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Crisi rere crisi es va acu-
mulant un volum de perso-
nes amb una situació de
vulnerabilitat i d’exclusió
social que es cronifica. “Hi
ha pèrdua de feina, hi ha
pobresa econòmica, im-
pactes en l’habitatge, i al-
hora els posteriors perío-
des de recuperació econò-
mica no suposen un des-
cens al mateix ritme; per
tant, sempre hi ha aquest
12% que es va cronificant.”
El responsable d’anàlisi so-
cial de Càritas, Caye Gó-
mez, va explicar d’aquesta
manera el dibuix que hi ha
rere les xifres, en aquest
cas corresponents a la me-
mòria de l’any passat de
Càritas Diocesana de Giro-
na: l’entitat va atendre
27.998 persones, un 12%
més que abans de la crisi de
la covid-19. A banda de les
persones ateses directa-
ment, fins a 61.596 perso-
nes s’han beneficiat d’al-
gun dels 37 projectes que
Càritas desenvolupa arreu
de la diòcesi. Amb la pan-
dèmia “ha plogut sobre
mullat” ja que el 2019 Càri-
tas ja alertava que els més
vulnerables no rebien l’im-
pacte positiu del creixe-
ment econòmic. En aquest
sentit, la directora de Càri-
tas Girona, Dolors Puigde-
vall, va destacar que si bé la
crisi sanitària s’ha estabi-
litzat, la crisi social no. I ex-
plica l’increment per l’aug-
ment de demandes de per-
sones que han patit direc-

tament l’impacte de la pan-
dèmia, sobretot des del
punt de vista laboral, el
desbordament dels serveis
socials i l’atenció a famílies
que han quedat fora del cir-
cuit d’atenció per proble-
mes relacionats amb la re-
gularització administrati-
va, entre d’altres. És un
augment que representa
“una pèrdua social”, va re-
flexionar el secretari gene-
ral de Càritas, Martí Batllo-
ri, pel qual les xifres ens
han d’interpel·lar com a so-
cietat.

L’impacte econòmic de
la covid s’ha traduït no no-
més en “la cronificació” de
la situació d’exclusió social
de moltes persones, sinó
també en la consolidació
d’un canvi de perfil de les
persones que requereixen
l’acompanyament de l’en-
titat. “S’accentua especial-
ment en el col·lectiu de do-
nes que es troben al capda-
vant de famílies monopa-
rentals, població jove, es-
pecialment castigada per
aquesta crisi i que acumula
també l’impacte de l’ante-
rior crisi, la del 2008, i les
persones d’origen extraco-
munitari que es troben en
situació administrativa ir-
regular”, va destacar Gó-
mez. En xifres: el nombre
de dones ateses creix un
5%, cosa que provoca que
la pobresa tingui cada ve-
gada més rostre de dona;
una de cada tres persones
ateses té menys de 35
anys, és a dir, augmenta
l’impacte de la pobresa en

les persones més joves; les
famílies monoparentals
creixen un 7,7% i ja se si-
tuen en el 15% del total, i
una de cada tres persones
no té estudis i un 57,9% és
a l’atur.

Sortida comunitària
Evitar la normalització de
les noves formes de pobre-
sa que apareixen o amena-
cen de consolidar-se crisi
rere crisi és un dels reptes
en què la directora de Càri-
tas Girona, Dolors Puigde-
vall, va posar èmfasi. Pel
que fa a aquestes noves
formes de pobresa, Puig-
devall va destacar la bret-
xa digital com a nova for-
ma d’exclusió sobretot a

l’hora de fer tràmits a l’ad-
ministració, i també el de-
teriorament de la salut
emocional, l’exclusió en
l’àmbit de l’habitatge o el
compliment de les mesu-
res de protecció de l’admi-
nistració per a les perso-
nes més vulnerables. La
precarietat laboral esdevé
la clau de volta i la que difi-
culta l’accés a un habitat-
ge digne, va recordar Caye
Gómez. Quant al pla estra-
tègic de l’entitat fins al
2024, el secretari general
de Càritas, Martí Batllori,
va remarcar que cal una
perspectiva comunitària i
més oberta: “La sortida de
la crisi ha de ser comunità-
ria.” ■

Gemma Busquets Ros
GIRONA

Càritas alerta de la
cronificació de la pobresa
INCREMENT · Atén a la diòcesi de
Girona un 12% més de persones que
abans de la pandèmia PERFILS · Les
famílies monoparentals representen el
15% del total i creix el percentatge de
dones i de menors de 35 anys

Càritas de la diòcesi de Girona (memòria 2021)
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Durant el 2021, Càritas Dio-
cesana de Girona va destinar
9.718.419 euros a totes les se-
ves activitats. Pel que fa a la
procedència, els fons privats,
amb 3.178.299 euros, van re-
presentar el 44,69% dels re-
cursos gestionats, gràcies al
compromís de socis, donants
i Entitats amb Cor. Els fons
públics, amb 3.933.411 euros,
van suposar el 55,31% del to-
tal.

Càritas va destinar direc-
tament el 85,07% d’aquesta
inversió als projectes d’acció
social, i la resta a gestió, ad-
ministració, comunicació,

captació i voluntariat, per
aconseguir desenvolupar fins
a 37 projectes a través de
309 punts de servei arreu de
la diòcesi de Girona, on hi ha
52 equips locals de Càritas.

També disposa de l’em-
presa d’inserció Ecosol, que
desenvolupa diverses línies
d’activitat i disposa de 155
llocs de treball d’inserció per
a persones en risc d’exclusió
social. Càritas Girona disposa
de 2.015 persones voluntà-
ries (un 70% són dones), 136
persones contractades, 894
Entitats amb Cor i 1.663 per-
sones sòcies o donants.

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

Els recursos de l’entitat

Tercer sector
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Perfil de les persones ateses
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“Tot i que la crisi
sanitària s’ha
estabilitzat, encara hi
ha molta gent que no
supera la crisi social”
Dolors Puigdevall
DIRECTORA DE CÀRITAS DIOCESANA

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

Les frases

“L’impacte de la
covid s’accentua
especialment en les
dones i les famílies
monoparentals”
Caye Gómez
RESPONSABLE D’ANÀLISI SOCIAL DE
CÀRITAS

i ha racisme, a Banyoles?
La pregunta, aplicable a
qualsevol municipi del
país, va quedar suspesa a

la sala d’actes de l’ajuntament de
la ciutat de l’estany dilluns al ves-
pre, quan, al final del ple ordinari,
unes banyolines d’origen subsaha-
rià van exposar les dificultats que
tenen per accedir a un habitatge.
Si bé d’uns anys ençà aquest és un
problema que afecta bona part de
la població, per als immigrants, al-
menys en aquest municipi, és molt
més greu, van venir a dir. Mentre
que aquestes dones consideren
que hi ha racisme, per l’alcalde
“Banyoles no és una societat racis-
ta, sinó una societat de convivèn-
cia”, tot i que Miquel Noguer va ad-
metre que hi pot haver “comporta-
ments reprovables puntuals”. “La
convivència a Banyoles és bona,
però nosaltres estem pagant la fac-
tura”, va dir més tard una de les
dones que van parlar.

