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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. 
No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La difusió 
pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de propietat 
intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que 
vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de 
la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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L'Església d'Escòcia, la més gran del Regne
Unit que aprova el matrimoni gai
L'Assemblea General de l'Església d'Escòcia ha aprovat aquest dilluns casar parelles del
mateix sexe a partir d'ara, i donar llibertat als sacerdots per oficiar-ho si volen.

Hi han votat a favor 274 membres de l'Assemblea, i en contra 136, en una decisió històrica
després d'anys de campanyes perquè s'acceptés aquesta possibilitat.

Respectar les creences de tots

El moderador de l'Assemblea, Iain Greenshields, ha assegurat que hi ha el compromís de
respectar les "diverses opinions" sobre el matrimoni homosexual que hi ha en aquesta església:

"Des de fa molts anys hi ha hagut una discussió i un debat llargs i profundes pregàries
sobre aquest tema a tots els nivells de l'Església per trobar una solució que respecti la
diversitat i valori les creences de tots."

Durant el debat ha intervingut Scott Rennie, que el 2009 es va convertir en el primer homosexual
declarat que aconseguia ser pastor d'aquesta església.

Malgrat això, fins ara no havia pogut casar-se amb el seu marit en una cerimònia religiosa, i ha
demanat l'aprovació defensant que la seva parella és molt semblant a una d'heterosexual "en les
seves alegries i glòries".

L'Església més gran que l'accepta

Amb aquesta decisió, l'Església d'Escòcia es converteix en la més gran del Regne Unit que
accepta casaments homosexuals, després que l'any passat l'Església Metodista ja va fer aquest
pas.

Abans ho havien fet l'Església Episcopal Escocesa, l'Església Reformada Unida i els
quàquers, mentre que les dues grans, l'Església d'Anglaterra i l'Església Catòlica, no ho han
acceptat encara.

Voluntaris per casar homosexuals

Just després de la decisió, alguns pastors han anunciat a les xarxes socials que ja han comunicat
la intenció de celebrar casaments homosexuals:

"Acabo d'enviar un correu electrònic a l'oficina del secretari principal de l'Església
d'Escòcia per demanar que em registri com a celebrant de matrimonis del mateix sexe."

"Bé, potser vaig massa aviat, donat que el dimecres encara s'han d'analitzar les
qüestions legals, però he enviat un correu electrònic per demanar que em registrin per
celebrar casaments del mateix sexe."

"Cap evidència bíblica convincent o persuasiva"

https://www.ccma.cat/324/lesglesia-descocia-la-mes-gran-del-regne-unit-que-aprova-el-matrimoni-gai/noticia/3165806/


Molt al contrari, un grup d'evangèlics d'aquesta església anomenat Pacte de la Comunitat
d'Escòcia ho ha qualificat de "greu error", perquè --segons asseguren-- és contrari a "tot el que la
Bíblia diu sobre la naturalesa complementària d'homes i dones":

"Hem d'assenyalar l'absència total de cap evidència bíblica convincent o persuasiva
que permeti als ministres i diaques de l'Església d'Escòcia oficial matrimonis del mateix
sexe."

Aquest grup ha afegit que també tenen "una profunda preocupació" pels homosexuals que es
volen casar, però que fer-ho dins l'Església és "pecaminós".

Seu de l'Assemblea General de l'Església d'Escòcia, a Edimburg (Wikipedia - Enchufla
Con Clave)

La principal Església d'Escòcia

L'Església d'Escòcia, establerta el 1560 com a escissió protestant de l'Església catòlica, es basa
en la tradició calvinista i s'organitza seguint el presbiterianisme.

Això implica que no la governen bisbes, sinó un "consell d'ancians" (elders), que poden ser
pastors i diaques o no, i que es reuneixen un cop l'any en l'Assemblea General.

El 1968, aquesta església va obrir les portes a les dones perquè poguessin oficiar com a pastores
i diaques, i el 2004 una dona va ser moderadora de l'Assemblea per primera vegada.

