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Part d'un retaule de la catedral de Barcelona
acaba al Museu del Prado
BarcelonaEl Museu del Prado acaba de rebre una important pintura medieval catalana, la taula
principal del retaule de Lluís Borrassà dedicat a santa Marta, sant Domènec i sant Pere Màrtir,
gràcies a la compra dels American Friends of the Prado Museum amb la col·laboració de la
Fundació Amigos del Museo del Prado. El retaule era a la capella de Santa Marta de la Catedral
de Barcelona i va ser un encàrrec que el ric farmacèutic Guillem Despujol va fer al pintor. Des
del Prado asseguren que aquesta donació suposarà "una important contribució a l'enriquiment
de les col·leccions del Museu del Prado i a l'increment de la representació de la pintura gòtica
catalana a les seves sales".

La pintura té unes dimensions de 200 x 126 cm i correspon al carrer central del retaule, que va
ser realitzat entre els anys 1421 i 1425. El retaule és una de les últimes obres de Borrassà i el
seu taller. Va ser desmuntat a finals del segle XVIII i les taules van passar a formar part de
diferents col·leccions privades. Fa pocs anys la Generalitat va comprar una altra pintura del
retaule i la va dipositar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, La professió de sant Pere Màrtir .
El Prado ja tenia dues pintures de Borrassà, una de les quals va ingressar gràcies a la donació
de José Luis Várez-Fisa (Barcelona, 1928 - Madrid 2014).

Portada

Última hora

Descobreix

Seccions

Perfil

https://www.ara.cat/cultura/art/part-d-retaule-catedral-barcelona-acaba-museu-prado_1_4384098.html
https://www.ara.cat/cultura/generalitat-compra-inedita-lluis-borrassa_1_1193783.html
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Les Jornades Gatzara reuneixen més de 300
persones a Barcelona - Social.cat
Redacció

Més de 300 persones han pogut gaudir de les Jornades Gatzara, un esdeveniment impulsat per
la Fundació Bayt al-Thaqafa i que, del 17 al 21 de maig, ha omplert Barcelona amb diverses
activitats culturals amb l’objectiu de Promoure la reflexió sobre la interculturalitat arabocatalana i
la cohesió social.

“Visibilitzar el contacte cultural i la hibridació com una font de riquesa i una part essencial de la
nostra cultura —de qualsevol cultura, de fet— , es ara més necessari que mai. La proliferació de
discursos essencialistes que invisibilitzen, neguen i tergiversen la historia y els símbols per a
enarborar dinàmiques racistes i supremacistes, fan necessaris espais com les Jornades
Gatzara”, explica Soraya Ares, directora de la Fundació Bayt al-Thaqafa.

La segona edició de les jornades, centrada en els orígens i l'evolució de la islamofòbia, amb
l'objectiu de deconstruir-la, ha posat en valor les bones pràctiques de construcció comunitària i
ha reflexionat sobre tot allò que queda per fer “per seguir caminant cap a una societat més
cohesionada”, assenyalen a l’entitat.

L’Institut Europeu de la Mediterrània va acollir la prestentació del marc teòric ‘Islamofòbia a
Catalunya, un repte per la convivència’ escrit per Moussa Bourekba, investigador del CIDOB
(Barcelona Centre for International Affairs). Seguidament, la politòloga de l’IEMed Oumaya
Amghar i la política i activista Salwa L. Gharbi, van aprofundir-hi en una taula rodona.

Reflexió i a l’aprenentatge

Els dies següents, van tenir lloc la resta d’activitats molt diverses que convidaven a la reflexió i
l’aprenentatge. En aquesta línia, la xerrada sobre sufisme i espiritualitat dinamitzada per
l’Associació Adalil i amenitzada amb el grup de cant sama'a, Al-Wasl va omplir de diversitat
l’Església de Sant Pau del Camp.

En paral·lel, els Cinemes Girona van acollir un cinefòrum amb la pel·lícula Mothers, gràcies a la
col·laboració amb DocsBarcelona, i la intervenció d’activistes i professionals de la diversitat. Per
a un públic més jove, es va organitzar un taller de rap dinamitzat per l’escola Versembrant.

Els amants dels dolços van gaudir d’un taller de gastronomia dinamitzat per l’alumnat de la
Fundació El Llindar, després de la xerrada de l’escriptor i gastrònom Pius Alibek. I com a
cloenda, els carrers de Barcelona van servir d’escenari per a una ruta àrab guiada per guies
oficials de turisme de Catalunya.

“Les Jornades Gatzara són possible gràcies a l’enxarxat de persones expertes, entitats,
equipaments i projectes culturals de Barcelona que s’impliquen per posar en valor la diversitat i
els intercanvis culturals”, explica Ares.

Les II Jornades Gatzara han finalitzat però fins a finals de juny encara es podrà gaudir de les
activitats paral·leles Gatzara OFF amb les qual desenes d’equipaments i projectes de Barcelona

https://www.social.cat/noticia/16833/les-jornades-gatzara-reuneixen-mes-de-300-persones-a-barcelona
https://www.social.cat/autor/redaccio


programen, segons assenyalen des de l’entitat, entorn “tot allò que compartim les cultures àrabs
i la catalana”.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

https://www.social.cat/butlleti
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El bisbe Saiz Meneses torna a Terrassa per
inaugurar l'ampliació de l'escola Ramon
Pont - Diari de Terrassa

L’arquebisbe Saiz Meneses, dimecres a l’escola Ramon Pont

Les obres d’ampliació de l’escola Ramon Pont, que encara no han finalitzat, van començar
l’abril de 2021. El projecte inclou la construcció de 8 noves aules, una cuina i un menjador, a
banda d’altres instal·lacions per a donar servei a una segona línia i cicles formatius de cuina,
medi ambient i salut. Les millores en l’equipament permetran al centre passar dels 350
alumnes a 570.

https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2022/05/26/escola-ramon-pont-bisbe-saiz-meneses-terrassa/


La inauguració va comptar amb l’assistència d’una àmplia representació del Consistori
municipal encapçalada per la tinenta d’alcalde de Cicles de la Vida i regidora d’Educació,
Teresa Ciurana, els portaveus Meritxell Lluís (JxT), Javier González (CS) i el president del grup
socialista Alfredo Vega, entre altres regidors. A l’acte hi van assistir també Roser Àlvarez,
delegada episcopal de les escoles diocesanes i parroquials i Marc Moreno, director del centre.
També Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana.
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Badalona inaugura el nuevo centro Folre
para atender a personas sin techo
Se inauguran en Badalona las nuevas instalaciones del centro diurno Folre, dedicado a la
atención de personas en situación de sin techo. El centro diurno cuenta con unas instalaciones
amplias que permiten adaptarse a las necesidades de las personas que lo utilizan y seguir
manteniendo la calidad y la dignidad en los espacios y la atención. El espacio principal es una
sala polivalente que permite favorecer la relación e iniciar procesos de mejora personal. El
centro también dispone de un espacio de información y asesoramiento y servicios para cubrir las
necesidades básicas: almuerzo, higiene, lavandería, ropero y espacio de consigna.

