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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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Local Comarques

n Tenir cura de la interioritat de 
les persones a partir de la redes-
coberta de la pregària, l’escolta de 
la paraula, el silenci i meditació. 
La formació d’un cristianisme ro-
bust avivant el desig d’aprofundir 
en la fe. Augmentar la capacitat 
per dialogar amb la societat, cre-
ant ponts i lligams amb els que  
pensen diferent. Recuperar l’estil 
dels inicis i caminar cap a parrò-
quies més «sòlides i plurals». 
Aquestes són algunes de les qua-
ranta propostes que el Bisbat de 
Girona ha rebut durant la fase di-
ocesana del Sínode convocat pel 
papa Francesc, que ara s’enviaran 
al Vaticà. Diumenge a la tarda es 
va celebrar la cerimònia de clau-
sura a la Catedral de Girona.  

Durant aquesta fase diocesa-
na, que s’ha celebrat entre els me-

sos d’octubre a maig, hi han par-
ticipat 2.058 persones de les co-
marques gironines que han po-
gut fer les seves aportacions. 

D’aquesta manera, tots els parti-
cipants han pogut expressar les 
seves opinions, ja fos de manera 
comunitària o de forma particu-

lar. El 57% dels participants eren 
dones i un 43% eren dones, men-
tre que la mitjana d’edat es va si-
tuar en 50 anys i mig.   

Entre altres, es demana un «es-
forç» per fer valer que la paraula 
Església «va més enllà de la insti-
tució i la jerarquia, ja que englo-
ba tots els batejats», i es demana 
una major coordinació i integra-
ció del «caminar junts» en l’àmbit 
diocesà. En aquest sentit, s’ha 
previst crear un observtori dioce-
sà per vetllar per la pràctica i en-
fortiment de la sinodalitat. 

«Fer camí junts» 

La trobada de diumenge va 
comptar també amb una missa 
de cloenda oficiada per l’admi-
nistrador diocesà, Lluís Suñer, 
que en la seva homilia va explicar 
que amb aquesta convocatòria 
«hem après i experimentat a fer 
camí junts, a trebalra conjunta-
ment». Suñer va resumir la con-
sulta sinodal en tres conceptes - 
«escollir, acollir i compartir»- i va 
encoratjar tots els participants a 
«seguir endavant amb el cor 
abrandat, inquiet i obert a les sor-
preses de Déu». 

u El Bisbat de Girona va cloure diumenge a la Catedral la fase diocesana del Sínode convocat pel papa Francesc,   
en la qual han participat més de 2.000 persones uLes idees recollides seran enviades a partir d’ara al Vaticà 

Quaranta propostes per millorar l’Església

L’acte que es va celebrar diumenge a la Catedral de Girona. ÀNGEL ALMAZÁN/BISBAT DE GIRONA

REPORTATGE 

Laura Fanals 
GIRONA 

n Els caps de Junts per Catalunya 
a la Cerdanya ja han activat la fei-
na en vistes a les eleccions muni-
cipals de l’any que ve. Els alcaldes 
i regidors que no són de la forma-
ció han celebrat aquesta setmana 
una assembla extraordinària per 
escollit els delegats al congrés del 
partit, que se celebrarà els dies 16 
i 17 de juliol d’aquest any. La tro-
bada va servir per renovar el com-
promís dels càrrecs de Junts amb 
el projecte del partit amb la mira-
da posada ja en els comicis locals. 
L’alcalde de Puigcerdà, Albert Pi-
ñeira, és l’únic que es manté al 
PDeCAT, ja que és el president del 
partit al Pirineu. 

A l’assemblea extraordinària hi 
van assistir els caps de llista de les 
eleccions municipals del 2019 
que es van presentar Junts als 
municipis de Bolvir, Isòvol, Guils, 
Ger, Prullans i Urús, Alp i Bellver: 
Isidre Chia, Joan Bertran, Josep 

Mendo, Alfons Casamajó, Albert 
Maurell, Jordi Ginesta, Ramon 
Moliner i Anna Montané, que va 
anar de número 3 i ara lidera el 
projecte arran de la renúncia de 
Marc Fernández.  

En el transcurs de la reunió va 
entrar a formar part de l’executi-
va comarcal Isidre Chia en tant 
que president del Consell Comar-
cal. El mateix Chia, alcalde de 
Bolvir, va explicar que els repre-
sentants locals del partit han con-
firmat que continuen a Junts: 

«Crec que és interessant que a la 
comarca ja es vegi que tornem a 
encarar les eleccions de l’any que 
ve i que som els maeixos que vam 
presentar i que estem a Junts».  

Piñeria, de moment, és l’únic 
de la Cerdanya que es manté al 
PDeCAT. Ara faltarà veure què fan 
altres líders com Jaume Dulsat 
(Lloret) o Jordi Masquef (Figue-
res), que fa uns mesos van regis-
trar la marca «Junts» per poder 
concórrer amb aquest nom a les 
eleccions. 

u La resta de batlles 
exconvergens s’integraran a 
Junts de cara a les properes 
eleccions municipals 

Albert Piñeira, en una imatge recent. ACN 

MIQUEL SPA. GER

Piñeira serà l’únic alcalde de la 
Cerdanya que es manté al PDeCATConvocatoria de Elecciones de miembros de la Junta Directiva

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, en el artículo 38 y siguientes de los Estatutos
Sociales del Club y del acuerdo tomado en la Reunión de la Junta Directiva del Club de Golf Costa Brava
celebrada el 21 de mayo de 2022, se pone en conocimiento de los señores socios que se acordó por una-
nimidad la convocatoria de elecciones de miembros de la Junta Directiva.
Asimismo, y de conformidad con la normativa aplicable se informa a los señores y señoras socios/as
del Club que:

a) El número de miembros a elegir será de un mínimo de 7 y de un máximo de 21.

b) Deberán cubrirse los cargos de Presidente, uno o más Vicepresidentes, un Secretario, un Tesorero,
un Capitán de Campo y Vocales.

c) Podrán ser electores y/o candidatos los socios mayores de edad, Honorarios, Fundadores y Nu-
merarios, con al menos un año de antigüedad como socio del Club y que no tengan suspendida
la condición de socio en el momento de la convocatoria o en el tiempo de presentación de las
candidaturas.

d) El Sorteo público para la designación de los componentes de la Junta Electoral (3) y los suplentes
(3) se celebrará el 4 de junio de 2022 a las 15 horas en el salón social del CGCB. La Junta Elec-
toral quedará constituida el 6 de junio debiendo sus miembros elegir un Presidente y serán quie-
nes regularán todo el proceso de las Elecciones.

e) El censo electoral provisional se expondrá en el tablón de anuncios del Club, durante el período
comprendido desde el día 7 de junio hasta el día 14 de junio de 2022, ambos inclusive. Los
socios podrán formular reclamaciones contra dicho censo electoral durante el plazo de exposición
del mismo debiendo resolver la Junta Electoral en los tres siguientes días de su recepción. El
censo electoral quedará aprobado de forma definitiva el 17 de junio una vez resueltas todas las
eventuales reclamaciones.

f) Las candidaturas deberán dirigirse a la Junta Electoral, por escrito, desde el día 18 de junio al
25 de junio de 2022, ambos inclusive. Deberán ir firmadas por los candidatos en prueba de su
aceptación, especificando el cargo a desempeñar y como mínimo han de incluir un número no
inferior a los dos tercios de los que se eligen. Las candidaturas deberán ser propuestas por un
número de socios no inferior al diez por ciento de los que ostenten el derecho a voto. Cada socio
podrá firmar únicamente una candidatura.