És l'Església amb la qual s'identifiquen més escocesos: fa tres anys, en una enquesta oficial del
govern escocès, el 20% dels prop de 5 milions i mig d'habitants del país es van declarar membres
d'aquesta Església, al davant de la catòlica, amb el 13%.

El 8% va dir que eren membres d'altres Esglésies cristianes, mentre la immensa majoria de la
població, el 56%, es va declarar sense religió.

 

https://www.churchofscotland.org.uk/
https://www.gov.scot/publications/scottish-household-survey-2019-key-findings/pages/4/
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S'impermeabilitzarà la coberta de l'absis de
l'Església Parroquial de Santa Maria de l'Alba

S'impermeabilitzarà la coberta de l'absis de l'Església Parroquial de
Santa Maria de l'Alba

L'edifici declarat Bé Cultural d'Interès Nacional de la capital de l'Urgell impermeabilitzarà l'estructura amb un
pressupost de 76.999 euros

Imatge interior del presbiteri de l'Església Parroquial, a l'absis del temple ©AjTàrrega

L'ajuntament de Tàrrega va aprovar la setmana passada el projecte constructiu per renovar la coberta de
l'absis de l'Església Parroquial de Santa Maria de l'Alba amb un pressupost de 76.999 euros. L'objectiu
principal de l'obra és impermeabilitzar la coberta, de 104 metres quadrats de superfície, tal com es va fer amb
el cimbori l'any 2020. 

La Regidoria d'Urbanisme tramitarà l'adjudicació de les obres i la subvenció que atorgarà l'Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya. La resta de les despeses l'assumiran el Bisbat de
Solsona com a titulars de l'edifici i la Parròquia de Tàrrega. 

El procediment consistirà a desmuntar l'estructura i en substituir els suports malmesos a causa del pas del
temps. D'aquesta manera se'n reaprofitaran les teules que conservin un bon estat. 

Els treballs inclouen la millora de tot el sistema de recollida d'aigües pluvials i s'afegirà un canal de recollida
en el vessant nord. A més de netejar els canals de pedra existents. 

https://www.territoris.cat/articulo/urgell/saproven-reformes-lesglesia-parroquial-santa-maria-lalba-tarrega/20220524115207083092.html
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El GREC ha completat la recerca de les
peces de l’antiga portalada de l’església de
Cassà | ACN | CASSÀ DE LA SELVA |
Societat | El Punt Avui
El resultat del treball de recuperació de les pedres de l’antiga portalada romànica de l’església
de Cassà de la Selva ha superat les expectatives del Grup de Recerca i Estudis Cassanencs,
que ha compatibilitzat una cinquantena de peces, recuperades de les parets interiors del
campanar.

El projecte pretenia recuperar onze pedres, les que es calculava que estaven integrades a les
parets del campanar i després de les feines d’arqueologia que han dut a terme l’equip de
tècniques restauradores, Imma Brull i Núria de Toro, s’han acabat recuperant trenta-set peces
que formaven la portalada original. L’església romànica data del segle XI, l’entrada estava al
mateix lloc que l’actual, però era d’unes dimensions més reduïdes, la portalada donava l’entrada
a una sola nau amb els absis d’influència llombarda.

L’any 1926 es van obrir els finestrals actuals i llavors també es van trobar disset peces de la
portalada que estaven guardades a la rectoria, ara amb la nova descoberta, es podria reconstruir
gran part d’aquesta antiga portalada. Pel que sembla per les peces que s’han trobat, el conjunt
comptava amb columnes amb capitells esculpits amb motius florals i formes geomètriques que
sostenien un porxo d’arcades de mig punt també decorades d’estil romànic.

