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La Fundació Bofill reclama més control i
més responsabilitat a les escoles
concertades
"Catalunya arriba tard, però té marge de millora", apunta Clara Fontdevila, una de les autores de
l'informe La concertada a debat, presentat aquest dijous. Segons l'estudi, les escoles públiques
matriculen el doble d'alumnes estrangers que les concertades, el 60% més d'alumnes amb
necessitats educatives de suport i quatre cops més d'alumnat de nivell socioeconòmic baix. A la
pública també hi van el 84% d'alumnes amb beca menjador, tot i que escolaritza el 66% del total
d'alumnes: l'estudi constata que caldria escolaritzar uns 17.000 alumnes amb beca menjador a
la concertada per tenir una distribució equilibrada entre els dos models.

Però segons la Bofill, el debat no ha de ser "concertada sí o no", perquè es dona per fet que "és
el sistema que tindrem en els pròxims 10 o 20 anys". El debat, diuen, s'ha de centrar en com es
gestiona aquest model, que ara és "anòmal i disfuncional": "S'actua com si no existissin els
copagaments, hi ha una dinàmica de competitivitat entre famílies i entre centres i hi ha una
selecció encoberta de l'alumnat". Un "campi qui pugui", ha resumit Palacín. I malgrat que han
reconegut que dins del sector de la concertada hi ha moltes diferències, amb centres inclusius
que fan grans esforços econòmics per atendre la diversitat i "d'altres d'elitistes que es neguen a
corresponsabilitzar-se", en general el sector "resulta beneficiat" per la normativa actual, perquè
permet cobrar quotes sense el control de l'administració i permet escollir de manera encoberta
els alumnes que escolaritza, diu l'informe. "El concert no és una subvenció, és un contracte entre
un centre i l’administració per prestar un servei públic. Els actors han de respondre a aquest
contracte", recorda Adrián Zancajo, un altre dels autors de l'estudi.

A la Bofill valoren que el departament d'Educació hagi aprovat el decret d'admissió com un
"primer pas" per repartir de manera més equilibrada els alumnes desfavorits, però avisen que la
nova normativa es desplega amb lentitud i de manera "erràtica". Per això demanen anar més
enllà i plantegen més mesures: la més important, un nou decret de concerts que condicioni la
subvenció a la corresponsabilitat de les escoles concertades a la lluita contra la segregació,
l'eliminació de quotes i les necessitats d'escolarització de la zona. Però també proposen més
canvis de titularitat de la xarxa pública a la concertada i, fins i tot, de la concertada a la privada,
així com crear una plataforma única i centralitzada per gestionar les quotes i una auditoria per
controlar els ingressos i despeses.

Cobrament de quotes

En relació amb les quotes, l'informe conclou que el sistema és "inaudit" i que les xifres que es
cobren a les famílies, d'entre 500 i 930 euros al mes, "no es corresponen" amb l'infrafinançament
del sector. De fet, per a Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya (FECC), que aglutina el 70% de centres concertats, el problema principal d'aquest
estudi és que obvia precisament un dels aspectes que generen més desigualtat al sector
educatiu: "El que segrega és que una família hagi de pagar, i això no es pot resoldre fins que no
es resolgui la manca de finançament", diu Ruiz. Fa anys que les patronals de l'escola
concertada denuncien que el Govern els paga uns 2.750 euros per alumne cada any, quan en
realitat la plaça escolar en costa 4.660 fins a sisè de primària i 5.211 a secundària, segons va dir

https://www.ara.cat/societat/educacio/fundacio-bofill-reclama-mes-control-mes-responsabilitat-escoles-concertades_1_4376675.html
https://www.ara.cat/societat/falten-milions-garantir-financament-educatius_1_1110626.html


el Síndic de Greuges.

Segons Ruiz, el problema no és "del model de finançament" (el concert educatiu), sinó
"l'aplicació d'aquest model". "El principal factor de segregació és l'infrafinançament de l'escola
concertada, que l'administració no pagui a les escoles el que ens toca. Un model de concert ben
finançat no generaria desigualtats", assegura. Ruiz, a més, nega les dades sobre les quotes que
recull l'informe: assegura que el 70% d'escoles concertades cobren menys de 300 euros
(comptant només l'escolarització), que cap dels centres que pertanyen a la seva associació
cobra 500 euros al més i que, de mitjana, es cobren uns 100 euros mensuals.
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El joc

Catalunya té una llei edu-
cativa, del 2009, que apos-
ta per una equivalència
més gran de la xarxa públi-
ca i la concertada. I un de-
cret que regula els con-
certs educatius, del 1993,
que manté un sistema se-
gregador, en què l’escola-
rització de l’alumnat vul-
nerable recau sobretot en
l’escola pública. Així ho as-
segura la fundació Jaume
Bofill en l’informe La con-
certada a debat, en què es
conclou que el pes de la
concertada a Catalunya,
un 31,5% al total del siste-
ma i un 54,4% a la ciutat de
Barcelona, suposa “una
anomalia”. L’estudi alerta
també del cobrament de
quotes abusives, de fins a
930 euros i amb poc con-
trol administratiu, i alerta
que el sistema entén el
concert més com una sub-
venció que com un contra-
cte subjecte a deures.

La secretària general de
la fundació Escola Cristia-
na, Meritxell Ruiz, asse-
nyala que les quotes les
aprova l’administració i
que la gran majoria oscil-
len entre els 30 i els 200 eu-
ros. Rebutja l’informe i diu
que obvia l’infrafinança-
ment com a principal mo-
tiu de la segregació, i afir-
ma que les escoles tenen
compromís social. ■

La Bofill apressa a revisar la
regulació de la concertada

Rosa M. Bravo
BARCELONA

a Un informe de la fundació alerta que la doble xarxa fa créixer les desigualtats
a La patronal recorda que l’infrafinançament actual és la base de la segregació

Un total de 112 centres de for-
mació d’adults, amb el suport
unitari dels sindicats, van lliu-
rar ahir una manifest al De-
partament d’Educació contra
la discriminació que, segons
afirmen, pateix el seu alum-
nat en la preinscripció als ci-
cles formatius de grau mitjà.

L’escola concertada Vedruna, al Raval, escolaritza alumnes de 28 nacionalitats ■ J. RAMOS

El canvi de procediment prio-
ritza la continuïtat dels estu-
diants que acaben quart
d’ESO en un institut. Els cen-
tres lamenten que el departa-
ment deixi de considerar en
igualtat de condicions els es-
tudiants que obtenen l’ESO a
les escoles d’adults.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Traves als adults per estudiar FP

El DOGC va aprovar ahir el
calendari escolar del curs
vinent, que avança l’inici
una setmana, i les condi-
cions en què s’hauran d’im-
partir les extraescolars du-
rant el setembre, en què es
farà classe només al matí.
Els centres hauran d’oferir
les activitats fins a cobrir
l’horari habitual i seran
gratuïtes per als infants,
perquè estaran finançades
pel departament. La con-
tractació la faran els ser-
veis territorials d’Educa-
ció. El departament plan-
teja que es contractin prio-
ritàriament les empreses
que cobreixen l’espai del
migdia per donar coherèn-
cia pedagògica a l’activitat
de la tarda, perquè els mo-
nitors coneixen els projec-
tes educatius i els alumnes.

Haurà d’haver-hi dos mo-
nitors com a mínim a cada
escola i una ràtio d’un per a
cada 16 alumnes –quatre
als centres d’educació es-
pecial.

L’educació infantil, pri-
mària i especial agrupa
prop de 800.000 alumnes,
però no sembla que les em-
preses hagin de tenir gaire
problemes per garantir el
monitoratge. A Fundesplai
i a la fundació Pere Tarrés
coincideixen que l’incre-
ment no serà de monitors,
sinó de jornada, que
aquests allargaran una ho-
ra més per cobrir les tardes
del setembre. “Això ens si-
tua en un escenari molt si-
milar al que tenim, perquè
un monitor per 16 alum-
nes és la ràtio habitual del
servei del menjador. Potser
sí que caldrà reforçar la
d’educació especial”, asse-
nyala el director operatiu
de Fundesplai, Froilán Sal-
gado. La borsa de treball de
la fundació és suficient,
afirma, per cobrir casos de
personal que no pugui
allargar l’horari. ■

R.M.B.
BARCELONA

a Educació decreta
les condicions en què
s’hauran de prestar
les extraescolars

Dos monitors a
cada escola al
setembre



Mitjà: El País

Publicat: 20/05/2022

Edició: Catalunya

Secció: SOCIEDAD

Audiència: 99.000 Lectores

Difusió: 11.822 Ejemplares

Valor: 6.701€

22 ELPAÍS Viernes 20 de mayo de 2022

SOCIEDAD

La Fiscalía de la Comunidad de
Madrid presentó ayer una
querella contra el sacerdote M.
C. Z. por haber abusado de dos
menores de edad. De uno de
ellos en 2011, y del otro entre
2016 y 2019. Cuando sucedieron
los hechos, el cura estaba desti-
nado en la parroquia de Torre-
jón de Ardoz, perteneciente al
obispado de Alcalá de Henares.
Las diligencias presentadas por
la Fiscalía se abrieron después
de que Juan Antonio Reig Pla,
obispo de la diócesis complu-
tense, comunicase a las autori-
dades que había recibido dos
denuncias contra el acusado. El

episcopado apartó al sacerdote
cuando recibió las denuncias y
abrió una investigación canóni-
ca. Poco después, aunque no
precisa una fecha concreta,
trasladó el caso a las autorida-
des. En la actualidad, el acusa-
do está residiendo en un domi-
cilio particular, según informó
un portavoz de la diócesis a EL
PAÍS.

El pasado febrero, la Fisca-
lía General del Estado solicitó
a los 17 fiscales superiores de
toda España que le remitiesen
todas las denuncias y querellas
en tramitación sobre agresio-
nes y abusos sexuales a meno-

res en cualquier institución
religiosa. El caso de la parro-
quia de Torrejón de Ardoz es
uno de los ocho que comunicó
Madrid.

“El sacerdote investigado
realizó tocamientos a dos me-
nores cuando ambos eran
monaguillos en la parroquia”,
cita la Fiscalía madrileña en
una nota de prensa publicada
ayer. En el caso de 2011, el
menor tenía 12 años y los abu-
sos se prolongaron hasta que
este dejó de ayudar en misa,
pasó a formar parte del coro
de la iglesia y dejó de pasar
tiempo a solas con el acusado.
Sobre el otro caso, la posible
víctima sigue siendo menor de
edad y los episodios son simila-
res al primero: “Tocamientos
por encima de la ropa”, afir-
man fuentes de la Fiscalía.

El Defensor del Pueblo ya tiene
definidas las líneas maestras de
su hoja de ruta sobre la investiga-
ción de la pederastia en la Iglesia
dos meses después de ser enco-
mendada por el Congreso de los
Diputados, según han adelantado
aELPAÍS fuentes cercanas al pro-
ceso. Ya tienen acordado el alqui-
ler de un piso donde, a partir de
mediados de junio, se abrirá una
oficina en Madrid dedicada a la
escucha de las víctimas. Se ha ele-
gido un inmueble fuera de la sede
oficial de la institución para ga-
rantizar la privacidad y la tranqui-
lidad del proceso. El Defensor
abrirá varias vías para que las víc-
timas y las personas que aporten
información puedan ponerse en
contacto con los investigadores.
La principal será un buzón elec-
trónico, accesible desde la página
web del Defensor del Pueblo.

El trabajo se dividirá en dos
equipos. Uno será una unidad in-
tegrada por 10 personas asalaria-
das a tiempo completo para aten-
der a las víctimas. Todas ellas ten-
drán experiencia en este tipo de
entrevistas. El otro será una comi-
sión asesora, formada por entre
15 y 20 expertos de diversos ámbi-
tos: psicólogos, victimólogos, his-
toriadores, juristas, expertos en
derecho canónico, informáticos...
Se encargaráde recopilar los testi-
monios recogidos, valorarlos y
analizarlos, con el objetivo de ela-
borar un informe que refleje la
dimensión real del problema de
los abusos en la Iglesia y su encu-
brimiento. Ambos grupos de tra-
bajo,matizan lasmismas fuentes,
serán flexibles y el número de los

integrantes podrá variar confor-
me avancen los trabajos, incorpo-
rando perfiles que eventualmen-
te vayan necesitándose.

La Fiscalía General de Estado
envió el martes un informe al De-
fensor del Pueblo en el que anali-
zaba el problema de la pederastia
en la Iglesia y consideraba que su
presencia en la comisión es “esen-
cial”, ya que aportaría los crite-
rios jurídicos oportunos para bus-
car una respuesta eficaz. Por lo
que es posible que uno de los inte-
grantes de la comisión asesora
sea un representante de la Fisca-
lía. “El ministerio fiscal formaría
parte de esa comisión no en cali-
dad de acusador público ni para
determinar hechos concretos, si-

no para proteger a la víctima y
promover los mecanismos nece-
sarios para que reciba la asisten-
cia necesaria”, explica en el escri-
to el ministerio público.

Los trabajos no tienen una fe-
cha concreta de finalización, aun-
que el Defensor del Pueblo puede
comparecer en la comisiónmixta
de Congreso y Senado para ir in-
formando sobre sus avances. En
principio, también prevé presen-
tar un informe en 2023, antes de
que acabe la legislatura, para re-
sumir lo investigadohasta esemo-
mento, aunque el trabajo prose-
guirá hasta que sea necesario. El
cargo del Defensor del Pueblo no
culmina con la legislatura, sino
que fue elegido el pasado noviem-

bre por un periodo de cinco años.
Contar con cierta amplitud de

tiempo es fundamental, indican
lamayoría de los expertos consul-
tados por este diario, para que
una investigación de estas carac-
terísticas sea adecuada, especial-
mente si tiene como uno de sus
objetivos entrevistar a todas las
víctimas que lo deseen. “Si se va a
escuchar a víctimas y se van a in-
vestigar los archivos de la Iglesia,
no es un trabajo que se pueda ha-
cer en un año. En otros países,
como en Francia, han tardado
unos tres”, explicó en EL PAÍS el
catedrático de Derecho Penal de
la Universitat Oberta de Catalun-
ya Josep Tamarit, especialista en
abusos. Los trabajos se costearán
con financiación del remanente
del Congreso de los Diputados.

Informe final
El informe final del defensor será
remitido al Congreso. Sus objeti-
vos son determinar los hechos, es-
tablecer formas de reparación,
que pueden explorar las posibili-
dades de la responsabilidad civil,
y sugerir propuestas de actuación
y recomendaciones de cambios le-
gales paramejorar la atención de
las instituciones. Gabilondo advir-
tió en marzo: “No se trata de for-
mar un tribunal, ni de hacer un
juicio, ni por tanto hace falta que
haya abogados defensores, basta
que haya personas que vayan a la
búsqueda de los hechos y de los
derechos”.