g) Del 26 al 28 de junio de 2022 la Junta Electoral proclamará las candidaturas que cumplan con
los requisitos y condiciones necesarias desestimando aquellas que no los cumplan.

h) Del 29 de junio al 1 de julio de 2022 habrá un plazo para la presentación de reclamaciones
frente a la proclamación o desestimación de candidaturas, que deberán ser resueltas por la
Junta Electoral en el plazo de 3 días desde su recepción.

i)  Para poder ejercer el derecho a voto, deberá acreditarse la condición de socio mediante la apor-
tación del Documento Nacional de Identidad. La celebración de las elecciones tendrá lugar en
el local social del Club, el día 23 de julio de 2022, entre las 9’00 horas y las 18’00 horas con el
posterior escrutinio, recuento de votos, levantamiento de acta de la votación y proclamación de
la candidatura ganadora.

j)  La fecha de inicio del proceso electoral es la de la publicación de la presente convocatoria en
un diario de amplia difusión en la localidad del domicilio social del Club de Golf Costa Brava el
31 de mayo de 2022.

Santa Cristina d’Aro, a 31 de Mayo de 2022.– La Junta Directiva del Club de Golf Costa Brava.
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Iglesia: Curas que cuelgan los hábitos por
amor: "El celibato hace que haya poco
clero"
Joan Femenia, quien fuera sacerdote de las poblaciones mallorquinas de Campanet, Moscari y
Búger, comunicó en privado hace escasos 20 días a algunos miembros del Consell Parroquial
de Campanet su voluntad de colgar los hábitos. Este cura se había "enamorado" de una
vecina de Sa Pobla. 

La historia de Femenia no es única entre un millón. Alrededor de 7.000 sacerdotes han
abandonado el clero en España por diferentes razones, entre las que la prioritaria es la voluntad
de contraer matrimonio con una mujer, según informa el Movimiento de Celibato Opcional
(Moceop). En el mundo, las cifras ascienden a 100.000 curas secularizados y a 400.000 célibes.

El párroco balear continúa con la estela del conocidísimo obispo de Solsona, Xavier Novell,
que el año pasado se casó por lo civil con la psicóloga y escritora Silvia Caballol. Este obispo
emérito quedaría fuera de la estadística de sacerdotes secularizados, dado que no pidió una
dispensa de sus obligaciones ante el papa Francisco.

Novell se convirtió de facto en un cura "suspendido a divinis", es decir, "lejos de lo divino", ya
que su emancipación del ministerio no se ha efectuado de forma oficial.

El boom de salidas del clero, que no significa la renuncia a la vocación espiritual, se dio en las
décadas de los 70 y de los 80. 

El Concilio Vaticano II, que se alargó hasta finales de 1965, abrió la puerta a debatir el celibato
opcional de los sacerdotes, a considerarlo un don y no un dogma. El papa Juan XXIII, que fue
quien convocó el Concilio, permitió que los curas pudiesen pedir una autorización para casarse
si así lo deseaban y su sucesor, Pablo VI, reguló ya las salidas del clero. 

Tenían que solicitarlo previamente al pontífice a través de una dispensa papal y muchos
encontraron en esa propuesta su vía de escape. 

Para Josemari Lorenzo, uno de los fundadores de la Asociación de Sacerdotes Secularizados
de España (ASCE), la dispensa supuso el punto final a su depresión.

Estuvo ejerciendo como sacerdote en Navarra entre 1958 y 1971. Cantó misa "con muchísima
ilusión" y, con el permiso del obispo, se dedicó también a ejercicios espirituales.

Vivió 12 años en el Seminario Diocesano de Pamplona, "alejado del mundo". La mayoría de los
jóvenes que salieron del centro ordenados sacerdotes no tenían "una madurez afectivo-sexual"
cuando se profesionalizaron. "Habíamos estado viviendo en unas condiciones un tanto
artificiales", expresa. 

Él no salió del clero enamorado de ninguna mujer. Nunca ha llevado "una doble vida".
Simplemente, se dio cuenta de que se había metido en "un callejón sin salida" y cayó en una
depresión profunda.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220530/curas-cuelgan-habitos-amor-celibato-13725623


Los seminaristas no teníamos una madurez afectivo-sexual. Habíamos estado viviendo en unas
condiciones artificiales"

Josemari Lorenzo

El sacerdocio en la fe católica imprime carácter, como ocurre con el bautismo y la confirmación.
Una vez que uno se ordena cura, nunca deja de serlo, aunque "nos hayan prohibido ejercer el
ministerio en las iglesias". "Yo no he dejado el sacerdocio, he dejado el clero", recalca
Josemari Lorenzo, de 87 años. 

Este religioso compaginó su labor sacerdotal con su trabajo de maestro. Conoció a su mujer en
una casa a la que él acudía como sacerdote y en la que ella era profesora. "Nos enamoramos.
Yo ya había hecho mis oposiciones como funcionario de enseñanza y de eso he vivido en
Vitoria desde hace ya 52 años", aclara. 

"Hay menos curas"

En total, en nuestro país hay 21.114 sacerdotes actualmente, según los datos que publica
anualmente la Conferencia Episcopal Española. Esta cifra no incluiría a aquellos curas que han
solicitado la dispensa.

El máximo órgano de los obispos informa a este periódico de que las secularizaciones de
sacerdotes diocesanos entre 2016 y 2020 alcanzan las 126 en total. Anualmente, no bajan
de las 20 ni superan las 30.

Las desvinculaciones del clero en los últimos años caen por goteo. "Ahora salen menos
sacerdotes para casarse porque hay menos curas", razona Lorenzo.

"Una de las razones por las que hay tan poco clero es el celibato", destaca Lorenzo.

Ante la escasez de guías católicos, "la Iglesia tiene que retomar el Evangelio de otra manera",
dice Julio Pinillos, uno de los primeros sacerdotes casados en España, integrante del equipo
fundador de Moceop.

La crisis de fe en esta sociedad "tan rota" y el celibato obligatorio no incentivan a los jóvenes
para entrar en el seminario como sí lo hacía el contexto de épocas pasadas.

No es un problema exclusivamente español. También sucede en el resto de Europa, en África y
en la Amazonia. Precisamente, este último fue el territorio elegido por el papa Francisco en 2019
para celebrar un sínodo en el que los miembros de la Iglesia esperaban que supusiese el
"comienzo del fin del celibato en el clero".

"Hubo una reunión de obispos para pedirle al papa que permitiera que hombres casados se
ordenaran sacerdotes en la Amazonia", recuerda Josemari Lorenzo. Luego, ya se extendería
esa novedad a otras zonas hasta convertirse en una tendencia universal.

No fue así. "El papa Francisco nos dio el cerrojazo de una manera sorprendente. Dijo que no iba
a ser quien rompiese la ley del celibato", expresa. Para este veterano sacerdote, "fue una
decepción muy grande".

Solteros y mujeres



Si los debates en la sociedad son lentos, en la Iglesia van de rodillas. La institución creó sus
escalafones a partir de la Edad Media, desde el siglo XI, impresionada por las "grandes
jerarquías políticas", reflexiona Julio Pinillos.

El papa Gregorio VII impone en 1074 el voto de celibato para quienes quieren ser ordenados
por la Iglesia. Será después, en los dos primeros Concilios de Letrán, del siglo XII, cuando se
confirma que "los matrimonios clericales no son válidos".