La que va intervenir en primer
lloc fa un temps que és ocupa –va
explicar– perquè no hi ha manera
de poder accedir a un habitatge
per a ella i els seus fills. “Què he de
fer?”, va preguntar a l’alcalde, el
qual li va demanar que s’adrecés a
l’oficina d’habitatge a exposar el
seu cas. Aquest no va ser un inter-
canvi de punts de vista tens, però
el següent sí que ho va ser perquè

H

la dona que va intervenir va ser
dura i va incloure per primer cop a
la sessió el terme racisme. La ve-
ïna va assegurar que, en trucar a
les immobiliàries preguntant per
un pis que saben que es lloga o ven,
i en sentir que no parlen bé el cata-
là o el castellà, els responen que ja
no està disponible. Quan al cap
d’uns minuts hi fan trucar algú
altre, aleshores sí que el pis està
lliure.

En el tercer torn de paraules es
va posar el focus en els serveis so-
cials: segons es va assegurar, als pi-
sos de lloguer social només hi tens
accés si ets una dona maltractada,

i no t’ajuden si ets “una dona de co-
lor”. La reacció de Noguer –que te-
nia al seu costat la regidora de
Benestar Social, Ester Busquets,
que, com la majoria dels assis-
tents, no devia creure el que esta-
va sentint– va ser contundent i va
negar que a la ciutat els serveis so-
cials discriminessin pel color de la
pell. “S’atén a qui ho necessita, si-
gui del color que sigui i sigui d’on
sigui”, va replicar l’alcalde, que va
assenyalar la recent adquisició de
tres pisos més per a emergència
social com a exemple de l’“esforç
constant” que està fent l’Ajunta-
ment en aquest camp. ■

Habitatge i racisme
Ramon Estéban
BANYOLES

DENÚNCIA · Veïnes d’origen subsaharià afirmen al final del ple municipal de
Banyoles que pateixen discriminació a l’hora de llogar o comprar un pis

La sala d’actes de l’ajuntament de Banyoles en el moment d’una de les
intervencions de les dones subsaharianes ■ CEDIDA A EL PUNT AVUI
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La pobresa, un
llegat que s’hereta

L’APUNT nibles anuals i equivalents entre les persones. Això, si
has nascut pobre. El problema és que, i segurament
més enllà de dades estadístiques, ens caldria tornar a
valorar-ho. Moltes famílies no es pot dir que siguin po-
bres, però ho són; els seus deutes els heretaran els
seus fills i qui sap si aquests passaran als següents. I
els rics? Més rics! Senzillament vergonyós.Joan Trillas Torrents

Si vostès posen al cercador pobresa heretada, els sor-
tirà, entre els primers llocs, un enllaç que els portarà al
web de La Moncloa, a Presidència, on es deixa clar
que: “A Espanya, la pobresa s’hereta: qui ha nascut i
ha crescut en la pobresa molt probablement serà po-
bre d’adult.” El llindar de risc de pobresa s’ha establert
en el 60% del valor de la mitjana dels ingressos dispo-
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Colau ja no té excusa per no rehabilitar la
Capella dels Segadors, declarada BCIN
La Capella del Sant Crist dels Segadors, annexa a la parròquia de Sant Andreu del Palomar
de Barcelona, ha estat declarada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) pel Govern,
una decisió que culmina el procés de protecció iniciat el setembre del 2021 per part del
departament de Cultura i que ja comptava amb un informe favorable de la Direcció General del
Patrimoni Cultural, i que, de retruc, obre el camí a la seva rehabilitació i dignificació. De fet, si
entre Govern i Ajuntament de Barcelona s’havien passat la pilota els darrers mesos per
aconseguir resignificar la Capella, amb la declaració acordada avui pel Govern, la pilota passa
ara a Ada Colau, que ja no tindrà excusa per no forçar la rehabilitació.

La capella va ser escenari d’un dels episodis que van portar a l’inici de la Guerra dels
Segadors (1640-1652), tal com queda recollida a la versió tradicional de l’himne nacional, ja
que va ser un dels punts de reunió dels segadors que van entrar a Barcelona i on haurien
recollit una imatge de Crist que esdevindria el seu emblema. Per això, en els darrers anys ha
estat també escenari d’una segona batalla, la del reconeixement i dignificació. De fet, des del
2011 s’hi fa una ofrena floral la vigília de la Diada Nacional de l’Onze de Setembre -que
recorda un altre episodi històric, la Guerra de Successió- i tant partits polítics com entitats veïnals
han defensat la necessitat de rehabilitar l’espai.

De fet, al ple municipal del mes de setembre va haver-hi un sonat intercanvi de retrets entre la
regidora de Junts, Neus Munté -actualment presidenta del grup municipal- i la regidora del
districte de Sant Andreu, Lucía Martín. Munté va advertir que la capella “es degrada i malmet
dia a dia amb el risc que esdevingui irrecuperable” i va retreure a l’equip de govern municipal
que no fes prou esforços per conservar la capella, i al seu torn, Martín es va justificar
assegurant que si la Generalitat declarava la capella com a BCIN, aleshores l’ajuntament
podria “treballar en la seva recuperació”.

Sense excuses

Per tot plegat, un cop assegurada la declaració com a BCIN, l’ajuntament podrà començar els
tràmits per a la seva rehabilitació. En aquest sentit, l’acord de govern pres aquest dimarts
assegura que l’immoble és “portador de valors històrics, culturals i socials rellevants, vinculats al
context de la Guerra dels Segadors”, ja que la vila de Sant Andreu del Palomar va tenir “un
paper actiu en els fets de maig-juny de 1640”, data d’inici de l’esmentat conflicte, i, per altra
banda, “la capella hauria acollit la imatge del Sant Crist que, teòricament, els segadors van
utilitzar com a estendard de les seves reivindicacions”.