En Folre trabaja un equipo de 4 profesionales formado por educadoras, trabajadoras e
integradoras sociales, y 13 personas voluntarias. El equipo trabaja para recuperar las
potencialidades y habilidades de las personas atendidas y motivar su participación activa en el
funcionamiento de los servicios del centro. Todo coordinadamente con los servicios sociales del
Ayuntamiento de Badalona y otras entidades. 

Adquirido por la Fundació Roca i Pi

Mijail Acosta, director de la Fundación Llegat Roca i Pi remarcó en el acto de inauguración “la
importancia en Badalona del trabajo coordinado entre entidades sociales, que permite impulsar
alianzas para hacer realidad proyectos como el nuevo centro Folre, en este caso, para
acompañar a personas sin hogar”.

El nuevo local ha sido adquirido por la Fundación Llegat Roca i Pi, que lo ha reformado para
adaptarse a las necesidades de atención de las personas en situación de sin techo. Durante la
inauguración, Salvador Maneu, director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, ha
apuntado que “se ha hecho un esfuerzo enorme en la adecuación de los espacios, convencidos
de que también educan y contribuyen a la transformación social. Gracias a Folre, podremos
acompañar mejor a las personas sin hogar y crear oportunidades para que puedan tener una
vida digna”.

Instalaciones del nuevo centro Folre en Badalona

https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20220526/8295294/badalona-inaugura-nuevo-centro-folre-atender-personas-techo.html


Instalaciones del nuevo centro Folre en Badalona

Càritas

El nuevo centro, situado en la calle Dos de Maig, 16, dispone de plazas para 35 personas.
Durante el 2021, Folre acompañó a un total de 157 personas, pudiendo derivarse 11 al
programa de vivienda social del Programa de Inclusión Bisbe Carrera. En la nueva etapa, se
espera poder seguir dando una atención de calidad con espacios más óptimos, contribuyendo a
la reducción del sinhogarismo en la ciudad de Badalona.

Salvador Busquets, director de Cáritas Diocesana de Barcelona, recordó el origen del centro.
“Hace casi 30 años, seis jóvenes de cuatro parroquias de Badalona pusieron en marcha el
proyecto Folre en la iglesia de Sant Josep, con ilusión y de forma totalmente voluntaria”, y ha
destacado que Folre “adopta este nombre para expresar su acción social: apoyar a las personas
en situación de sinhogarismo de Badalona para que construyan de nuevo su vida y lleguen a
tocar el cielo”.

Es un orgullo para Badalona disponer de un espacio para
personas sin hogar

David TorrentsConcejal Servicios Sociales Aj. Badalona

Àngel Díaz, Coordinador de Inclusión, Cohesión Social y Primaria de la Dirección General de
Servicios Sociales de la Generalitat de Catalunya, agradeció a las tres entidades este nuevo
proyecto y ha recordado que recientemente se ha aprobado en el Parlamento el Marco de
Acción por el abordaje del sinhogarismo en Catalunya. "Este marco quiere dar respuesta a las
necesidades de las personas en situación de sin hogar, superando el modelo de intervención de
escalera que se ha demostrado poco efectivo por muchas personas que viven en la calle".

Por su parte, David Torrents, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badalona, se
mostró muy satisfecho por este nuevo equipamiento social en la ciudad, y destacó la
importancia del trabajo coordinado entre administración y entidades: “Es un orgullo que la
ciudad de Badalona disponga de este nuevo espacio para la atención integral de las personas
en situación de sin hogar, que se sumará a los otros recursos municipales como Can Bofí Vell o
el equipo de detección y atención a personas sin techo de Badalona”.

El centro diurno Folre es un servicio incluido en el Programa de Inclusión Bisbe Carrera,
impulsado en alianza por la Fundación Llegat Roca i Pi, la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu
y Cáritas Diocesana de Barcelona, para sumar esfuerzos en la atención a las personas sin
hogar en la ciudad de Badalona. El programa está gestionado por Sant Joan de Déu Serveis
Socials Barcelona, y cuenta también con una red de vivienda social de 30 pisos en la ciudad de
Badalona.
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La Rebotiga n.49. Les demandes de les
famílies de l’escola cristiana | 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-n49-demandes-families-escola-cristiana
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CRISTINA SIERRA 
CAMBRILS 

Tras varias reivindicaciones y una 
concentración realizada el pasa-
do verano, los vecinos de La Llo-
sa han visto cómo desde el Ayun-
tamiento de Cambrils se ha apos-
tado por hacer el ansiado 
mantenimiento en el barrio. En 
estas últimas semanas, la briga-
da de servicios del consistorio ha 
iniciado una serie de acciones de 
mejora que han llenado de satis-
facción a la Associació de Veïns 
del Barri de la Llosa. 

«Estamos contentos porque no-
sotros –los vecinos de la zona-, 
también somos contribuyentes y 
tenemos derecho a que se hagan 
estas mejoras. El barrio estaba 
muy degradado porque no se es-
taba haciendo ningún manteni-
miento, con baches en las calzadas, 
aceras rotas o falta de luz en al-
gunos puntos como la calle Via 
Làctia», señala al Diari la presi-
denta de la entidad, Ana M. 
Franquet.  

La cambrilense explica que la 
asociación se reunió con dos con-
cejales del actual gobierno para 
expresarles su preocupación por 
esta dejadez de La Llosa. La pri-
mera reunión fue con Josep M. 
Vallès, a quien trasladaron su de-
seo de que se sacaran adelante 
las obras de las fases 2 y 3 de la 
remodelación del barrio. «Nos co-
municó que no había medios eco-

nómicos y que este proyecto es-
tá en un punto muerto que no 
arranca», expresa Franquet. En 
este encuentro también pidieron 
que se arreglaran los puntos críti-
cos de las diferentes calles del ba-
rrio. «La limpieza ha mejorado 
un poco pero pedimos que la in-
tensificaran y que se hicieran es-
tas mejoras», afirma. Esta misma 
petición se trasladó en una se-
gunda reunión con Enric Daza. 

