábitos por amor. Riccardo Ceccobelli,
enamorado de una de las catequistas de la parroquia, confesó desde el púlpito que quería vivir
su historia «con honestidad».

Eligió bien la palabra. Honestidad. Se estima que hay aproximadamente 100.000 sacerdotes en
todo el mundo que han dejado la Iglesia desde la década de 1970 para casarse o formar pareja.
Solo en España, de los más de 27.000 miembros que componen la curia, alrededor de
8.000 se han casado, según datos no actualizados del Movimiento Pro Celibato Opcional
(Moceop). 

Honestidad, pero sobre todo, transparencia. Párrocos como el de Baleares o el de Solsona han
hecho lo habitual entre muchos seglares: renunciar a la doble vida. En un mundo tan críptico
como el de la Iglesia, es de agradecer que los eclesiásticos activen los mismos mecanismos
que la vida laica.

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

Participa

El celibato quedó instituido hace casi un milenio en los dos concilios de Letrán, el de 1123 y
el de 1139. A partir de ellos, quedó decretado que los clérigos no podrían casarse o relacionarse
en concubinato. Hecha la ley, o se abrazaba a Dios en exclusiva o se pasaba a la
clandestinidad.

Noticias relacionadas

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20220518/curas-aman-mujeres-celibato-articulo-jorge-fauro-13675630
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/tema/publica-una-carta-del-lector-3993


Hasta una tortuga recorre más distancia a lo largo de toda su vida que la Iglesia Católica en el
mismo tiempo. En 2014, un año después de ser elegido Francisco como Papa de Roma, 26
mujeres enamoradas de sacerdotes le escribieron para derogar el celibato. «Las rivales de
Dios», las bautizó la prensa. El pasado febrero, Francisco defendió el celibato, no sin añadir que
«es un don» que «requiere relaciones sanas», pues «sin amigos y sin oración» puede
«convertirse en un peso insoportable».

Más allá de la sorpresa, hay que recibir con admiración el arrojo y la valentía de quienes
renuncian a la misa por causa de amor. Hace ahora cinco años, cuando con 36 se estrenaba
como cura, Joan Femenia, el último sacerdote en dejarlo por amor, concedía una entrevista a
'Diario de Mallorca' que, leída hoy, parece una premonición. «¿Ha casado a alguien?», le
preguntaba el periodista. Respuesta: «Una vez. Estuvo muy bien. Fue muy divertido. Piensa que
es gente joven como nosotros y cuando llegan a la iglesia están desconcertados. El objetivo es
que acaben saliendo contentos. Que sepan lo que es una boda». Eso, que sepan.

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/07/05/joan-femenia-avila-clero-lleno-3380145.html
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JAVIER DE CASTRO

Repertori imbatible
críticademúsica

Els anys entre l’aparició d’El-
vis Presley i la consolidació 
de The Beatles com a gran 

fenomen popular marquen el 
canvi d’ordre en la indústria 
musical occidental. Això és, 
l’assalt d’uns nois de vint anys 
als primers llocs dels hit-para-
des amb la joventut conver-
tint-se en màxims consumidors 
de discos davant els seus pares 
i avis. Com a reacció a aquesta 
situació, les discogràfiques van 
intentar conservar els seus mà-
xims clients de sempre animant 
els seus artistes sèniors, can-
tants i orquestres de ball, a in-
terpretar èxits del moment amb 
certa moderació sonora. Així va 
nàixer l’easy-listening, amb mú-

sics brillants com Ray Conniff, 
Bert Kaempfert, Frank Pourcel, 
James Last, Paul Mauriat, Wer-
ner Müller o Stanley Black, que 
van aconseguir romandre d’ac-
tualitat i vendre com rosquilles 
a força d’arranjaments de mú-
sica pop del moment pensats 
per al públic adult. Escoltant la 
versió amb què Antoni Tolmos 
i Josep M. Porté van obrir el 
seu recital, aquest Every Breath 
You Take de Police, em va venir 
a la memòria Ronnie Aldrich, 
que va editar dotzenes d’àlbums 
executant passatges musicals 
amb dos pianos, en un o l’altre 
dels dos canals dels equips este-
reofònics, ja de forma individu-
al o simultàniament, de manera 

que l’oient tingués la sensació 
d’escoltar dos pianos. La idea 
senzilla, encara que brillant, 
com totes les genialitats, va re-
sultar un gran èxit comercial. 
Doncs bé, l’espectacle titulat 
Dos Pianos, com molts dels dis-
cos d’Aldrich, ens va delectar 
a força de cançons arxicone-
gudes de Beatles, Supertramp, 
Billy Joel, Vangelis, Michael 
Jackson, Leonard Cohen, Je-
an Michel Jarre, Mike Oldfield 
o Coldplay, és a dir, repertori 
imbatible i d’audició més que 
agradable. Aquest format, que 
va permetre a l’espectador gau-
dir de la depurada tècnica dels 
dos concertistes tocant alho-
ra, o quan cada un va executar 

EASY LISTENING

Intèrprets: Tolmos & Porté.
Sala: Auditori Enric Granados.
Data: 5 de maig.