Uno de los temas clave de la
investigación será la relación en-
tre el Defensor del Pueblo y la
Iglesia. Gabilondo afirmó hace
dos meses que esperaba contar
con representantes de la Iglesia
en su equipo. “Creo que es mejor
que estén para poder colaborar
en aclarar [lo sucedido]”, dijo. La
Iglesia se ha negado a ello, aun-
que ha asegurado que colaborará
con la comisión oficial. Este pun-
to es importante, ya que la Iglesia
nunca ha hecho públicos los ca-
sos que conoce, ni las indemniza-
ciones que ha pagado en los pro-
cesos canónicos y civiles, en estos
últimos como responsable subsi-
diaria, datos esenciales para co-
nocer la dimensión del proble-
ma. No obstante, la mayoría de
los casos no se conocen porque
muchas víctimas nunca lo han
contado.

Hasta ahora han salido a la
luz al menos 637 casos (cada uno
corresponde a un acusado) y
1.307 víctimas de pederastia cleri-
cal, según la contabilidad que lle-
va este diario a falta de datos ofi-
ciales. En marzo, la Iglesia hizo
pública por primera vez una cifra
de denuncias recibidas a través
de sus oficinas para la atención
de víctimas, puestas en marcha
hace dos años por orden del papa
Francisco: 506, sin precisar el nú-
mero de afectados, abusadores,
ni fecha ni lugar de los hechos.
Estos datos están lejos de la reali-
dad del problema, según denun-
cian los expertos. En un país co-
mo Francia (67 millones de habi-
tantes, 20millonesmás queEspa-
ña), el informe de la comisión es-
timaque almenos 216.000meno-
res fueron agredidos por religio-
sos desde 1950.

La Fiscalía se querella
contra un cura de Madrid

El Defensor abrirá un buzón y una
oficina para las víctimas de abusos
El plan prevé un equipo para escuchar a los denunciantes y una comisión de asesores

Si conoce algún caso que no ha sido de-
nunciado o no figura en esta información,
puede hacérnoslo llegar a través del co-
rreo electrónico abusos@elpais.es.

J. NÚÑEZ / Í. DOMÍNGUEZ, Madrid

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, en el Senado en abril. / CHEMA MOYA (EFE)

ABUSOS EN LA IGLESIA CATÓLICA

El grupo contará
con psicólogos,
historiadores y
juristas, entre otros

Los trabajos no
tienen una fecha
concreta de
finalización
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El Govern i l'Ajuntament es personen com a acusació pel suïcidi d'una
alumna a Barcelona

Edifici de la Conselleria dEducació de la Generalitat de Catalunya a Barcelona.- @ep

La Conselleria d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona s'han personat com a acusació popular a la causa pel suïcidi d'una alumna del
col·legi Manyanet Sant Andreu de la ciutat fa un any.

Fonts municipals han explicat a Europa Press que dimarts el consistori va rebre l'acceptació del jutge perquè siguin acusació a la causa.

A més, fonts del TSJC i de la Conselleria han afegit que també estan acceptades a la causa i representaran l'acusació popular.

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/3759471/govern-i-lajuntament-personen-com-acusacio-pel-sucidi-duna-alumna-barcelona
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Quin grau de confiança us inspira
el president del Govern central,
Pedro Sánchez?

Quin grau de confiança us inspira
el líder del principal partit
de l’oposició?

Altres: 5,9%

LA VANGUARDIAFONT: CIS

ESTIMACIÓ DE VOT En percentatge sobre el vot vàlid

Eleccions generals del 10-N del 2019

*Unides Podem (En Comú Podem,
En Comú-Unides Podem)

PSOE
30,3

20,8

15,1

Vox
16,6

12,9

Unides
Podem*
9,6

Baròmetre del CIS de maig del 2022

Qui preferiríeu com a president
del Govern central?

Evolució de l’economia
l’últim any

28,0
PP
28,7

Valoració global (de l’1 al 10)

19,5%P. Sánchez 4,28

4,86

5,05

2,91

3,58

16,6%A. Núñez Feijóo

I. Arrimadas -

10,5%Y. Díaz

4,7%S. Abascal

6,8
Cs
1,8

ERC
2,5 3,6

Més País/
Compromís
2,1

2,4
Junts
1,2 2,2

PNB
1,3 1,6

Molta
o bastanta
27,8%

Molta
o bastanta
33,1%

Poca
o gens
69,9%

Poca
o gens
61%

NS/NC
2,3%

NS/NC
5,9%

Tots els països europeus,
Espanya inclosa, han d’acollir
els refugiats d’Ucraïna

Quin és el vostre nivell de preocupació
per la invasió de Rússia a Ucraïna?

Si Rússia no es retira d’Ucraïna,
l’OTAN hauria d’intervenir

94,6% Molt o bastant preocupat 75,7% 43,9%

96,7% 86,4% 51,9%CIS DE MARÇ CIS DE MARÇ CIS DE MARÇ

Bé/
molt bé

M
2021

J J S O N G
2022

F M A MD

Malament/
molt malament

Regular

85%

7,2%

67,1%

6,7%

25,1%

6,1%

acusats per presumptes irregula-
ritats financeres, segons la decla-
ració de Cecilia Marogna, supo-
sada experta en geopolítica pro-
tegida per Becciu que també és
processadapermalversació.
Els advocats de Marogna van

lliurar al Tribunal del Vaticà una
declaració de 22 pàgines en què
s’explicaven les seves suposades
tasquesdeposarencontacteBec-

ciu–queelPapavacastigar sense
les prerrogatives de purpurat–
amb serveis d’intel·ligència i ins-
titucions. A la nota Marogna ex-
plica que, en el període del refe-
rèndumdel 2017, Puigdemont va
escriure una carta per demanar
un contacte o una trobada amb
Becciu, llavors substitut de la Se-
cretariad’Estat,númerotresdela
Santa Seu. “Vaig parlar amb el

ElCIS deixa el PPdeFeijóo a punt
de l’empat tècnic amb el PSOE
Els socialistes es mantenen en el 30%, però els populars voregen el 29% i Vox el 17%

mans d’Ayuso? Només el temps
ho pot dir. Ara per ara, Sánchez
avantatja Feijóo com a president
preferit en gairebé tres punts; la
meitatque faunmes.
Enqualsevolcas, l’enquestaen-

clou un misteri que només troba
resposta a les mateixes profundi-
tats del baròmetre. Amb un as-
censdevuit punts sobre el seu re-
sultatdel2019(finsaun28,7%del
sufragi), el PP en reuniria amb
Vox(quepujaunpunt imig, finsa
un 16,6%) i Ciutadans (1,8%)més
d’un47%dels sufragis.Unverita-
ble rècord històric. Ni Aznar ni
Rajoy noho van aconseguir per si
sols (sempreper sotad’un45%). I
nomésPPiCiutadansesvanacos-
tar als comicis del 2016, amb una
micamésd’un46%.
Miratgeelectoral?Inversióide-

ològica de la societat espanyola,
queva firmarunempatentredre-

ta i esquerra entorn d’un 43% als
comicisdel2019?
En teoria, les pèrdues de Cs

(cinc punts) no cobreixen els
guanys de PP i Vox (més de nou).
La solució a aquest enigmaés, ara
per ara, en la contraposada acti-
tud dels respectius electorats: un
80% dels votants conservadors
repetirien el seu vot, mentre que
aquesta taxa cau molt per sota
d’un 70% entre els electors d’es-
querres.
La paradoxa d’aquesta correla-

ció s’accentua en vista del suport
que en la societat espanyola solen
trobar bona part de les mesures
delGovern central: reforma labo-
ral, ajuts de xoc, eutanàsia... Per
tant, és l’economia, sí, un factor
quecondicionael vot, però també
hi pot influir la coherència gover-
namental o la cohesió interna per
resoldre les discrepàncies i enca-
rar els camps de mines que van
sorgint al llarg del camí de go-
vern... I,perdescomptat,ésdeter-
minant la construcció d’un relat
que encaixi totes les peces de la
gestió en una proposta atractiva i
mobilitzadora.
De moment, la dreta estaria en

el llindar dels 170 escons, mentre
que l’esquerra es quedaria en 150,
a 26 de la majoria absoluta. Una
distància aparentment insalvable
amb els seus actuals socis; i, per
tant,unCongrésaparentmentim-
manejable.c

Podems’enfonsaper
sotadel10%,unataxa
japitjorquelad’IU, i
Ciutadansconfirma
unaagonia irreversible

delscomicisdel 1996).
Tot i això, i malgrat una expec-

tativa de vot actual dos punts per
sobredelaqueelPSOEvaaconse-
guir els últims comicis, el mateix
Sánchez és protagonista forçós
del declivi de l’esquerra. Per
exemple, lasevapuntuacióhacai-
gut quatre dècimes des de l’abril
(del4,7al4,3),cosaquesuposaen-
dinsar-se al terreny del suspens
nítid. Esclar que el seu rival, Nú-
ñezFeijóo,haperduttresdècimes
i ha passat d’un prometedor 5,2 a
un discret 4,9. Però el rellevant
d’aquestes notes és el que hi ha
darrere:gairebéun55%delsespa-
nyols aproven Feijóo mentre que
mésd’un47%avalenSánchez.
Arabé,aquestesxifresencobre-

ixen un altre factor que distorsio-
na sensdubte la imatgedemoscò-

CARLES CASTRO
Barcelona

És l’economia, tot i que no és no-
més l’economia (exabruptes a
banda). L’alça dels preus pesa en
l’ànim dels votants, però, en teo-
ria, lacreaciód’ocupacióhihauria
de pesar encara més. I aquest úl-
timparàmetreestà funcionantra-
onablement. Potser per això, en
tot just un mes, les percepcions
dels espanyols sobre la situació
econòmica hanmillorat en gaire-
bécincpunts,segonsl’últimbarò-
metredelCIS.Isiel focusesporta
als últims dotzemesos, la millora
de les percepcions econòmiques
superaels 18punts.
A partir d’aquí, la lògica electo-

ral convida a pensar que el soci
grandelGoverncentralhauriade
viure instal·lat en un còmode
avantatge sobre el seu principal
perseguidor, el renascut PP d’Al-
berto Núñez Feijóo. Tot i això,
passael contrari: si faunany, amb
l’impuls que la recent victòria
d’IsabelDíazAyusohavia atorgat

als populars, el PSOE avantatjava
engairebécincpuntselPP,elson-
deigdelmaigdelCIS situaNúñez
Feijóo a tot just un punt i mig de
PedroSánchez.Ésadir:unempat
tècnicofins i totunpossibleavan-
çament si s’atén al marge d’error
de lamateixaenquesta.
La resta d’indicadors del barò-

metre no poden sermés lúgubres
per al PSOE. A la seva esquerra,
l’espai que vertebren Unides Po-
dem i Més País es va difuminant
demanera accelerada i el pronòs-
tic del maig atorga a la coalició
d’esquerra radical un 9,6% dels
sufragis: una caiguda de més de
trespuntssobreel seuresultatdel
2019. De fet, amb aquesta expec-
tativa de vot, Podem quedaria ja
persotadelamillormarcahistòri-
ca d’Esquerra Unida (un 10,5%

El sondeig atorga un
47% dels vots al bloc
conservador, que té
un 80%dels electors
mobilitzats

PabloCasado).Aixòsí: elsvotants
del líder del PP el puntuen ara
amb un 7, mentre que els del
PSOE avaluen Sánchez amb un
6,3.
L’altre àmbit en què l’actual

president ha perdut força és en el
de la confiança que suscita: gaire-
béquatrepuntsmenysenunmes;
de més d’un 31% a menys d’un
28%.Lipot servirdeconsolque ja
vacaureacotesmésbaixesdurant
la pandèmia. I possiblement tam-
bé li confortarà saber que, pa-
ral·lelament, l’actual líder de
l’oposició ha perdut gairebé sis
puntsenaquestcapítol.
Significa això que Feijóo ha co-

mençataesgotar l’efecterebot,de
què es va beneficiar després del
descensals infernsquevasuposar
per al PP l’agonia de Casado a

picadelslíders: lapolaritzacióasi-
mètrica de la societat espanyola.
Mentre que entre un 50% i un
70% dels votants conservadors
puntuenambl’equivalentaunze-
ro Pedro Sánchez (cosa que vol

dir que, per ells, no fa absoluta-
ment res bé), només un de cada
deu electors d’esquerra atorguen
una nota semblant a Feijóo (una
cosa que ja passava en part amb

El líderdelPSOEtreu
aldelPPnoméstres
puntsd’avantatgecom
apresidentpreferit,
lameitatquefaunmes

Puigdemonthauria demanat una reunió
aun cardenal imputat per corrupció
ANNA BUJ
Ciutat del Vaticà. Corresponsal

El nomdeCarles Puigdemont va
aparèixer ahir per sorpresa en el
macrojudici per corrupció al Va-
ticà. L’expresident de la Genera-
litat hauria intentat posar-se en
contacte amb Angelo Becciu, el
cardenal que ara seu al banc dels

cardenal, que em va dir que esta-
va disponible per escoltar el que
passava a Espanya i si hi hauria
marge per a una intervenció di-
plomàticadelVaticà”, diua lade-
claració.
La menció arriba per explicar

la poca confiança que li generava
l’empresari Piergiorgio Bassi,
amb forts vincles ambRússia, so-
ci d’una empresa d’intel·ligència
amb seu a Suïssa. “Em van sorgir
altres dubtes sobre l’autenticitat
operativa de part de Bassi i els
seus socis russos quan em va en-
viar una carta del president de
Catalunya”, explica al Tribunal.

Segons afegeix, Bassi va posar
tantes condicions per a la video-
trucada amb Puigdemont –volia
que es fes a l’apartament de Bec-
ciuambuncomptedeSkyped’un
col·laborador– que van acabar
declinantlaproposta.“Esvamos-
trar contrariat; em va dir que els
socis russos veien en el cardenal
Becciu un home sense caràcter”,
apunta.Marogna,anomenada“la
damadel cardenal”, va rebremés
demigmiliódelaSecretariad’Es-
tatenteoriaperpagarel rescatde
missioners segrestats, però se-
gons l’acusació els va fer servir
peral seubeneficipersonal.c
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Catalunya és el setè sistema edu-
catiu de l’OCDE, darrere dels Paï-
sos Baixos, el Regne Unit, Bèlgica 
o Xile, amb un pes més gran de 
l’educació concertada. Aquesta 
representa el 31,5% del total de 
les matrícules, percentatge que és 
més elevat a Barcelona (54,4%). 
Estudis internacionals relacionen 
aquest model d’educació privada 
subvencionada amb l’augment de 
la segregació i les desigualtats.   

L’informe La concertada a de-
bat, elaborat per Clara Fontdevi-
la, Antoni Verger i Adrián Zanca-
jo i presentat ahir per la Fundació 
Bofill, posa el focus en aquest 
assumpte i urgeix el Departa-
ment d’Educació a revisar els 
concerts educatius –l’actual de-
cret és de 1993– per regular-los 
de forma més estricta, de mane-
ra que aquestes escoles assumei-

xin més responsabilitat en la 
lluita per l’equitat. El nou model 
ha «de deixar les regles de joc 
clares i ser transparent», va re-
sumir Ismael Palacín, director de 
la fundació. «No es tracta d’en-
trar en el debat polític concerta-
da sí o no. Del que es tracta és de 
com aquest model, en el qual hi 
ha inversió pública, es gestiona 
amb més responsabilitat», va 
exposar Palacín, que va admetre 
que al sector de la concertada hi 
ha molta diversitat.  