El Grec avalua les possibilitats d’exposar de forma permanent el conjunt a la capella dels
Dolors, el projecte de “recuperació de les joies perdudes de Cassà” ha comptat amb la
col·laboració de donacions particulars i d’empreses de Cassà a més del Bisbat, la Diputació i
l’Ajuntament de Cassà.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2144250-el-grec-ha-completat-la-recerca-de-les-peces-de-l-antiga-portalada-de-l-esglesia-de-cassa.html
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El Seminari de Barcelona s’afegeix a la ruta
de l'ou com balla per Corpus
El dijous 16 de juny, deu dies després de la segona pasqua -el 6 de juny, enguany festiu a
tot Catalunya-, l’església catòlica celebra el Corpus Christi, una festa de veneració de
l’eucaristia que marca el calendari de celebracions populars, com la Patum de Berga, catifes
florals en diversos indrets o, a Barcelona, el tradicional ou com balla, quan se situa un ou
sobre un sortidor i d’aquesta manera balla de forma incessant. Aquest any, la novetat és que el
Seminari Conciliar de Barcelona (carrer Diputació, 231) s’afegeix a la ruta on poder veure’l a
la capital catalana al costat de llocs tan emblemàtics com el claustre de la Catedral o la Casa de
l’Ardiaca.

Segons ha recollit l’agència Efe, el seminari obrirà el claustre de Sant Miquel, on es podrà
veure l’ou com balla a més d’una catifa floral, inspirada en una de les vidrieres de la capella de
la residència de Sant Josep de la Muntanya, que també és de titularitat del centre. De fet, en
ocasió del Corpus Christi serà la primera ocasió que el claustre estarà obert a les visites
públiques, ja que normalment és d’accés restringit. Tot i que el Corpus és el dia 16, les visites
es podran fer entre els dies 14 a 18 de juny, amb horari de 9 a 20 hores excepte dissabte, que
serà de 9 a 13:30 hores.

El Seminari Conciliar de Barcelona se suma així a la tradició de diversos claustres, patis i
jardins que s'engalanen amb flors i cireres durant aquests dies, com a part d'aquesta
tradició popular tan arrelada a la ciutat de Barcelona que se celebra des de fa 600 anys tot i que
el seu origen no està clar. Hi ha qui creu que és una tradició importada d’Itàlia que van adoptar
els nobles del carrer Montcada per entretenir-se mentre esperaven el pas de la processó del
Corpus. D’altres sostenen que l’ou ballarí representa l’hòstia de l’Eucaristia i la font és el sant
calze. Una tercera teoria veu en la particular tradició una metàfora de l’arribada de la primavera:
l’ou simbolitza l’esclat de la vida i la fertilitat.

Un dels llocs habituals on veure l'ou com balla és la Casa de l'Ardiaca, seu de l'Arxiu
Municipal de Barcelona / Foto: ACN

En tot cas, a falta de concretar el calendari d’activitats del Corpus Christi 2022 ja es pot
avançar que el Seminari se suma a una ruta que inclou altres punts tradicionals com el claustre
de la Catedral, els jardins del Museu Marès, la seu de l’Arxiu Municipal a la Casa de l’Ardiaca, el
claustre de l’església de la Concepció, el jardí de l’Ateneu Barcelonès, el Pati del Museu Marítim
i el claustre del Monestir de Pedralbes, entre d’altres. 

https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/seminari-barcelona-afegeix-ruta-ou-balla-corpus_762165_102.html
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Església escocesa: sí al matrimoni gai |
Maria Pascual | L'apunt | El Punt Avui
L’Església escocesa ha aprovat que els seus clergues, si així ho desitgen, puguin celebrar
matrimonis entre persones del mateix sexe. Dona resposta així a una reivindicació d’anys,
durant els quals hi ha hagut discussions i llargs debats a tots els nivells eclesiàstics per tal de
“trobar una solució que respecti la diversitat i valori les creences de tots”, en paraules de
reverend Iain Greenshields, moderador de l’Assemblea General d’Edimburg. La ment oberta de
l’Església escocesa contrasta amb la visió retrògrada, i molts cops LGTBIfòbica, de la catòlica,
que continua negant el matrimoni gai. Potser ja seria hora que el papa Francesc i la cúria
eclesiàstica adaptessin l’Església catòlica a la realitat de molts dels seus feligresos. Perquè
l’amor és l’amor, tant se val el gènere.

https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/2144313-esglesia-escocesa-si-al-matrimoni-gai.html
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L’Església d’Escòcia aprova el matrimoni entre persones del mateix
sexe
L’Església d’Escòcia podrà casar homosexuals, segons informa la BBC. Així ho ha votat l’assemblea general d’Edimburg, que ha aprovat els
matrimonis del mateix sexe per 274 vots a favor i 136 en contra. Així doncs, tant ministres de l’església escocesa com diaques podran oficiar enllaços de
persones homosexuals, tot i que no estaran obligats a fer-ho i, per tant, podran oposar-s’hi.