 Tras estos encuentros, el jefe 
de la brigada se puso en contacto 
con la asociación para hacer una 
ruta por el barrio y ver los des-
perfectos. Tomó nota y a los po-
cos días se iniciaron estas accio-
nes. Desde el consistorio infor-
man que las actuaciones que se 
están realizando son: la instala-
ción del nuevo alumbrado en la 
calle Via Làctia y la reconstruc-
ción y mejora de la pavimenta-

ción de la acera para adaptarla a 
la normativa de minusválidos; la 
mejora del alumbrado del parque 
de la calle Estel; la reparación de 
los baches existentes en la vía pú-
blica y de la acera de los baches 
existentes en un tramo de la ca-
lle Dàlies; la reparación y susti-
tución de las luminarias fundi-
das; pintar y arreglar varios ban-
cos y papeleras del paseo 
marítimo, así como partes del pa-

vimento que estaban en mal es-
tado, y la obra de mejora de la 
red de agua y alcantarillado de 
las calles Josep Iglesias y Manuel 
Hidalgo.  

«Obviamente no se puede arre-
glar todo el barrio, están hacien-
do las reparaciones necesarias», 
dice Franquet, que añade que es-
tán satisfechos con esta gestión 
del gobierno. «Por lo menos nos 
contesta a nuestros escritos, nos re-
ciben y nos han escuchado. Les 
damos un voto de confianza», 
manifiesta. 

Además, la asociación de veci-
nos del barrio ya está informada 
del proyecto de remodelación de 
la calle Orquídies, una obra que 
tiene el objetivo de mejorar la 
avenida principal del barrio, y la 
más transitada, pero que por el 
momento no tiene financiación 
para llevarse a cabo.   

Aumbrado y remodelación 
Desde la entidad siguen insistien-
do en la restitución del alumbra-
do que tenían hasta verano de 
2017, «teníamos las calles más 
iluminadas» expresa Franquet, y 
en reanudar las fases 2 y 3 de las 
obras de remodelación. Cabe re-
cordar que la primera fase fina-
lizó en 2010. «Nos han dicho que 
ahora está complicado pero que 
mirarán si más adelante se pue-
den hacer varias fases más pe-
queñas para avanzar este proyec-
to», comunica la presidenta. 

Costa

Satisfacción en el barrio de La Llosa de 
Cambrils por las acciones de mejora

Servicios

El consistorio ha ejecutado en estos últimos días varias actuaciones en calles, alumbrado y mobiliario urbano

Un operario de la brigada mejora la acera de la calle Via Làctia. FOTO: C.SIERRA

REDACCIÓ 
CAMBRILS 

Càritas Sant Pere i Càritas Santa 
Maria han rebut 16 tones de pro-
ductes de primera necessitat pro-
cedents del Banc d’Aliments per 
distribuir entre les persones i fa-
mílies en situació de pobresa o 
risc d’exclusió social derivades 

pels Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de Cambrils.  

Un camió ha traslladat el ma-
terial des de Reus i ha descarre-
gat 7,1 tones de productes a la 
parròquia de Sant Pere i 8,9 to-
nes més al magatzem que té 
Càritas Santa Maria a la plaça de 
la Vila. Les entitats socials, que 
formen part de la Xarxa de Dis-

tribució d’Aliments juntament 
amb la  Creu Roja, s’havien quedat 
sense existències pel creixement 
de les atencions a causa de l’arri-
bada a Cambrils de famílies 
ucraïneses que fugen de la gue-
rra, entre altres.  

Justament aquesta setmana 
l’Ajuntament ha signat el conve-
ni amb les tres entitats de la Xar-
xa. Aquest nou acord consolida 
l’increment extraordinari d’un 
50% de l’aportació econòmica de 
l’Ajuntament. Així doncs, l’As-
semblea local de la Creu Roja, 
Càritas Sant Pere i Càritas Santa 
Maria rebran una subvenció di-
recta de 18.000 cadascuna 
(54.000 en total) per seguir distri-
buint aliments, productes de ne-
teja, higiene personal i bolquers. Un operari descarregant aliments. FOTO: AJ. CAMBRILS

Societat

Càritas Sant Pere i Santa 
Maria de Cambrils reben 16 
tones del Banc d’Aliments
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Càritas i Creu Roja han de marxar de la seu
al Joc de la Pilota i ja busquen casa
La intenció de les serventes del Sagrat Cor de Jesús, segons han explicat a Regio7 Farrés per
part de Càritas i Ferran Sarrió, president de Creu Roja Manresa, és recuperar l’espai per treure-
hi algun rendiment, ja sigui convertint-lo en una residència d’avis o d’estudiants, que és el
projecte que té més punts, oi més tenint en compte la proximitat amb la Fàbrica Nova, que es
convertirà els propers anys en la nova seu de la UPC a la capital del Bages i, per tant,
generarà de ben segur demanda de pisos per a estudiants a l’entorn de l’antic complex fabril.

La cessió de l’immoble, construït els anys 70 i que consta de 90 places, la va avançar aquest
diari el juny del 2014. Aleshores, hi quedaven quatre monges, que l’agost d’aquell any van anar
a viure a Vic, i la comunitat de les serventes del Sagrat Cor de Jesús va decidir que el millor per
evitar que ocupessin la casa un cop quedés buida era cedir-la temporalment a una entitat social
com Càritas, que en aquell moment dirigia Jaume Espinal. Va ser una cessió per deu anys, amb
el benentès que a partir del sisè la podrien reclamar per recuperar-la. El març passat van enviar
un burofax a Càritas per informar l’entitat social de la decisió. A partir d’aquesta data, Càritas
i Creu Roja tenen un any de coll per trobar una nova seu.

Farrés comenta que el pas de les serventes «és lícit» i que en les converses amb la germana
superiora «m’ha dit que està molt contenta del servei social que hem fet de cara als més
necessitats», però que ara «la comunitat està reformulant els usos de les seves instal·lacions
i ha començat un treball de sondeig per decidir a què volen dedicar-los» que ha de quedar
enllestit properament.