★★★✩✩

parts solistes, recolzant-se en 
els ritmes l’altre, tasques en les 
quals van anar alternant-se, va 
donar justa mesura del magnífic 
nivell demostrat davant del pú-
blic assistent, que s’ho va passar 
bomba amb repertori de tanta 
qualitat i intèrprets a l’altura de 
les circumstàncies.

J.C.

La consellera de Cultura i el bisbe d’Urgell van presidir l’estrena de la renovada capella de la Pietat.

CYNTHIA SANS

Els museus, de ‘festa’ després 
de dos anys de pandèmia
Una estrena a la Seu i portes obertes en altres equipaments

POLÍTICA CULTURAL PATRIMONI

❘ LLEIDA ❘ Més d’una dotzena d’es-
pais culturals de les comarques 
de Lleida van celebrar ahir el 
Dia Internacional dels Museus 
amb portes obertes i activitats 
de difusió de les seues col·lec-
cions patrimonials. Després de 
dos anys de pandèmia, que van 
provocar tancament de sales i 
museus i també restriccions 
d’aforament, aquests equipa-
ments van celebrar la seua festa 
anual amb la mirada posada en 
la recuperació de visitants amb 
plena normalitat. Així es va ma-
nifestar la consellera de Cultu-
ra, Natàlia Garriga, que va pre-
sidir a la Seu d’Urgell la inau-
guració de la remodelació de la 
capella de la Pietat del Museu 
Diocesà d’Urgell, duta a terme 
durant l’últim any, informa C. 

Sans. La capella, que avui i de-
mà acollirà visites guiades a les 
16.00 i a les 17.00, llueix també 
una col·lecció de setze pintures 
sobre tela del segle XVI, “de les 
més antigues d’Europa sobre 
profetes i patriarques”, com va 
destacar el bisbe, Joan-Enric Vi-
ves. D’altra banda, en un acte 
molt emotiu per als veïns de la 
Vall Fosca, la locomotora dièsel 
i la vagoneta del Museu Hidro-
elèctric de Capdella van sortir 
ahir de la vitrina on s’exposen 
des del 2010 i es van tornar a 
posar en marxa, informa ACN. 
El trenet va funcionar entre el 
1951 i el 1990 per transportar 
materials per a les obres hidro-
elèctriques a la zona. L’alcalde 
de la Torre de Capdella, Josep 
Maria Dalmau –que va ser l’úl-

tim conductor d’aquesta loco-
motora–, va anunciar que estu-
diaran que pugui utilitzar-se per 
a un petit recorregut turístic. El 
Museu Tàrrega Urgell també va 
celebrar la diada cultural amb la 
presentació d’un nou número de 
la revista Urtx. Avui a les 20.00 
i 21.00 acollirà lectures drama-
titzades entorn de la crònica 
negra de la capital de l’Urgell 
i, a les 22.00, concert de cançó 
d’autor amb Ret.

ART DEL XVI A LA SEU

La consellera Garriga va dir 
que “la capella de la Pietat 
ajuda a visibilitzar la riquesa 
artística del segle XVI”

ACN

JORDI ECHEVARRIA

LAIA PEDRÓS

Museu Hidroelèctric de Capdella. Posada en marxa ahir del trenet i 
vagoneta que van funcionar fins al 1990 a les obres de l’Estany Gento.

Museu de Lleida. Jornada ahir de portes obertes a l’exposició 
permanent i a la mostra temporal Imago Urbis (a la imatge).

Museu Tàrrega Urgell. Presentació del número 36 de la revista Urtx, 
amb dossiers sobre Viladot i les pandèmies a Ponent en la història.



Mitjà: infocamp.cat

Publicat: 18/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 883 Lectores

Valor: 24€

URL: http://infocamp.cat/arxiu-seccio-patrimoni/item/52162-e...