Pero es en el Concilio de Trento (1563) cuando ya la Iglesia no deja lugar a la duda: el celibato
y la virginidad son superiores al matrimonio, por lo que nadie podría ser sacerdote sin no
contaba con esas características. 

Mañana podría haber una presbítera mujer, porque no lo prohíbe nadie. Lo han prohibido los
cánones"

Julio Pinillos

Moceop

Siglos después, las normas prácticamente no han cambiado. "¿Cómo han sido tan
conservadores de interpretar las comunidades [de fieles], los ministerios o las
responsabilidades a raíz del Concilio de Trento?", se pregunta Pinillos, que recalca que él sigue
siendo "presbítero".

"El Evangelio es otra cosa", dice. "Lo que importa aquí es la comunidad, y es la que tiene que
decir si quiere presbíteros y presbíteras". 

El clérigo, por el poder que se le ha dado, "ha monopolizado todo el ministerio y todas las
responsabilidades. Hay que empezar a podar ese árbol", señala Pinillos.

Ese árbol al que se refiere es el de la modernidad, el de los cambios "en profundidad". Pero
no cree que sea el papa Francisco, a pesar de su visión aperturista, quien los inicie.

"¡Qué más quisiera el papa que hubiese formas presbiterales diferentes! Pero el clero está muy
dividido. Él sabe que, si se abre ese melón, se crea una disputa tremenda en el interior de la
jerarquía de la Iglesia".

Noticias relacionadas

A Pinillos, un presbítero casado, no le importa que los sacerdotes no sean clero o que sean
mujeres. "Mañana podría haber una presbítera mujer, porque no lo prohíbe nadie. Lo han
prohibido los cánones".

En su opinión, las variaciones en la jerarquía de la Iglesia no dependen "de que al obispo le
guste o no le guste" cómo cambia la institución. "Hay presbíteros y servidores de la comunidad
que pueden no ser clérigos", sostiene, ya que "cada uno ha recibido el espíritu para ejercerlo de
una manera".
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SOCIETATGALERIA
Regió7 

FUNERALS 
MANRESA 

PEPI DE LA LUZ FUENTES 
u Ha mort als 78 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala 
Montserrat d’Àltima-Fontanova (c7 
del Bruc, 11-13). 
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ JURADO 
u Ha mort als 82 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’ora-
tori de Mémora (c/ Lemmerz, 1-5). 

SALLENT 
RAMON LARA LLUSÀ 
u Ha mort a l’edat de 78 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, 
a l’església parroquial de Santa Ma-
ria. 
MONTSE COMELLAS MONTANER 
u Ha mort als 88 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 12 del migdia, al ta-
natori. 

NAVÀS 
MARIA CARME BALLONGA PUIG 
u Ha mort als 77 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, a la sala 
Montserrat d’Àltima Fontanova (c/ 
del Bruc, 11-13). 

IGUALADA 
JOSEFA NAVARRO CÁCERES 
u Ha mort als 94 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 10 del matí, a l’ora-
tori de Funerària Anoia. 
DAMIÀ CARRERO FERREIRA 
u Ha mort als 73 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, a l’ora-
tori de Funerària Anoia. 
LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
u Ha mort als 46 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a 
l’oratori de Funerària Anoia. 
CARME GONZÁLEZ GARUZ 
u Ha mort a l’edat de 63 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 5 de la tar-
da, a la capella del Cementiri Nou. 

n Regió7 obté les dades de defunci-
ons i funerals de les funeràries, i no 
es fa responsable dels errors que les 
empreses puguin cometre en trans-
metre noms o dates.  

EFEMÈRIDES 
 

-Tal dia com avui: 
-1891: comença la construcció del 
ferrocarril Transsiberià a prop de 
Vladivostok, un acte que va tenir  
la participació del futur tsar Nico-
lau II. 
-1921: comença la massacre racial 
de Tulsa (Oklahoma, EUA) quan la 
majoria blanca va arrasar el barri 
negre conegut com a Greenwood.

EDUCACIÓ

AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES

Una vuitantena d’alumnes 
del programa Erasmus+ 
visita Sant Fruitós de Bages
u Un total de vuitanta-quatre alumnes i setze 
professors de Turquia, Finlàndia, Àustria, 
Holanda, Portugal i de l’institut Gerbert 
d’Aurillac, en representació de Catalunya, van 
visitar Sant Fruitós de Bages per descobrir les 
seves tradicions. Els estudiants van ser rebuts a 
la sala de plens de l’ajuntament per l’alcaldessa 
Àdria Mazcuñán i Claret; el regidor d’ensenya-
ment, Felip Echarri i altres membres del consis-
tori , posteriorment van compartir una paella 
del tradicional arròs del municipi al parc del 
Bosquet i també se’ls va mostrar els gegants 
Sala i Ricardis. Al pati de l’institut, van gaudir 
d’una mostra de dansa tradicional i de  tallers 
de castells a càrrec de la colla dels Tirallongues 
de Manresa. 

La comunitat de Sant Benet de Montserrat celebra setanta anys d’història

CELEBRACIÓ

ARXIU PARTICULAR ARXIU PARTICULAR

u El dia 13 de maig del 1952 dues comunitats benedictines, les del monestir de Sant Anton i Santa Clara de Barcelona, i les del monestir de Sant Benet de 
Mataró, es van unir per donar origen a una nova comunitat: la de Sant Benet de Montserrat. Totes dues comunitats havien perdut els seus monestirs durant de 
la Guerra Civil Espanyola i van acceptar de cor la proposta d’unir-se i instal·lar-se a la muntanya de Montserrat. Per celebrar l’aniversari, la comunitat de Sant 
Benet de Montserrat va pujar de nou al monestir de Santa Cecília per celebrar una Eucaristia en acció de gràcies pels 70 anys d’història. Després de la missa, la 
trobada va continuar al monestir de Sant Benet de Montserrat amb una arrossada, on també s’hi van afegir els monjos del monestir de Santa Maria de 
Montserrat. En total, a la festa s’hi van aplegar més d’una cinquantena de monjos i monges. Actualment, encara hi ha tres monges que van viure en primera 
persona el dia de la unió, són la germana Assumpta Bardolet, la germana Maria Mercè Coll i la germana Maria Tecla Carricondo.

Una quarantena de voluntaris participa en la 
jornada de neteja la Setmana Europea a Súria

MEDI AMBIENT

AJ. DE SÚRIA

u Una quarantena de persones voluntàries va participar en una 
jornada de neteja de l’entorn, dins de la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus. L’acció es va desenvolupar a l’entorn de la 
Residència Bell Repòs i del Cementiri Municipal. Aquesta jorna-
da de neteja va ser organitzada per l’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Súria, ICL Iberia, Mancomunitat Intermunicipal 
del Cardener i Centre Excursionista de Súria, amb la participació 
d’Ampans i la col·laboració de l’empresa Exland. Els residus 
recollits van ser portats a la Deixalleria Municipal.