Actualment, Càritas fa l’acollida de les persones que se li adrecen a les instal·lacions que té a la
Baixada de la Seu i l’atenció a l’edifici del Joc de la Pilota, batejat com El Portal. A banda, també
utilitza espais del Casal de l’Església per fer alfabetització. L’any passat, entre tots els serveis
que ofereix va ajudar 849 persones de 565 llars.

Pel que fa a Creu Roja, que l’any passat va atendre 3.657 persones, el trasllat al Joc de la
Pilota li va permetre deixar l’espai que ocupava a la Casa Flors Sirera des del 2003, any en què
s’hi va traslladar des del carrer de Galceran Andreu, on havia estat en un edifici de la seva
propietat que no estava prou adequat per continuar-hi.

Tot i la bona convivència amb Càritas durant aquests anys, la intenció de l’anterior president de
Creu Roja, Miquel Riera, i també de l’actual abans de saber hauran de deixar la casa, ja era
anar buscant un local per establir-hi la seva seu definitiva. Sarrió explica sobre aquest tema que
«ja fa anys que busquem locals, però amb la tranquil·litat que tenim El Portal. Des de la
notificació haurem de fer més esforços».

L’edifici situat al Barri Antic, entre la plaça d’Europa i la dels Drets, va funcionar com a
residència per donar acollida a dones estudiants i treballadores, té 3.773 m2 de superfície i
és de l’any 1976.

https://www.regio7.cat/manresa/2022/05/27/caritas-i-creu-roja-han-66586554.html
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aquest desig de la seva mare, 
gràcies a les facilitats que 
avui ofereix la digitalització. 
Així, l’any 2017 va procedir a 
una primera cessió a l’Arxiu 
Municipal de Sant Pol de 
Mar d’imatges inèdites de la 
platja, dels anys 1946 i 1947. 
Van ser els del mateix arxiu 
qui el van animar a traslla-
dar totes les bovines a la 
Filmoteca de Catalunya, per 
continuar digitalitzant-ne el 

contingut. I aquí apareixe-
rà la figura del realitzador 
colombià Juan Soto. Resulta 
que Soto va participar en 
aquest procés de digitalit-
zació. I va quedar impressi-
onat. Per la qualitat de les 
imatges, però també pel seu 
valor documental. “Voldríem 
fer una pel·lícula en honor 
a la teva mare”, li va trucar 
un bon dia. “Quan vaig pen-
jar em vaig posar a plorar”, 

recorda Fiter, que va acceptar 
encantat. D’aquí en sortirà 
una pel·lícula titulada Elena 
dio a luz a un hermoso niño 
–la contrasenya que va utilit-
zar el general Mola per donar 
el tret de sortida de la Guerra 
Civil, el 18 de juliol de 1936–, 
sota la direcció del mateix 
Soto i Chiara Marañon. El 
projecte l’ha assumit LaCima 
Producciones, guanyadors 
entre d’altres del premi Goya 

2021 al Millor Documental 
per L’any del descobriment. La 
cinta parteix d’aquest arxiu 
domèstic de Miquelina Fiter 
per explorar les empremtes 
del pas del temps a través de 
la història d’una família, en 
aquest cas de Vic, en el marc 
d’un país enfosquit per la 
dictadura. Està previst que 
s’estreni l’any que ve.

Els últims mesos, Pattet 
Fiter ha continuat lliurant 

còpies als diferents protago-
nistes de les imatges. Com les 
del casament de la seva tieta 
Maria Carme Riera Rius, que 
les va poder tornar a veure, 
tot just per segona vegada a 
la vida, poc abans de morir. 
Veure-li la cara d’agraïment 
hauria emocionat, també, la 
seva mare. I és això el que 
l’anima a seguir compartint 
unes imatges que avui són de 
pel·lícula.

Estampes d’una vida ‘gravada’

Vic Algunes imatges familiars de la vida 
de Miquelina Fiter. Les dues de dalt són de 
mitjans dels anys 40. Al mig, a la dreta, al 
casament d’uns amics, l’any 1960; i aparei-

xent en un dibuix que algú li va fer amb la 
càmera a les mans i signada per un tal V.R.. 
A sota, de núvia amb el fadrí de la seva 
boda, el novembre de 1948; i al costat, la 
imatge més actual, dels anys 80.
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a ha estat clau per treure a la llum tot aquest material

Viladrau recupera el 
36è Aplec de l’Erola, 
aquest diumenge

Viladrau Després del parèn-
tesi per la pandèmia, aquest 
diumenge torna a Viladrau el 
tradicional Aplec de l’Erola, 
que viurà la seva 36a edi-
ció en el context d’aquesta 
emblemàtica ermita. Des 
de Viladrau han programat 
sortir a peu des del mas El 
Torrent a partir de 2/4 d’11 
del matí. A 2/4 d’1 hi haurà 
la missa i cantada dels goigs 
dedicats la patrona; a la 1, 
una ballada de sardanes amb 
la Cobla Lluïsos, i a les 2, una 
arrossada popular.  

Joan Quirante, de 

Manlleu, celebra     

el centenari

Manlleu El manlleuenc Joan 
Quirante va rebre divendres 
passat la medalla centenària 
de mans de representants de 
l’Ajuntament de Manlleu i de 
la Generalitat. Nascut a Iruela 
(Jaén), als 17 anys va venir 
a Catalunya per fer el servei 
militar i ja es va quedar a viu-
re a Torelló, on va treballar 
a pagès i al sector del tèxtil. 
Casat des de fa 72 anys amb 
l’Hermenegilda –que ja n’ha 
fet 99–, van tenir quatre fills, 
nou nets i vuit besnets. Fa 32 
anys que viuen a Manlleu.
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La Escolania de Montserrat y la Simfònica
Sant Cugat, juntas en Santa Maria del Mar
La Orquestra Simfònica Sant Cugat, que el año pasado cumplió 30 años de vida, comparte este
viernes 27 de mayo (20 h)con la Escolania de Montserrat el espacio de la Basílica de Santa
Maria del Mar, donde ofrecerán un concierto con fines benéficos. Entre las columnas del
emblemático templo barcelonés, la formación del Vallès y las míticas voces montserratinas
interpretarán piezas musicales bajo la batuta de Josep Ferré, titular de la orquesta desde sus
inicios, y la de Llorenç Castelló, al frente del coro, aunque conjuntamente interpretarán El cant
dels ocells. 