El Museu Comarcal de la Conca adquireix la
talla d’una Mare de Déu del segle XV
El Museu Comarcal de la Conca de Barberà (MCCB) amplia el seu fons d’art amb la
incorporació, a l’espai expositiu, d’una la talla d’una Mare de Déu amb l'infant, datada entre
finals del segle XV i principis del segle XVI i que està atribuïda a l’artista conegut com el Mestre
del Tallat. La peça, presentada avui, Dia Internacional dels Museus, va ser elaborada en pedra i
representa la marededéu que sosté al nen Jesús. La corona, els cabells rinxolats de la figura de
la Mare de Déu o la forma de la cara esdevenen trets característics de l’obra d’aquest mestre
d’obres i escultor del baix gòtic català, que va comptar amb el suport i finançament de l’abat de
Poblet, Payo Coello, els senyors de Savallà i els de Solivella, explicava avui en roda de premsa
l’historiador de l’art, Damià Amorós.

L’adquisició de la peça ha arribat fruit d’una subhasta que ha comercialitzat algunes joies
provinents d’una col·lecció d’art particular emplaçada al Camp de Tarragona. El Consell
Comarcal de la Conca i l’Ajuntament de Montblanc han col·laborat, a parts iguals, en l’adquisició
de l’obra per un import de 9.700€. Les tasques de rehabilitació han estat finançades des del
consistori montblanquí.

La directora del Museu Comarcal de la Conca de Barberà, Maria Serra Orpinell, es mostrava
satisfeta per poder incrementar el fons de l’equipament museogràfic amb aquesta escultura,
mentre detallava el procés d’adquisició de la talla que ja es pot visitar i diumenge serà exhibida
en una visita guiada i oberta a la ciutadania, la qual tindrà lloc a partir de les deu del matí.

Per a l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, l’adquisició de la Mare de Déu del Mestre del Tallat
esdevé un pas més en el procés de recuperació del llegat patrimonial de Montblanc i la Conca
de Barberà. De fet, Andreu repassava la història per destacar el rol que l’entorn del Tallat ha
tingut amb la comarca de la Conca i posava l’accent en la importància que té per a la comarca la
recuperació d’aquesta obra d’art i la seva exhibició en una institució com és el Museu Comarcal.

Així mateix, la presidenta del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Carme Pallàs,
apuntava que la col·laboració de l’ens comarcal en l’adquisició de la Mare de Déu és fruit de
l’aposta que té l’administració per donar resposta a les necessitats culturals de la Conca, mentre
feia un repàs a les altres adquisicions que ha fet el Consell de béns patrimonials per al Museu.

El Mestre del Tallat

El Mestre del Tallat va ser un escultor i mestre de cases que va desenvolupar la seva activitat
artística a cavall del segle XV i el XVI, concretament entre 1475 i 1510. Si bé s’atribueixen
nombroses peces en l’àmbit territorial de la Conca de Barberà, l’Urgell i la Segarra també s’han
localitzat altres obres, arreu de la geografia catalana. A la Conca, podem trobar obres del Mestre
del Tallat a la Porta Daurada del Monestir de Poblet, així com també en altres indrets del cenobi,
al Santuari del Tallat, al Santuari dels Torrents de Vimbodí i Poblet, al Castell de Solivella o al
Castell de Savallà del Comtat.

http://infocamp.cat/arxiu-seccio-patrimoni/item/52162-el-museu-comarcal-de-la-conca-adquireix-la-talla-d-una-mare-de-deu-del-segle-xv
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Ebre

M.MILLAN 
ULLDECONA 

La imatge de la verge de la Pie-
tat, que presideix l’ermita d’Ull-
decona com a patrona del muni-
cipi i és objecte d’una romeria ca-
da cinc anys, ha estat restaurada. 
L’obra de l’escultor local Vicent 
Barrera Carapuig data de l’any 
1937 (l’anterior va ser destruïda 
a la Guerra Civil). La restauració 
de la imatge va ser encarregada 
per l’Ajuntament d’Ulldecona al 
Centre de Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya, per un im-
port aproximat de 3.000 euros, i 
l’han fet restauradores de «Kreit 
restauració i conservació».  

La imatge presentava un atac 
d’insectes xilòfags en diversos 
punts. També s’havien detectat 
esquerdes en el cos de Crist i di-
verses fissures provocades pels 
moviments de dilatació-contrac-
ció i pel moviment reiterat en les 
diverses processons, com a proble-
mes principals. Pel que fa a la ca-
pa pictòrica, hi havia pèrdues pun-
tuals coincidint amb les zones de 
juntes, esquerdes i també en zo-
nes del mantell de la Verge, per 
possibles cops i desgast degut al 
fregament, segons explica la ti-
nenta d’alcaldia i regidora de Pa-
trimoni, Cati Brusca.  