Percentatges 

La idea base que defensa l’infor-
me és que «el concert no és una 
subvenció. És un contracte entre 
un centre i l’Administració per 
prestar un servei públic. Els ac-
tors han de respondre a aquest 
contracte», va defensar Zancajo. 
Fontdevila va insistir que «en un 
model eficaç, l’Administració (el 
Departament d’Educació en 
aquest cas) ha de tenir un paper 

protagonista en l’oferta».  Se-
gons el parer dels autors de l’in-
forme, els concerts han d’exigir 
que el finançament públic vagi 
vinculat a la corresponsabilitat 
dels centres concertats en la llui-
ta contra la segregació i a la pro-
gressiva eliminació de quotes a 
les famílies. Més transparència a 
l’hora de retre comptes i la plani-

ficació conjunta de l’oferta són 
altres dels requisits que cal exigir.  

L’informe assenyala que el sec-
tor concertat escolaritza de mitja-
na percentatges molt inferiors 
d’alumnat vulnerable. Cita que a 
educació infantil i a primària, l’es-
cola pública matricula 2,1 vegades 
més immigrants, 1,6 vegades més 
alumnat amb necessitats especials 

i 4,2 vegades més alumnat de baix 
nivell socioeconòmic. «Entre els 
anys 2000 i 2010, amb l’arribada 
d’immigració, l’escola que va 
créixer va ser la pública, amb nous 
centres en barris econòmica-
ment més desfavorits. Òbviament 
aquesta població es va escolaritzar 
a l’escola pública perquè a la con-
certada no se la va deixar créixer», 
rebat Oriol Blancher, president de 
la patronal concertada AEC. 

Les quotes 

El treball també posa èmfasi en les 
quotes que paguen les famílies de 
la concertada catalana, «molt su-
perior a la resta d’autonomies», i 
advoca per la gratuïtat. «Algunes 
escoles cobren quotes d’entre 500 
i 930 euros», assenyala el docu-
ment basant-se en un informe del 
2021 de GarlicB2B. A l’esmentat 
informe, no obstant, es detalla 
que només hi ha una escola que 
cobra 930 euros al mes, que la 
mitjana se situa en 202 euros, que 
el 64% cobra més de 150 euros i 
que el 36% cobra menys de 200.  

Més regulació no suposa cap 
problema per a la concertada si va 
acompanyat d’un millor finança-
ment, remarca Meritxell Ruiz, de 
la patronal FECC. «La segregació 
es reduiria si tota l’escola fos gra-
tuïta», afegeix, abans de remar-
car l’«esforç enorme» que fan 
moltes concertades.    

Blancher veu bé que «com més 
finançament hi hagi més corres-
ponsabilitat» i recorda que el 
Pacte contra la Segregació ja in-
corporava el compromís de la 
concertada a una inclusió més 
gran, però també el compromís 
d’Educació a més finançament. n

Un estudi insta a 
endurir el control 
sobre la concertada

La Fundació Bofill urgeix Educació que el model  
de concerts es condicioni al fet que les escoles es 
corresponsabilitzin amb l’equitat i la inclusió. 

EDUCACIÓ

MONTSE BARAZA 
Barcelona

Aules de primària a l’escola Jesuïtes Casp de Barcelona.

Manu Mitru

Cementiri Comarcal Roques Blanques
Carretera C-1413a Km 4,5 el Papiol
T. 936 730 535
www.parc-roquesblanques.com

20 de maig

DIA INTERNACIONAL
DE LES ABELLES
Avui celebrem el Dia Mundial de les Abelles i volem 
fer menció especial a la seva tasca. Al Cementiri 
Comarcal de Roques Blanques hem instal·lat 
un apiari didàctic amb l’objectiu de fomentar 
la protecció de les abelles i la conservació de la 
biodiversitat.LES ABELLES MANTENEN 

LA SALUT DEL PLANETA, 
I PER TANT 
LA NOSTRA TAMBÉ
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La Bofill apressa a revisar la regulació de la
concertada | Rosa M. Bravo | Barcelona |
Educació | El Punt Avui
Rosa M. Bravo - Barcelona

Catalunya té una llei educativa, del 2009, que aposta per una equivalència més gran de la xarxa
pública i la concertada. I un decret que regula els concerts educatius, del 1993, que manté un
sistema segregador, en què l’escolarització de l’alumnat vulnerable recau sobretot en l’escola
pública. Així ho assegura la fundació Jaume Bofill en l’informe La concertada a debat, en què es
conclou que el pes de la concertada a Catalunya, un 31,5% al total del sistema i un 54,4% a la
ciutat de Barcelona, suposa “una anomalia”. L’estudi alerta també del cobrament de quotes
abusives, de fins a 930 euros i amb poc control administratiu, i alerta que el sistema entén el
concert més com una subvenció que com un contracte subjecte a deures.

La secretària general de la fundació Escola Cristiana, Meritxell Ruiz, assenyala que les quotes
les aprova l’administració i que la gran majoria oscil·len entre els 30 i els 200 euros. Rebutja
l’informe i diu que obvia l’infrafinançament com a principal motiu de la segregació, i afirma que
les escoles tenen compromís social.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2142322-la-bofill-apressa-a-revisar-la-regulacio-de-la-concertada.html
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bierno haya despachado este asunto 

«sin poner toda la carne en el asador» 

para evitar ese fallo del TEDH contra 

España. El mismo del que ya se han be-

neficiado otros etarras, como Gorka 

Palacios y ‘Gadafi’, a los que la Audien-

cia Nacional ha absuelto de sendos 

atentados con sentencias redactadas 

por el magistrado José Ricardo de Pra-

da aplicando esa misma ‘doctrina Atris-

tain’. Otros países, en casos muy pare-

cidos, tuvieron más suerte o acierto 

ante Estrasburgo y a la primera.

JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL 
CORRESPONSAL EN EL VATICANO 

El nombre de Carles Puigdemont re-

sonó ayer por sorpresa en la sala de los 

museos vaticanos reconvertida en aula 

de tribunal, donde se está juzgando al 

cardenal Angelo Becciu por la gestión 

irregular de los fondos reservados de 

la Secretaría de Estado. La sorpresa lle-
gó de la mano de Cecilia Marogna, su-

puesta experta en servicios de inteli-

gencia, que asesoró al purpurado en el 

caso de la liberación de la religiosa Glo-

ria Cecilia Narváez, secuestrada por Al 

Qaida en Mali en 2017. 

Marogna no ha consentido por aho-

ra ser interrogada, pero ayer sus abo-

gados entregaron al tribunal una de-

claración en la que explica su supues-

ta labor de contacto entre los servicios 

de inteligencia y Becciu, entonces nú-

mero 3 del Vaticano, como sustituto de 

la Secretaría de Estado. 

Antes de hablar de Puigdemont, Ma-

rogna menciona al empresario italia-

no Piergiorgio Bassi, titular de Pgb 

Group, una sociedad de consultoría y 

‘lobbying’, que entre sus clientes tiene 

varios altos cargos rusos. Se trata de 

la sociedad que en 2016 hizo posible 

que obtuviera el visado para viajar a 

Italia Nikolai Sadovnikov, el supuesto 

emisario ruso que en octubre de 2017 

se entrevistó con el entonces presiden-

te de la Generalitat justo un día antes 

de que el Parlamento de Cataluña de-

clarara unilateralmente la indepen-

dencia, como destapó ‘El Periódico’. 

Marogna explica que Bassi se pre-

sentó a ella como socio del número 1 

de los servicios secretos italianos, el 

general Giovanni Caravelli. Y le llevó 

dos «delegados para las cuestiones di-

plomáticas particulares» del presiden-

te ruso, Vladimir Putin. «Los dos per-

files corresponden a la identidad de 

Goloschchapov Konstantin Veniami-

novich y Lukjanov Vladimir Nikolaye-

vich». El italiano le explicó que Niko-

layevich era «director ejecutivo» del 
centro para las informaciones y análi-

sis de situaciones estratégicas. 

Las dudas 
Supuestamente, Bassi los presentó a 

Marogna para que intercediera ante el 

cardenal en nombre de los rusos. Que-

rían conocer la situación de un fondo 

depositado en el Instituto para las Obras 

de Religión; que el Vaticano les regala-

ra las reliquias de San Nicolás; y que la 

Santa Sede les alquilara una casa para 

disponer «una central de escucha». Las 

peticiones no fueron atendidas. Pero 

a Marogna le extrañó una petición re-

lativa a Puigdemont: «Me vinieron du-

das sobre la genuinidad operativa de 

Bassi y de sus socios rusos cuando me 

envió una carta en folio oficial del pre-

sidente de Cataluña ‘Puigdumon’ (sic) 

durante el periodo de la crisis españo-

la debida al referéndum para la inde-

pendencia de esta». 

«La carta (oficial) incluía una peti-

ción de contacto/encuentro entre el 

autoproclamado presidente Puigdu-

mon (sic) y el cardenal Becciu. Hablé 

de esto con el cardenal y me dijo que 

estaba disponible para escuchar lo que 

estaba ocurriendo en España y si ha-

bía margen para una intervención di-

plomática del Vaticano», añade. 

Solicitud fallida 
Pero la mujer no se esperaba las con-

diciones que Bassi puso para el encuen-

tro: que fuera por Skype, ya que Puig-

demont no podía viajar «en aquel pe-

riodo», y hacer la videollamada desde 

«el apartamento privado» de Becciu y 

desde una cuenta de Skype personal 
del cardenal. «La solicitud me pareció 

como mínimo insólita y como mínimo 

ilógica», escribe Marogna.  

Ni la supuesta experta en asuntos 

de inteligencia ni Becciu vieron la ope-

ración «clara» y rechazaron la oferta 

de Bassi; y remitieron al enviado de 

Puigdemont a que pidiera «una solici-

tud oficial a la Secretaría de Estado» 

para solicitar «un contacto diplomáti-

co entre las instituciones de referen-

cia, para evitar instrumentalizaciones 

y un incidente diplomático», escribe. 

La llamada con Becciu no se produ-

jo, pero Puigdemont siguió intentán-

dolo. Marogna asegura que unos me-

ses después Bassi le dijo que había con-

tactado con el cardenal secretario de 

Estado Vaticano, Pietro Parolin, al que 

le habría comunicado «los argumen-

tos» que no transmitió a Becciu, pero 

sin confirmar si, finalmente, Puigde-

mont pudo departir con el Vaticano di-

rectamente.

Puigdemont intentó contactar con 
el Vaticano a través de espías rusos

∑ Usó el mismo 
mediador italiano  
que gestionaba  
los intereses de Putin

Atristain salió de la cárcel en febrero 

tras el fallo del TEDH a su favor  // EFE

D
S €

€

D
S €

€

PATEK PHILIPPE
CRONOGRAPH

S €
€

C
C HA AI II
A

S €
€

G C
C

N
S €

€

D

C
S €

€

Fernando durán
SUBASTAS DE ARTE

Jo as Relojes

P
G

A

P

M

ABC VIERNES, 20 DE MAYO DE 2022 ESPAÑA 19

k#c



Mitjà: El 9 Nou

Publicat: 20/05/2022

Edició: Vallès Oriental

Secció: MISCELANEA

Valor: 1.065€

NOTICIESNOU9EL

A
JU

N
TA

M
EN

T
 D

E 
G

R
A

N
O

LL
ER

S

Representants dels grups municipals i dels col·legis professionals davant de la nova oficina en la presentació de dilluns
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Amb experiència demostrable

Horari de dilluns a divendres
i dissabtes matí

Interessats envieu CV a
616 65 56 70 
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Granollers ofereix suport gratuït per 
a la reforma energètica de les llars
A final de mes, entrarà en funcionament l’Oficina de Rehabilitació Energètica al carrer Rec, 50

Confirma la sentència que diu que és propietat municipal de Caldes

El Tribunal Suprem dona la raó 
a l’Ajuntament en el litigi amb 
el bisbat per la plaça Pau Surell
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La plaça Pau Surell en una imatge de l’any 2019

Granollers

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Granollers 
oferirà un servei gratuït 
d’acompanyament per a 
comunitats d’edificis i pro-
pietaris d’habitatges que 
vulguin reduir la despesa 
energètica de les llars. El 
servei s’oferirà des d’una ofi-
cina situada al carrer del Rec, 
50, que obrirà al públic el 30 
de maig i que es va presentar 
aquest dilluns.

Des d’aquesta oficina es 

donaran a conèixer els ajuts 
que hi ha a l’abast per a la 
rehabilitació dels habitatges, 
amb una atenció particular 
a aquells que fan referència 
a la millora de l’eficiència 
energètica de les llars, però 
també en aspectes com la 
conservació o l’accessibilitat 
dels immobles. 

En una ciutat amb més de 
la meitat d’habitatges cons-
truïts abans de 1980, la reha-
bilitació constitueix una eina 
essencial en l’objectiu de 
reduir les emissions, de les 

quals els edificis residencials 
són en part responsables, 
en els propers anys en com-
pliment dels compromisos 
recollits en els objectius de 
desenvolupament sostenible. 
“En l’objectiu de fer una ciu-
tat més sostenible, hi podem 
contribuir tots”, assenyala 
l’alcaldessa, Alba Barnusell, 
que va intervenir en la pre-
sentació.

Un equip format per 
experts energètics i admi-
nistratius coneixedors de les 
tramitacions que cal portar 

a terme per fer accions de 
rehabilitació en domicilis 
particulars i en edificis i de 
les possibilitats de subvenci-
ons i ajuts per concretar-les 
informaran als usuaris que 
s’adrecin a l’oficina. S’oferirà 
assessorament tècnic, admi-
nistratiu i financer, a través 
d’un equipament que estarà 
coordinat amb les oficines 
tècniques de rehabilitació 
dels col·legis d’Arquitectes, 
Aparelladors, Enginyers i 
administradors de finques.

La necessària reducció 
d’emissions procedents del 
consum energètic de les llars 
té ara més opcions de concre-
tar-se, a través de les subven-
cions que es preveu que es 
despleguin a través dels fons 
europeus Next Generation. 
Les subvencions estan previs-
tes amb l’objectiu de reduir 
un mínim del 30% el consum 
d’energia no renovable als 
habitatges i tenen diferents 
tipologies, com la subvenció 
de la documentació dels certi-
ficats energètics, la rehabili-
tació d’habitatges individuals 
i d’edificis sencers, i també 
un programa de reforma inte-
gral en barris. 

En aquest últim programa, 
l’Ajuntament i els col·legis 
d’Arquitectes, Aparelladors 
i Enginyers preparen una 
candidatura perquè el grup 
Primer de Maig pugui optar 
als ajuts Next Generation.

L’institut Lliçà 
rep una distinció 
del Ministeri 
d’Exteriors 
francès

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

L’institut Lliçà, de Lliçà 
d’Amunt, ha estat seleccio-
nat aquest any per obtenir 
el segell de qualitat Label 
France Éducations, atorgat 
pel Ministeri d’Exteriors de 
França. Aquesta certificació 
ha estat concedida a 395 
centres d’arreu del món per 
l’excel·lència de l’ensenya-
ment bilingüe en francès. El 
de Lliçà és el segon institut 
de Catalunya que el rep, jun-
tament amb l’institut Gabriel 
Ferrater, de Reus.