El Consell Municipal d’Infants d’Avinyó 
celebra la darrera sessió del curs

EDUCACIÓ

AJ. D’AVINYÓ

u Les conselleres i consellers del Consell Municipal 
d’Infants d’Avinyó van fer l’últim ple abans d’acabar el curs, 
amb la presència d’Eudald Vilaseca, alcalde del municipi; 
Fina Sanfeliu, regidora d’Educació; i Núria Gamisans, edu-
cadora social.  El ple va servir per posar en comú les pro-
postes de millora per al municipi dels representants de 4t, 
5è i 6è de Primària. Durant les darreres sessions s’han tre-
ballat diversos aspectes que, des del punt de vista dels nois 
i noies, podrien convertir Avinyó en un espai més adaptat a 
les necessitats dels més joves.
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Àlvar Sánchez, el jesuïta que atén els
migrants ferits a la tanca de Melilla
* Dades de les últimes 24h

https://www.ccma.cat/324/alvar-sanchez-el-jesuita-que-aten-els-migrants-ferits-a-la-tanca-de-melilla/noticia/3167158/
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Todo el alumnado de Formación
Profesional de Grado Medio (des-
de los 16 años) y Superior (18 o
más) que realice prácticas en em-
presas cotizará por ellas a la Segu-
ridad Social. El cambio, anuncia-
do ayer por la ministra de Educa-
ción, Pilar Alegría, ha sido pacta-
do por su departamento con los
ministerios de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones, y el de
Trabajo. Este curso hay unos

936.000 estudiantes matricula-
dos en la etapa. No todos empeza-
rán, sin embargo, a cotizar en sep-
tiembre. La nueva ley de FP apro-
bada este año contempla que to-
do el alumnado debehacer prácti-
cas laborales, pero una vez apro-
bado el marco legal, es necesario
que las comunidades autónomas
y los centros educativos lleguen a
acuerdos con suficientes empre-
sas y entidades empleadoras para
cubrir todas las horas, lo que lle-

vará tiempo. El Gobierno subven-
cionará en un 90% el coste de di-
chas cotizaciones.

Para evitar sobrecargar a las
empresas con trámites burocráti-
cos, la normativa establecerá una
fórmula para simplificar las altas
y las bajas de los estudiantes en la
Seguridad Social, de forma que
puedan agruparse por trimestres
o cursos, al margen de que una
vez concluido el periodo, el em-
presario concrete los días que el
estudiante ha ido al centro de tra-
bajo. La cotización permitirá que
el alumnado deFP empiece a acu-
mular tiempo cotizado con vistas,
por ejemplo, a cobrar el paro.

Uno de los grandes cambios
que introduce la nueva ley de For-
mación Profesional consiste en
ampliar el número de horas que
los alumnos deben pasar formán-
dose en centros de trabajo. Hasta
ahora, con la normativa anterior,
el alumnado debía pasar al me-
nos un 11% de las horas que du-
ran los ciclos en empresas (el pro-
medio, en la práctica, estaba en el
15%). La excepción era la llamada
FP Dual, que elevaba el porcenta-
je mínimo de prácticas laborales

a un 30% de las horas que dura el
ciclo, pero que solo ha llegado a
alcanzar a un 3% del total.

La nueva ley aumenta los por-
centajes y establece que los alum-
nos que estudien la FP “ordina-
ria” deberán pasar en las empre-
sas entre un 25% y un 35% de su
periodo formativo. Y crea una
nueva modalidad llamada “inten-
siva” (que en cierta forma sustitu-
ye a la dual), en la que dicho por-
centaje deberá ser superior al

35%. Este esquema se superpone
a la división, que seguirá existien-
do, entre FP de GradoMedio y de
Grado Superior: tanto una como
otra podrán tener la modalidad
de tiempo en empresas ordinaria
o intensiva.

Oportunidades
Ya se sabía que los estudiantes de
la modalidad intensiva tendrán
uncontrato de prácticas y por tan-
to cotizarán a la Seguridad Social.
La novedad conocida ayer es que
los de la FP ordinaria, que no ten-
drán un contrato laboral, sino
otra cobertura todavíapor concre-
tar, como una beca, también coti-
zarán por sus prácticas.

Fuentes delMinisterio deEdu-
cación admiten que hará falta un
tiempo para que el cambio se ge-
neralice, porque es necesario en-
contrar suficientes empresas que
acojan a los estudiantes, algo que
serámás sencillo, por ejemplo, en
entornos urbanos que en rurales.

La secretaria general de FP,
Clara Sanz, confía, sin embargo,
en que dicho proceso sea relativa-
mente rápido porque ya ahora to-
dos los alumnos de Formación
Profesional realizan estancias en
empresas, y se trata únicamente
de aumentar el número de horas.
Sanz también es optimista con la
rapidez a la que se extenderá la
nueva FP intensiva, ya que espera
que, en cuatro años, más de uno
de cada cinco alumnos esté cur-
sando esta modalidad.

Losúnicos alumnos deForma-
ción Profesional que no cotizarán
a la Seguridad Social por sus prác-
ticas son los 77.000 que pertene-
cen a la FP Básica, un itinerario
educativo con rasgos diferencia-
les, pensado para que el alumna-
do con dificultades en los estu-
dios acabe la Educación Secunda-
ria Obligatoria. Al tener buena
parte de ellos menos de 16 años y
estar en la etapa educativa obliga-
toria, el alta en la Seguridad So-
cial resulta incompatible.

Alegría pronosticó que la nue-
vanormativa deFormaciónProfe-
sional “ayudará a reducir el paro
juvenil y contribuirá a lamoderni-
zación del tejido productivo”. El
Gobierno prevé una inversión to-
tal de 7.700millones en la FP has-
ta el año 2025, de los que 2.200
proceden del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resilien-
cia de los fondos europeos.

EL PAÍS entrega hoy los Pre-
mios Ortega y Gasset de Perio-
dismo en Valencia. Los protago-
nistas de la 39ª edición serán los
ganadores: Wilfredo Miranda y
Carlos Herrera, representantes
del equipo de Divergentes, me-
dio nicaragüense ganador en la
categoría de mejor cobertura
multimedia; Sáshenka Gutié-
rrez, premio fotografía; y el equi-
po de EL PAÍS que investigó la
pederastia en la iglesia españo-
la, ganadores en la categoría de
mejor historia o investigación

periodística. Acuden también
los familiares de David Beriáin y
Roberto Fraile, los premios tra-
yectoria de este año, quienes fue-
ron asesinados en 2021 mien-
tras realizaban un reportaje en
Burkina Faso. La ceremonia pue-
de seguirse en directo en la pági-
na web www.elpais.com.

El acto, que se celebra en el
Palau de les Comunicacions, es-
tará conducido por la periodista
Lara Siscar. El presidente de la
Generalitat, Ximo Puig; la direc-
tora de EL PAÍS, Pepa Bueno; las
firmas de Opinión Rosa Monte-

ro, Juan José Millás, Manuel Ja-
bois o Luz Sánchez-Mellado; los
actores Pablo Rivero y Lorena
Berdún; la filósofa Adela Corti-
na, y el presidente de PRISA, Jo-
seph Ourgulian. Estos son algu-
nos de los invitados que acuden
a la ceremonia, que cuenta con
el apoyo de la Generalitat Valen-
ciana, la Diputación de Valencia
y Renfe como transporte oficial.

En esta edición el jurado ha
estado compuesto por Adriana
Domínguez, presidenta ejecuti-
va de Adolfo Domínguez; Pura
Fernández, directora de Cultura

Científica y Ciencia Ciudadana y
directora de Editorial CSIC; Ser-
gio Ramírez, escritor; Elisabeth
Duval, filósofa y escritora; Pepa
Bueno, directora de EL PAÍS;
Carlos Yárnoz, Defensor del Lec-
tor de EL PAÍS; y Lucía Gonzá-
lez, periodista ymiembro del Co-
mité de Redacción de EL PAÍS.