De fet, es recorda que mossèn Clapés, a les seves ‘Fulles històriques de Sant Andreu de
Palomar’ (1930), els segadors que van entrar a la ciutat el dia 22 de maig -en una primera
entrada que es repetiria el 7 de juny, dia del Corpus de sang- portaven “la imatge d'un Sant
Crist, com a bandera, procedent de l'església de Sant Andreu de Palomar”. En aquest
sentit, la protecció com a BCIN “es presenta com el millor instrument per garantir la pervivència
dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles”. De fet, el mateix acord
fixa com a objectiu és evitar que l’alteració de l’entorn “pugui afectar els valors, la contemplació
o l’estudi del Lloc Històric”. Per això, la declaració permet vetllar per la visualització correcta del

https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/colau-no-excusa-no-rehabilitar-capella-segadors-declarada-bcin_765852_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/capella-segadors-declarada-cultural-interes-nacional_657038_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/cultura/magi-sivilla-historia-general-principado-cataluna_472392_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/segadors-diada-connecten-sant-andreu_644243_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/intercanvi-retrets-capella-segadors_651170_102.html


bé i per la integració harmònica de les possibles edificacions, instal·lacions o usos que s’hi
puguin establir en el futur.

Entorn de protecció

La visualització de la Capella dels Segadors es fa des de l’espai públic on està situada,
anomenat plaça de les Dones del Motor Ibèrica, entre els carrers dels Segadors i el passeig
de Torras i Bages. La capella, de petites dimensions, es recolza en una cantonada de l’església
Parroquial de Sant Andreu del Palomar, la qual actua de teló de fons a causa de la seva
considerable dimensió en relació amb la capella. Per tant, és des d’aquesta plaça l’únic lloc on
es generen les perspectives i visuals generals de la Capella dels Segadors, conjuntament amb
els paraments laterals de l’església on està adossada.

Per aquest motiu, s’inclouran en l’entorn de protecció la plaça de les Dones del Motor Ibèrica,
delimitada pel punt mitjà del carrer dels Segadors, que és on se situa la capella. A continuació,
la delimitació segueix pel punt mitjà del passeig Torres i Bages fins a l’alçada de la façana de
l’església, punt on es perden ja les visuals cap a la capella. S’inclou la totalitat de la parcel·la
de l’església de Sant Andreu de Palomar, ja que qualsevol actuació de restauració d’aquesta
en el futur tindria influència directa en la visualització harmònica de la capella.
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En el curso 2020-2021, la
Fundación Bertelsmann y la
Fundación Empieza por
Educar iniciaron el proyecto
Xcelence-Escuelas que inspi-
ran en 50 centros de barrios
desfavorecidos de Madrid y
Cataluña (el 35% concerta-
dos). Basándose en el modelo
ideado por John Holman, el
objetivo es despertar vocacio-
nes que no estén limitadas
por su contexto social.

En diciembre de 2021, un
10,2% de los jóvenes entre 16
y 24 años en el Reino Unidos
eran ninis, unos 692.000. Un
11,5% del total de hombres y
un 8,8% del total de mujeres.
En Europa, España, con un
19,9% de ninis, superó en
2020 a Grecia, que se situó
en el 19,3%, y solo quedó por
detrás de Italia, con un
24,8%. La media de los países
de la Unión Europea si situó
en el 13,3%, según el informe
de la OCDE Education at a

Glance 2021.

La Compañía de Jesús recono-
ció ayer otros siete casos de
abusos a menores en España,
tres de ellos cometidos por
miembros de la orden, con lo
cual se elevan a 84 las víctimas
desde final de 1920 (y a 68 los
jesuitas acusados), a las que
hay que sumar otras cuatro
que fueron agredidas por lai-
cos que trabajaban para la or-
den. Hasta ahora, la Compañía,
que fue la primera en realizar
en España una investigación in-
terna sobre pederastia en su se-
no, no había incluido a seglares
en sus datos. Este nuevo infor-
me recoge las denuncias recibi-
das a lo largo del año pasado.
Además de informar sobre los
casos de pederastia, los jesui-
tas también reconocen a cua-
tro personas mayores de edad
como víctimas de abusos, con
lo que la lista se eleva a 41 adul-
tos y 35 jesuitas acusados por
esos hechos (a adultos).

“Las acusaciones son muy
variadas, desde visitas a las du-
chas paramirar, humillaciones
y trato vejatorio, tocamientos
(lo más frecuente), hasta rela-
ciones sexuales”, se lee en el
informe. Allí se recogen las nue-
vas denuncias sobre abusos
sexuales recibidas el año pasa-
do, después de que ese enero se
publicara su primera investiga-
ción al respecto. “A finales de
2021 se recibió también por
parte del diario EL PAÍS un lis-
tado de posibles casos ocurri-
dos en instituciones de la Com-
pañía de Jesús. Muchos de
ellos ya estaban siendo investi-
gados. De los demás, se comen-
zó a investigar en 2022 y por
ello esta información se inclui-
rá en el informe” del próximo
año, se añade en el documento.

Se refieren así al dossier
que este diario entregó al Va-
ticano y a la Iglesia española,

que también incluía denun-
cias contra los jesuitas. Has-
ta ahora, 640 casos con 1.312
víctimas han salido a la luz
gracias a las investigaciones
periodísticas.

Hasta ahora, los informes,
solo incluían casos relaciona-
dos con jesuitas, pero esta vez
se incorporan denuncias con-
tra personal laico de sus institu-
ciones, así como de abusos en-
tre menores. En total, 11 casos,
cinco de ellos del pasado y seis
de la actualidad, que implican
a profesores, monitores o vo-
luntarios denunciados, ade-
más de a menores. Siete de
ellos son denuncias por casos
de abusos cometidos por adul-
tos (todos ellos, parte del perso-
nal), en tres de las cuales “se ha
desestimado la culpabilidad”.
En otras tres “se ha procedido
a un despido” y en otra, la vícti-
ma, ya adulta, no “ha querido
por el momento actuación por
parte de la Compañía de Je-
sús”. Hay cuatro casos más de
abusos entre menores que acu-
dían a las instituciones de los
jesuitas (solo en uno de los ca-
sos, los abusos se produjeron
en un centro). “Tras hablar con
las familias, se ha procedido a
informar a los organismos de
la Administración pública per-
tinente y a tomarmedidas en el
propio centro, hasta recibir las
indicaciones finales de la inves-
tigación civil”, reza el texto.

La orden asegura que el “es-
fuerzo” en 2021 está “viendo
sus frutos”. “Se empieza a perci-
bir un cambio de cultura en
nuestras obras y su personal
en estamateria”, se añade en el
documento. Además, afirman
que seis personas solicitaron
atención en 2021 en alguno de
los 10 “espacios de escucha”
que han creado, y que se inicia-
ron cuatro procesos de repara-
ción a las víctimas.