Lee también Maricel Chavarría

La iniciativa solidaria tiene por objetivo destinar los beneficios a la Fundación Nen Déu, una
histórica entidad social que este año cumple 130 años ofreciendo educación y atención
especializada a personas con discapacidad intelectual y física en sus centros, ya sea la escuela,
el centro ocupacional, el centro de día atención especializada o el hogar-residencia. Fue en
1892 cuando esta entidad comenzó a trabajar en Barcelona como Hospital exclusivo para niño y
niñas sin recursos.

El concierto está organizado por la propia Nen Déu y por la Fundació DTI,
dedicada a la sensibilizar para la donación de órganos

Es la primera vez que la Escolania y la sinfónica santcugatense comparten escenario. En este
evento organizado por la propia Fundació Nen Déu y por la Fundació DTI, dedicada a la
sensibilización social en la donación de órganos para el trasplante, se podrán escuchar piezas
del gran repertorio clásico, como la muy reconocible apertura de Armida, la ópera barroca de
Joseph Haydn, y el famoso Intermezzo de Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni. Pero
también las Soirées musicales op. 9 Tirolese, Bolero y Tarantella, la Suite que Benjamin Britten
compuso en 1936 basándose en arreglos de obras de Gioachino Rossini. 

Ambas formaciones interpretará conjuntamente 'El cant dels ocells' y
otras piezas tradicionales y del repertorio clásico

La orquesta que desde la temporada 1996-97 cuenta con un ciclo estable de conciertos en el
Teatre-Auditori Sant Cugat interpretará también algunas piezas tradicionales catalanas,
como Muntanyes del Canigó y La filadora, ambas arregladas por el propio Ferré. 

https://lavanguardia.com/cultura/20220527/8294529/sinfonica-sant-cugat-basilica-santa-maria-mar-concierto-brotons-ferre.html


Josep Ferré dirigiendo en pandemia a la Simfònica de Sant Cugat en el Teatre-
Auditori de la ciudad, cuando el año pasado se celebró el 30º aniversario de la
formación 

Mané Espinosa

También Saltarello del compositor húngaro del siglo XX Ferenc Farkas , el conocido vals
Serenata por cuerdas de Piotr Íliche Tchaikovsky  y, volviendo a las referencias de la
catalanidad, Sant Martí del Canigó, la sardana que Pau Casals compuso desde su exilio en
Prada de Conflent, en 1943, dedicada al monasterio de Sant Martí de Canigó e inspirándose en
el poema Canigó, de Jacint Verdaguer. La Escolanía interpretará también diversas piezas en
solitario.

Surgida en 1990 como la Orquesta de Cámara Sant Cugat, la Sinfónica
Sant Cugat ha realizado en estos años 750 conciertos

Esta semana se ha dado a conocer que el maestro Salvador Brotons cogerá el relevo de Ferré a
partir de la temporada 2022-23 de esta formación surgida en 1990 como la Orquestra de Cambra
Sant Cugat. Aquel embrión dio lugar a la Simfònica Sant Cugat, que ha realizado en estos años
750 conciertos en todo el país, incluido el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del
Liceu, L'Auditori de Barcelona, el Palau de Congressos de Catalunya, la Sala Oval del Palau
Nacional o el Palau Sant Jordi. Y desde sus inicios ha demostrado interés por la
experimentación y la búsqueda constante de nuevo repertorio y de diferentes estilos musicales,
ya sean ópera, jazz sinfónico, música clásica, música contemporánea, zarzuela, flamenco o
música de película. 



Escolania de Montserrat

“Me apetece mucho dirigir una sólida orquesta sinfónica del país. Hasta ahora he trabajado
sobre todo en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, y asumo con mucha ilusión el
reto de dirigir una formación sinfónica de casa, la Orquesta Sinfónica Sant Cugat, que ha
conseguido a lo largo de más de treinta años ser un referente de la música sinfónica en
Cataluña, tener un nivel musical extraordinario y llegar a un público amplio y fiel”, ha afirmado
Salvador Brotons esta semana, en la presentación de la próxima temporada de esta orquesta.

Me apetece mucho dirigir una sólida orquesta sinfónica del
país"

Salvador BrotonsTitular de la Simfònica Sant Cugat a partir de la  2022-23

Al acto asistieron buena parte de los directores y solistas que participarán en los conciertos de la
temporada, socios y patrocinadores de la Orquesta y personalidades de la vida cultural
santcugatense y catalana. 



Salvador Brotons y Josep Ferré, director entrante y saliente de la Orquestra
Simfònica Sant Cugat

Simfònica Sant cugat

El mismo Brotons explicó el programa de la temporada, en el que habrá varios directores
invitados, como Jordi Piccorelli y Roit Feldenkreis, y también el que ha estado al frente de los
inicios, Josep Ferré, que a partir de ahora será su director artístico. 

La alcaldesa de Sant Cugat del Vallés, Mireia Ingla, felicitó a Brotons y agradeció "la gran labor"
que ha realizado Josep Ferré al frente de la Orquesta. “Sant Cugat ama mucho la cultura, la
música, y específicamente la música clásica. Debemos seguir trabajando para que la música no
deje de ser protagonista en nuestro municipio”, dijo la alcaldesa.
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Universalitat de l’Església | Nació Solsona
El Patriarca de Catalunya,

el qui fou Bisbe de Vic, Torres i Bages, en el seu llibre

La Tradició Catalana

, assegura que l’Església és ”regionalista”. Jo escoltava la discussió entre un català i un
aragonès en la que aquest argumentava en contra que l’Església és “universal”. La cosa
s’esdevingué en el meu temps de carrera, ja fa anys. Regnava Franco i l’espanyolisme era al viu
i tot ho absorbia i tot ho matisava amb la seva imposició. Pocs n’hi havia que sabessin seure
sense esgarrapar-se i respirar sense esbufegar, senyal que molts no combregaven amb el fals
ambient de pau.

Bé, jo diria que tots dos polemistes tenien raó.

El que hi ha és que cal explicar-ho. Amb el Concili Vaticà Segon, l’Església es democratitzà i
tenim detalls com per exemple, el de la imposició de la llengua vernacla i l’abolició del llatí en la
litúrgia, que era donar validesa i importància a cada llengua nacional. Un altre ingredient molt
fort del tema és que l’universal es nodreix dels seus particulars, que són els qui el formen, i si els
individus són sans i ben constituïts en la seva identitat, l’universal és veritable, vivent ─i sinó és
una falòrnia.