Cada galardón está dotado
con 15.000 euros y con una obra
del artista donostiarra Eduardo
Chillida. Los premios, creados
en 1984 por EL PAÍS, destacan
los mejores trabajos periodísti-
cos, publicados originalmente

en español, durante el año ante-
rior, y que ejemplifican la defen-
sa de las libertades, la indepen-
dencia y el rigor como virtudes
del oficio.

Los alumnos de
FP cotizarán a la
Seguridad Social
por sus prácticas
Lamedida, que abarca a 900.000 estudiantes,
será progresiva e irá sumando empresas

Los Premios Ortega y Gasset reconocen la
investigación sobre pederastia en la Iglesia
El medio ‘Divergentes’ y la fotógrafa Sáshenka Gutiérrez, entre los galardonados

IGNACIO ZAFRA, Valencia

El Gobierno
subvencionará
en un 90% el
coste de las cuotas

“El plan ayudará
a reducir el paro
juvenil”, subraya
la ministra Alegría

EL PAÍS, Madrid

Sáshenka Gutiérrez. / EFE

Alumnos y profesores en un aula del Instituto de Formación Profesional de Puerta Bonita en Carabanchel (Madrid). / KIKE PARA
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Campanya perquè la Missa de les Santes
sigui popular
El cor de Missa de les Santes, amb més de 120 persones. Foto: R.Gallofré

30 de maig de 2022 (16:27 CET)

Aquest dilluns 30 i dimarts 31, darrers dos dies de maig, al vespre a les voltes de Santa
Maria (a les estances parroquials per on s’entra a l’Hort del Rector des del carrer de Sant
Francesc d’Assís) s’hi recullen signatures per demanar que la Missa de les Santes recuperi la
màxima participació popular. Cantaires i persones relacionades amb l’acte han impulsat aquesta
recollida.

 La campanya adreça un escrit a l’Alcalde i al regidor de Cultura de l’Ajuntament de Mataró en el
que exposen que “després de dos anys en què la pandèmia ha impedit cantar la Missa de les
Santes de la manera tradicional, no ens sembla el moment adequat per fer uns canvis dràstics,
que, ara com ara, són precipitats, excloents i no consensuats”, en al·lusió al la decisió de
l’Administració de les Santes (òrgan encarregat de la Missa) de limitar la participació a entre 40 i
50 cantaires seleccionats pels directors i un sol mes d'assajos, per raons sanitàries i d'agenda
dels directors. Jordi Lluch Arenas serà el  mestre director d’aquest any.

 La recollida de signatures demana “que aquest any, que precisament en fa 250 de l’arribada de
les relíquies de les Santes a Mataró, es canti la Missa de les Santes amb la màxima participació
popular, tal com és tradicional. Sobretot tenint en compte que la situació sanitària ho permet”. 

Cal recordar que després de no interpretar-se el 2020 per primer cop des de la Guerra Civil, la
Missa de les Santes de l’any passat va estrenar un nou format professionalitzat amb cantaires de
diferents cors. En les setmanes prèvies a la interpretació es va comprovar la mala maror entre
moltes persones que l’havien cantat i hi havien col·laborat i el nou canvi de rumb decretat per
l’Administració de les Santes.

 La Missa, patrimoni mataroní i català

 El document sobre el que ara es recullen suports es diu ‘La missa de les Santes, l’esperit de la
Festa Major’. Cal recordar que la Missa, a més de ser Patrimoni Cultural de la ciutat,  té una
menció especial en la catalogació de Les Santes com a Festa patrimonial d’interès nacional al
Catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya, en referència all gran valor de la Missa de Glòria de
Mossèn Blanch de l’any 1848, una missa en format operístic que s’interpreta amb permís
especial vaticà per part del propi poble cada 27 de juliol.

https://www.capgros.com/actualitat/quedem/recullen-signatures-perque-missa-santes-recuperi-maxima-participacio-popular_807004_102.html
https://www.capgros.com/tag/coronavirus-mataro
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/aniversaris-2022-250-anys-arribada-reliquies-santes-juliana-semproniana_805311_102.html
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/missa-santes-es-cantara-orquestra-cor-molt-reduits_803565_102.html
https://www.capgros.com/actualitat/missa-santes-retorn-mala-maror_803769_102.html
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/aquest-2021-es-cantara-missa-santes_803566_102.html
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Igualada porta el ciri votiu a Montserrat - Regió7

Igualada porta el ciri votiu a Montserrat | AJ IGUALADA

Igualada va complir dissabte amb la tradició de portar el ciri votiu a Montserrat. Uns 400 igualadins van acompanyar la
corporació al monestir. El Gremi d’antics traginers i el Centre d’Estudis Comarcals també hi van ser.

https://www.regio7.cat/anoia-baix-llobregat/2022/05/31/igualada-porta-ciri-votiu-montserrat-66719440.html
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CAMP DE TARRAGONA

Redacció

Dues persones van morir ahir i 
una altra va resultar ferida greu 
després de caure per un desni-
vell el cotxe amb què circulaven 
per Pradell de la Teixeta (Priorat), 
en un accident en què, després 
d’hores de recerca a la zona, els 
equips d’emergències van des-
cartar que hi hagués un quart 
passatger.

L’avís de l’accident als serveis 
d’emergències va arribar a les 
a 8.37 hores. Segons l’alerta, un 
turisme va sortir de la via, per 
motius que encara s’estan inves-
tigant i va caure per un desnivell 
a l’alçada del quilòmetre 846 de 
la carretera N-420, al terme mu-
nicipal de Pradell de la Teixeta.

Dos homes que viatjaven 
al vehicle –D.P.H. de 23 anys, i 
J.C.T., de 29, tots dos veïns de 
Sabadell (Barcelona)– van morir 
a l’acte, mentre que un tercer va 
quedar atrapat al cotxe, d’on els 
Bombers el van poder excarcerar   
amb ferides de gravetat.

En un primer moment, el ferit 
va explicar als serveis d’emer-
gències i policials que eren cinc 
les persones que viatjaven en el 
vehicle i després va assegurar 
que eren quatre. Per això, des de 
dos quarts i mig de nou del matí, 
els efectius de bombers i de la 
policia catalana van desplegar 
un dispositiu de recerca al punt 
quilomètric 846 de la carretera 
N-420, punt on es va precipitar 
el cotxe.

 El ferit greu va ser evacuat a 

l’Hospital Sant Joan de Reus  i, 
posteriorment al Joan XXIII de 
Tarragona.

El cos de Mossos d’Esquadra  
va activar les seves unitats de re-
cerca i de drones, mentre que les 
dotacions de Bombers van estar 
fins a primera hora de la tarda 

a la zona amb efectius del Grup 
d’Actuacions Especials (GRAE) 
i unitats del Grup Canino de 
Cerca buscant un possible quart 
accidentat. A més, també es van 
desplaçar fins al lloc del sinistre 
efectius de l’Equip de Preven-
ció Activa Forestal (EPAF), per 

esbrossar de vegetació la zona i 
facilitar les tasques de cerca.

Tot i això, passades les quatre 
de la tarda es va suspendre la 
recerca, una vegada es va con-
firmar que al vehicle hi viatjaven 
tres persones i que no hi havia 
indicis que hi pogués haver més 
afectats.