“Nuestra misión es asegurar la
movilidad social”. Esa es la premi-
sa con la que sir John Holman,
profesor emérito de Química de
laUniversidad de York, se planteó
revolucionar la formaen la que se
orientaba profesionalmente a los
adolescentes en los institutos in-
gleses. En 2013, viajó a seis países
y territorios —Alemania, Hong
Kong, Finlandia, Canadá, Irlanda
y Países Bajos— para conocer de
cerca sus “potentes” modelos de
orientación en secundaria. Junto
a otros miembros de la Funda-
ción Gatsby, de la que Holman es
investigador, revisó la literatura
académica publicada sobre las
prácticas más eficaces y encuestó
al 10% de los centros de secunda-
ria de Inglaterra para conocer sus
programas. En 2014, Holman pu-
blicó The Good Career Guidance,
un informe en el que desarrolló
ochopuntos como introducir con-
tenidos de empleo en el currícu-
lum o asegurar estancias en em-
presas antes de los 16 años.

En 2017, el Gobierno de Ingla-
terra colocó ese documento en el
centro de su nueva estrategia na-
cional de orientación en los insti-
tutos, de forma que todos los cen-
tros financiados con fondos públi-
cos estaban obligados a imple-
mentar la idea de Holman. En
2022, los efectos ya son visibles:
en aquellos que han conseguido
cumplir con los ocho puntos, se
ha reducido en un 9,7% la tasa de
alumnos que tras acabar el insti-
tuto no siguen estudiando ni tra-
bajan, los conocidos como ninis.
En los centros con alumnadomás
vulnerable, el descenso alcanza el
20%, según datos de Educación.

“Esmejorar el uso de los datos
sobre el mercado y las habilida-
des requeridas, o saber los suel-
dos. No es justo que el destino de
los jóvenes dependade la informa-
ción quemanejan sus padres o de
los contactos que estos tienen en
las empresas y el acceso a datos
privilegiados”, explica Holman.

Según su diseño, todo instituto
tiene que nombrar al líder de ca-
rreras, un rol que debe asumir un
docente y que consiste en diseñar
el programa de orientación profe-
sional, programar las actividades
y coordinar el trabajo del resto de
profesores para asegurarse de
que en todas las asignaturas se
incluyen contenidos sobre elmer-
cado y las salidas profesionales.
Esa persona, a la que el Ejecutivo
formaunaño, será liberada deho-
ras de docencia. El Gobierno de
Inglaterra destina unos 35 millo-
nes de euros al año al programa.

Es un viernes de abril y los
alumnos de 14 años del instituto
Barnhill High School, a las afue-
ras de Londres, acaban de em-
pezar la clase de Lengua. Toca
analizar el lenguaje utilizado en
una selección de ofertas de em-
pleo. A los chavales les llama la
atención la de chief happiness offi-
cer, un puesto que consiste en ase-
gurarse de que los empleados es-
tán satisfechos y no se quieren
marchar.

“¿Conocéis a alguien que se
dedique a esto? ¿Os gustaría?”,
lanza la profesora, que menciona
algunos estudios que hablan de
un aumento del 60% de la pro-
ductividad en las compañías que
tienen esta figura. Algunos dicen
que les parece un chollo que les
paguen por generar “buen ro-
llo”.“Era necesario ofrecer a los
más jóvenes información sobre
las salidas profesionales, las ha-
bilidades que demandan las in-
dustrias emergentes, que son las
que más oportunidades laborales
van a brindarles en el futuro”,
explica Jane Hubbuck, de Edu-
cación.

En su segundo informe, la
Compañía de Jesús no concre-
ta demasiado respecto a los
abusos. Se limita a decir que
de los siete nuevos casos de
los que tiene constancia con
víctimas menores, hay tres
jesuitas acusados y los otros
cuatro son denuncias contra
personal laico de sus institucio-
nes. De los tres jesuitas acusa-
dos, dos de ellos ya han falleci-
do y con el tercero se ha inicia-
do un proceso canónico. Los
abusos se cometieron en los
años 1956-1957, 1981 y entre
1986 y 1990, en Baleares, Co-
munidad Valenciana y Nava-

rra, aunque no precisa qué
comunidad se corresponde
con cada periodo. En referen-
cia a las cuatro denuncias
sobre abusos contra adultos,
todos los jesuitas acusados
están vivos. Contra uno de
ellos también se ha abierto un
proceso canónico, en otros dos
“no se ha encontrado materia
de delito canónico, pero en
uno se ha visto conveniente
hacer seguimiento al jesuita,
tras haberle distanciado de la
víctima”. Y en el otro se ha
informado a su superior y se
ha comunicado a “la curia de
los jesuitas en Roma”.

Inspiración
para escuelas
en España

Los jesuitas informan
de siete casos más
de abusos a menores
La orden reconoce ya 84 víctimas de
pederastia en España con 68 acusados

Procesos canónicos y
seguimientos a los implicados

MARÍA SOSA TROYA, Madrid

Educación aprobó en 2017 un programa que obliga a los
centros a tener un líder de carreras y a promover prácticas

Cómo Inglaterra redujo
el número de ‘ninis’

ANA TORRES, Londres

Dos alumnos de un instituto de Chertsey, en Reino Unido, durante un recreo en 2021. / GETTY
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Montserrat obre al públic una exposició
dedicada al 75è aniversari de l'entronització
de la Mare de Déu | NacióManresa
El

Saló Sant Jordi

de l'

Hotel Abat Cisneros

acollirà, fins al 31 de desembre, una

mostra

que consta

de documents gràfics

i materials de l'època de l'

entronització de la Mare de Déu de Montserrat

, ara que es compleixen

75 anys

de la col·locació de la imatge en el nou

tron de plata

. L'exposició, d'entrada lliure i oberta cada dia de nou del matí a nou del vespre, vol ser un "

record

i un

reconeixement

" a aquesta generació d'homes i de dones que, "units per l'amor a la Mare de Déu de Montserrat,
van ser capaços de

superar les dificultats

d'una dura i trista

postguerra

" per convertir l'entronització en "un

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103641/montserrat-obre-al-public-exposicio-dedicada-al-75e-aniversari-entronitzacio-mare-deu


acte emotiu, multitudinari i de consens

", asseguren els impulsors de la mostra.  

L'entronització de la Mare de Déu de Montserrat va tenir lloc el

27 d'abril de 1947

enmig d'un gran fervor popular i va ser possible gràcies a la iniciativa del Pare Abat

Aureli M. Escarré

, del Pare

Adalbert Franquesa

i de la

Comissió Abat Oliba

, que, de manera conjunta, "van saber canalitzar la participació de milers i milers de catalans en
aquest projecte". Després d'aquella fita, Montserrat tornava a ser

símbol d'espiritualitat, de catalanitat i de cultura

per a tot un poble.
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SALUD TABAQUISMO 

M.C.E. 