“Des de fa molts anys hi ha hagut una discussió i un debat llargs, pregàries i profunds sobre aquest tema a tots els nivells de l’Església per trobar una
solució que respecti la diversitat i valori les creences de tots”, explica el reverent i moderador de l’assemblea, Iain Greenshields.

Ministres de l'Església escocesa i diaques podran oficiar enllaços entre persones homosexuals, tot i que no estaran obligats a fer-ho. // CC0

Abans de la votació es va veure la disparitat d’opinions respecte al tema. El reverend Scott Rennie, que el 2009 es va convertir en el primer clergue
obertament gai de l’Església d’Escòcia, va celebrar la decisió, ja que en el seu moment no es va poder casar amb el seu marit en una cerimònia religiosa.

https://www.rac1.cat/societat/20220524/4112050968696/eglesia-escocia-aprova-matrimoni-persones-mateix-sexe-homosexuals-lgtbi-decisio-historica.html


Crítiques per anar contra la Bíblia

El Covenant Fellowship Scotland, un think tank d’evangèlics dins l’Església d’Escòcia, ha emès un comunicat en què acusa l’Església d’estar cometent
un error greu, d’anar en contra del que diu la Bíblia i de manera pecaminosa: “No hi ha cap evidència bíblica convincent o persuasiva que permeti
oficiar matrimonis del mateix sexe”.



Mitjà: Regió 7

Publicat: 25/05/2022

Edició: General

Secció: SOCIEDAD SOCIETAT

Audiència: 28.000 Lectores

Difusió: 4.972 Ejemplares

Valor: 109€

6 | DIMECRES, 25 DE MAIG DEL 2022

SOCIETATMANRESA
Regió7 

n En el marc del 5è Fòrum Uni-
versitat-Empresa organitzat per la 
UPC Manresa (Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria de Manre-
sa), la Fàbrica Nova va ser l’esce-
nari d’una trobada entre la uni-
versitat i el món empresarial amb 
la presència d’una quarantena de 
representants d’empreses i d’ins-
titucionals empresarials de la Ca-
talunya Central. 

L’acte va tenir lloc a la Fàbrica 
Nova com a nou espai obert a la 
ciutat, a la comunitat università-
ria i a les empreses, que és l’objec-
tiu del projecte que hi desenvolu-
paran la UPC i l’Ajuntament des-
prés que aquest adquirís el que 
queda del complex fabril.  

Després de la benvinguda de 
Teresa Clotet, directora dels ser-
veis territorials del Departament 
d’Empresa i Treball a la Catalunya 
Central, es va fer  la taula rodona 
Apropar-se a la UPC. Experiènci-
es i instruments. Moderada per 
Climent Molins, vicerector de 
Transferència, Innovació i Em-
prenedoria de la UPC,  hi van par-
ticipar  Sílvia Gratacós, presiden-
ta de la Cambra de Comerç de 
Manresa; Cristina Puig, directora 
General de RRHH, Seguretat, Sa-
lut i Medi Ambient de Denso-Bar-
celona; Gabriel Prat, CEO de Sel-
ba i  Albert Giralt, director gene-
ral d’Avinent. Va tancar l’acte l’al-
calde Marc Aloy i alguns assistents 
van fer una visita guiada. 

El projecte Fàbrica Nova comença a 
unir la UPC amb el món empresarial
u La Politècnica aplega una quarantena de representants d’empreses de la Catalunya Central 
REDACCIÓ. MANRESA

Un moment de la taula rodona celebrada a la Fàbrica Nova UPC MANRESA

Breus

Xerrada sobre gent 
gran i maltractaments

n La Plataforma en defensa de les 
Pensions Públiques i els Drets de 
la Gent Gran organitza, avui, a les 
6 de la tarda, al Casal de Gent Gran 
(C. Circumval·lació, 60) la confe-
rència-debat «Maltractament a la 
gent gran: problema invisible», a 
càrrec de Jordi Muñoz Iranzo, ad-
vocat i president d’EIMA (associ-
ació per a la investigació del mal-
tractament a les persones grans).