Amb aquests dos morts a Pra-
dell de la Teixeta, ja són 71 els 
morts aquest any en accident de 
trànsit a la xarxa viària interur-
bana de Catalunya.

El ferit greu va dir que hi 
havia un cinquè ocupant 
en un primer moment i, 
després, que eren quatre

SUCCESSOS

Dos joves moren i un altre resulta ferit 
en un accident de trànsit a Pradell
El cotxe es va precipitar per un desnivell i es va fer una àmplia recerca d’un possible quart ocupant

ACN

Bombers i agents dels Mossos d’Esquadra al costat del vehicle accidentat.

Quan es va confirmar 
que hi viatjaven només 
tres persones, es va 
suspendre la recerca

Redacció

L’alcalde de Salou, Pere Grana-
dos, acompanyat del regidor de 
Gestió del Territori, Marc Mon-
tagut, i tècnics municipals, van 
iniciar ahir la primera reunió 
amb veïns i veïnes del futur Eix 
Cívic de Salou, per tal d’escol-
tar les seves inquietuds i ob-
servacions, estudiar possibles 
alternatives i solucions; i poder 
plantejar un projecte de màxim 
consens. Aquest espai de diàleg 
veïnal arriba després del procés 
de participació i del període 
d’exposició pública per a la pre-
sentació d’al·legacions al docu-
ment urbanístic de l’Eix Cívic. 
Pere Granados va justificar la 

creació d’aquests nous espais 
explicant que «com que estem 
davant d’un document urba-
nístic i no d’un projecte, creiem 
interessant obrir la possibilitat 
que els veïns i veïnes de la zona 
es puguin pronunciar sobre 
la proposta d’Eix Cívic, ja que 
podem entendre que la seva 
magnitud pot suscitar alguns 
interrogants que volem escoltar 
i resoldre». L’alcalde va afegir 
que «el projecte està pensat per 
generar reequilibri, qualitat de 
vida i progrés, en una zona i un 
barri que ha hagut de suportar 
una infraestructura ferroviària i 
les inundacions del barranc de 
Barenys».

L’alcalde de Salou obre 
un espai de diàleg veïnal 
a l’entorn de l’Eix cívic

SOCIETAT

L’objectiu és aconseguir el màxim consens

ACN

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir cinc conductors durant 
aquest cap de setmana al Camp 
de Tarragona per conduir sota 
els efectes de l’alcohol o les 
drogues. Els detinguts tenen 
entre 21 i 33 anys i se’ls acusa 
de delictes contra la seguretat 
del trànsit. En un dels casos, el 
conductor va donar positiu en 
cocaïna, cànnabis, amfetami-
nes, metamfetamines i opiacis, 
a l’espera que el laboratori ho 
confirmi. La primera detenció 
es va produir dissabte a la tarda, 
quan un conductor va provocar 
un accident amb un altre cotxe 
a la C-51, a Montferri, i va fugir. 

També dissabte, però de mati-
nada, els Mossos van rebre l’avís 
que un conductor havia sortit 
de la via a la C-51, al Vendrell, i 
havia xocat contra la tanca de 
protecció. La tercera detenció 
va ser la matinada de diumen-
ge en un control de trànsit a la 
C-31b, a Tarragona. El quart fet 
es va produir pels volts de les 
02.15 hores de la matinada de 
diumenge, a la C-14, al terme 
municipal de Montblanc, i la 
cinquena detenció va tenir lloc 
diumenge, a la C-31, al Ven-
drell. El detingut no disposava 
de permís de conduir i en les 
proves d’alcoholèmia va donar  
0,34 mg/l per aire expirat.

Detenen cinc conductors 
sota els efectes de 
l’alcohol o les drogues 

TRÀNSIT

Els fets van succeir aquest cap de setmana

Entrades a la venda pels actes 
de la Festa de Sant Joan de Valls

CULTURA

Des d’avui es poden adquirir 
les localitats per a assistir als 
diferents actes programats de 
la Festa Major de Sant Joan de 
Valls. D’una banda, es tracta de 
l’espectacle de dansa La boda,  
coproduit per Adagi Dansa i 
la Fundació Festes Decennals, 
que tindrà lloc el dia 25 de juny, 
i d’altra banda, els Concerts 
Cirqueros, tres actuacions de 
caire familiar simultanejades 
amb tallers de circ, impulsades 
per La Circoteca. Aquests es-

pectacles es faran els dies 17 de 
juny a les 19 h., el 19 de juny a 
les 11.30 h. i el 25 a les 11.30 h.  
Les entrades es podran adquirir 
avui a partir de les 10 h. a través 
del web www.codetickets.com. 
També es podran adquirir pre-
sencialment a les taquilles del 
Teatre Principal fins al 16 de 
juny, els dimecres de 18 a 21 h. 
i els divendres de 12 a 13.30 h. 
Del 17 al 23 de juny, les taquilles 
romandran obertes diàriament 
de 18 a 21 h. Redacció

Redacció

L’Hospitalet de l’Infant dispo-
sa des d’aquest passat diven-
dres d’un parc de cal·listènia 
a la platja de l’Arenal, situada 
entre la pista multiesportiva i 
el punt d’atenció turística de 
Base Nàutica. Aquesta àrea, de 
200 metres quadrats aproxi-
madament, consta de barres, 
paral·leles, bancs d’abdomi-
nals, plataformes de salts, es-
cales horitzontals, anelles i una 
espatllera perquè qui ho desitgi 
pugui practicar tot tipus d’exer-
cicis amb el seu propi pes. Tam-
bé es pot trobar un cartell amb 
l’explicació dels exercicis que es 
poden dur a terme i un codi QR 

per veure uns vídeos tutorials. 
Gràcies a aquestes estructures, 
el veïnat i els turistes, podran 
practicar a l’aire lliure i de ma-
nera gratuïta la cal·listènia, una 
disciplina d’entrenament amb 
el propi pes del cos amb què 
s’intenta aconseguir la major 
contracció muscular i que el cos 
adquireixi una alineació correc-
ta. Això permet modelar el cos, 
millorar la postura i definir un 
bon contorn corporal. L’Ajunta-
ment de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant va inaugurar aquest 
nou equipament municipal 
amb una demostració a càrrec 
de l’empresa MEIN, encarrega-
da de la instal·lació. 

L’Hospitalet estrena un 
parc de cal·listènia a la 
platja de l’Arenal
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La Germandat de la Santíssi-
ma Trinitat i l’Arquebisbat de 
Tarragona han tancat l’acord 
per la gestió de l’ermita de la 
Santíssima Trinitat, titularitat 
de la Parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de l’Espluga de Fran-
colí, per als propers 12 anys. El 
rector de l’Espluga, mossèn An-
tonio Rosario i el president de la 
Germandat, Xavier Morgades, 
han signat el conveni que per-
metrà la cessió d’ús de l’equipa-
ment lúdic i religiós a l’entitat. 
L’acord s’ha assolit després del 
bon funcionament durant el 
primer any del projecte de vo-
luntariat i inserció sociolaboral 

que va permetre, el 24 de juliol 
passat, reobrir l’ermita situada 
a la Reserva Natural del Barranc 
de la Trinitat, al Paratge Natural 
d’Interès Nacional de Poblet. A 
més, a mitjans de maig s’ha ini-
ciat una nova temporada per a 
fer foc a l’ermita. Aquestes pri-
meres setmanes s’obrirà tots 
els diumenges de 9 h. a 19 h. i a 
l’estiu s’ampliarà a tot el cap de 
setmana. L’adequació i neteja 
de l’entorn per part dels volun-
taris de la Germandat amb la 
col·laboració de l’Agrupació de 
Defensa Forestal de l’Espluga 
ha permès rebre el permís dels 
Agents Rurals per a reobrir els 
fogons de llenya. 