Aquesta acreditació es 
concedeix després d’una 
avaluació externa per part de 
l’Agència d’Ensenyament del 
Francès a l’Estranger (AEFE), 
que fa servir criteris de selec-
ció rigorosos, com, per exem-
ple, impartir un percentatge 
superior al 33% de matèries 
en francès, tenir un equip de 
professorat a la seva secció 
bilingüe altament qualificat 
i acreditat, involucrar l’alum-
nat en programes internaci-
onals oficials (Batxibac, exà-
mens de Diploma d’Estudis 
de Llengua Francesa, etc.) o 
potenciar l’intercanvi cultu-
ral francòfon amb intercan-
vis escolars o conferències.

Dimecres vinent, repre-
sentants de l’ambaixada de 
França, del Departament 
d’Educació, de l’Ajuntament 
i de la comunitat educativa 
assistiran a l’acte de conces-
sió del segell.

PROJECTE DE LLENGÜES 
ESTRANGERES

L’institut Lliçà té un projec-
te de llengües estrangeres 
anomenat PILE, des de l’any 
2008. Els alumnes que for-
men part del projecte poden 
cursar matèries no lingüís-
tiques en francès i anglès. 
També tenen un Batxibac, 
batxillerat francès, des de 
l’any 2011. Els alumnes que 
es graduen al centre tenen 
la possibilitat d’anar a fer 
estudis a França o a països 
francòfons. A més a més, 
tots els alumnes del projecte 
certifiquen el seu nivell de 
francès amb els certificats 
del Diploma d’Estudis de 
Llengua Francesa (DELF).

El centre també ha propo-
sat, al llarg dels anys, activi-
tats d’immersió lingüística 
amb intercanvis a França 
d’una setmana a tercer d’ESO 
i intercanvis de llarga estada 
a França i al Quebec a partir 
de quart d’ESO.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Definitivament, l’Ajunta-
ment de Caldes ha guanyat 
el litigi que mantenia amb el 
bisbat de Terrassa per la pro-
pietat de la plaça Pau Surell. 
El Tribunal Suprem ha deci-
dit no admetre el recurs de 
cassació promogut la Diòcesi 
contra la sentència de l’Audi-
ència Provincial que declara-
va la plaça de Pau Surell un 
espai de titularitat pública.

Aquesta decisió del Tribu-
nal Suprem clou un procés 
judicial que es remunta a 
l’any 2014, quan la Diòcesi 
va immatricular la plaça i 

l’Ajuntament va reclamar la 
titularitat pública d’aquest 
espai de 539 metres qua-
drats, situat entre les Hortes 
de Baix i l’església de Santa 
Maria.

Abans de la darrera reso-
lució del Tribunal Suprem, 
contra la qual no existeix 
possibilitat d’apel·lació, es 
van pronunciar a favor de la 
titularitat municipal de la 
plaça de Pau Surell un jutjat 
de Granollers, l’any 2018, i 
després, l’Audiència Provin-
cial de Barcelona, que l’any 
2019 va desestimar el recurs 
d’apel·lació presentat per la 
mateixa institució eclesiàs-
tica.
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Desnonada una parella d’un habitatge
social de Càritas a Barcelona
Una comitiva judicial i diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra van procedir ahir al
desnonament de la parella integrada per Maia Kurdovadze i León Vephkhvia, de l’immoble on
residien des de l’any 2015 a Sant Andreu, a Barcelona, davant l’oposició de desenes de
persones convocades pel Sindicat de l’Habitatge del barri. La casa, de dos pisos i amb jardí,
forma part del parc de 460 habitatges que gestiona la Fundació Foment de l’Habitatge Social,
vinculada a Càritas.

La comitiva judicial va requerir la policia autonòmica davant la negativa dels activistes
concentrats a què entressin a la que ha estat la llar de la parella durant els últims set anys. Els
efectius 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
finalment van sortir Kurdovadze i Vephkhvia. Un dels manifestants va patir un desmai
suposarament per un cop de calor.

Desenes d’activistes del Sindicat de l’Habitatge de Sant Andreu van
intentar evitar el desallotjament

La Fundació Foment de l’Habitatge Social sosté que l’incompliment del pla de treball pactat, el
2015, amb aquesta família per accedir a l’habitatge van portar els educadors socials a plantejar-
los que la deixessin. Fins al 2019 també residien al mateix immoble un fill i una filla del
matrimoni, el gendre i un net, que van accedir a mudar-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
manifestants van cridar proclames contra Càritas. El desallotjament va culminar després que
fossin infructuosos tots els intents 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 problemàtiques de convivència amb els veïns,
d’insalubritat i d’acumulació de ferralla i deixessin de pagar el lloguer social, uns 280 euros
mensuals, i les factures elevadíssimes dels subministraments”, els activistes ho neguen i
al·ludeixen a l’extrema vulnerabilitat d’aquestes dues persones originàries de Geòrgia perquè
continuessin en aquest habitatge o se n’hi oferís un altre d’alternatiu. La Maia, que té permís de
treball, cuida ancians, i el seu marit, sense papers, fa feines esporàdiques en la construcció.

Hi ha famílies que necessiten aquest immoble 

Càritas i la fundació expliquen que quan va quedar-se únicament la parella en una casa de vuit
places els van oferir, el 2019, ressituar-los en un pis més petit a Can Caralleu, i abordar un nou
pla de treball o pagar-los la fiança d’un altre habitatge i una ajuda per sufragar el cost de la
mudança. Però no es va aconseguir cap acord i les esmentades entitats van optar per la via
judicial, que va acabar ahir després de quatre intents d’expulsió, dos de presencials.

Un altre 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

https://www.lavanguardia.com/encatala/20220519/8277252/desnonada-parella-d-habitatge-social-caritas.html


cinc amb menors a càrrec que ho necessiten amb urgència.
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El bisbat de Solsona destinarà immobles
com a habitatges d’acollida per a refugiats |
Nació Solsona
Des del trist inici, el 24 de febrer passat, del

conflicte bèl·lic a Ucraïna

són innombrables les accions que, aquí i allà, s’estan emprenent per mirar d’ajudar o, com a
mínim, alleugerir el mal de la guerra. També l’Església respira amb aquesta preocupació i, per
això, procura respondre-hi en la mesura del possible. Des de propostes de

pregària per la pau

fins a modes concrets d’ajuda –ja sigui en la distància o sobre el terreny- a nivell de bisbats o
parròquies, de moviments o d’espontànies agrupacions de laics, diferents realitats d’Església
han intentat aportar el propi gra de sorra. En el nostre context és just fer esment del

treball de Càritas i Mans Unides

, que s’han activat amb celeritat per mirar d’ajudar amb tots els seus recursos.

El bisbat de Solsona ha estat rumiant si podia sumar, també, alguna col·laboració específica a la
crisi ucraïnesa. Intentant respondre aquesta pregunta ha sorgit la idea de

destinar alguns immobles eclesials com a habitatges d’acollida

per a refugiats.

S’està treballant en aquesta direcció –recollint informació, parlant amb les parts implicades
(col·legi de consultors, departament de Béns Immobles, Economia Diocesana, parròquies i
comunitats religioses dels llocs corresponents, Càritas, voluntaris…)- i s’han fet dos passos
significatius. D’una banda, s’ha comunicat ja a l’administració

l’oferiment d’algun habitatge per a l’acollida de refugiats

–això significa que, després de la fase inicial d’acollida d’emergència que la Creu Roja està
efectuant ara en albergs o equipaments, aquests habitatges de la diòcesi podran servir per
acollir aquells ucraïnesos que ho necessitin-.

D’altra banda,

s’ha acollit ja a una família d’Ucraïna

(una mare i dues filles) al pis que l’associació “Amics del Casal” gestiona a la parròquia de Sant
Guim de Freixenet, amb l’ajuda d’“Emmaús Rural”. Aquestes tres ucraïneses van arribar a casa
nostra després d’un llarg periple fugint del conflicte: de la regió d’origen a Khàrkiv cap a l’oest
del país, d’allí cap a Polònia, i encara des d’allí cap a l’oest d’Europa, fins arribar aquí. Sant
Guim de Freixenet compta amb un petit nombre d’ucraïnesos que, junt amb altres voluntaris,

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/39145


estan acompanyant aquesta família.

Des del bisbat es vol donar a conèixer aquesta iniciativa

d’acollida, per tal d’animar novament a pregar per la pau i, també, per deixar constància de que
iniciatives d’aquest tipus són possibles gràcies a la col·laboració de tota l’Església diocesana. Si
algú vol col·laborar més concretament de forma econòmica en l’acollida diocesana de refugiats,
pot fer-ho a través del compte ES86-2100-0081-9601-0026-9360 (especificant el concepte
“Acollida Ucraïna”). Recordeu que si feu arribar les vostres dades i un telèfon o mail de contacte
a

economia2@bisbatsolsona.cat

us podreu desgravar aquest donatiu a la propera declaració de la renda que es farà el 2023.

Altres notícies que et poden interessar

 

mailto:economia2@bisbatsolsona.cat
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La Rebotiga n.48. Charles de Foucauld.
Sant Benet de Montserrat. | Catalunya
Religió
Aquesta pregunta és per comprovar que sou un visitant humà i prevenir els enviaments
automàtics de correu brossa.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/rebotiga-n48-charles-foucauld-sant-benet
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La Fiscalía de la Comunidad de
Madrid presentó ayer una
querella contra el sacerdote M.
C. Z. por haber abusado de dos
menores de edad. De uno de
ellos en 2011, y del otro entre
2016 y 2019. Cuando sucedieron
los hechos, el cura estaba desti-
nado en la parroquia de Torre-
jón de Ardoz, perteneciente al
obispado de Alcalá de Henares.
Las diligencias presentadas por
la Fiscalía se abrieron después
de que Juan Antonio Reig Pla,
obispo de la diócesis complu-
tense, comunicase a las autori-
dades que había recibido dos
denuncias contra el acusado. El

episcopado apartó al sacerdote
cuando recibió las denuncias y
abrió una investigación canóni-
ca. Poco después, aunque no
precisa una fecha concreta,
trasladó el caso a las autorida-
des. En la actualidad, el acusa-
do está residiendo en un domi-
cilio particular, según informó
un portavoz de la diócesis a EL
PAÍS.

El pasado febrero, la Fisca-
lía General del Estado solicitó
a los 17 fiscales superiores de
toda España que le remitiesen
todas las denuncias y querellas
en tramitación sobre agresio-
nes y abusos sexuales a meno-

res en cualquier institución
religiosa. El caso de la parro-
quia de Torrejón de Ardoz es
uno de los ocho que comunicó
Madrid.

“El sacerdote investigado
realizó tocamientos a dos me-
nores cuando ambos eran
monaguillos en la parroquia”,
cita la Fiscalía madrileña en
una nota de prensa publicada
ayer. En el caso de 2011, el
menor tenía 12 años y los abu-
sos se prolongaron hasta que
este dejó de ayudar en misa,
pasó a formar parte del coro
de la iglesia y dejó de pasar
tiempo a solas con el acusado.
Sobre el otro caso, la posible
víctima sigue siendo menor de
edad y los episodios son simila-
res al primero: “Tocamientos
por encima de la ropa”, afir-
man fuentes de la Fiscalía.

El Defensor del Pueblo ya tiene
definidas las líneas maestras de
su hoja de ruta sobre la investiga-
ción de la pederastia en la Iglesia
dos meses después de ser enco-
mendada por el Congreso de los
Diputados, según han adelantado
aELPAÍS fuentes cercanas al pro-
ceso. Ya tienen acordado el alqui-
ler de un piso donde, a partir de
mediados de junio, se abrirá una
oficina en Madrid dedicada a la
escucha de las víctimas. Se ha ele-
gido un inmueble fuera de la sede
oficial de la institución para ga-
rantizar la privacidad y la tranqui-
lidad del proceso. El Defensor
abrirá varias vías para que las víc-
timas y las personas que aporten
información puedan ponerse en
contacto con los investigadores.
La principal será un buzón elec-
trónico, accesible desde la página
web del Defensor del Pueblo.

El trabajo se dividirá en dos
equipos. Uno será una unidad in-
tegrada por 10 personas asalaria-
das a tiempo completo para aten-
der a las víctimas. Todas ellas ten-
drán experiencia en este tipo de
entrevistas. El otro será una comi-
sión asesora, formada por entre
15 y 20 expertos de diversos ámbi-
tos: psicólogos, victimólogos, his-
toriadores, juristas, expertos en
derecho canónico, informáticos...
Se encargaráde recopilar los testi-
monios recogidos, valorarlos y
analizarlos, con el objetivo de ela-
borar un informe que refleje la
dimensión real del problema de
los abusos en la Iglesia y su encu-
brimiento. Ambos grupos de tra-
bajo,matizan lasmismas fuentes,
serán flexibles y el número de los

integrantes podrá variar confor-
me avancen los trabajos, incorpo-
rando perfiles que eventualmen-
te vayan necesitándose.

La Fiscalía General de Estado
envió el martes un informe al De-
fensor del Pueblo en el que anali-
zaba el problema de la pederastia
en la Iglesia y consideraba que su
presencia en la comisión es “esen-
cial”, ya que aportaría los crite-
rios jurídicos oportunos para bus-
car una respuesta eficaz. Por lo
que es posible que uno de los inte-
grantes de la comisión asesora
sea un representante de la Fisca-
lía. “El ministerio fiscal formaría
parte de esa comisión no en cali-
dad de acusador público ni para
determinar hechos concretos, si-

no para proteger a la víctima y
promover los mecanismos nece-
sarios para que reciba la asisten-
cia necesaria”, explica en el escri-
to el ministerio público.

Los trabajos no tienen una fe-
cha concreta de finalización, aun-
que el Defensor del Pueblo puede
comparecer en la comisiónmixta
de Congreso y Senado para ir in-
formando sobre sus avances. En
principio, también prevé presen-
tar un informe en 2023, antes de
que acabe la legislatura, para re-
sumir lo investigadohasta esemo-
mento, aunque el trabajo prose-
guirá hasta que sea necesario. El
cargo del Defensor del Pueblo no
culmina con la legislatura, sino
que fue elegido el pasado noviem-

bre por un periodo de cinco años.
Contar con cierta amplitud de

tiempo es fundamental, indican
lamayoría de los expertos consul-
tados por este diario, para que
una investigación de estas carac-
terísticas sea adecuada, especial-
mente si tiene como uno de sus
objetivos entrevistar a todas las
víctimas que lo deseen. “Si se va a
escuchar a víctimas y se van a in-
vestigar los archivos de la Iglesia,
no es un trabajo que se pueda ha-
cer en un año. En otros países,
como en Francia, han tardado
unos tres”, explicó en EL PAÍS el
catedrático de Derecho Penal de
la Universitat Oberta de Catalun-
ya Josep Tamarit, especialista en
abusos. Los trabajos se costearán
con financiación del remanente
del Congreso de los Diputados.

Informe final
El informe final del defensor será
remitido al Congreso. Sus objeti-
vos son determinar los hechos, es-
tablecer formas de reparación,
que pueden explorar las posibili-
dades de la responsabilidad civil,
y sugerir propuestas de actuación
y recomendaciones de cambios le-
gales paramejorar la atención de
las instituciones. Gabilondo advir-
tió en marzo: “No se trata de for-
mar un tribunal, ni de hacer un
juicio, ni por tanto hace falta que
haya abogados defensores, basta
que haya personas que vayan a la
búsqueda de los hechos y de los
derechos”.