ENTITATS

REDACCIÓ. MANRESA

Presentació de «Los 
ancianos y la Biblia»

n La sala d’actes del Casino acolli-
rà demà, a les 7 de la tarda, la pre-
sentació del llibre Los ancianos y 
la Biblia, que compatarà amb les 
intervencions d’Ignasi Fosas, 
monjo de Montserrat; Àngels 
Freixanet, artista plàstica, i David 
Salas, membre de la Comunitat de 
Sant Egidi. El llibre proposa una 
reflexió sobre el sentit de la vida  
dels ancians en la societat actual. 

PUBLICACIONS

REDACCIÓ. MANRESA

Acte ajornat del Dia 
del Poble Gitano, avui 

n Manresa celebra avui l’acte 
commemoratiu del Dia Internaci-
onal del Poble Gitano, que es va 
haver d’ajornar el 8 d’abril passat. 
Serà a 2/4 de 6 de la tarda  sota el 
Pont Vell i inclourà un parlament 
de benvinguda del president de 
l’Associació Unió Gitana de Man-
resa, Juan García Giménez; la lec-
tura del manifest del Poble Gitano 
a càrrec de Coral Vázquez Puerto 
i Fidela Salazar Piña; i la interven-
ció final de l’alcalde Marc Aloy 
Guàrdia; l’himne gitano Gelem 
Gelem i la Cerimònia del Riu.

FESTES

REDACCIÓ. MANRESA

Valldaura celebra un 
mercat de segona mà

n Dins de les festes del barri de 
Valldaura, el dissabte 11 de juny hi 
haurà un mercat de segona mà 
d’11 del matí a 8 del vespre a la Pla-
ça del 8 de març on podrà partici-
par tothom qui vulgui vendre ar-
ticles que ja no faci servir. Les per-
sones interessades s’han d’apun-
tar trucant als telèfons 608 73 02 
59 i 662 07 05 33 o bé al correu ass-
veinsvalldaura@gmail.com

BARRIS

REDACCIÓ. MANRESA

El fotoperiodista Salvador Redó participa demà 
a la tarda al cicle «Alzheimer a l’hora del cafè»
n El fotoperiodista Salvador Redó, que va exercir fins a la seva jubilació al di-
ari Regió7, participarà demà al cicle «Alzheimer a l’hora del cafè». La cita 
és  les 5 de la tarda al cafè Maïami, a la Muralla de Sant Domènec. Parlarà 
de fotografies i d’instants de vida capturats amb la mirada.   REDACCIÓ. MANRESA

La junta al Bages 
del CoMB i Sant 
Pau homenatgen 
Pere Tarrés 
REDACCIÓ. MANRESA

n La Junta comarcal del Bages del 
Col·legi de Metges de Barcelona 
(CoMB) organitza amb l’Associa-
ció de Veïns de Sant Pau un acte 
d’homenatge al doctor Pere Tar-
rés i Claret (Manresa, 1905- Bar-
celona, 1950), metge i sacerdot i  
l’únic membre del CoMB beatifi-
cat per l’Església Catòlica. Serà 
dissabte, a les 12 del migdia, a la 
plaça de la Verge de l’Aurora (c.  Dr. 
Tarrés).  El barri de Sant Pau té una 
forta vinculació amb Tarrés. El 
1955 l’Ajuntament va aprovar  po-
sar el seu nom a un dels vials. 
L’acte constarà d’una ofrena floral 
a càrrec de representants de l’ens 
veïnal, de la família Tarrés, de la 
Junta comarcal del Bages del 
CoMB, de l’Arxiu Històric de Cièn-
cies de la Salut i de l’Ajuntament. 
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29. DIUMENGE
Ascensió del Senyor (S), Blanc.
Lectures: Fets 1,1-11 / Salm 46 / 
Hebreus 9,24-28:10,19-23 / Lluc 
24,46-53
SANTORAL: beat Fèlix de Nicòsia, 
rel.; Pau VI, p.; Pere Màrtir Sans i 
Jordà, prev. i mr.; beat Ramon Es-
crivà, mr.