A la península se’ns ha volgut imposar

allò del

Nacional Catolicismo

, amb un sentit d’exclusivisme, amb una velada pretensió que Espanya és la capitana i reina al
món del

catolicisme, descartant que hi hagi cap altre estat a la terra que la iguali, aspecte que contradiu
la vera Universalitat del cristianisme; crec que més aviat se li havia de dir: Estatal Catolicismo.
Perquè la crida d’aquest és adreçada a tot poble i a tota nació de la terra i els qui serven
l’equilibri en aquest aspecte són els més endreçats i verídics. No hi ha preferències ni
consideració a cap poble que es cregui més excel·lent que els altres i que mereixi cap títol
engrandidor.

Per tant la crida i l’oferta són universals,

sense que hi hagi cap excepció, ni cap preferència. I aleshores el cristianisme es fa ben de casa,
regna en cada catedral, en cada basílica, en cada església rural de l’estil que sigui i s’assimila
amb el caràcter específic de cada nació, i fins de cada comunitat de creients, entranyada en
cada factor humà i participant de la relació de germanor amb altres cultures, civilitzacions i
religions. De la diversitat de temples on l’Església actua s’eixampla a la localitat l’esperit cristià i
els fidels se l’emporten a casa i escampen la bona olor de Crist entre els ciutadans.

L’Església és nacionalista amb cada nació,

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/39213/solsona/universalitat-esglesia


perquè per les virtuts que predica de germanor universal, en respecta i fa seves les
particularitats diverses amb què cada nació s’engalana. És regionalista en tant que predica i
fomenta aquells dons de cada nació que més bé la caracteritzen. Com és ara la seva llengua, la
seva aportació a lacultura universal, en tant que vindica la justícia i la pau socials, en tan que
defensa la família, en tant que vindica salaris justos i la bona relació entre patrons i treballadors,
rics i pobres.

Fins l’Església és favorable a la sobirania de cada nació on és implantada.

Pius XII digué que, no em recordo de si la primera o la segona guerra mundial, es produí perquè
fou negat a les nacions el dret a ser lliure i sobirana. L’Església no conspirarà contra o a favor de
ningú, però bé veiem com els sacerdots, molt probablement perquè al seminari han apresa la
història de la seva pàtria, generalment són bons nacionalistes i volen la llibertat dels seus
països.

Resta clar, doncs, que l’Església alhora que és “regionalista” també és “universal”.
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A l’esquerra, l’illa i a la dreta, el camí que connectava amb la passera

Torelló/Les Masies de V.

G.R.

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) va retirar la setmana 
passada la passera que con-

nectava les lleres del Ter amb 
l’anomenada illa del Sorral, 
on limita el terme entre Tore-
lló i les Masies de Voltregà. 
Segons l’ACA, era un gual 
provisional i l’actuació s’em-

Joan Vila

i Febrer
Vidu de Mercè Font Reluy

Ha mort cristianament el dia 20, a l’edat de 95 anys.

A.C.S.

Els que l’estimen: fills, Pere i Margarita, Santi i Fina; nets, Guillem 
i Jowita, Mariona i Miquel, Arnau, i Meritxell; la Sra. Maria Puig; 
germans polítics, nebots, cosins i tota la família, en participar-vos tan 
sentida pèrdua, us preguen que el recordeu en les vostres oracions i 
us agraeixen les mostres de condol, així com l’assistència a l’acte de 
l’enterrament.

També volen donar les gràcies a l’equip de metges, infermeres i tot 
el personal de la Residència Aura de Manlleu, pel seu caliu i les 
atencions rebudes.

Vic, maig de 2022

Roser Bové

i Marcé

Ha mort cristianament el dia 22, a l’edat de 82 anys.

A.C.S.

El seu espòs, Jesús Benito Bonells; fills, Roser ( ), Jesús i Núria, 

Montserrat i Teo, Jordi i Maite, Ramon i Marta, Joaquim i Núria; nets 
i netes; germans, germans polítics, nebots, cosins i tota la família, 

en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que la recordeu en 
les vostres oracions i us agraeixen les mostres de condol, així com 

l’assistència a l’acte de l’enterrament.

També volen donar les gràcies a les seves cuidadores i a l’equip de 
metges, infermeres i tot el personal de l’Hospital de la Santa Creu de 

Vic, pel seu caliu humà i les atencions rebudes.

Vic, maig de 2022

Jaume Erra
i Verdaguer

Ha mort cristianament el dia 24, a l’edat de 86 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Josefa Farrés Vila, i tota la família, en participar-

vos tan sentida pèrdua, us demanen que el recordeu en les vostres 

oracions i us agraeixen les mostres de condol rebudes, així com 

l’assistència a l’acte de l’enterrament.

Manlleu, maig de 2022

Josep Casals
i Font

El Pepet de la Riera

Va morir a Perafita el dia 18 de maig de 2022,
a l’edat de 92 anys.

Els seus familiars: esposa, Engràcia Costa Sabatés; fills, Ramon i 
Amàlia, i Joana i Albert; nets, Xavier, i Ferran i Alba; germanes 
polítiques, nebots, cosins i família tota us preguem que el recor-
deu en les vostres oracions.
Agraïm de tot cor les atencions rebudes a l’equip mèdic i a totes 
les persones que ens heu ajudat a cuidar-lo, així com a les que ens 
heu acompanyat durant els actes de comiat.

Perafita, maig de 2022

Roser Ramon

i Munt
Vídua d’Eduard Brunet Salvans

Ha mort cristianament el dia 26, a l’edat de 85 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Eduard i Montse, Alícia i Ramon; nets, Oriol, Eduard, 
Guillem, Àlex i Gina, Martí, i Ariadna; germana, Anna M.; germans 
polítics, nebots, la Natàlia, tota la família i les seves cuidadores, Anna 
M., Carme, Diana i Clàudia, en participar-vos tan sentida pèrdua, us 
demanen que la tingueu present en les vostres oracions. Les exèquies se 
celebraran aquest divendres, dia 27, a les 5 de la tarda, a l’església parro-
quial del Carme de Vic. L’acte de l’enterrament tindrà lloc tot seguit.
Domicili: c. Ges, 4.
Capella ardent núm. 3 del Tanatori de Vic.
Cuberta Serveis Funeraris. C. Sot dels Pradals, 2.