Acord per a la gestió de 
l’ermita de la Santíssima 
Trinitat de l’Espluga 

EQUIPAMENT

S’ha iniciat també la temporada per a fer foc
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Y YPOLÍTICA. FEDERALISTES D’ESQUERRES POLÍTICA. ERC VILAFANT

Diàleg sobre federalisme i finançament 
nn Figueres va acollir, dijous passat, un acte de l’associació Federalistes d’Esquerres,  
moderat per l’historiador i politòleg Albert Testart. Hi van participar els economistes 
Francesc Trillas i Montserrat Colldeforns, que van aportar «Solucions federals per a un 
nou model de finanaçament autonòmic». La presentació de l’acte va anar a càrrec del 
vicealcalde i membre del PSC, Pere Casellas. [Foto: PSC Figueres] n

Presentació oficial de l’alcaldable Sergi Palomeras
nn L’espai El Cau de Vilafant va ser l’escenari, dissabte al migdia, de la  presentació ofi-
cial de Sergi Palomeras com a candidat d’ERC al municipi per a les eleccions del 2023. 
Palomeras va defensar la tasca feta  durant aquest temps com a «oposició construc-
tiva, sumant quan cal» i va apostar per «aire fresc» després de 14 anys de governs del 
PSC a Vilafant. [Foto: ERC]  n

Y AL CARRER TER

Cobert per un arbre
nn La tramuntana de dijous a la 
matinada va fer precipitar un ar-
bre de set metres sobre un cot-
xe aparcat al carrer Ter. El vehi-
cle estava estacionat a l’aparca-
ment de la riera Galligans. No es 
van registrar danys personals ni 
tampoc afectacions a cap altre 
vehicle més. Els Bombers van 
procedir a retirar l’arbre preci-
pitat, tallant-ne primer les bran-
ques. [Foto: Bombers] n

L’Ajuntament demana una subvenció

Y VILAFANT. PER REHABILITAR LA RECTORIA

n n Vilafant ha demanat una sub-
venció de més de 500.000 euros 
per a la rehabilitació de l’edifi-
ci de la rectoria. L’ajut s’ha sol-
licitat al Ministeri de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda Urba-
na. L’edifici, situat al costat de 
l’església de Sant Cebrià, va pas-
sar a mans municipals per una 

permuta amb el bisbat l’any 2017. 
El ple va aprovar el projecte de re-
habilitació d’acord amb les con-
clusions d’un procés participatiu. 
El pressupost de l’obra per a aquest 
futur equipament municipal és de 
783.156 euros. L’espai té 428 m2 i 
un pati exterior de 140 m2, i és al 
costat del Cau [F: Aj. Vilafant].n

Ensurt aquest diumenge al 
migdia, per sort sense danys 
personals. Un incendi decla-
rat poc abans de les 12 va afec-
tar dos pisos del carrer Tarra-
gona de Figueres, a la zona de 
Sant Josep. Bombers i Mossos 
investiguen les causes del foc, 
que es va originar en un mata-

Redacció l FIGUERES 

nn

làs del primer pis. Els Bombers 
van llançar el matalàs pel pati 
de llums , a la zona de rentadores 
de l’edifici, per poder apagar el 
foc. Des de l’avís fins a la retira-
da dels efectius van passar més 
de tres hores. L’incendi va afec-
tar «greument» dos habitatges i 
l’Ajuntament, a través dels Ser-
veis Socials, ha donat suport a 
les famílies afectades.n

El foc al carrer Tarragona va 

començar en un matalàs

SUCCÉS. AQUEST DIUMENGE AL MIGDIAY

DIUMENGE. Els treballs per extingir el foc es van allargar més de tres hores AJ. FIG.
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La Porta dels Apòstols, nova protagonista
de les visites de Catalonia Sacra
Catalonia Sacra programa el dissabte 4 de juny, a les 11.00 hores, una visita guiada al
voltant de la Seu Vella de Lleida.

Anirà de la mà de la historiadora Montserrat Macià, activitat centrada a conèixer el
Portal dels Apòstols, un dels elements més espectaculars del conjunt arquitectònic

La visita és una de les 10 visites especials que Catalonia Sacra ha programat aquest 2022 amb
motiu del seu 10è aniversari, centrades a conèixer portalades i portals de diferents esglésies,
per a significar que Catalonia Sacra és la porta a conèixer el patrimoni d'arrel religiosa.

Des de finals del segle XIV i fins a la conversió de la catedral en caserna militar (1707), el Portal
dels Apòstols ha estat la principal via d'accés a la Seu i és, malgrat les destrosses que la història
li ha provocat, una de les millors produccions gòtiques de Catalunya. 

En el disseny i construcció del Portal dels Apòstols hi va participar activament, i des de mitjans
del segle XIV, el mestre Jaume Cascalls i Bartomeu de Rubió i, en l'execució del seu
embelliment, hi va deixar empremta la millor nòmina de mestres d'obra i d'escultors fins a mitjans
segle XV. El Capítol Catedral no hi va estalviar cap esforç econòmic, i va aconseguir un
portal monumental que seguia la morfologia dels grans portals gòtics francesos, amb
magnífiques figures dels dotze apòstols i una bellíssima imatge de la Mare de Déu, la Mare
de Déu del Blau, que des del trencallum de la Porta, rebia i acollia el feligrès que ascendia per
les "Grades Majors" des de la ciutat i accedia al claustre i a les naus del temple.

La conversió de la catedral en caserna militar i la militarització del turó arran la Guerra de
Successió va comportar la pèrdua d'un patrimoni exquisit i singular del qual avui sols en queda
estructures mutilades que ens permeten guardar memòria i, alhora, reimaginar l'esplèndida
façana gòtica de què s'havia dotat la Catedral de Lleida.

Catalonia Sacra ofereix entre març i novembre una quarantena d'activitats (visites
guiades, conferències, actes de patrimoni immaterial...) per a donar a conèixer el
patrimoni cultural d'arrel religiosa en tota la seva diversitat

https://www.territoris.cat/articulo/la-panoramica/porta-dels-apostols-nova-protagonista/20220530121703083311.html
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EMPORDÀ

n Ariadne Martí i Francesca Juncà, 
alumnes de 4t d’ESO de La Salle Fi-
gueres, són finalistes dels Premis 
Premsa Comarcal a la Solidaritat 
pel seu reportatge periodístic «Vi-
olències masclistes i què més?». En 
total han estat 200 els treballs pre-
sentats al certamen, i el fet d’haver 
quedat finalistes és quelcom des-

tacat. «És un reconeixement molt 
merescut, perquè les noies han po-
sat passió, molta dedicació i, sobre-
tot, perquè han fet un reportatge 
periodístic a través de la investiga-
ció i mirada crítica», afirmen des 
del centre educatiu. 

Tot i que ja es coneixen els fina-
listes, no serà fins al 19 de novem-
bre que se sabrà el veredicte final 
d’aquests premis que tenen com a 
objectiu apropar l’alumnat a la so-
lidaritat, i a la premsa local i comar-
cal. El concurs està organitzat per 
l’Associació Catalana de la Premsa 
Comarcal, en el marc del programa 
d’actes del seu 40è aniversari.