❘ LLEIDA ❘ “El tabaquismo es el 
principal problema de salud 
pública y es el que recibe me-
nos inversión. Los tratamientos 
para dejar de fumar no están 
financiados, lo que provoca que 
las personas más vulnerables 
no puedan acceder a ellos por-
que no pueden permitírselos”. 
Así de contundente se expresó 
ayer Estrella Lalueza, enferme-
ra coordinadora del Programa 
de promoción, prevención y 
salut comunitaria del ICS, que 
denunció que “si no dedicamos 
recursos a la gente que más lo 
necesita, estamos agravando 
las desigualdades en salud”. 

Denuncian un 
acceso “desigual” 
a tratamientos 
antitabaco 
Ante la falta de 
financiación pública 

M.C.E.

La mesa informativa de la Xarxa de Prevenció de Tabaquisme. 

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA 

Entrega de premios del Concurs de Cartells Antitabac de la Noguera.

Durante toda la mañana, la 
Xarxa de Prevenció del Taba-
quisme de Lleida instaló una 
mesa en la plaza Ricard Viñes 
para promover a través de una 
encuesta  la identificación de 
espacios de uso público libres 
de humo en la capital del Segrià. 
Por su parte, Anna Miranda, 
del servicio de promoción de 

la salud de la Agència de Salut 
Pública de Catalunya, destacó 
los efectos nocivos del tabaquis-
mo, que es el principal factor 
de riesgo de las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer o 
las enfermedades respiratorias 
y cada año causa en Catalunya 
10.000 muertes. En los últimos 
años, se han multiplicado los 

casos de cáncer de pulmón en 
mujeres debido al consumo de 
tabaco. Ayuntamientos y enti-
dades se sumaron ayer a la ce-
lebración del Día Mundial Sin 
Tabaco en Lleida con activida-
des de concienciación. El Sant 
Joan de Déu Terres de Lleida 
animó a profesionales, pacientes 
y familiares a intercambiar un 

cigarro por una manzana. Asi-
mismo, el consell comarcal de 
la Noguera acogió la entrega de 
premios del Concurs de Cartells 
Antitabac, que ganó la ilustra-
ción elaborada por tres alumnos 
de la escuela La Ràpita, de la 
ZER El Jonc. La obra finalista 
fue Et seguiràs consumint, del 
instituto  Almatà de Balaguer.

El cartel de la obra que Lacetània presentará en el marco de su sesenta aniversario. 

LACETÀNIA TEATRE 

M.CABELLO 

❘ SOLSONA ❘ La compañía Lace-
tània Teatre estrenará el 11 de 
junio en la sala Tatrau de Sol-
sona una comedia inspirada en 
la polémica renuncia por amor 
del obispo emérito  Xavier No-
vell, que en noviembre del año 
pasado se casó por lo civil con 
la escritora de novelas eróticas 
y satánicas Sílvia Caballol, y 
desde principios de abril es pa-
dre de dos niñas. El montaje 
#Lodelbisbe “habla sobre una 
historia de amor valiente. Lejos 
de hacer leña del árbol caído, es 
un tributo a un hombre que lo 
dejó absolutamente todo para 
estar con la mujer que amaba”, 

explica a este diario Aleix Al-
bareda, autor y director de esta 
obra que se estrena coincidien-
do con el sesenta aniversario 
de Lacetània Teatre. Con un 
reducido reparto de actores de 
la Escola de Teatre del Tatrau, 
el texto comienza con la lucha 
interna de un obispo que final-
mente hace caso a lo que le dicta 
su corazón. La obra, que según 

La renuncia por amor de Xavier 
Novell inspira una obra de teatro  
La compañía Lacetània estrenará ‘#Lodelbisbe’ el 11 de junio en Solsona

POLÉMICA ARTES ESCÉNICAS 

Albareda “también es una crí-
tica a las habladurías de la gen-
te”,  escenifica con humor cómo 
recibió la Santa Sede lo que se 
convirtió en un “bombazo” de 
repercusión internacional. Aun-
que el autor prefiere no desvelar 
el final de la obra, avanza que 
en las últimas escenas “el papa 
enviará a un delegado para que 
haga un exorcismo tanto a No-

vell como a su pareja”. Habrá 
cuatro representaciones de la 
obra: los días 11 y 18 de junio, 
a las diez de la noche, y el 12 y 
19 de junio, a las seis de la tarde.  
Una muestra de la gran expec-
tación que ha generado la obra 
es que, desde que se pusieron a 
la venta las entradas a través del 
portal entradessolsones.com, 
algunas sesiones prácticamente 

han agotado las localidades. No-
vell, de 52 años, dejó el cargo de 
obispo de Solsona el 23 de agos-
to, después de presentar ante el 
papa su renuncia al cargo ale-
gando motivos “estrictamente 
personales”. Dos semanas des-
pués de su enlace por lo civil en 
Súria, comenzó a trabajar en 
la empresa de genética porcina 
Semen Cardona. 

EXPECTACIONES 

Uno de los cuatro pases de 
la obra, el del 12 de junio, 
prácticamente ha agotado 
las localidades 

La colecta contra 
el cáncer llega 
mañana a Lleida

SOLIDARIDAD

❘ LLEIDA ❘ La Asociación Contra 
el Cáncer celebra mañana el 
tradicional Día de la Colecta. 
En esta edición, la Asocia-
ción cuenta con 300 volun-
tarios y 21 mesas repartidas 
por la ciudad en las que los 
ciudadanos podrán hacer sus 
donaciones para colaborar 
en la lucha contra el cáncer. 
Además, habrá tres TPV en 
las mesas del departamento 
de Salut, Escorxador y Pae-
ria para poder llevar a cabo 
las donaciones con tarjeta. El 
objetivo de este año es volver 
a la cifra de donaciones de 
antes de la pandemia.

Conmemoración 
del Día Memorial 
del Sida

VIH

❘ LLEIDA ❘ La Fundació Antisida 
Lleida conmemorará mañana 
el Día Memorial del Sida. Lo 
hará en un acto emotivo con 
familiares, amigo y repre-
sentantes de las administra-
ciones en el que recordarán 
a todos aquellos y aquellas 
que ya no están y, a su vez, 
se reivindicará la lucha por la 
igualdad y contra el estigma 
y la discriminación social. A 
las 10h se llevará a cabo una 
exposición de tapices delante 
de la catedral y a las 19h ten-
drá lugar el acto institucional 
en el patio del IEI.
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Responsable dels Laics del Vaticà diu que "totes les famílies
han de sentir-se acollides per l´Església"

El Papa Francesc durant la trobada. @ep

La subsecretària del Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida, Gabriella Gambino, ha demanat als catòlics que donin sempre
mostres de "misericòrdia" davant de totes les famílies, després d'assegurar que totes han de "sentir-se acollides per l'Església".