Uno de los temas clave de la
investigación será la relación en-
tre el Defensor del Pueblo y la
Iglesia. Gabilondo afirmó hace
dos meses que esperaba contar
con representantes de la Iglesia
en su equipo. “Creo que es mejor
que estén para poder colaborar
en aclarar [lo sucedido]”, dijo. La
Iglesia se ha negado a ello, aun-
que ha asegurado que colaborará
con la comisión oficial. Este pun-
to es importante, ya que la Iglesia
nunca ha hecho públicos los ca-
sos que conoce, ni las indemniza-
ciones que ha pagado en los pro-
cesos canónicos y civiles, en estos
últimos como responsable subsi-
diaria, datos esenciales para co-
nocer la dimensión del proble-
ma. No obstante, la mayoría de
los casos no se conocen porque
muchas víctimas nunca lo han
contado.

Hasta ahora han salido a la
luz al menos 637 casos (cada uno
corresponde a un acusado) y
1.307 víctimas de pederastia cleri-
cal, según la contabilidad que lle-
va este diario a falta de datos ofi-
ciales. En marzo, la Iglesia hizo
pública por primera vez una cifra
de denuncias recibidas a través
de sus oficinas para la atención
de víctimas, puestas en marcha
hace dos años por orden del papa
Francisco: 506, sin precisar el nú-
mero de afectados, abusadores,
ni fecha ni lugar de los hechos.
Estos datos están lejos de la reali-
dad del problema, según denun-
cian los expertos. En un país co-
mo Francia (67 millones de habi-
tantes, 20millonesmás queEspa-
ña), el informe de la comisión es-
timaque almenos 216.000meno-
res fueron agredidos por religio-
sos desde 1950.

La Fiscalía se querella
contra un cura de Madrid

El Defensor abrirá un buzón y una
oficina para las víctimas de abusos
El plan prevé un equipo para escuchar a los denunciantes y una comisión de asesores

Si conoce algún caso que no ha sido de-
nunciado o no figura en esta información,
puede hacérnoslo llegar a través del co-
rreo electrónico abusos@elpais.es.

J. NÚÑEZ / Í. DOMÍNGUEZ, Madrid

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, en el Senado en abril. / CHEMA MOYA (EFE)

ABUSOS EN LA IGLESIA CATÓLICA

El grupo contará
con psicólogos,
historiadores y
juristas, entre otros

Los trabajos no
tienen una fecha
concreta de
finalización
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De tot el retaule que hi havia a l’esglé-
sia de Sant Romà de Sau només n’ha 
arribat una peça fins als nostres dies. 
Desmembrat molt abans que l’aigua 

de l’embassament cobrís l’església, 
només en va quedar una pintura que 
representa la figura de Sant Romà. És 
obra de Joan Gascó, que va crear un 

actiu taller de pintura tardogòtica a 
Vic entre els segles XV i XVI. Després 
d’un llarg periple, la Generalitat va 
comprar la pintura a un antiquari. 

El MEV incorpora l’únic testimoni 
del retaule de Sau, de Joan Gascó
Completa la col·lecció del taller dels Gascó de Vic, dels quals ja tenen la major part de les obres
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Marc Sureda, presentant el quadre de Sant Romà aquest dimecres a la sala de pintura gòtica on s’ha instal·lat

Vic

Jordi Vilarrodà

La pintura representa la figu-
ra de Sant Romà, en hàbit 
negre i sobre un fons daurat, 
sostenint un llibre i al costat 
d’una creu en forma d’aspa. 
Obra de Joan Gascó, és l’únic 
testimoni que ha sobrevis-
cut fins als nostres dies del 
retaule major de l’església 
de Sant Romà de Sau, i des 
d’aquesta setmana llueix en 
les galeries de pintura gòtica 
del MEV. Dimecres es va pre-
sentar públicament aquesta 
obra, adquirida amb fons 
del Departament de Cultura 
i que a partir d’ara passa a 
formar part de la col·lecció. 
Amb ella s’afegeix una peça 
més a la col·lecció del taller 
dels Gascó, de gran impor-
tància a Vic durant el segle 
XVI: de totes les obres que 
n’han quedat, el MEV ja en 
té tres quartes parts. 

La vida d’aquesta pintura 
va ser atzarosa. Quan a finals 
del segle XVIII es va des-
membrar el retaule de Sant 
Romà, desapareixen la resta 
de parts. “Representa molt 
bé una època de la pintura 
catalana”, explica Marc Sure-
da, conservador del MEV. El 
gòtic s’està acabant i s’albira 
el Renaixement, però els 
nous gustos no han arribat 
a tot arreu encara. Per això 
l’obra de Joan Gascó i del seu 
fill Perot es defineix com a 
tardogòtica. El document en 
què els obrers de la parròquia 
(els responsables de tenir-ne 
cura) feien l’encàrrec al pin-

Altres ‘gascons’

Vic En els últims anys, el 
MEV ha anat aplegant obres 
dels Gascó. La darrera va 
ser fa poc més d’un any, el 
març de 2021. Es tractava 
de La Sagrada Família amb 
Sant Joanet, de Perot Gascó, 
una cessió en dipòsit del col-
leccionista Joan-Artur Roura 
(a la fotografia, a l’esquerra, 
el dia de la instal·lació de 
l’obra).

M
EV

tor l’any 1609 s’ha conservat 
i dona molta informació. 
Bartomeu Ferrer i Antoni 
Aulet, que així es deien, 
especifiquen al pintor que 

ha de fer “la image de sent 
Roma vestit i ornat de colors 
e or” i descriuen la resta del 
retaule amb totes les imat-
ges que ha d’incloure. Entre 

elles, quatre històries del 
sant “que li seren manades 
per lo rector de dite sglesia”. 
Especifiquen, fins i tot, els 
models que ha de seguir d’al-

tres pintures d’esglésies de 
Vic, de la catedral i del retau-
le de Vilanova de Sau. Gascó 
devia complir l’encàrrec i, 
seguint el gust de l’època, el 
daurat el posa com a fons. 
“Donava impressió de rique-
sa”, diu Sureda. 

El rastre de Sant Romà 
porta a dos col·leccionistes 
particulars de Vic, el darrer 
dels quals el ven a un anti-
quari italià. I aquest el retor-
na a Catalunya revenent-lo 
al galerista i marxant Artur 
Ramon. Aquí és on el detec-
ten els responsables del MEV 
quan posa el quadre a la ven-
da, i es fa la petició perquè 

sigui adquirida l’obra, com-
pletant la col·lecció Gascó. 
La compra es fa efectiva el 
desembre de 2021, i immedi-
atament després es diposita 
al MEV, on és sotmesa a un 
procés de restauració dirigit 
per la conservadora Judit 
Verdaguer. 

Joan Gascó, d’origen navar-
rès, es va instal·lar a Vic a 
principis del segle XVI, just 
poc abans de fer aquesta 
obra. Segons Marc Sureda, la 
seva targeta de presentació 
podria haver estar la Santa 
faç que també es conserva 
al MEV, un expressiu retrat 
del rostre de Crist sofrent, 
amb influència de la pintura 
flamenca. Va desenvolupar 
una intensa activitat en els 
anys següents. Mort l’any 
1529, el taller el va continuar 
el seu fill Perot. A més del 
MEV, dels Gascó es conser-
va obra al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC) 
i al Museo del Prado, entre 
d’altres. 

La Generalitat 
l’adquireix a 

Artur Ramon, a 
petició del MEV

Fotografia d’Eugeni 

Bel, a Montesquiu

Montesquiu Fins al proper dia 
29 de maig, a la Cabana del Cas-
tell de Montesquiu, es pot veure 
l’exposició “Ànimes”, amb un 
recull de fotografies realitzades 
al llarg de la seva trajectòria, des 
de l’any 1990 fins a l’actualitat. 
El títol respon a un fil conductor 
de la mostra, l’intent de captar 
“tant la part física com la part 
anímica de les persones fotogra-
fiades”. Imatges en blanc i negre 
que tenen sempre una presència 
humana, en alguns casos a través 
de l’autoretrat. 

S’obre el termini per 
presentar treballs al 
80è Premi Centelles

Centelles Des de dilluns 
passat fins al 12 de juny està 
obert el termini de presenta-
ció d’obres per a la 80a edició 
del Premi Centelles de pin-
tura. En la primera fase, les 
propostes es poden presentar  
a través de fotografia digital, 
i a partir d’una primera selec-
ció es demanarà als artistes 
escollits que presentin l’obra 
físicament. El veredicte es 
coneixerà el dia 4 de setem-
bre, amb un premi de 4.000 
euros per al guanyador.



Mitjà: El 9 Nou

Publicat: 20/05/2022

Edició: Osona y Ripollés

Secció: MISCELANEA

Valor: 135€

EL CALAIXNOU9EL Divendres, 20 de maig de 202242

Cent anys 
creant estil

Franquesa Moda, la botiga de roba d’home del carrer Estret de 

Vic, arriba als 100 anys de la mà de la quarta generació familiar

Franquesa Moda, la botiga especi-
alitzada en roba d’home i situada 
al carrer Estret, se suma aquest 
any al selecte grup de comerços 

centenaris de Vic, que actual-
ment manté una vintena d’esta-
bliments. L’Ajuntament ha iniciat 
una campanya per visibilitzar-los.

Vic

Miquel Erra

“Servei, servei i servei.” És la 
clau que ha marcat el passat 
i la que també ha d’assegurar 
el futur de Franquesa Moda, 
la botiga especialitzada en 
roba d’home del carrer Estret 
de Vic. Ho assegura Jaume 
Franquesa Garolera, quar-
ta generació al capdavant 
d’aquest negoci familiar, que 
actualment porta al costat de 
la seva germana Núria. Can 
Franquesa se suma aquest 
any a l’icònic club d’establi-
ments centenaris de la ciutat.

Va ser el seu besavi, Jaume 
Franquesa Miró, qui el 1922 
va sargir la primera pàgina 
d’aquesta història, inicial-
ment com a sastreria. Tenia 
el taller en un segon pis de 
l’edifici que fa cantonada 
entre la plaça Major i el 
carrer dels Argenters, i un 
primer punt de venda a la 
plaça del Canonge Collell. De 
seguida, però, traslladaria 
el negoci de “confecciones” 
–nom que consta en la prime-
ra contribució municipal de 
1923– al carrer Estret, just al 
mateix emplaçament de l’ac-
tual botiga, però en un espai 
molt més reduït. 

Un seu fill, Jaume Franque-
sa Clarà, en Santiago, també 
s’implicarà en el negoci 

juntament amb la seva dona, 
Carme Codinachs. Serà el 
fill d’aquest matrimoni, el 
recordat Jaume Franquesa 
Codinach, el primer que 
estudiarà pròpiament l’ofici 
de sastre. Farà l’aprenentat-
ge a l’acadèmia Rocosa de 
Barcelona i passarà per altres 
tallers de sastreria abans de 
protagonitzar l’embranzida 
definitiva de Can Franquesa. 
Ho visibilitzarà amb una 
doble ampliació de la botiga 
del carrer Estret a partir 
dels anys 70 –ocupant, per 
exemple, l’antic obrador de 
la mítica pastisseria La Lio-

Un grup de compra

Vic Una de les iniciatives 
pioneres que va impulsar 
Jaume Franquesa Codi-
nachs a mitjans dels anys 
70 va ser crear un grup de 
compra, amb dos comer-
ços més de Granollers i 
Sant Boi de Llobregat. 
L’objectiu, poder comprar 
els teixits i les peces de 
vestir a un millor preu. 
L’afinitat va ser tan 
bona que avui la següent 
generació ha mantingut 
la iniciativa, que ha esde-
vingut “clau” per resultar 
més competitius.

nesa–. A ell també li tocarà 
de comandar la progressiva 
transició de la sastreria al 
món del prêt-à-porter, sense 
renunciar a continuar com-
prant els teixits, marcant 
les línia dels patronatges i 
seguint personalment els 
processos de confecció. En 
bona part d’aquest el va 
acompanyar la seva germana 
Pilar, que va estar darrere el 
taulell fins que es va jubilar; 
i puntualment de la germana 
Dolors, fins que es va casar. 

Conèixer l’ofici i haver 
mantingut actiu el taller per 
fer els arranjaments esdevin-
drà un dels trets diferencials 
de Can Franquesa. I un dels 
grans actius actuals, admet 
Jaume Franquesa Garole-
ra, que es va incorporar al 
negoci a mitjans dels anys 
90. Franquesa va optar per 
estudiar les carreres d’Em-
presarials i Econòmiques, 
però ja amb la mirada posada 
en el negoci familiar. “No sé 
per què estudies tant per aca-
bar treballant aquí a casa”, li 
acostumava a dir l’avi Santia-
go, potser no prou conscient 
que els temps estaven canvi-
ant. I calia estar preparat, a 
tots nivells, per afrontar-los.

Abans que en Jaume també 
havia treballat a casa la seva 
germana gran, la Dolors, que 
juntament amb la seva mare, 

Maria Engràcia Garolera, van 
posar en marxa una segona 
botiga al passeig de la Gene-
ralitat. A finals dels anys 90, 
Dolors Franquesa es desvin-
cularia del negoci per obrir 
nous camins professionals. 
Un procés invers al que faria 
la germana petita, la Núria; 
després d’uns anys exercint 
de pedagoga fora de Vic va 
decidir, arran de la mort del 
seu pare, el 2002, tornar a la 
botiga. I aquí continua.

Can Franquesa ha estat, 
de sempre, una botiga de 
moda masculina. L’any 2009 
van obrir puntualment un 
espai de roba per a dones, 

però de seguida van retornar 
a la seva zona de confort. 
L’especialitat han estat la 
camiseria i els vestits de 
nuvi i de festa. “Molta gent 
que es compra un traje pensa 
en Can Franquesa”, diu en 
Jaume. “Potser alguns només 
ens coneixen per aquest 
vessant i això ens pot haver 
encasellat una mica”, afegeix 
la Núria. Al costat de vestits, 
jaqués o esmòquings, Can 
Franquesa també és avui 
moda “casual”, amb una deci-
dida aposta per fugir de les 
grans marques i oferir “una 
bona relació qualitat-preu”.