La intervenció ha consistit en 
una desinfecció amb tractament 
curatiu, una neteja de la brutícia 
superficial, i una consolidació de 
les àrees febles afectades per l’atac 

de xilòfags. Pel que fa a la policro-
mia, s’ha seguit en tot moment 
el protocol de neteges del Centre 
de Restauració de Béns Mobles. 
Després dels treballs de restau-
ració, s’ha protegit amb un vernís 
de baix pes molecular. 

L’actuació la van dur a terme les 
expertes en restauració a la ma-
teixa església de l’ermita, i ja es-
tà finalitzada.  

Segons expliquen des de l’Ajun-
tament, l’estat de la imatge s’ha-
via agreujat després de les últimes 
Festes Quinquennals, l’any 2019. 
Cada cinc anys la imatge és bai-
xada des de l’ermita al poble a 
peu en romeria, i durant una set-
mana surt en processó per tots 
els carrers del nucli urbà i els bar-
ris, per tornar posteriorment a 
l’ermita de nou en romeria. 

Restauren la imatge de la 
Mare de Déu de la Pietat

Ulldecona

Treballs de restauració de la imatge. FOTO: AJUNTAMENT D’ULLDECONA

La talla presentava un atac d’insectes xilòfags, diverses esquerdes      
i fissures, així com pèrdues puntuals de la capa pictòrica

N. SERRA 
AMPOSTA 

El projecte de creació d’un apar-
cament itinerant de bicicletes, 
dut a terme pels alumnes de 2n 
de Grau Superior de Mecatròni-
ca Indústrial de l’Institut Montsià 
d’Amposta, ha estat guardonat 
amb el 3r premi a la millor idea 

durant la final catalana de la III 
edició dels premis Impuls FP. 

La mostra reconeix les millors 
iniciatives emprenedores i inno-
vadores. En el cas de la proposta 
de l’institut, l’única guanyadora 
de la província de Tarragona, s’ha 
treballat a partir d’un repte real 
que els alumnes havien de resol-
dre aplicant coneixements adqui-

rits durant formació. La construc-
ció de l’estacionament no només 
respon a una necessitat formativa, 
sinó també a una  sostenible, ja 
que al pàrquing poden aparcar 
fins a 8 bicicletes i 8 patinets en 
l’espai d’un sol cotxe. Gerard Vi-
dal, professor impulsor del pro-
jecte assenyala que d’aquesta ma-
nera s’aporta una innovació so-
cial que convida a reflexionar 
sobre l’ús de l’espai públic i el 
model de ciutat. «Plantegem la 
bicicleta com a eina de mobilitat 
urbana, aportant així, una solu-
ció al repte global d’emergència 
climàtica». 

El projecte havia estat recone-
gut anteriorment en els premis 
Federico Mayor Zaragoza i en els 
premis ebrencs Impuls FP. L’aparcament de bicicletes, davant de l’edifici del Sindicat. FOTO: J. R.

Educació

 L’Institut Montsià 
d’Amposta, guanyador en       
la final catalana ImpulsFP

Delta. Nespresso 
fa una donació de 
més de 1.100 tones 
d’arròs als Bancs 
d’Aliments 
Nespresso ha donat a la Fede-
ració Espanyola de Bancs 
d’Aliments (FESBAL) i els seus 
54 Bancs d’Aliments associats, 
167 tones d’arròs (un 10% més 
que l’any anterior), obtingut 
gràcies al projecte Arròs Soli-
dari. Aquesta iniciativa, impul-
sada per la companyia fa onze 
anys, s’ha convertit en una re-
ferència a l’àmbit de l’econo-
mia circular ja que dóna una 
nova vida a les càpsules de 
cafè usades. «Arròs Solidari va 
néixer al 2011 com un somni de 
Nespresso per impulsar el reci-
clatge i donar una nova vida a 
les càpsules, contribuint d’una 
manera tangible a la societat i 
al medi ambient. Des d’alesho-
res, hem donat 1.167 tones 
d’arròs a FESBAL i, cosa que 
ens fa sentir més orgullosos, 
se n’han beneficiat més de 1,5 
milions de persones. Només 
reciclant, els clients de Nes-
presso fan possible que 
aquest projecte, no només se 
sostingui, sinó que creixi any 
rere any», destaca Vincent Ter-
mote, director general de Nes-
presso a Espanya. 