Vic, maig de 2022

Divendres, 27 de maig de 202218

marca dins dels treballs de 
restauració hidromorfològica 
del projecte Life Alnus, per la 
qual cosa no hi ha intenció de 
fer una altra passera. Núria 
Sellarès, del Centre d’Estu-
dis dels Rius Mediterranis 
(CERM), detallava que “havia 
deixat de ser una illa, perquè 
connectava a banda i banda”, 
i les passeres s’havien fet per 
a l’extracció d’àrids d’algunes 
empreses. La concessió havia 
finalitzat i es treu perquè feia 
d’obstacle per als sediments i 
també per als peixos. Des del 
CERM remarquen l’alt valor 
natural de l’illa.

L’actuació està emmarcada 
en els treballs de restaura-
ció de l’espai fluvial en un 
tram de quatre quilòmetres 
en què es preveu invertir 
uns 450.000 euros i que ha 
d’acabar al juny. El director 
i la gerent de l’ACA, Samuel 
Reyes i Mar León, van visitar 
aquest dijous l’estat dels tre-
balls a l’illa de les Gambires 
i la del Sorral, on es treballa 
per recuperar la vegetació de 
ribera autòctona.

Celebració dels 25 anys d’ordenació 
de mossèn Jordi Castellet

Calldetenes L’actual rector de la parròquia 
de Calldetenes, mossèn Jordi Castellet, va 
celebrar el passat 6 d’abril un quart de segle 
d’ordenació presbiteral. Per commemorar 
aquesta efemèride, el mateix dia de l’aniver-
sari es va fer una missa d’acció de gràcies i 

un dinar de germanor amb la comunitat al 
restaurant El Roser de Calldetenes. Diumen-
ge passat, després de la missa de celebració 
dedicada a la Mare de Déu de la Mercè, es va 
fer un dinar de germanor al casal, que va fina-
litzar amb l’actuació musical del grup Derry 
Below. Passat Sant Joan es farà el romiatge a 
Montserrat. Les inscripcions estan obertes.
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Ripoll celebra  

el Dia Mundial  

de la Bicicleta

Ripoll Aquest divendres, 
l’Ajuntament de Ripoll con-
vida a totes les escoles a par-
ticipar en un bicibús conjunt 
que sortirà a les 17.20h de 
la Devesa del Pla i farà para-
des a la plaça del Monestir 
(17.35h) i a la plaça 1 d’Oc-
tubre (17.40h). El destí de 
tot serà de nou la Devesa del 
Pla, on a partir de les 6 de la 
tarda començarà la Festa de 
la Bicicleta. S’hi farà un bere-
nar popular, hi haurà circuits 
d’habilitat i l’espectacle de 
l’acròbata Jessica Arpin.

L’ACA retira la passera  
del riu Ter a l’illa del Sorral
Inverteixen 450.000 euros per restaurar l’entorn



Mitjà: elperiodico.com

Publicat: 26/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 9.900.690
Lectores

Valor: 12.276€

URL: https://www.elperiodico.com/es/comunicacion-empresarial...

Sumando fuerzas por el fin de la pobreza
El acceso al agua potable y al saneamiento ha experimentado una evolución indiscutible a nivel
mundial. Aunque en España el acceso al agua está garantizado para toda la población, aún
existen en el planeta miles de millones de personas que carecen de estos servicios básicos que
son una palanca de crecimiento vital para cualquier actividad humana.

Por este motivo, una empresa como Aqualia, que se vincula de manera natural al ODS 6
(Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos) y al
ODS 17 (Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible en su vertiente de la
colaboración público-privada), se adhiere también al ODS 1, que tiene como objetivo el fin
de la pobreza, para darle una dimensión social necesaria a la sostenibilidad de los
servicios urbanos del agua. La compañía es consciente del rol esencial que juegan las
alianzas público-privadas para la consecución de los ODS. De hecho, el compromiso de
Aqualia con este objetivo y, por lo tanto, con las personas con dificultades para satisfacer las
necesidades más básicas, viene de años atrás cuando comenzó a colaborar con Cáritas, la
confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia Católica en
España. Para llevar a cabo su misión, Cáritas apuesta por alianzas estratégicas que generen un
impacto social, medible y sostenido en el tiempo. Se trata de relaciones duraderas en las que el
sector empresarial se hace partícipe de la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Siete años de alianza

Bajo esta premisa nació, en 2015, la colaboración con Aqualia, cuyo objetivo es contribuir a
la labor de Cáritas de manera económica mediante el reintegro del importe total de las
facturas del agua de los centros que esta institución tiene en todas aquellas localidades en las
que Aqualia es responsable del Servicio de Aguas. Esto supone el reembolso no solo del coste
del suministro, sino también de otros conceptos como tasas de depuración, alcantarillado,
residuos, etc... De este modo, aporta su grano de arena en la reducción de las cifras de la
pobreza en España y las desigualdades asociadas, que hacen muy difícil a las personas que
la padecen salir de esa situación por sí solas. 

Fruto de esta alianza, Aqualia se ha hecho cargo de facturas por valor de más de 300.000 euros
desde 2016

A lo largo de 2021, un total de 139 centros de Cáritas, ubicados en 43 municipios, han recibido
el fruto de esta alianza que se alinea con las expectativas de los grupos de interés de Aqualia.
El importe correspondiente a la devolución de los recibos ha sido de más de 56.000 euros,
con los que se ha atendido a más de 22.000 personas en situación o riesgo de exclusión.
Entre los centros que se han beneficiado de este compromiso hay viviendas para personas sin
hogar, para mujeres en situación de vulnerabilidad, proyectos de apoyo escolar, centros de
formación y empleo, residencias de personas mayores o Cáritas parroquiales donde se realiza
la primera acogida de las personas que lo precisan.

Cáritas estima que actualmente unas 40.000 personas viven en la calle en España

Más que un hogar: una segunda oportunidad
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Uno de esos proyectos es el Centro Hermano de Mérida (Badajoz), que dirige Saray Flores y
que tiene como finalidad establecer estrategias de carácter integral para favorecer la inclusión
de las personas sin hogar. “Las líneas de actuación que se desarrollan en el centro son dos. Por
un lado la atención a las necesidades básicas – alojamiento, manutención, ropa, higiene,
medicación– y, por otro, se les brinda a todos la posibilidad de realizar un proceso de
intervención integral que permita superar las dificultades para poder equilibrar su vida y tener
una segunda oportunidad&rdquor;. Este no es un centro de acogida de emergencia, sino un
hogar estable y permanente para 23 personas de diferentes perfiles y con circunstancias
que dificultan su día a día. “La realidad de las personas sin hogar es poliédrica&rdquor;,
explica Saray Flores. Es decir, que no tienen una sola circunstancia de exclusión sino varias.
“Pueden ser personas con conductas adictivas, muchas con enfermedad mental, patología dual,
personas en estado de privación de libertad, que han sufrido violencia de género, inmigrantes
en situación irregular que no pueden acceder al empleo, personas con pensiones tan pequeñas
que no les permite, hoy en día, ni alquilarse un lugar donde vivir&rdquor;.