30. DILLUNS
Fèria, Blanc. Lectures: Fets 19,1-8 / 
Salm 67 / Joan 16,29-33. O bé: Sant 
Ferran (ML), Blanc. Barcelona, Sant 
Feliu de Llobregat, Terrassa i Vic: 
beat Pere Tarrés i Claret (ML), Blanc.
SANTORAL: beata Baptista de Va-
rano, vg.; Emília; Joana d’Arc, vg.

31. DIMARTS
Visitació de la Benaurada Verge 
Maria (F), Blanc. Lectures: Sofo-
nies 3,14-18 / Salm Isaïes 12,2-6 / 
Lluc 1,39-56
SANTORAL: Pasqual, diac.; Pero-
nella, vg.

Calendari de la setmana

Lectures 
de la missa, 
santoral i altres 
celebracions
(CICLE LITÚRGIC C; FERIAL II)

TEMPS DE PASQUA

(SALTERI: SETMANA 3)

Maig
1. DIMECRES
Sant Justí (MO), Vermell. Lectu-
res: Fets 20,28-38 / Salm 67 / Joan 
17,11b-19
SANTORAL: Flor; Ignasi, ab.; Justí, mr.

2. DIJOUS
Fèria, Blanc. Lectures: Fets 
22,30;23,6-11 / Salm 15 / Joan 17,20-
26. O bé: Sants Marcel·lí i Pere (ML), 
Vermell. Girona: Sants Germà, Pau-
lí, Just i Sici (ML), Vermell.
SANTORAL: Eugeni I, p.; Potí, Blan-
dina i comp., mr.

3. DIVENDRES
Sant Carles Luanga (MO), Vermell. 
Lectures: Fets 25,13-21 / Salm 102 / 
Joan 21,15-19
SANTORAL: Isaac, monjo i mr.; Oli-
va, vg.

4. DISSABTE
Fèria, Blanc. Lectures: Fets 28,16-
20.30-31 / Salm 10 / Joan 21,20-25
SANTORAL: Clotilde, reina; Fran-
cesc Caracciolo, prev. i fund.; Hi-
lari, b.; beat Joan Gran, rel.; Noemí 
i Rut; Pere Màrtir, prev. i mr.

LITÚRGIA32 29 MAIG 2022

Beat Pere Tarrés i Claret
La Guerra Civil Espanyola i la persecució religiosa van faci-

litar que una vegada acabat el conflicte el catolicisme quedés 
molt identificat amb la qüestió ideològica. Així i tot, hi va haver 
cristians de pedra picada que van saber viure una fe depurada 
de rancúnia i de tota intromissió política. Un d’aquests casos 
és el beat Pere Tarrés i Claret (1905 – 1950).

Fill d’una família creient de Manresa, va realitzar el servei als 
germans a través de dues vocacions: la professió mèdica i el 
sacerdoci. Educat als jesuïtes, es va vincular també a l’Oratori de 
Sant Felip Neri i posteriorment a la Federació de Joves Cristians 
de Catalunya, de la qual va ser una de les figures més visibles. 
Així mateix es va involucrar amb l’Acció Catòlica. Quan va aca-
bar els estudis de Medicina a la Universitat de Barcelona, va 
exercir de metge al barri de Gràcia, on dedicava hores a atendre 
pacients pobres. En esclatar la guerra, va ser allistat a les files 
republicanes com a metge. Just després del conflicte va entrar 
al Seminari i una vegada ordenat sacerdot va ser destinat a Sant 
Esteve Sesrovires. Va continuar exercint la medicina a la clínica 
de la Mercè, especialitzada en tuberculosi, i que ell mateix havia 
obert al barri de les Corts. Va morir d’un càncer als 45 anys amb 
fama d’home sant, i les seves restes reposen a la parròquia de 
Sant Vicenç de Sarrià. Joan Pau II el va beatificar l’any 2004.