Can Franquesa ha viscut 

Núria i Jaume Franquesa, quarta generació de la nissaga, avui al capdavant del negoci, dimarts a l’interior de la històrica botiga del carrer Estret

Nova ballada dels 
dissabtes a Vic i primera 
Festa Sardanista Jove

Vic Dissabte va tenir lloc a Vic 
la primera edició de la Festa 
Jove Sardanista, que organit-
zava el Grup Riallera de Vic. 
La proposta, que es va allargar 
tot el dia, va comptar amb una 
trentena de joves de menys 
de 40 anys. Entre d’altres, el 
grup també va participar, a la 
tarda, d’una nova sessió del 
cicle de ballades, al so de La 
Flama de Farners (a la foto). El 
cicle, que va començar el pas-
sat 30 d’abril, continua aquest 
dissabte amb la Jovenívola de 
Sabadell, però puntualment es 
trasllada al Passeig. Parades a l’última edició de La Nit Encantada, celebrada el 2017

Aplec a l’ermita 
de Santa Perpètua, 
després de dos anys

Santa Cecília de Voltregà 

L’ermita de Santa Perpètua, 
en terme de Santa Cecília de 
Voltregà, tornarà a celebrar 
el seu aplec aquest diumenge 
al matí, després de dos anys 
interromput arran del con-
text de pandèmia. Aquesta 
ermita dels segles XI i XII, 
que amenaçava ruïna, va ser 
restaurada per un grup de 
voluntaris del Voltreganès, 
obres que es va inaugurar fa 
10 anys. Des de llavors es va 
recuperar l’aplec que ja s’ha-
via celebrat antigament.
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En la línia de donar suport 
al petit comerç, l’Ajunta-
ment vol contribuir espe-
cíficament a donar visibi-
litat a aquelles botigues 
històriques i amb encant 
que “donen un 
color especial” 
als carrers de 
la ciutat”, en 
paraules de 
la regidora de 
Comerç, Bet 
Piella. L’Ajun-
tament s’ha 
sumat al pro-
jecte Ruta dels 
Emblemàtics, 
una proposta 
que impulsa el 
Fons d’Imatges 
del Comerç 
de Catalunya 
i que ja s’ha 
desplegat en 
poblacions 
com Barcelona, 
Mataró, Figue-
res, Girona i 
Olot. Es tracta d’una guia 
virtual que recull una 
síntesi de la història i foto-
grafies dels diferents esta-
bliments adherits, que han 
estat seleccionats a partir 
de tres criteris: comerços 
centenaris amb valor patri-
monial; negocis centenaris 
que han mantingut la ubi-
cació tot i perdre la imatge 
original; i les botigues que, 
tot i canviar d’activitat, 
han preservat els elements 
patrimonials del local. La 
proposta arrenca amb 13 
primers comerços: Antiga 
Vilanova, Casablanca 1921, 
Casa Patel, Farmàcia Bar-
nolas, Forn de Sant Miquel, 
Forn l’Espiga d’Or, Joieria 
Can Nogué, Joieria Prat, 
La Renovació, Llibreria 

Anglada, Merceria Pous, 
Òptica Comas Ortopèdia i 
Xarcuteria Solà. La propos-
ta és oberta a noves incor-
poracions, que s’han de 
tramitar a través del mateix 
Ajuntament. “A Vic tenim 
comptabilitzats una vinte-
na de comerços centenaris”, 

apuntava dimarts la regi-
dora. Per complementar la 
iniciativa, durant els quatre 
dissabtes de juny s’han 
convocat unes visites guia-
des gratuïtes, “La ruta dels 
emblemàtics”, a càrrec de 
Vic Informadors Turístics. 
Sortiran a les 11 del matí 
des de l’Oficina de Turis-
me, amb reserva prèvia a la 
mateixa oficina. 

“És un gust que l’Ajunta-
ment ens tingui en compte 
i doni suport als comerços 
que intentem conservar el 
valor patrimonial i històric 
de Vic”, destacava dimarts 
en representació del sector 
Carles Molins, propietari 
de Casablanca, la botiga de 
moda del carrer Manlleu 
que l’any passat va com-

memorar el seu centenari. 
Segons ell, que des de 
l’Ajuntament es vetlli per 
mantenir una ciutat “neta, 
cuidada i endreçada” també 
és clau per al futur del petit 
comerç. En aquesta línia, a 
la mateixa roda de premsa 
es va anunciar la represa 

de la campa-
nya iniciada 
just abans de 
la pandèmia 
amb l’objectiu 
de promo-
cionar els 
comerços més 
sostenibles i 
que treballen 
per reduir 
la generació 
de residus. 
Rebran el dis-
tintiu “Objec-
tiu zero” 
aquells comer-
ços que no uti-
litzen bosses 
de plàstic d’un 
sol ús, fan 
servir bosses 
compostables 

o faciliten la compra de 
productes a granel. La cam-
panya va arrencar el 2019 
amb 13 establiments i ara ja 
són “una trentena”, apunta-
va Piella. Per incentivar la 
compra en aquests comer-
ços compromesos amb 
l’objectiu zero, qui hi com-
pri durant el mes de juny 
entrarà en el sorteig de cinc 
carrets de la compra. 

Paral·lelament, Piella 
va anunciar que agents de 
mercats i agents cívics con-
tinuen visitant i informant 
tots els comerços per posar-
los al dia de la normativa 
vigent. L’any passat es van 
realitzar 247 inspeccions i 
en la meitat dels casos es va 
convidar a corregir algunes 
disfuncions.

L’Ajuntament incentiva una Ruta dels Emblemàtics, que el Fons 
d’Imatges del Comerç de Catalunya ha activat en altres municipis

Ruta pel comerç amb encant

Carles Molist i Bet Piella, dimarts durant la presentació de la campa-

nya, davant d’un dels comerços que s’hi han sumat, la farmàcia Genís

de primera mà l’evolució que 
ha fet la moda i la manera 
de vestir. “Avui la gent no es 
muda tant com abans, però 
els homes tenen bon gust 
i més criteri propi”, coinci-
deixen. Els últims anys han 
hagut de fer front als reptes 
que té plantejats el petit 
comerç, amb l’amenaça de 
la venda en línia o les cade-
nes del sector. Amb tot, el 
principal sotrac, “amb dife-
rència”, ha estat arran de la 
pandèmia. “Vam passar un 
any i mig molt dolent.” Això 
els ha obligat a redimensio-
nar-se –tancant, per exemple, 
la botiga del Remei–, “per 

fer-nos més forts”. El temps 
els està donant la raó: “Hem 
tornat als nivells prepandè-
mics.” I ho han fet fidels a 
uns valors irrenunciables: 
“El tracte i l’assessorament 
personalitzats, la solera i els 
anys d’experiència.” 

Amb 100 anys d’història al 
darrere i atrafegats amb el 
dia a dia, el futur se’l miren 
de reüll. Ara mateix cap dels 
quatre fills dels dos germans, 
que encara estudien, sembla 
encaminat a continuar el 
negoci. El que hagi de venir 
encara està per escriure, i 
mentre no arriba els quedarà 
molt estil per vendre.
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 dimarts a l’interior de la històrica botiga del carrer Estret

El ‘shopping night’ de La Nit Encantada es va deixar de fer el 2017

Manlleu recupera la nit del comerç

Manlleu

EL 9 NOU

L’any 2018 s’havia de cele-
brar la sisena edició de La 
Nit Encantada, el particular 
shopping night del comerç de 
Manlleu, però l’Ajuntament 
va decidir no convocar-lo 
per entendre que el model 
–que Vic també havia deixat 
de fer– estava esgotat. La 
proposta es va substituir 
aquell any per una Festa del 

Comerç, que  no va tenir con-
tinuïtat. Ara, s’ha optat per 
repescar la proposta.

Serà aquest dissabte, de les 
8 del vespre a les 12 de la nit, 
amb una nit que girarà al vol-
tant del comerç i comptarà 
també amb activitats lúdi-
ques, gastronòmiques i cul-
turals. Hi prendran part més 
de 40 establiments comerci-
als i de restauració que s’ubi-
caran a la plaça Fra Bernardí, 
i als carrers del Pont, Enric 

Delaris, Fedanci i Sant Jordi. 
El Mercat Municipal també 
hi participarà, traslladant-
se a la plaça i oferint tapes i 
degustacions elaborades amb 
productes de les seves para-
des. Complementaran l’ofer-
ta gastronòmica el restaurant 
Can Rusiñol amb un tast 
d’arrossos i fideus i la cerve-
sa artesana de Kom Beer. 

Pel que fa a les propostes 
artístiques i culturals, l’Esco-
la de Dansa M. Cinta oferirà 

una demostració de l’espec-
tacle Una nit d’estiu. Pels 
carrers del centre podrem 
veure les actuacions del Grup 
Combo de l’Escola de Música 
de Manlleu, La Musetter 
Fest i els espectacles itine-
rants dels Estruços explora-
dors i d’Infestum Marching 
Band. També hi haurà tallers 
familiars i l’espectacle de 
dansa Tribal & Flames. La Nit 
Encantada està organitzada 
per l’OPE Manlleu en col-
laboració amb l’associació 
de botiguers MAB Manlleu i 
l’Associació de Comerciants 
del Mercat Municipal de 
Manlleu, l’Escola Municipal 
de Música de Manlleu i la 
Diputació de Barcelona.
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ades a l’última edició de La Nit Encantada, celebrada el 2017
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Guissona, exemple d'ecumenisme, a
"Signes dels temps"
A Guissona hi ha quatre famílies cristianes: catòlics, ortodoxos romanesos, grecollatins
d'Ucraïna i protestants. El rector, Ramon Balagué, practica l'ecumenisme, moviment cap a la
unitat dels cristians, que vol aplegar les diferents confessions cristianes més enllà de les
separacions entre Orient i Occident, i entre les esglésies sorgides de la Reforma. Ho fa d'una
manera entusiasta, a peu de carrer, i ha decidit compartir el temple amb la comunitat ortodoxa i
la grecollatina. Els protestants disposen des de fa temps del seu propi espai.

El cristianisme arriba a Ucraïna al segle IX seguint el ritus ortodox grec. Al segle XVI es produeix
una escissió entre els seguidors de l'ortodòxia i els partidaris de tornar a la comunió amb
l'Església catòlica. L'església grecocatòlica ucraïnesa ha estat sempre una religió de
catacumbes, que ha estat perseguida durant molts anys i que ara es veu obligada a fer misses
entre la runa dels bombardejos i als refugis del metro de Kíiv.

"Signes dels temps" parla amb els representants de les tres religions que comparteixen
l'església del poble: el rector, Ramon Balagué; Taras Kogut, sacerdot de l'església grecocatòlica
ucraïnesa de Guissona, que viu a Catalunya des de fa 5 anys, i Dan Aurelian Sfarlea, pare de
l'església ortodoxa romanesa de Guissona i Solsona. Les tres famílies cristianes sumen esforços
per respondre a la crisi humanitària amb l'ajuda de Càritas de Guissona. La seva directora,
Cecília Fernández Bontempini, explica el seguiment que fan dels refugiats des que arriben al
poble.

El programa d'aquest diumenge també parla amb Igor Gvozdetsky, director del cor de l'església
grecocatòlica ucraïnesa de Guissona, el qual presenta Veronica Pinchuk, Lyuda Gutik i
Augustina Fedorova, tres noies ucraïneses que interpreten una cançó religiosa del seu país.

El programa

"Signes dels temps" és un dels programes més veterans de TV3, amb 35 anys d'emissió. Des
del març del 2020 es presenta amb un nou format dirigit i presentat per la periodista Montserrat
Esteve, amb Agustí Vila de realitzador, Imma Segarra de productora, Joan Grané d'ajudant de
realització, Roser Costa a la producció, Eulàlia Tort a la redacció i Àngels Serres a la
documentació.

El programa vol ser un espai de reflexió obert i pròxim sobre l'actualitat de l'Església catòlica,
amb protagonistes d'aquí i d'arreu del món que treballen per defensar els drets humans, la
cultura de la pau i la no-violència, l'espiritualitat, la justícia social i la sostenibilitat del planeta.
"Signes dels temps" tracta temes pròxims a la realitat quotidiana, tenint en compte els valors
cristians, i posa en valor el sentit de la vida religiosa en una societat cada cop més
secularitzada. A més, amplia la mirada cap a l'ecumenisme, el diàleg interreligiós i la saviesa de
les tradicions.

tv3.cat/signesdelstemps
twitter.com/signesdelstemps
facebook.com/signesdelstemps

https://www.ccma.cat/premsa/guissona-exemple-decumenisme-a-signes-dels-temps/nota-de-premsa/3165010/
https://www.ccma.cat/tv3/signes-dels-temps/
http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.twitter.com/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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Homenatge als benedictins de Sant Llorenç
del Mont aquest diumenge | NacióGirona
Aquest

diumenge, 22 de maig

, a partir del migdia (12:00 h) tindrà lloc al

monestir de Sant Llorenç del Sous

, al terme municipal d’Albanyà (Alt Empordà), a l'

Alta Garrotxa

, un

homenatge a la figura dels benedictins que el van habitar

que ja va plasmar l'escultura “7 monjos”, que l’artista

Duaita Prats

va crear fa una dècada per a commemorar els

700 anys de l’acabament de la construcció del santuari de la Mare de Déu del Mon

t, on des de llavors està situada l'obra artística.

En aquell monument al setè centenari d’un lloc tan estimat, l’autora va voler reflectir-hi
precisament això:

la unió, la perseverança, l’esforç i la fe

d’aquelles persones que, en condicions ben difícils, no solament el van habitar sinó que encar
van bastir-hi, un centenar de metres més amunt,

un santuari que es far de comarques

i destí de peregrins  d’arreu. I amb la col·locació de l'escultura a l’entrada el setembre de 2011,
també va fer vincle entre ambdós indrets.

En l’acte de diumenge es vole fer palès encara més aquest nexe, en una celebració que
començarà a migdia amb la missa a la planta basilical del monestir, en què es recordarà el
recentment traspassat

bisbe Francesc Pardo

.

Un cop acabada la missa, l’arqueòleg i historiador

https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/34724/homenatge-benedictins-sant-llorenc-mont-aquest-diumenge


Joaquim Tremoleda

introduirà la commemoració dels

10 anys de la col·locació de “7 monjos”

, i seguidament

Prats desvelarà la cessió d’un nou element artísti

c que sumarà evidència a la forta connexió entre Sant Llorenç dels Sous i la Mare de Déu del
Mont.

Finalment, a la una (13:00 h) els assistent podran gaudir d’un magnífic

concert de cant gregorià

ofert per la Capella de Música de la catedral de Girona, dirigida pel

canonge Frederic Pujol

, mestre de capella i organista de la catedral, amb què es clourà la celebració.

 

L'escultura «7 monjos», de Duaita Prats. Foto: @duaita_laTau.
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Missa del 25è aniversari de la parròquia de
la Balconada - Regió7
El bisbe de Vic, Romà Casanova, presidirà aquest diumenge la missa del 25è aniversari de la
benedicció del temple parroquial de Santa Maria de Montserrat, al barri de la Balconada.

L’acte litúrgic se celebrarà a les 12 del migdia, i forma part de les celebracions que s’han dut a
terme fins ara a la parròquia. A finals d’abril s’hi va celebrar una missa votiva de la Mare de Déu
de Montserrat.

La missa de benedicció de l’actual temple parroquial, que és el que es commemora, es va
celebrar el 18 de maig del 1997, amb l’assistència del llavors bisbe de Vic, Josep Maria Guix.

https://www.regio7.cat/manresa/2022/05/20/missa-25e-aniversari-parroquia-balconada-66306242.html
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CERVERA

X.S.

A l’abril ja van organitzar una prova d’orientació amb el CES.