"Totes les famílies han de sentir-se acollides per l'Església", ha assegurat l'alta funcionària del Vaticà en una conferència de
premsa al Vaticà a tres setmanes de la Trobada Mundial de les Famílies, que se celebrarà a Roma del 22 al 26 de juny.

Alguns periodistes havien preguntat a Gambino sobre l'eventual presència o absència de famílies LGBTI a la Trobada Mundial de
les Famílies , que se celebrarà a Roma del 22 al 26 de juny. Si bé no ha especificat si això es donarà, ha assegurat que allò que "el
Papa proposa és promoure, a través de la trobada, una pastoral d'acompanyament cap a tothom".

"La conversió pastoral de què parla el Papa és la d'una pastoral que sap acompanyar tothom, amb una actitud de misericòrdia", ha
afegit.

De la mateixa manera, ha assegurat que aquesta pastoral d´acollida -que no canvia la doctrina de l´Església catòlica sobre els
homosexuals, està basada "en una actitud d´acollida, d´acompanyament de les famílies cap al´amor del Pare".

"Més enllà dels temes individuals que es tractaran a la conferència teològico-pastoral, la idea és promoure processos d'acollida
pastoral, de discerniment, que s'han de convertir en un art present a totes les famílies, que necessiten ser acompanyades", ha
recalcat. Tot i això, ha deixat clar que "no hi ha receptes per a totes les situacions". També ha dit que "la tasca de l´Església és
acompanyar totes les famílies cap a l´amor de Crist".

A més de la trobada que tindrà com a seu la ciutat de Roma del 22 al 26 de juny, es farà amb "una modalitat inèdita" perquè es
dugui a terme "un esdeveniment mundial capaç d'involucrar totes les famílies que vulguin sentir-se part de la comunitat eclesial".

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/3775483/responsable-dels-laics-vatic-diu-totes-families-sentir-acollides-per-lesglesia


En aquesta línia, moltes diòcesis del món faran trobades locals o, els fidels que vulguin, podran sumar-se virtualment a algunes de
les activitats de l'esdeveniment que té com a lema 'L'amor familiar: vocació i camí de santedat'.

Com és tradició, la Trobada Mundial de les Famílies “es durà a terme amb dues modalitats paral·leles”, tal com han explicat els
seus organitzadors. L'Aula Pau VI del Vaticà serà la seu principal del Congrés teològic pastoral, en què s'espera que hi participin
prop de 2.000 delegats de diferents diòcesis del món.

Segons, el programa presentat aquest dimarts està previst que dimecres 23 de juny es dugui a terme un "festival de les famílies" a
la Plaça de Sant Pere que comptarà amb diversos testimonis de famílies que han superat alguna dificultat, que han acollit a la seva
casa a alguns refugiats ucraïnesos o els membres dels quals pertanyen a diferents confessions religioses.

D'altra banda, el Congrés teològic pastoral abordarà diferents temes de la pastoral familiar, alguns basats en l'exhortació
apostòlica Amoris Laetitia.

Finalment, el dissabte 25 de juny, el Papa presidirà una Missa a la plaça de Sant Pere en presència de totes les famílies del món
vingudes a Roma per a l'ocasió . El diumenge 26 de juny, els delegats participaran al prec de l'Àngelus del Papa i es realitzarà el
simbòlic enviament missioner amb les famílies presents en representació de totes les famílies del món.
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El búnquer - Hildegarda de Bingen, la santa
que veia visions celestials
31/05/2022

La Hildegarda era una noia molt arriada: va establir les bases de l'esperanto, era compositora,
escrivia llibres, es cartejava amb personatges famosos de l'època. Era una monja que tenia tots
els números d'acabar a la foguera. Però, en lloc d'això, s'inventava que tenia visions i que déu li
enviava senyals. Aquestes visions li servien per fer una mica el que li donava la gana i tenir a
tothom on ella volia. Apreneu les seves tècniques i tot us anirà millor.

https://ccma.cat/catradio/alacarta/el-bunquer/hildegarda-de-bingen-la-santa-que-veia-visions-celestials/video/6160231/
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Càritas atiende a un 12% más de personas
en Girona que antes de la pandemia
Los efectos derivados de la pandemia se siguen notando en los servicios que Càritas presta en
la diócesis de Girona. En 2021, la entidad atendió a un 12% más de personas que antes de la
irrupción del coronavirus y del total de beneficiarios, la inmensa mayoría, el 95%, no recibe
ninguna ayuda por ingresos mínimos. 

El número de atenciones ha subido en todos los servicios que presta la entidad. Los más
demandados son los centros de Distribución de Alimentos, donde se han atendido un 20% más
de usuarios que en 2019. En total, cerca de 10.000 personas acudieron a la red de centros que
la entidad tiene repartidos en distintos municipios para poder comer ellas y sus familias. El
servicio de acogida y acompañamiento integral, la puerta de entrada de la entidad, ha
incrementado hasta un 30% sus cifras en comparación con las de antes de la irrupción del
coronavirus.

Cubrir necesidades alimentarias

Unas 10.000 personas acudieron a los centros de distribución de
alimentos para poder comer 

Unos datos que, según la directora de la entidad, Dolors Puigdevall, se explican por "el aumento
de demandas de personas que han sufrido directamente el impacto de la pandemia,
especialmente desde el punto de vista laboral; el desbordamiento de los servicios sociales y la
atención a familias que se han quedado fuera del circuito de atención por problemas
relacionados con la regularización administrativa, entre otros". 

El perfil no es una foto fija y va variando. De los datos de 2021, destaca el hecho que crecen el
número de mujeres atendidas en un 5% y las familias monoparentales se han duplicado
porcentualmente pasando, del 7'7% al 15%. Además, uno de cada tres atendidos tienen menos
de 35 años y seis de cada diez están en una situción de emergencia habitacional, lo que
significa que no disponen de un hogar en condiciones. 

El perfil

Crecen las mujeres y familias monoparentales y casi un 60% de los
atendidos están en paro

Los datos aportados por Càritas reflejan también que el 57'9% están en paro; una de cada tres,
en situación irregular y uno de cada cinco es un trabajador pobre, personas que, a pesar de
tener empleo, requieren la ayuda de la entidad para poder vivir con dignidad. 