 
Poble Nou. 
Inaugurades les 
obres del nou 
dipòsit d’aigua  
El director de l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA), Samuel 
Reyes, i l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, acompanyats pel 
delegat del Govern a les Terres 
de l’Ebre, Albert Salvadó, entre 
d’altres autoritats, van inaugu-
rar ahir les obres que millora-
ran la garantia en el subminis-

trament d’aigua del municipi, 
concretament la dels nuclis de 
Poble Nou i els Eucaliptus. Els 
treballs han consistit en la 
construcció d’un nou dipòsit 
d’aigua, ubicat al nucli de Po-
ble Nou, amb capacitat per 
emmagatzemar 600 m3, i la re-
novació de la conducció d’ai-
gua que subministra els nuclis 
de Poble Nou i els Eucaliptus. 
La inversió total dels treballs, 
executats per Agbar segons 
l’estipulat en el contracte de 
gestió, ha estat de més de 
252.600 euros i han comptat 
amb un ajut de l’ACA de 
81.000 euros. El nou dipòsit 
multiplica per vuit la capacitat 
d’emmagatzematge d’aigua 
del municipi. 

 
Ribera d’Ebre. Tret 
de sortida a nous 
cursos de llengua 
per a nouvinguts 
Aquesta setmana, el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre 
ha donat el tret de sortida a 
una nova edició dels cursos in-
tegrals de primera acollida. Es 
tracta d’una formació perquè 
tant les persones estrangeres 
com les persones nouvingu-
des arrelades a la comarca pu-
guin adquirir autonomia, espe-
cialment pel que fa a l’ús de la 
llengua. «Desconèixer la llen-
gua genera inseguretat. I quan 
els estudiants aconsegueixen 
trencar aquest sostre de vidre, 
poden apropar-se i vincular-se 
i comunicar-se amb persones 
catalanoparlants, de manera 
molt més efectiva», ha explicat 
Vivian Cano, tècnica d’Immi-
gració del Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre. Les classes 
estan dirigides a un públic 
adult, inclouen noranta hores 
de català i s’impartiran a Flix i 
Vinebre.

EN BREU
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Gaudí no se intimidaba ante la jerarquía
eclesiástica, por Lluís Permanyer
El último día de noviembre de 1914 el obispo de Barcelona Enrique Reig celebró una misa
comunión general en la Sagrada Família. Cerca de dos mil fieles recibieron la Eucaristía de
manos del prelado. La cripta resultó a todas luces insuficiente para acoger a todos los allí
congregados.

La ceremonia, que había principiado a las 8 de la mañana, no se dio por concluida hasta las
10,15 h. Gaudí dio entonces comienzo a la visita de obras, acompañado por el obispo Enrique
Reig y el president de la Mancomunitat Enric Prat de la Riba; también se sumaron los miembros
de la Junta de Obras. El recorrido duró poco más de una hora y el genio es taba encantado de
tener por oyente a una alta jerarquía eclesiástica, pues había de teorizar sobre la nueva liturgia.

Dominaba a fondo la nueva liturgia, que había de influir en sus obras
religiosas

El reusense Joan B. Grau, al ser nombrado obispo de Astorga, había encargado en 1899 a su
amigo y admirado Gaudí que proyectara el nuevo palacio episcopal, a renglón seguido del
incendio que había destruido por completo el histórico. En su trato con él, Gaudí aprendió muy a
fondo una liturgia que se dio en llamar moderna. A Gaudí le interesaba mucho aquella nueva
visión que iba a incorporar en sus obras religiosas, sobre todo en la Sagrada Família, no solo
por un simbolismo aplicable a la arquitectura sino también por la organización del espacio
interior, incluidos el mobiliario, la luz y los colores, la ornamentación, los objetos y demás.

Mantuvo una relación estrecha con el obispo de Vic Josep Torras i Bages, por quien sentía una
gran estima. Fue el primer consejero del recién creado Cercle Artístic de Sant Lluc, frecuentado
por Gaudí. En sus encuentros, el tema de la liturgia solía centrar el diálogo.

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220519/8277266/gaudi-intimidabaante-jerarquia-eclesiastica.html