El Sant 30 MAIG

Juny
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El Col·legi de Metges i el barri de Sant Pau
de Manresa homenatjaran el Dr. Pere Tarrés
dissabte | NacióManresa
La Junta Comarcal del Bages del

Col·legi de Metges de Barcelona

(CoMB) organitza, conjuntament amb l'

Associació de Veïns del barri de Sant Pau

de Manresa, un acte d'homenatge a

Pere Tarrés

, metge i sacerdot català de gran trajectòria social i religiosa, que tindrà lloc el proper dissabte a
les 12 del migdia, a la plaça de la Verge de l'Aurora - Carrer del Dr. Tarrés, d'aquest barri
manresà.

El barri de Sant Pau té una forta vinculació amb Pere Tarrés, ja que hi havien treballat l'avi i
altres familiars i havia estat domicili ocasional de la família. Per aquest motiu, l'Ajuntament de
Manresa va aprovar l'any 1955 posar el nom de Pere Tarrés a un dels seus carrers.

La celebració homenatjarà la figura del doctor Pere Tarrés i Claret (Manresa, 1905 – Barcelona,
1950),

metge i sacerdot

català de gran trajectòria social i religiosa. Pere Tarrés és l'únic membre del Col·legi de Metges
de Barcelona que ha estat

beatificat per l'església catòlica

, en un acte que va tenir lloc a Loreto (Itàlia) l'any 2004.

L'acte constarà d'una ofrena floral a càrrec de representants de l'Associació de Veïns del barri de
Sant Pau de Manresa, de la família Tarrés, de la Junta Comarcal del Bages del CoMB, de l'

Arxiu Històric de Ciències de la Salut

i de l'Ajuntament de Manresa. 

 

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103517/collegi-metges-barri-sant-pau-manresa-homenatjaran-dr-pere-tarres-dissabte


Mitjà: El Segre en Català

Publicat: 25/05/2022

Edició: Segre Català

Secció: REGIONAL LLEIDA

Audiència: 52.000 Lectores

Difusió: 4.412 Ejemplares

Valor: 559€

9LLEIDA
SEGRE 
Dimecres, 25 de maig del 2022

Imatge de nínxols antics del departament de Santa Cecília, molts en mal estat.

MAGDALENA ALTISENT

M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ El cementiri municipal 
no disposa de nínxols nous des 
de fa més de tres anys, sinó no-
més de segona mà que tenen 
com a mínim cinquanta anys 
d’antiguitat i que són recupe-
rats per la Paeria després que 
s’extingeixi la concessió sense 
que la família la renovi o perquè 
queden buits.

L’ajuntament ha construït re-
centment 45 nínxols al departa-
ment de Santa Cecília, però la 
tinent d’alcalde de Salut i Econo-
mia, Montse Pifarré, va afirmar 
que “no es poden posar a dis-
posició dels interessats perquè 
si no dificultaria els treballs per 
construir-ne altres de nous”. En 
aquest sentit, va explicar que 
cal fer-ne entre 45 i 60 més a la 
mateixa zona i que la licitació 
per a les obres es preveu per a 
aquest mes. Els 45 que ja s’han 
construït són els primers que 
s’edifiquen, al marge dels nín-
xols capella que s’han habilitat, 
en més de cinc anys, ja que els 
últims es van fer a mitjans del 
2017.

El cementiri no disposa de nínxols     
nous des de fa més de tres anys

SERVEIS EQUIPAMENTS

Se n’han construït 45, però no es poden utilitzar a l’espera de fer-ne uns 50 de contigus

El departament de Santa Ce-
cília és el segon més antic del 
cementiri i Pifarré va recordar 
que la meitat té un expedient de 
ruïna, mentre que l’altra meitat 
no. Fa gairebé dos anys que la 
Paeria va exhumar els cadàvers 

dels nínxols declarats en ruïna i 
les restes es van traslladar a les 
fosses habilitades a la mateixa 
zona o a les sepultures indica-
des per familiars. Així mateix, 
Pifarré va explicar que el man-
teniment dels nínxols és respon-

sabilitat de la família i, si estan 
en mal estat, se l’avisa, però fa 
unes setmanes va caure una là-
pida perquè el titular no hi va 
actuar. L’ajuntament va tapar el 
forat i va iniciar els tramitis per 
expropiar-lo.