El porcentaje de población en situación de carencia material severa aumentó un 50% en el
primer año de la pandemia

Noticias relacionadas

Cáritas estima que actualmente unas 40.000 personas viven en la calle en España. Una
cifra que permite tomarle la medida a la envergadura de este problema social en nuestro país,
un dato muy superior a la cifra oficial de las 33.000 personas identificadas en el año 2015 en la
Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar y que es el instrumento del que se ha
dotado la Administración central para dar respuesta a la situación.

Una vivienda segura para mujeres y niños

Tampoco pueden permitirse el acceso a una vivienda las mujeres –solas o con hijos pequeños–
que viven en el Llar Magdalena Bonamich de Molins de Rei (Barcelona). En esta casa
conviven, entre mujeres y niños, 12 personas con biografías diversas en las que se incluyen
pasados de violencia de género, de dormir en la calle y de vulnerabilidad. La aportación de
Aqualia ha permitido a Cáritas emprender mejoras en este hogar que hace posible “cubrir la
necesidad que tienen las personas de alojamiento y, en la medida de sus posibilidades, buscar
alternativas y acompañamiento laboral para que puedan vivir autónomamente y que no tengan
que depender de entidades sociales&rdquor;, analiza Josep Francesc Canal. Este trabajador
social de Cáritas lleva más de 30 años trabajando en diferentes ámbitos – infancia, personas
que viven en la calle, atención a familias, acompañamiento a los grupos parroquiales&mldr;– y
alaba la implicación de Aqualia. “Estamos todos en el mismo barco. Tenemos que echar una
mano, cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Es una batalla que sólo se puede
ganar entre todos&rdquor;.

OBJETIVO: NINGÚN HOGAR SIN AGUA

Todo este proyecto debe enmarcarse en la intensa actividad social que los operadores del
ciclo urbano del agua mantienen para garantizar que nadie que no pueda pagar este
servicio básico se queda sin él. En este sentido, las empresas -públicas y privadas- disponen
de mecanismos de acción social que ofrecen condiciones especiales, más favorables, a
determinados colectivos u hogares para tratar de solventar situaciones de pobreza, desigualdad



o exclusión social.  

El ‘XVI Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2020’,
elaborado por la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), muestra que
la práctica totalidad de los operadores de los servicios de agua urbana cuentan con
mecanismos de acción social. Fundamentalmente se trata de bonificaciones contempladas en la
tarifa de agua y/o en Fondos de Solidaridad. 

El objetivo de todos estos mecanismos es, dado el carácter vital y esencial del agua, que ningún
hogar en situación de vulnerabilidad se quede sin suministro de agua y saneamiento y dar
cumplimiento a este derecho humano universal. 



Mitjà: naciodigital.cat

Publicat: 26/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 770.761
Lectores

Valor: 955€

URL: https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103572/man...

Diumenge se celebrarà la darrera Missa
Polifònica al Santuari de la Cova |
NacióManresa
Aquest diumenge, 29 de maig, a les 12 del migdia, se celebrarà la missa corresponent al

VII Diumenge de Pasqua-L'Ascensió del Senyor

a l'església del

Santuari de la Cova

de

Manresa

amb la participació del

Cor Lerània

que dirigeix el navarclí

Jordi Noguera

per interpretar, en el transcurs de la celebració litúrgica, la

Missa Gaude Barbara

(1544) del compositor hispànic

Cristóbal de Morales

(1500-1554), contemporani del mateix

Sant Ignasi de Loiola

(1492-1556), de qui enguany es celebra a la ciutat de Manresa els cinc-cent anys de la la seva
arribada, l'any 1522. Amb permís d'altres personalitats musicals, com

Tomás Luis de Victoria

(1548-1611) o

Manuel de Falla

(1876-1946), Cristóbal de Morales és considerat un dels més grans compositors hispànics de
tots els temps i una excel·lent mostra la localitzem en aquesta

Missa Gaude Barbara

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103572/manresa/misses-polifoniques-santuari-cova-cor-lerania


publicada en vida del compositor a Roma. 

Amb la interpretació de la

Missa Gaude Barbara

d'aquest diumenge, s'arribarà a la darrera celebració litúrgica del cicle de

Misses Polifòniques

que va iniciar-se el 26 de setembre i que ha portat cada darrer diumenge de mes aquest projecte
litúrgico-musical iniciat en motiu de l'

Any Jubilar-Manresa 2022

. Amb aquest s'ha volgut donar una nova dimensió a la celebració eucarística, incorporant-hi un
seguit de composicions del gènere de la Missa de compositor com el citat Morales, però també
de

Claudio Monteverdi

. Amb l'objectiu d'exposar millor la intencionalitat del projecte és previst, a la mateixa església a
partir d'1/4 de 12 del migdia, un assaig obert amb comentaris a càrrec del musicòleg

Oriol Pérez i Treviño

i el mateix Jordi Noguera per exposar el sentit i construcció de la secció de l'

Agnus Dei de la Missa

. 

Fundat el 1995, el cor Lerània fonamenta el seu treball a partir d'una valuosa flexibilitat i
imaginació a l'hora d'abordar la música de cambra. Els seus objectius són l'exigència tècnica i
interpretativa i l'expressió fresca i directa per tal d'aconseguir la màxima comunicació i fer viure
la música intensament a tots els públics. Amb aquest objectiu, el cor defuig lectures superficials
o urgents, buscant sempre la màxima frescor, espontaneïtat i intensitat en les obres.

El repertori que treballa el cor va del

Renaixement als nostres dies

: de Janequin, Lassus i Victoria fins a Kodály, Schönberg o Gasull, passant per Brudieu,
Monteverdi, Gesualdo, Bach, Cererols, Haydn, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Brahms,
Debussy, Britten, Fauré, Orff, Oltra, Casals, Toldrà, Taltabull, etc.
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