L’escoltisme celebra 
50 anys a la ciutat
Amb un cap de setmana d’activitats culturals i 

lúdiques que tenen com objectiu el retrobament

L’Agrupament Escolta i 
Guia Coll de les Savines ce-
lebra dissabte el 50 aniver-
sari amb un cap de setma-
na ple d’activitats. Dissabte 
han preparat una cursa 
d’orientació i un sopar po-
pular i concerts de música. 
Segons l’entitat l’objectiu de 
la jornada és que hi pugui 
haver un retrobament de 
les generacions d’escoles 
i guies que han passat per 
Cervera, així com que l’es-
coltisme es pugui fer visible 
a Cervera i s’apropi a nous 
infants i joves.
Tot i que la celebració cen-
tral serà el dissabte, el tret 
de sortida de la festa serà 
el dia abans, el divendres 20 
de maig al vespre, amb una 
sessió de cinema a la fresca 
al Parc Mas Duran. S’hi pro-
jectarà la pel·lícula ‘Dúnia 
i altres contes del món’, en 
col·laboració amb Cinema a 
la boira.
Dissabte el grup escolta té 
pensat iniciar la jornada 
amb un vermut popular a la 
plaça Major. L’Agrupament 
remarca que aquest serà “el 
primer moment de retro-
bada” de tots els membres 
antics i actuals de l’entitat.

A la tarda les activitats se-
guiran amb una cursa d’ori-
entació i un concert de mú-
sica a la plaça Major amb el 

grup ‘Els Salats’.  L’acte cen-
tral serà el sopar popular a 
la plaça Major, i continua-
rà amb un concert amb els 
grups La Cruz de mi Vecino, 
Her Majesty i el nou grup lo-
cal Escurçó Punk Rock.
En el marc del 50è aniver-
sari l’Agrupament també 
ha preparat una exposició 
fotogràfica que es podrà 
visitar a Sant Joan Dego-
llat. L’agrupació escolta ha 
volgut fer un repàs dels 50 
anys d’història de l’entitat. 

Faran una 

exposició 

retrospectiva a 

Sant Joan

EXPOSICIÓ

TÀRREGA

Des de fa uns dies als car-
rers de Tàrrega s’hi poden 
trobar enganxats adhesius 
vermells en forma triangu-
lar i amb la frase ‘Trenquem 
barreres’. Formen part 
d’una iniciativa impulsada 
pel grup de joves del Grup 
Alba i les alumnes del Ci-
cle Formatiu de Grau Mitjà 
(CFGM) d’Atenció a Perso-
nes en Situació de Depen-
dència de l’escola Vedruna 
de Tàrrega amb l’objectiu 
de fer visibles els proble-
mes d’accessibilitat que té 
la ciutat. Els joves van disse-

nyar conjuntament aquest 
adhesiu i dimecres de la 
setmana passada van sor-
tir al carrer amb cadires de 
rodes per identificar, per-
sonalment, les dificultats 

que tenen per moure’s per 
la ciutat les persones amb 
mobilitat reduïda.

En només dues hores van 
detectar més de 60 punts 
crítics.

En només dues hores van detectar més de 60 punts crítics. 

GRUP ALBA

Dissenyen un 

adhesiu per 

marcar els 

problemes

Carrers poc accessibles 

RIBERA D’ONDARA
AJUNTAMENT

El parlament de l’alcalde Francesc Sabanès.

X.S.

L’església romànica de 
Sant Antolí va inaugurar 
diumenge en el decurs de 
l’Aplec de Sant Isidre la rè-
plica dels quatre mosaics po-
licromats d’estil barroc que 
reflecteixen estampes de la 
vida de Sant Isidre i Santa 
Maria de la Cabeza. Durant 
la guerra civil es va retirar el 
conjunt de ceràmica que de-
corava les parets laterals de 
la capella de Sant Isidre. El 
mosaic va ser retirat el 1936 i 
s’exposa al Museu de Cerve-
ra des de 1939. El projecte ha 
estat coordinat pel Museu de 
Cervera que s’ha ocupat de 

l’estudi i restauració de l’ori-
ginal amb un cost de 12.000 
euros. Per part seva, l’ajun-
tament de Ribera d’Ondara 
s’ha ocupat de finançar la 
reproducció. A l’acte inau-
gural es va fer la benedicció 
del mosaic, i van intervenir 
l’alcalde Francesc Sabanès, 
la directora del Museu de 
Cervera, Carme Bergès i el 
restaurador Ramon Pijuan.

El temple és d’estil romà-
nic però ha vist nombroses 
reformes. Al segle XV es van 
obrir dues grans arcades 
d’estil gòtic, i al segle XVII-
XVIII s’hi va afegir la capella 
de Sant Isidre.

Sant Antolí reestrena el 
mosaic de Sant Isidre 
Salvat per Duran i Sanpere ara 

han fet una reproducció

AJUNTAMENT DE VILAGRASSA

Bases de la contractació i documentació 

al perfil del contractant: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vilagrassa

Tel. 973 31 11 62
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Segarra
DIVENDRES
CERVERA

 ✘ Cinema a la boira: Dúnia i 
altres contes del món. A 2/4 de 
9 de la nit al parc de Mas Duran. 
Acte dins la celebració del 50 
aniversari dels Escoltes.

DISSABTE
CERVERA

 ✘ Fira del Pa i el Cereal: A les 
10 del matí obertura de la Fira a 
la Universitat. A les 12 maridat-
ge amb pa i oli. 2/4 de 6 de la 
tarda taller de castellers amb els 
Margeners. A les 7 berenar amb 
pa amb oli i xocolata.
GUISSONA

 ✘ Curs de cuina amb Sara Màr-
quez. De 10 a 12 del matí a la 
Caserna. Dones Nèvia.
TORÀ

 ✘ Xerrades i tallers amb M. 
Àngels Miramunt: Aprendre a fer 
sabó cosmètic.

DIUMENGE
CERVERA

 ✘ Fira del Pa i el Cereal: Ober-
tura a les 10 del matí a la Uni-
versitat. A les 11 presentació 
del pa Mestral.
GUISSONA

 ✘ Escenificacions: Píndoles de 
teatre. Actuacions curtes en dife-
rents indrets. Sortida a 2/4 de 7 
de la tarda des de l’ajuntament.
TORÀ

 ✘ Visita a la torre de Vallferosa. 
d’qq del matí a 2/4 d’1. Inscrip-
cions a l’ajuntament.
SANT GUIM DE FREIXENET

 ✘ Festa Major de Sant Guim 
Vell: 5 tarda jocs pels menuts. A 
les 7 ball amb Forty Miles.

Urgell
DIVENDRES
TÀRREGA

 ✘ Dia Internacional dels Mu-
seus. Marató no visual de des-
cripcions a la sala permanent 
Tragèdia al call - Tàrrega 1348. 
Museu Tàrrega Urgell, a partir 
de les 5 de la tarda. 

DISSABTE
AGRAMUNT

 ✘ Portes obertes a Cal Viladot. 
De 10 del matí a 2 del migdia.

 ✘ Visita guiada a les instal·laci-
ons de la potabilitzadora. Sorti-
da safareigs, 2/4 d’11 del matí. 
GUIMERÀ

 ✘ Curs d’iniciació a la cons-
trucció de marges de pedra. Pla 
de la Bovera, 9 del matí.  
TÀRREGA

 ✘ Dia Internacional dels Mu-
seus. Presentació del llibre Qui-
na canya joguinetes de Miqui 
Giménez i Biel Pubill + taller de 
joguines de canya. Museu Tàr-
rega Urgell, 5 de la tarda. 

DIUMENGE
BELLPUIG

 ✘Motocròs. Campionat d’Es-
panya. Circuit de Motocròs de 
Catalunya, des de les 9 del matí. 
MALDÀ

 ✘ Body Painting Festival. Pati 
exterior del local cultural, a par-
tir de les 10 del matí. 

DIMARTS
AGRAMUNT

 ✘ Encontrada. Presentació de 
la novel·la Dos flores son más 
fuertes si juntas pasan sed 
d’Enric Kahn. Biblioteca, 7 de la 
tarda.

L’actualitat de la setmana
RESUM DE LES NOTÍCIES PUBLICADES AL DIARI SEGRE

Assemblea de Càritas

Obres a la carretera 
Tàrrega-Guissona
GUISSONA

La Generalitat té previst 
iniciar aquesta setmana 
les obres de millora de la 
carretera L-310 de Tàrre-
ga a Guissona. Dimecres al 
tancament d’aquesta revis-
ta encara no havien comen-
çat. Les obres consisteixen 
en el reasfaltat, neteja de 
cunetes i renovació de la 
senyalització. La carretera 
va veure una renovació in-
tegral a la dècada dels anys 
80 de la passada centúria 
però avui ha quedat obso-
leta tant pel que fa a traçat, 
molts usuaris opten per 
anar per Cervera fent una 
volta de 5 quilòmetres per 
evitar-la, com per la quanti-
tat d’esquerdes i forats que 

presenta el ferm que ha 
portat tant als alcaldes com 
a les empreses del territori 
a queixar-se de l’abandó. La 
carretera és la via de sorti-
da directa de comunicació 
des d’Andorra i Guissona 
fins al port de Tarragona i 
amb un trànsit de més de 
6.000 vehicles al dia el tram 
sol presentar un rosari de 
cues i retencions. Segons 
l’alcalde de Plans de Sió, 
Xavier Pintó, “té un traçat 
nefast i a això se li suma 
la manca de manteniment 
que la fa una carretera molt 
perillosa”. 
El 2017 es va millorar els 
accessos a les poblacions 
del tram, i de forma irre-
gular s’ha anat aplicant les 
esquerdes i forats del tram. 
La renovació del ferm pre-
senta una inversió de 4,5 

milions d’euros, si bé es 
manté el traçat actual que 
la fa una carretera de pas 
molt lent. En total són 18,5 
quilòmetres en una via que 
presenta una amplada de 
9 metres amb dos carrils 
de 3,5 i un voral d’1 metre 
a banda i banda. L’itinera-
ri ressegueix els munici-

pis de Guissona, Torrefeta 
i Florejacs, Plans de Sió 
i Tàrrega. Els trams més 
conflictius estan situats en-
tre Gra i Concabella, i en-
tre la Figuerosa i Tàrrega. 
En nombroses ocasions el 
grup bonÀrea i els ajunta-
ments afectats n’han exigit 
la millora.

Gàbies per a gossos 
perillosos
TÀRREGA

L’ajuntament de Tàrrega 
destinarà 10.000 euros del 
pressupost municipal del 
2022 a habilitar gàbies per 
a gossos considerats poten-
cialment perillosos després 
que en els últims dies de la 
Policia Local hagi deco-
missat un parell d’animals 
d’aquest tipus. L’objectiu 
és que la Protectora d’Ani-
mals tingui un espai amb 
total seguretat tant per la 
treballadora com pels vo-
luntaris de l’associació que 
gestionen l’equipament. 
Els diners s’han tret d’una 
partida de mobiliari per a 
l’alberg de Sant Jaume de 
Cal Trepat. La modificació 
es va aprovar per ple. 

OPINIÓ

Avui recupero en aquesta 
pàgina dues coses que foren 
notícia a l’abril: la celebració 
de l’assemblea anyal de Cà-
ritas Parroquial, el dia 26, i 
la festa de la Mare de Déu de 
Montserrat el 27. 
    El capvespre del 26 d’abril, 
l’edifici Parroquial acollí la 
celebració  de l’assemblea de 
Càritas Parroquial, presidi-
da pel rector Josep M. Vila-
seca, amb el director Josep 
Manel Gustemps. Projectat 
un vídeo dels 75 anys de la 
Càritas, Gustemps indicà 
el fet de tornar-se a reunir 
després de 3 anys de no fer-
se degut a la pandèmia. En 
aquest període es produí el 
setembre de 2020 el relleu en 
la direcció, passant d’Ezequi-
el Rufes a Josep Manel Gus-
temps, amb la incorporació a 
la junta de Miracle Llorens i 
Rosa M. Panadés. Assenya-
là el comiat i agraïment a 
Anna M. Brescó, tants anys 
responsable de l’Alberg de 
Transeünts, tancat el novem-
bre 2020.  
    En la memòria del 2021 
s’informà de les accions 
portades a terme en els 13 
programes de Càritas, amb 
un total de 1.739 beneficiaris. 
El balanç dona 1028 perso-

nes ateses (510 homes i 518 
dones), destacant els pro-
grames d’acollida i ajudes 
d’assistència, assessorament 
legal i social en estrangeria, 
servei d’orientació laboral 
i promoció a la inserció, in-
fància i família. Tot possible 
a un grup de 94 voluntaris, 
6 professionals i 56 socis. 
Gustemps, incidí en la ne-
cessitat de captació de so-

cis, voluntaris, i aportacions 
econòmiques, possibilitant 
les tasques de la institució, 
que tancà l’exercici en un 
dèficit de 30.000 euros. La 
gerent de Cartaes, empresa 
d’Inserció de Càritas, Alba 
Coma, comenta: “l’any 2021 
ha continuat essent, un any 
de creixement tant a nivell 
econòmic com en nombre 
de contractes d’inserció as-
solits”. “Tot i les dificultats, 

encarem el 2022 amb opti-
misme i celebrà  l’inici de 
projectes que permetran la 
creació de nous llocs de fei-
na”. Uns projectes que són 
una aposta en innovació eco 
social, amb la intenció de fer 
créixer la marca Upcycled 
Cartaes (donar una segona 
vida als objectes recuperats). 
S’han gestionat 1.491,50 to-
nes de cartró; 48,22 tones de 
voluminós i 153,03 de fusta, 
de les quals  recuperades 
23,94. Gestionades les 15,56 
tones de tèxtil, havent-se 
venut 80,35 a les botigues de 
Càritas.

Festa Verge de Montserrat
    Se celebrà  la festa de la 
Mare de Déu de Montserrat 
venerada d’antic a Tàrrega, 
on tingué Confraria, bastint 
una capella a Santa Maria de 
l’Alba. Els actes començaren 
amb un Tríduum els dies 25 i 
26. Després de les Vespres es 
feren pregàries dins del Vi-
atge Espiritual a la Verge de 
Montserrat, del bisbe Mons. 
Josep Torres i Bages. A con-
tinuació s’oficià una missa 
presidida per Josep M. Vi-
laseca, amb participació de 
cantaires parroquials, amb 
l’organista Jesús Balletbó.

JOSEP CASTELLÀ GENÉ
TÀRREGA

Activitats

del 20 al 26

La carretera L-310 a 
Torrefeta i Florejacs.

X.S.

Càritas disposa 
d’un actiu humà 
de 94 voluntaris i 
6 professionals
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Llegat patrimonial d’Ignasi de Loiola
Dins les desenes jornades del patrimoni que organitza el Centre d’Estudis del Bages, en la
primera de les comunicacions a l’Espai 1522, l’historiador Josep Huguet va conferenciar sobre
el llegat patrimonial d’Ignasi de Loiola, 22 indrets, que ajuden a projectar internacionalment la
ciutat. El ponent és un dels coordinadors del Pla Director de Manresa 2022, per encàrrec de
l’Ajuntament, que, després d’escoltar una comissió ciutadana, en van definir les línies mestres.
Explica que l’any 2010, pel que fa al patrimoni, s’aconsegueix posar en marxa una primera fase
del carrer del Balç amb la intenció de divulgar-lo com a turisme cultural. Reconeix la Seu com el
principal valor patrimonial, però amb una gestió francament millorable, ja que no estava
endreçada i el model de visites era dolent. La Cova havia començat a fer un canvi que encara no
s’havia plasmat, amb un turisme religiós que, un cop havia fet la visita, marxava sense tenir cap
impacte social ciutadà. El Museu Comarcal estava encallat. Pel que fa als accessos, el de Santa
Caterina era una pujada de cabres, el de Sant Pau encara està pendent de millora, però és una
de les prioritats del Pla Estratègic Cardener. Els jesuïtes decideixen rellançar la Cova com a
centre d’espiritualitat internacional i engeguen un camí amb inspiració religiosa, el de sant
Ignasi. Des del municipi s’opta per la projecció internacional de l’Any Ignasià i endreçar el que
es pugui d’acord amb el pressupost que hi ha.