En total, según datos de la memoria anual, Càritas atendió el año pasado un total de 27.998 las
personas. La cifra representa un ligero descenso con relación al repunte vivido en 2020, en
plena crisis sanitaria, cuando la entidad recibió demandas de ayuda para 29.915 personas, pero
se sitúa un 12% por encima que en 2019.

https://www.lavanguardia.com/local/girona/20220531/8305708/caritas-atiende-12-por-ciento-mas-personas-girona-que-antes-pandemia.html


Los recursos

Càritas destinó 9'7 millones a sus servicios en 2021, de los que 3'1
proceden de socios, donantes o parroquias

Càritas Girona destinó en 2021 un total de 9'7 milones de euros a sus actividides, de los que 3'9
fueron de fondos públicos y 3'1 llegaron por vía privada a través de socios, donantes y
entidades.
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Càritas Girona atén un 12% més de
persones que abans de la covid - Diari de
Girona
"L'economia submergida, que en altres crisis fins i tot havia actuat de paraigües, va ser la
primera que va patir l'impacte de la pandèmia", explica el responsable d'anàlisi social de
Càritas, Caye Gómez.

Nou de cada deu atesos no reben ajudes per ingressos mínims i entre els col·lectius més
afectats hi ha les famílies monoparentals; sovint, una dona que viu sola amb els fills. En
comparació amb el 2019 aquests casos s'han triplicat i ja representen un 15% del total.

Les 27.998 persones que Càritas Girona ha atès durant l'any passat han baixat lleugerament si
es comparen amb el 2020, quan va esclatar la crisi sanitària (perquè aleshores van ser-ne
29.915). Però encara queden molt per sobre si es posen en relació amb el 2019, l'últim any
prepandèmia.

En concret, ara Càritas atén fins a un 12% més de persones que abans de la covid, cosa que
reflexa de quina manera la pandèmia ha cronificat la pobresa. "Malgrat que la crisi sanitària s'ha
estabilitzat, encara hi ha molta gent que no ha acabat de superar la crisi social", explica la
directora de l'entitat a Girona, Dolors Puigdevall.

"Amb la pandèmia ha plogut sobre mullat, perquè a l'impacte de la crisi del 2008 que encara s'hi
arrossegava s'hi ha sumat el de la covid", subratlla el responsable d'anàlisi. I això, precisa Caye
Gómez, ha estat "especialment dur" per als col·lectius més vulnerables, perquè a diferència
d'altres crisis, "on l'economia submergida havia arribat a fer de paraigües", això no ha passat
amb la covid. "En aquest cas, va ser la primera que va patir l'impacte de la crisi, i des del minut 1
va abocar més precarietat a les famílies que subsistien de l'economia submergida", explica.

A més de les persones a qui a Càritas ha atès directament, fins a 61.596 més s'han beneficiat
d'algun dels 37 projectes que l'entitat fa arreu de la diòcesi. A més, Puigdevall també posa en
relleu que se'ls ha incrementat -i molt- l'atenció a necessitats bàsiques.

Els centres de distribució d'aliments han augmentat un 20% l'atenció en relació al 2019, i en el
cas dels serveis d'acollida i acompanyament -la porta d'entrada a l'entitat- aquest augment ha
estat del 30%. La directora ha concretat que aquests increments s'expliquen per l'allau de
demandes de persones que han patit "directament l'impacte de la pandèmia", sobretot perquè
s'han quedat sense feina, "el desbordament dels serveis socials" i l'atenció a famílies "que s'han
quedat fora dels circuits d'atenció per problemes de regularització administrativa".

Fins a un 15% del total

Segons recull la memòria del 2021, durant l'any passat el nombre de famílies monoparentals
que s'han atès -la gran majoria, dones amb fills al seu càrrec- han augmentat un 7,7%. Però és
que respecte al 2019, han arribat fins i tot a triplicar-se, i ara ja representen un 15% del total.

A més, cada vegada hi ha més joves, perquè un de cada tres atesos per Càritas Girona té menys

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/05/31/caritas-girona-aten-12-mes-66738964.html


de 35 anys. Caye Gómez també explica que, malauradament, "la pobresa cada cop té més
rostre de dona" (perquè aquest col·lectiu ha crescut un 5%).

"L'impacte de la covid s'accentua especialment damunt les dones i les famílies monoparentals",
explica el responsable d'anàlisi de Càritas. I al costat d'això, l'entitat també ha notat un canvi de
perfil amb les llars que atenen. Perquè també han vist com els augmenten els casos de famílies
senceres que viuen sota un mateix sostre (avis, fills i nets) i també aquelles que s'ajunten amb
d'altres "amb qui no tenen parentiu i hi comparteixen una habitació", concreta Gómez.

La memòria de Càritas també recull com una de cada tres persones no té estudis i fins al 57,9%
es troben a l'atur. A més l'entitat alerta que sis de cada deu pateixen emergència habitacional; és
a dir, que no tenen una llar en condicions, i que es veuen abocades a ocupar un pis o compartir
habitació. A més, el 95% no tenen cap ajuda per ingressos mínims, una de cada tres es troba en
situació irregular i una de cada cinc, tot i tenir feina, necessiten el suport de Càritas per poder
tirar endavant.

9,7 MEUR

Durant el 2021, Càritas Diocesana de Girona va destinar 9,7 milions d'euros (MEUR) a totes les
seves activitats. D'aquests, un 44% van venir de fons privats (3,1 MEUR) i la resta, de fons
públics (3,9 MEUR).

Càritas va destinar directament el 85,07% d'aquesta inversió als projectes d'acció social. El
percentatge restant va permetre cobrir els serveis de gestió, administració, comunicació,
captació i voluntariat. Durant el 2021, l'entitat ha dut a terme fins a 37 projectes a través de 309
punts de servei arreu de la diòcesi de Girona, on hi ha 52 equips locals de Càritas, a més de
l'empresa d'inserció Ecosol, que desenvolupa diverses línies d'activitat i compta amb una
plantilla de 155 llocs de treball d'inserció per a persones en risc d'exclusió social.

Càritas Diocesana de Girona compta amb 2.015 persones voluntàries, 136 persones
contractades, 894 Entitats amb Cor i 1.663 persones sòcies o donants.

"Sortida comunitària"

La directora de Càritas ha subratllat que, dins els reptes que afronta l'entitat, n'hi ha tres que són
prioritaris. El primer, la defensa dels drets de les persones acompanyades, "que sovint no es
compleixen", ha concretat Puigdevall. El segon, l'atenció als nous rostres de la pobresa (sobretot
pel que fa dones, famílies monoparentals, joves i persones en situació administrativa irregular). I
finalment, la lluita "contra la normalització de noves formes de pobresa", com el deteriorament de
la salut emocional, la bretxa digital, l'exclusió habitacional, la precarietat laboral o el compliment
de les mesures de protecció de l'administració per a les persones més vulnerables.