Dues alumnes de La Salle, 
finalistes als premis Solidaritat

REDACCIÓ. FIGUERES

u Ariadne Martí i Francesca 
Juncà opten als guardons  
pel seu reportatge periodístic 
sobre la violència masclista

n Pau Castillo (Figueres, 1997) és 
arqueòleg graduat per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. Està 
especialitzat en Patrimoni, i ha 
treballat en diverses excavacions 
arqueològiques, com la de Santa 
Maria de Vilabertran i la de Santa 
Creu de Rodes. Actualment, es 
troba immers en el seu projecte 
Surcast, una empresa que aplica 
la tecnologia a la conservació del 
patrimoni.  

 
Com neix aquesta iniciativa? 
Aquest és el resultat de les neces-
sitats amb què em vaig anar tro-
bant per poder treballar en el meu 
sector, el de la cultura patrimoni-
al. Vaig començar a tenir ofertes 
per fer feina en museus de la co-
marca, com La Farinera de Caste-
lló d’Empúries, el Museu del Jo-
guet i el Museu de l’Empordà, per 
portar a terme diverses tasques de 
documentació i inventari, però 
per fer-les necessitava que fos au-
tònom. I així ho vaig fer, vaig anar 
fent feinetes, i a poc a poc vaig veu-
re que podia tirar per aquí. I és per 
això que decideixo donar una 
marca, una identitat al projecte. 
Això va ser el setembre de l’any 
passat. 
Tanmateix, l’embrió del projec-
te el trobem temps abans. 
Sí. Tot i que l’empresa neix al se-
tembre, el 2020, a l’estiu de la pan-
dèmia, ja vaig estar rumiant. 
Aquell any no vaig aconseguir fei-
na d’estiu, i vaig començar a mirar 
quins eren els àmbits econòmics 
del sector cultural que amb la 
pandèmia havien anat a l’alça. I 
vaig veure que els museus virtu-
als, els models 3D, els drons, etcè-
tera, cada cop tenien més deman-
da. I vaig dir, això m’agrada, cada 
cop anirà a més, i a l’Alt Empordà 
no hi ha molta gent que s’hi dedi-
qui. 
Certament, aquesta és una idea 
innovadora. 
Sí. És per això que em vaig comen-
çar a formar, em vaig treure el curs 
de pilot de dron, vaig aprendre el 

tema de 3D, fotometria aplicada al 
patrimoni. I vaig començar a tenir 
una formació especialitzada, i a 
partir d’aquell moment sempre 
que podia la posava en pràctica. 
Però professionalment, com deia, 
no ha estat fins fa pocs mesos que 
he aplicat aquests coneixements. 
En aquest sentit, quins projectes 
té ara entre mans? 
Ara estic treballant en projectes en 
diversos museus, ja que són feines 
anuals. Els treballs al Museu de la 
Farinera ja estan acabats, i tinc 
pendent el del Terracotta Museu 
de Ceràmica de la Bisbal d’Em-
pordà. Sempre que pugui i que els 
museus estiguin interessats, po-
dré fer aquestes tasques de docu-
mentació. 
Així mateix, també ofereix tas-
ques de suport a excavacions ar-
queològiques. 
Sí. A partir de l’obtenció de les 
plantes o alçats dels edificis dels 
jaciments que es volen excavar, 
faig suport d’excavació. I com que 
el meu pare és topògraf, molts 
cops ens compenetrem per fer 
aquesta mena de feina. 

Tot i que Surcast ja ofereix diver-
sos serveis, té pensat ampliar-ne 
l’oferta? 
Sí. En un futur una cosa que 
m’agradaria fer és reconstruccions 
virtuals.  És a dir, a partir de fer una 
certa investigació de les excavaci-
ons i dels seus resultats, fer una re-
construcció d’un edifici en ruïnes, 
per exemple, tal com era en la seva 
època. Això encara no ho sé fer, i 
estic en procés d’aprendre-ho.  
Diuen que tot esforç té recom-
pensa, i en el seu cas ha quedat 
palès amb el primer Premi Em-
prenedors Alt Empordà 2022. 
Com valora aquest guardó? 
Aquest premi és una oportunitat. 
El cert és que la recompensa eco-
nòmica, és gairebé el de menys. 
L’important és que es doni a co-
nèixer el meu projecte, que molta 
gent de les principals institucions 
i entitats de la comarca el cone-
guin. A més, estic molt il·lusionat 
de poder treballar del que m’agra-
da; he invertit molts esforços. 
Sembla que el projecte té futur, i 
més després d’haver rebut el pre-
mi.

«Surcast m’il·lusiona 
molt, em permet treballar 
del que m’agrada»

Guanyador del Premi Emprenedor 2022. El jove figuerenc ha estat distingit amb 
el guardó principal d’enguany pel seu projecte  Surcast. Aquesta és una iniciativa 
que treballa amb tecnologia aplicada al territori, i que ofereix diferents serveis 
dins l’àmbit de la investigació, gestió, difusió i conservació del patrimoni.

u «El projecte és el resultat de les necessitats amb què em vaig anar tro-
bant per poder treballar en el meu sector, el de la cultura patrimonial»

Pau Castillo

JOSEP LÓPEZ. FIGUERES

Pau Castillo és l’alma mater de Surcast JOSEP LÓPEZ

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat 972 032 200 

Deixalleria mòbil

Podeu trobar la deixalleria mòbil, entre les 9h i les 14h dels dies 
no festius que tot seguit s’indiquen, en les ubicacions següents:

·

  Nucli antic, pl. de l’Església: 1r i 3r dilluns de cada mes

·  Centre, pl. Josep Pla: 2n i 4t dilluns de cada mes

·  Centre, pl. del Gra: 1r i 3r dimarts de cada mes

·  Horta Capallera, av. Perpinyà: 2n i 4t dimarts de cada mes

·  Habitatges del Parc, c. Ramon i Cajal: 
 1r i 3r dimecres de cada mes

·  Creu de la Mà, ronda Sud: 2n i 4t dimecres de cada mes

·  Culubret, c. Ter: 1r i 3r dijous de cada mes

·  Olivar Gran, pl. Jaume Maurici: 2n i 4t dijous de cada mes

·  Marca de l’Ham, pl. Alcalà la Real: 
 1r i 3r divendres de cada mes

·  Eixample, pl. Joan Bruguera: 2n divendres de cada mes

·  Cendrassos, pl. Lluís Companys: 4t divendres de cada mes

·  Poble Nou, pl. Joan Sutrà: 1r i 3r dissabte de cada mes

·  Vilatenim, c. Margarida: 2n i 4t dissabte de cada mes

L’Ajuntament Informa

n Els dies 1, 2 i 3 de juny, Figueres 
esdevé la capital de l’educació vi-
ària per als usuaris de motocicle-
ta amb les jornades impulsades 
per l’Associació pel Desenvolupa-
ment de l’Educació Viària a Cata-
lunya (Adevic). Les activitats pre-
vistes tenen lloc al Teatre Munici-

pal El Jardí. Les Jornades Adevic 
s’estructuren al voltant de diver-
sos eixos temàtics relacionats amb 
la formació viària per a usuaris de 
motocicleta, amb els quals s’esta-
bliran treballs de grup i taules ro-
dones. A part, hi haurà diverses ac-
tivitats paral·leles en espais adja-
cents al teatre i punts propers.

Figueres acull unes jornades 
d’educació viària de motocicletes
REDACCIÓ. FIGUERES
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