Segons Huguet, «sant Ignasi es troba a cavall entre el baix medieval i l’antic règim». El
considera un patrimoni immaterial que «ens permet unificar la Manresa tardogòtica que ell va
viure, amb la barroca que va influir». Aquest relat li permet integrar dues èpoques amb el
patrimoni físic: gòtic i barroc. A més de la Cova i el Camí Ignasià, calia posar en valor el
patrimoni manresà, tot adequant els llocs vinculats a Íñigo López de Recarte. Cova, Seu i Museu
eren millorables físicament i en servei. Considera que el centre històric està en una perifèria
geogràfica. El relat ignasià, a més de posar recursos en productes adequats i en serveis,
requereix d’un ganxo que ens transporti al centre de la ciutat: la seva estada a Sant Domènec,
on hi havia el seu confessor i, segons Huguet, escrivia: «és clar que a la Cova no escrivia
perquè a sota d’una pedra no s’escriu». L’Ajuntament rehabilita una ala del claustre, amb un
pressupost escàs, però que converteix el lloc en un dels cinc nodes principals a visitar que amb
els disset de secundaris formen els vint-i-dos indrets ignasians. Alguns d’ells, en llocs tancats i
de propietat privada, sense que s’hagi avançat en la seva gestió ni adequació, com l’hospital de
Santa Llúcia, Santa Clara (emplaçament més que dubtós vinculat a Ignasi) i Sant Pau, que
ajudarien a explicar la ciutat medieval. Tot plegat el porta a reivindicar l’arquitecte Berenguer de
Montagut, com el Gaudí medieval català, amb laboratori a Manresa on realitza les obres
gòtiques del Carme i la Seu, abans de fer l’obra mestra de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Així, amb el mateix patrimoni físic, s’hi poden col·locar relats immaterials de diferent època.
Huguet està orgullós que, amb diners que surten de Turisme i van a parar a Cultura, la Seu
s’hagi dinamitzat, s’hagi endreçat el camí de Santa Caterina, els jesuïtes han restaurat la Cova,
s’ha activat el projecte Barroc del Museu, s’ha refet l’Espai 1522... Conclou que els recursos
patrimonials poden ser productes culturals, donant serveis amb un relat convincent.

https://www.regio7.cat/opinio/2022/05/20/llegat-patrimonial-d-ignasi-loiola-66306407.html
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El segon cap de setmana d'Espurnes
Barroques passarà per l'Anoia i el Bages
amb molta música de Bach | NacióManresa
El 13 de maig es va iniciar a Solsona la 5a. edició del

Festival Espurnes Barroques

(que amalgama música, patrimoni i gastronomia a la Catalunya Central) i que, sota el lema

Llum barroca

, ha programat 22 activitats que es desenvolupen durant quatre caps de setmana entre el 13 de
maig i el 12 de juny. La programació té un fil temàtic que avança progressivament de la foscor
cap a la llum, i proposa també un pelegrinatge per quatre propostes ignasianes en
commemoració dels 500 anys de la crucial estada d'

Ignasi de Loiola

a la ciutat de Manresa. En el seu avenç programàtic, el segon cap de setmana del festival conté
propostes més lluminoses. Així doncs, aquest cap de setmana serà una mica més "clar" que
l'anterior.   

Dissabte passat es van celebrar dos concerts amb un gran èxit de públic, tant a la petita església
de

Sant Serni de La Pedra

com a la impressionant església de

Madrona de Pinell de Solsonès

. La gastronomia i els bons vins de l'alt Solsonès van deixar molt bon regust de boca al públic
assistent. Diumenge fou el torn del

Santuari de Coaner

, que, amb entrades exhaurides, va acollir el concert del grup emergent Pretérito Imperfecto que,
durant aquesta setmana ha realitzat diversos tallers educatius i socials. Diumenge a la tarda, per
primer cop, una "espurna" va saltar a Barcelona, a l'església del

Sagrat Cor dels Jesuïtes de Casp

on prop de cent cinquanta persones van gaudir de l'estrena a la península de l'òpera de l'italià D.
Zipoli dedicada a Sant Ignasi. El lloc escollit va permetre als assistents de contemplar i descobrir
on es troba l'espasa original que el cavaller Íñigo de Loyola va deixar a Montserrat abans d'anar
a Manresa. I si és a Manresa on va anar Sant Ignasi, és on el festival es desplaçarà aquest
proper diumenge a la tarda. 

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103418/fonollosa/espurnes-barroques-bages


Primera parada a l'Anoia amb el Cor Cererols

 

Marc Díaz, músic que ja ha actuat en diverses ocasions al festival Espurnes Barroques, es
posarà al capdavant de vuit cantants del

Cor Cererols

per presentar aquest dissabte al matí (11.30h) a

Sant Martí Sesgueioles

la gran música de Gombert, un compositor extraordinari del tardorenaixement que va ser
condemnat a galeres per abusos de menors —quelcom tan execrable com malauradament
actual. Serà un programa sensible on es restituirà la gran música d'aquest home controvertit.
L'amargor de la seva vida i la dolçor de la seva música es traslladaran al paladar amb una
xocolata elaborada en directe pel mestre xocolater Xavier Rodríguez.  

Aquest concert es presenta en col·laboració amb Joventuts Musicals de Catalunya, de la qual
Espurnes Barroques n'és entitat associada.   

Un espectacle de titelles per a petits i grans: els Bonecos a Fals

Els

Bonecos de Santo Aleixo

són uns titelles portuguesos extraordinaris que han estat exposats a Solsona durant des del
divendres 13 de maig, on han estat visitats per prop de 500 escolars del Solsonès. Aquest
dissabte (18.30h) arriba el moment de la seva actuació, a l'església de les

Torres de Fals

, on el festival estrena emplaçament. Aquestes relíquies teatrals, documentades ja al segle XVIII,
acompanyades per cinc actors i cantants de l'Alentejo (Portugal) interpretaran un auto
sacramental sobre la creació del món representat amb els mitjans tècnics de l'època, amb uns
efectes especials tan rudimentaris com efectius. S'acompanyarà amb formatges i embotits
vinguts directament de Portugal, i a la sortida es podrà degustar un plat portuguès cuinat pel
restaurant Molí de Boixeda, amb Porc de Palou, maridat amb un vi del celler Collbaix.   

La foscor del dissabte al vespre presentarà un Ofici de tenebres

 Cantoría, un octet vocal extraordinari, present a les sales d'arreu d'Europa, presentarà el proper
dissabte a les 21.30h a l'església de

Sant Miquel de Castelltallat

, l'Ofici de Tenebres de Divendres Sant de Tomás Luis de Victoria. L'escenari? Els retaules de
Castelltallat il·luminats només amb un tenebrari en un ambient presidit per l'olor de cera
cremada. El gust? Una infusió del Parc de les Olors de Claret, la galeta del festival elaborada



pel forn Jorba de Manresa i una sorpresa final preparada pel restaurant Casal de Castelltallat.   

Un diumenge 100% Bach i 100% Bages

Diumenge al matí (11.30h) el festival tornarà a fer parada, per tercer any consecutiu, a Cardona.
Enguany però, amb una proposta molt original, creada amb la col·laboració del festival
Bachcelona: un concert a la nau de

Cafès Gener

(polígon industrial La Cort), entre sacs de llavors vinguts d'arreu del món. Per què un escenari
tan poc barroc? Perquè s'hi interpretarà la Cantata del cafè de JS Bach, amb les veus selectes
de la Salvat Beca Bach i els músics de Bachcelona Consort. El poeta Miquel Desclot serà
l'encarregat de la narrativa d'un concert que, com no podia ser d'altra manera, comptarà amb un
tast de cafès.   

A la tarda (17.30h), al

Santuari de la Cova

de Manresa, l'històric violinista Barry Sargent, al capdavant de l'

Ensemble Tramuntana

, integrat en aquesta ocasió pel jove violoncel·lista Marc Alomar i l'organista Pedro Aguiló, ens
proposen un concert itinerant, amb música de Bach, per quatre espais de la Cova on Ignasi
concebé els seus Exercicis Espirituals, també dividits en quatre parts. Aquest recorregut
musical, anirà acompanyat de quatre textos-meditacions ignasianes i de quatre degustacions
gastronòmiques elaborades per l'escola d'hostaleria Joviat. A la sortida ens hi esperarà una
cervesa torrada de La Pirata.   

Totes les entrades es poden comprar anticipades a

aquest enllaç

o, el mateix dia, des de mitja hora abans a taquilla amb un recàrrec de 3 euros per entrada.

 

http://www.espurnesbarroques.cat
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Trobada d’escriptors a Sant Daniel |
Redacció | Girona | Llibres | El Punt Avui
Una quarantena d’escriptors participen des d’avui i tot el cap de setmana al monestir de Sant
Daniel de Girona en la trobada anual de l’associació Escrivim . Amb activitats obertes al públic,
com ara el recital de poesia a càrrec de l’escriptor Rodolfo del Hoyo, president de l’entitat, les
jornades serviran per presentar els projectes dels associats i inclouen xerrades sobre l’accés a
la lectura, la promoció dels llibres (amb Dídac Romagòs, de Ràdio Vilablareix), una visita guiada
al monestir i taules rodones sobre el futur d’Escrivim.

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2142082-trobada-d-escriptors-a-sant-daniel.html
https://escrivim.cat/
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La Sagrada Familia eclipsa al sol
* El autor forma parte de la comunidad de lectores de La Vanguardia

Comparto en Las Fotos de los Lectores de La Vanguardia esta instantánea que muestra el
momento en que se veía el sol saliendo detrás del templo de la Sagrada Familia. 

El paisaje urbano de Barcelona, incluso el cielo, está en continua transformación en torno a la
obra de Gaudí, que continúa en fase de construcción y, por lo tanto, va incrementando sus
elementos año tras año. El último fue la torre de María. 

Desde las azoteas los edificios con vistas a la Sagrada Familia, como se aprecia en la
fotografía, la Sagrada Familia se ve como una montaña capaz de eclipsar al mismísimo sol con
su espectacular silueta arquitectónica.

Lee también

Cuando esté finalizada, será la iglesia cristiana más alta del mundo. Fue iniciada en 1882 y aún
hoy permanece en obras. La Torre de la Virgen María, de 138 metros, es la más alta de la
basílica hasta el momento. Además, luce con una estrella, tanto de día como de noche. 

El momento culminante llegará con la torre de Jesucristo, que alcanzará los 172.5 metros de
altura y estará coronada por una cruz de cuatro brazos recubierta de cerámica esmaltada y
vidrio.

https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores/20220519/8278433/sagrada-familia-eclipsa-sol.html
https://www.lavanguardia.com/participacion/20210124/6185893/guia-normas-participacion-comunidad-lectores-vanguardia.html
https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores
https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores/20211209/7911158/skyline-torre-maria-sagrada-familia.html


Ampliar 

Vista, desde el terrado, de la Sagrada Familia eclipsando al sol.

Joan Clota

Lee también

¡Participa!

¿Quieres mostrar tus fotografías?

Los interesados en participar en Las Fotos de los Lectores tan solo deben escribir un email a la
dirección de correo de nuestra sección de Participación (participacion@lavanguardia.es)
adjuntando la fotografía, explicando detalles de cómo y dónde fue tomada y aportando los datos
del autor para la firma de la imagen. Es importante indicar en el asunto del correo: ´Fotos de los
Lectores´.

■ ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN LA COMUNIDAD DE LA VANGUARDIA?

https://www.lavanguardia.com/participacion/20210124/6185893/guia-normas-participacion-comunidad-lectores-vanguardia.html
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Polémica por la performance de seis
mujeres semidesnudas en varios templos
de Cuenca
La performance que el grupo Yeguada Latinoamericana llevó a cabo este lunes 16 de mayo a
las puertas de la Catedral de Cuenca, en la iglesia de la Virgen de la Luz y en una parroquia  ha
ofendido a la comunidad cristiana.

A penas tres días después de la actuación, en la que seis mujeres posaron semidesnudas y con
indumentaria religiosa frente a varios templos emblemáticos de la ciudad de Cuenca, la
Fundación de Abogados Cristianos ha interpuesto una querella. En esta, la organización de
juristas ha remarcado que la indumentaria de una de las "feministas" imitaba a la de la Virgen
Maria, y el resto posaba a cuatro patas con una coleta entra las nalgas. 

Conversión de las autoras

El obispo de Cuenca ha pedido a los fieles que recen y "desagravien al
Señor" 

Según han indicado en la querella, estos hechos corresponden  a delitos de incitación al odio,
delitos contra los sentimientos religiosos y delitos de manifestación ilícita. Por esta razón,
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha señalado que la performance
estaba totalmente fuera de lugar.  “Estas acciones suponen ataques gratuitos a nuestras
creencias religiosas y llegaremos hasta donde haga falta para que estos actos no queden
impunes”, ha remarcado Castellanos. 

Unas declaraciones bastante similares a las del obispo de Cuenca, José Maria Yanguas, que ha
pedido a los fieles "que desagravien al Señor y a su Madre con el rezo del Rosario" y pidan "por
la conversión de los autores de los lamentables sucesos". 

Mediante un comunicado, el obispo ha categorizado la actuación como unas "escenas que
merecen el firme rechazo y la censura". También ha indicado que no logra entender "los motivos
que puedan llevar a una persona a actuar de un modo que lesiona el más elemental respeto
debido a los demás", y ha afirmado que tales conductas producen "bochorno y vergüenza
ajena".

Yeguada Latinoamericana

El objetivo era denunciar los abusos sexuales cometidos por la iglesia
católica

La escena, que se repitió durante la mañana del lunes en tres tempos conquenses, forma parte
de la iniciativa chilena Yeguada Latinoamericana. Un proyecto dirigido por Cheril Linett y que
desde 2017 convoca a mujeres en espacios públicos con una cola de yegua como “prótesis
contra-sexual”.

https://www.lavanguardia.com/vida/20220519/8277577/disuelven-performance-personas-semidesnudas-delante-iglesia-cuenca.html
https://registrocontracultural.cl/tag/yeguada-latinoamericana/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-feministas-semidesnudas-catedral-cuenca/


Performance en frente de la Iglesia de la Virgen de la Luz, en Cuenca

Redes sociales

Aunque las seis mujeres fueron identificadas al momento por la Policía Nacional, Yeguada
Latinoamericana ha conseguido su objetivo. Ha desafiado los "regímenes clasistas, patriarcales
y  coloniales" y ha incomodado a organizaciones como Abogados Cristianos. En esta ocasión,
tal y como han compartido en las historias de su nuevo Instagram (el antiguo ha sido suspendido
recientemente), su performance pretendía denunciar los abusos sexuales cometidos por la
iglesia católica a lo largo de la historia. 

https://www.instagram.com/p/CdrVQxkIlUc/
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