Gaudí (derecha), con el president Prat de la Riba y el obispo Reig

FREDERIC BALLELL / IMAGEN CEDIDA POR EL ARXIU FOTOGRÀFIC DE
BARCELONA

Contaba el arquitecto Cèsar Martinell, que ha relatado con detalle sus frecuentes visitas
colectivas a la Sagrada Família, que Gaudí sabía exhibir su conocimiento profundo de la nueva
liturgia. Si alguno de los presentes, ni que portara sotana, le contradecía, era recio en plantarle
cara. En 1910 ante nada menos que cinco obispos reunidos para admirar la cripta de la colonia
Güell, dominó con autoridad semejante reto. En Astorga, Mallorca o Manresa, se enfrentó a los
canónigos, y mandó al padre Ossó de las teresianas a… decir misa. De ahí que confesara: “He
dominado todos mis vicios menos el mal genio”.
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Grenoble, entre el 'burkini' y el 'topless'
Es muy difícil conciliar la filosofía laicista, tan arraigada en Francia, con la presencia en el país
de una comunidad musulmana numerosa y en expansión. Desde hace años hay puntos de
fricción con la indu mentaria femenina, desde el uso del velo en la escuela o por las funcionarias
del Estado a la autorización del burkini para el baño. Esta última prenda, que permite a las
mujeres musulmanas rigoristas darse un chapuzón y nadar sin atentar contra las normas de su
religión, ha vuelto a desatar un intenso debate nacional a raíz de la decisión del Ayuntamiento
de Grenoble, gobernado por los ecologistas, de autorizarlo, a partir del primero de junio, en las
instalaciones municipales.

La votación en el consejo municipal de la ciudad al pie de los Alpes fue ajustada, prueba del
nivel de controversia. Hubo 29 votos a favor del cambio del reglamento, 27 en contra y 3
abstenciones. Lo más chocante es que la resolución incluía dos autorizaciones simultáneas que
pueden parecer contradictorias. Al tiempo que se declaraba legal el burkini , para contentar a los
guardianes de la moral islámica, se permitía bañarse en topless. Las piscinas de Grenoble, por
tanto, quieren ser un escaparate de los contrastes del multiculturalismo, de unas costumbres
dispares vividas por sus protagonistas en un espacio muy reducido. La experiencia tiene sus
riesgos.

Los defensores de la laicidad, incluido el Gobierno, creen que el ‘burkini’
es una concesión excesiva al islam radical

Para el alcalde de Grenoble, Éric Piolle, frustrado aspirante al Elíseo en las primarias de los
verdes, permitir el burkini es un “progreso social” y una muestra de respeto hacia los
musulmanes que viven en Francia. Él y quienes defienden la medida sostienen que era una
injusticia privar a las mujeres mahometanas de la natación o simplemente de aliviar el calor en
las piscinas. Se esgrimen argumentos de salud, como la lucha contra la obesidad, o la
necesidad cada vez mayor, debido al cambio climático, de amortiguar los frecuentes periodos
caniculares. Ayer, por cierto, se vivía uno de ellos. En Grenoble, el termómetro a media tarde
marcaba 30 grados centígrados, algo insólito en el mes de mayo.

A favor del burkini votaron, además de los ecologistas, sus aliados de izquierda, entre ellos los
comunistas (PCF) y La Francia Insumisa (LFI), el partido de Jean-Luc Mélenchon. No obstante,
hubo disensiones en parte de los verdes. En la oposición se registró un rechazo total y se
anunció un recurso legal contra la medida. La concejal Émilie Chalas, del partido de Macron (La
República en Marcha, ahora rebautizado como Renacimiento), lanzó un violento alegato contra
el permiso al burkini y parafraseó una célebre cita sobre el velo del presidente egipcio. “Si tanto
os gusta el burkini , os lo ponéis”.

El propio ministro del Interior, Gérald Darmanin, tuvo una reacción virulenta. Según el ministro,
el alcalde Piolle “juega a la inaceptable provocación comunitaria, contraria a nuestros valores”.
Darmanin dio instrucciones al prefecto del departamento de Isère para que anule la autorización
en nombre de la laicidad. También el presidente de la región Auvernia-Ródano-Alpes, el muy
conservador Laurent Wauquiez, amenazó con retirar las subvenciones a Grenoble.

El último rifirrafe sobre el burkini se trasladará a la campaña de las legislativas del 12 y 19 de
junio. Se trata de una polémica ideal para ser instrumentalizada por la extrema derecha, que

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220519/8277065/polemica-francia-autorizacion-banador-islamico-grenoble.html


concurrirá dividida entre el partido de Marine Le Pen, el Reagrupamiento Nacional (RN) y la
formación de Éric Zemmour, Reconquista. Ya en las pasadas presidenciales provocó mucho
ruido la propuesta de Le Pen de prohibir el velo en los espacios públicos. Zemmour querría
incluso impedir que las familias musulmanas, al registrar a sus hijos recién nacidos, escogieran
nombres árabes. Sería forzarles a la asimilación.