Denuncien        
una apagada 
nocturna en 30 
cases de l’Horta
Endesa diu que l’avaria 
no va ser a la seua xarxa

SUBMINISTRAMENTS

S.C.D.
❘ LLEIDA ❘ Veïns de la partida 
de Vallcalent van denunci-
ar ahir que durant la nit de 
dilluns a dimarts van patir 
una apagada que els va dei-
xar sense llum durant vuit 
hores. Segons va detallar un 
veí, “ens vam quedar sense 
subministrament a les vuit 
de la tarda i vam trucar a la 
nostra companyia, que ens 
va assegurar que no era una 
fallada seua sinó del submi-
nistrador.” El veí va trucar a 
Endesa i un operador va dir 
que no els constava cap in-
cidència. Finalment hi van 
enviar un equip i van so-
lucionar la incidència a les 
quatre de la matinada. Fonts 
d’Endesa van assegurar que 
l’avaria era d’un particular 
i no hi va haver cap fallada 
general. El president de la 
Federació d’Associacions de 
Veïns (FAV) a l’Horta, Fran-
cesc Montardit, va dir que la 
incidència va afectar al vol-
tant d’una trentena de veïns.
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Descubre la otra Montserrat
* El autor forma parte de la comunidad de lectores de La Vanguardia

Más allá del popular monasterio con la imagen de la virgen de la Moreneta, hay una serie de
paisajes, ermitas y miradores por visitar en la montaña de Montserrat, como se aprecia en esta
serie de fotografías en Las Fotos de los Lectores de La Vanguardia.

Ampliar 

Ornamentaciones trabajadas en Montserrat.

Joan Soldevila Adán

Un truquillo es subirse al funicular de Sant Joan para poder disfrutar de espléndidas
panorámicas, no solo del monasterio sino de otros rincones de macizo, con sus características
formas serradas. Además, nada más salir del funicular se puede elegir entre varias rutas, con
sus ermitas y miradores.

https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores/20220524/8290581/descubre-montserrat.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://lapisadaverde.com/parque-natural-montana-de-montserrat/


Ampliar 

Uno de los miradores de Montserrat.

Joan Soldevila Adán

Una opción es disfrutar de la espectacular ruta a Sant Jeroni, que lleva al punto más elevado de
la montaña, a 1.236 metros de altitud. Sigue un camino de muchas escaleras, tramos estrechos
y mucha vegetación. No tiene dificultad técnica, pero sí que se recomienda tener un mínimo de
forma. Con el Cremallera de Sant Joan se ahorran unos 40 minutos de caminata.



Ampliar 

Rocas de Montserrat.

Joan Soldevila Adán

Otro itinerario recomendable es el Camí dels Degotalls, un pequeño paseo de menos de 20
minutos por una zona totalmente llana y llena de esculturas en honor a la virgen de Montserrat,
de los distintos pueblos de Catalunya o de otras congregaciones. Se sale justo detrás del inicio
del aparcamiento de autobuses, por unas escaleras con indicaciones.

Ampliar 

Una de las ermitas de Montserrat.

Joan Soldevila Adán

La ruta de las ermitas permite hacer un recorrido por una quincena de estos pequeños templos
repartidos por Montserrat. Eso sí, el itinerario es bastante largo y puede alargarse hasta 7 horas
caminando.



Ampliar 

Descubriendo el parque natural de Montserrat.

Joan Soldevila Adán

Hay que tener en cuenta que en la historia de Montserrat ha habido épocas en que los ermitaños
vivían completamente aislados aprovechando las pequeñas cuevas en las rocas.

Entre los miradores de la montaña podemos destacar el de Sant Miquel. Para llegar se sale del
albergue de Abat Oliva por un camino señalizado.

Ampliar 

Recorriendo el paisaje de Montserrat.

Joan Soldevila Adán

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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