Asuntos como el burkini ponen de manifiesto la tensión siempre latente que hay en Francia por
el fenómeno del llamado comunitarismo, el intento de una comunidad, en este caso la
musulmana, de vivir con normas propias, como una sociedad separada de la francesa. La
derecha acusa a una parte de la izquierda, en especial a Mélenchon, de practicar el
islamoizquierdismo, de ser excesiva mente tolerantes con el islam radical, por motivos
electoralistas, y de poner así en peligro la cohesión nacional francesa y de fomentar, de modo
indirecto, conductas extremas que pueden derivar en yihadismo.
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Grenoble, entre el 'burkini' y el 'topless'
Es muy difícil conciliar la filosofía laicista, tan arraigada en Francia, con la presencia en el país
de una comunidad musulmana numerosa y en expansión. Desde hace años hay puntos de
fricción con la indu mentaria femenina, desde el uso del velo en la escuela o por las funcionarias
del Estado a la autorización del burkini para el baño. Esta última prenda, que permite a las
mujeres musulmanas rigoristas darse un chapuzón y nadar sin atentar contra las normas de su
religión, ha vuelto a desatar un intenso debate nacional a raíz de la decisión del Ayuntamiento
de Grenoble, gobernado por los ecologistas, de autorizarlo, a partir del primero de junio, en las
instalaciones municipales.

La votación en el consejo municipal de la ciudad al pie de los Alpes fue ajustada, prueba del
nivel de controversia. Hubo 29 votos a favor del cambio del reglamento, 27 en contra y 3
abstenciones. Lo más chocante es que la resolución incluía dos autorizaciones simultáneas que
pueden parecer contradictorias. Al tiempo que se declaraba legal el burkini , para contentar a los
guardianes de la moral islámica, se permitía bañarse en topless. Las piscinas de Grenoble, por
tanto, quieren ser un escaparate de los contrastes del multiculturalismo, de unas costumbres
dispares vividas por sus protagonistas en un espacio muy reducido. La experiencia tiene sus
riesgos.

Los defensores de la laicidad, incluido el Gobierno, creen que el ‘burkini’
es una concesión excesiva al islam radical

Para el alcalde de Grenoble, Éric Piolle, frustrado aspirante al Elíseo en las primarias de los
verdes, permitir el burkini es un “progreso social” y una muestra de respeto hacia los
musulmanes que viven en Francia. Él y quienes defienden la medida sostienen que era una
injusticia privar a las mujeres mahometanas de la natación o simplemente de aliviar el calor en
las piscinas. Se esgrimen argumentos de salud, como la lucha contra la obesidad, o la
necesidad cada vez mayor, debido al cambio climático, de amortiguar los frecuentes periodos
caniculares. Ayer, por cierto, se vivía uno de ellos. En Grenoble, el termómetro a media tarde
marcaba 30 grados centígrados, algo insólito en el mes de mayo.

A favor del burkini votaron, además de los ecologistas, sus aliados de izquierda, entre ellos los
comunistas (PCF) y La Francia Insumisa (LFI), el partido de Jean-Luc Mélenchon. No obstante,
hubo disensiones en parte de los verdes. En la oposición se registró un rechazo total y se
anunció un recurso legal contra la medida. La concejal Émilie Chalas, del partido de Macron (La
República en Marcha, ahora rebautizado como Renacimiento), lanzó un violento alegato contra
el permiso al burkini y parafraseó una célebre cita sobre el velo del presidente egipcio. “Si tanto
os gusta el burkini , os lo ponéis”.

El propio ministro del Interior, Gérald Darmanin, tuvo una reacción virulenta. Según el ministro,
el alcalde Piolle “juega a la inaceptable provocación comunitaria, contraria a nuestros valores”.
Darmanin dio instrucciones al prefecto del departamento de Isère para que anule la autorización
en nombre de la laicidad. También el presidente de la región Auvernia-Ródano-Alpes, el muy
conservador Laurent Wauquiez, amenazó con retirar las subvenciones a Grenoble.

El último rifirrafe sobre el burkini se trasladará a la campaña de las legislativas del 12 y 19 de
junio. Se trata de una polémica ideal para ser instrumentalizada por la extrema derecha, que
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concurrirá dividida entre el partido de Marine Le Pen, el Reagrupamiento Nacional (RN) y la
formación de Éric Zemmour, Reconquista. Ya en las pasadas presidenciales provocó mucho
ruido la propuesta de Le Pen de prohibir el velo en los espacios públicos. Zemmour querría
incluso impedir que las familias musulmanas, al registrar a sus hijos recién nacidos, escogieran
nombres árabes. Sería forzarles a la asimilación.

Asuntos como el burkini ponen de manifiesto la tensión siempre latente que hay en Francia por
el fenómeno del llamado comunitarismo, el intento de una comunidad, en este caso la
musulmana, de vivir con normas propias, como una sociedad separada de la francesa. La
derecha acusa a una parte de la izquierda, en especial a Mélenchon, de practicar el
islamoizquierdismo, de ser excesiva mente tolerantes con el islam radical, por motivos
electoralistas, y de poner así en peligro la cohesión nacional francesa y de fomentar, de modo
indirecto, conductas extremas que pueden derivar en yihadismo.
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Igualada se suma a la celebració de l'any
ignasià amb una agenda pròpia d'actes -
Regió7
L’Ajuntament d’Igualada celebrarà els propers mesos ‘500 anys. Sant Ignasi, el seu pas per
Igualada’ amb una sèrie d’activitats que inclouen concerts i xerrades i la inauguració de l’alberg i
centre de visitants Cal Maco. Les activitats, organitzades sota la marca IgUALAda Turisme,
formen part dels actes d’Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022. El primer dels actes serà
el concert de cant coral del 28 de maig a les 21h al voltant del camí del pelegrinatge ‘Ultreia et
soseia’ a la basílica de Santa Maria. Estarà format per dues obres, la primera serà ‘Santiago’,
que busca transmetre l’experiència del pelegrí caminant cap a un destí camí; i la segona serà
‘Escala a la glòria’, que ha compost el jove igualadí Pol Recasens i que és una mena de
reelaboració del Llibre vermell de Montserrat, recull de cançons i danses que feien els pelegrins
quan anaven a veure la Verge de Montserrat. El concert comptarà amb una taquilla inversa i qui
hi vulgui assistir caldrà que reservi plaça a TiquetsIgualada.cat.

El següent concert serà el 6 de juny a les 17.30 h al claustre de l’Escola Pia, en què Espurnes
barroques intepretaran ’Madre, non mi far monaca’ (‘Mare no em feu monja’) de l’Ensemble
All’aura, que parla de la feminitat i de la vocació monàstica a l’Edat Mitjana. Caldrà adquirir
l’entrada al web de TiquetsIgualada.

El 17 de juny a les 20h a la Plaça de l’Ajuntament es farà la presentació oficial de la recreació
del vestit de Sant Ignasi, amb entrada gratuïta. Hi intervindran la directora de l’Arxiu Comarcal de
l’Anoia Marta Vives, la directora del Museu Tèxtil de Terrassa Sílvia Saladrigas i conduit per
Jordi Rodó, on s’explicarà com s’ha fet aquesta recreació, per què s’ha fet d’aquesta manera i on
estarà exposat el vestit.

Un mes després, el 21 de juliol a les 19 h, el claustre de l’Escola Pia acollirà la Xerrada sobre el
Camí Ignasià, també amb entrada gratuïta. La subdirectora general de Desenvolupament Turístic
de la Generalitat de Catalunya Carme Rubió en parlarà des d’una vessant turística, lúdica i
experiencial mentre que el director del Camí Ignasià José Luis Iriberri en parlarà des d’una
vessant més espiritual.

Cal Maco, alberg i centre de visitants

Del 23 al 25 de setembre tindrà lloc la inauguració de l’Alberg i centre de visitants Cal Maco,
ubicat en aquest edifici modernista de la plaça de la Creu, reformat amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Comptarà
amb 45 llits distribuïts en 8 habitacions pensades per a grups i famílies, una zona comuna amb
una sala amb zona de lectura, una zona de treball, menjador, cuina per a pelegrins i banys
públics, jardí i una terrassa superior accessible al públic des d’on es podran gaudir de les vistes.
També, a la planta baixa s’hi podrà trobar la oficina de turisme local i comarcal i el Centre
d’interpretació de Cal Maco. En aquest espai hi podrem trobar l’atenció al públic per als visitants,
així com un espai dedicat a la Igualada del 1500 i al pas d’Ignasi de Loiola per la ciutat. Entre
altres elements, s’hi ubicarà la recreació del vestit que Sant Ignasi va adquirir ara fa 500 anys a
la ciutat, així com una maqueta de la Igualada de l’època.
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El 23 de setembre es farà la inauguració institucional de l’alberg i centre de visitants a les
10.30h, i els tres dies hi haurà visites teatralitzades a l’espai i visites guiades a l’Igualada del
1500, la Igualada ignasiana. El 24 també es farà la ruta del Camí de Sant Ignasi Verdú-Tàrrega-
Igualada en e-bike, amb inscripcions a TiquetsIgualada.cat, i en paral•lel, des de davant de
l’alberg, es farà la sortida de la 2a edició de la Ignasiana BTT cap a Manresa. I el 25 de
setembre el tret de sortida de l’Alzehimer Race també serà des de Cal Maco, amb inscripcions a
TiquetsIgualada.cat.
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