El secretari general de Càritas, Martí Batllori, ha explica que el pla estratègic de l'entitat fins al
2024 vol prioritzar sobretot "l'enfoc comunitari" per superar "la realitat injusta que estem veient".
"La sortida de la crisi ha de ser comunitària, i a través de la nostra xarxa de voluntaris entenem
com hem de virar la nostra acció per fer-la més comunitària i més oberta", ha conclòs.
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Càritas ha atès 27.998 persones a les
comarques gironines | Redacció | girona |
Societat | El Punt Avui
Càritas Diocesana de Girona ha atès 27.998 persones durant el 2021, segons les dades de la
memòria presentada aquest dimarts al matí a la seu de l’entitat a Girona. Aquesta xifra
representa un lleuger descens global respecte del repunt de 2020, en plena crisi sanitària, quan
l’entitat va atendre 29.915 persones, però se situa un 12% per damunt que l’atenció d’abans de
la pandèmia. A banda de les persones ateses directament, fins a 61.596 persones s’han
beneficiat d’algun dels 37 projectes que Càritas desenvolupa arreu de la diòcesi de Girona.

Pel que fa la cobertura de necessitats bàsiques, que inclou els Centres de Distribució
d’Aliments, l’increment d’atenció respecte d’abans de la pandèmia se situa en un 20%, i els
Serveis d’Acollida i Acompanyament Integral, la porta d’entrada a l’entitat, incrementen fins a un
30% les xifres d’atenció, també respecte 2019. Segons Dolors Puigdevall, directora de l’entitat,
aquest increment s’explica per “l’augment de demandes de persones que han patit directament
l’impacte de la pandèmia, sobretot a nivell laboral, el desbordament dels serveis socials i
l’atenció a famílies que han quedat fora del circuit d’atenció per problemes relacionats amb la
regularització administrativa, entre d’altres”.

Càritas ha publicat una web específica per consultar el detall de tots els projectes de l’entitat,
que inclouen també l’atenció a les persones grans, els projectes destinats a infància, joves i
família, sense llar i habitatge, assessorament jurídic i economia social.

El perfil de les persones ateses

El nombre de dones ateses creix un 5%, el que provoca que la pobresa tingui cada vegada més
rostre de dona; una de cada tres persones ateses té menys de 35 anys, és a dir, augmenta
l’impacte de la pobresa per a les persones més joves; les famílies monoparentals creixen un
7,7% i ja se situen en el 15% del total; una de cada tres persones no té estudis i un 57,9% es
troba a l’atur. A més, Càritas alerta que el 60% es troba en situació d’emergència habitacional,
és a dir, que no compta amb una llar en condicions, que ha d’ocupar o compartir habitació, entre
d’altres situacions; que el 95% no percep cap ajuda per ingressos mínims; que una de cada tres
es troba en situació irregular i que una de cada cinc és treballadora pobra, és a dir, que tot i que
tingui feina, requereix de l’ajuda de Càritas per poder viure amb dignitat.

Els recursos de l’entitat

Durant el 2021, Càritas Diocesana de Girona va destinar 9.718.419€ a totes les seves activitats.
Pel que fa la procedència, els fons privats, amb 3.178.299€, van representar el 44,69% dels
recursos gestionats, gràcies al compromís de socis, donants i Entitats amb Cor. Els fons públics,
amb 3.933.411€, van suposar el 55,31% del total. Càritas va destinar directament el 85,07%
d’aquesta inversió als projectes d’acció social, i la resta a gestió, administració, comunicació,
captació i voluntariat, per aconseguir desenvolupar fins a 37 projectes a través de 309 punts de
servei arreu de la diòcesi de Girona, on hi ha 52 equips locals de Càritas, a més de l’empresa
d’inserció Ecosol, que desenvolupa diverses línies d’activitat i compta amb una plantilla de 155
llocs de treball d’inserció per a persones en risc d’exclusió social. L’entitat compta amb 2.015

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2147343-caritas-ha-ates-27-998-persones-a-les-comarques-gironines.html


persones voluntàries, 136 persones contractades, 894 Entitats amb Cor i 1.663 persones sòcies
o donants.

El reptes actuals de l’entitat

Segons Dolors Puigdevall, directora de l’entitat, Càritas es planteja tres grans reptes: la defensa
dels drets de les persones acompanyades, “que sovint no es compleixen”; l’atenció als nous
rostres de la pobresa, sobretot pel que fa dones, famílies monoparentals, joves i persones en
situació administrativa irregular i, finalment, la lluita contra la normalització de noves formes de
pobresa, com el deteriorament de la salut emocional, la bretxa digital, l’exclusió habitacional, la
precarietat laboral o el compliment de les mesures de protecció de l’administració per a les
persones més vulnerables.
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n Càritas Diocesana de Girona va 
atendre un total de 27.998 persones 
durant el 2021, un 12% més que 
abans de l’impacte de la covid-19, 
amb 24.553 usuaris registrats al 
2019. Tot i que l’entitat ha aconse-
guit rebaixar el repunt de 2020, 
quan es van fregar els 29.915 usua-
ris, l’efecte de la pandèmia encara 
manté el pols.  

«Cada crisi genera una bossa de 
nous usuaris que costa molt de re-
vertir», va alertar ahir la directora 
de Càritas Diocesana de Girona, 
Dolors Puigdevall, en la presenta-
ció de la Memòria 2021. I és que el 
context actual, va detallar el res-
ponsable d’anàlisi social de l’enti-
tat, Caye Gómez, dificulta encara 
més que els usuaris puguin supe-
rar la condició d’exclusió. «La pre-
carietat del mercat laboral i la difi-
cultat d’accedir a un habitatge dig-
ne fan que la recuperació sigui més 
llarga i difícil». Una «pèrdua soci-
al», va alertar el secretari general de 
l’entitat, Martí Batllori, que ens ha 
«d’interpel·lar per a prendre deci-
sions». En total, 61.596 persones es 
van beneficiar de l’acció social de 
Càritas Diocesana de Girona du-
rant el 2021, a través dels 37 projec-
tes que l’entitat desplega a la diòce-
si de Girona.  

Durant el 2021, els serveis d’aco-
llida i acompanyament integral de 
l’entitat –que va recuperar l’activi-
tat presencial- van atendre un 30% 
més d’usuaris respecte el 2019. Se-
gons Puigdevall, l’increment s’ex-
plica per «l’augment de la deman-
da per part de persones que han pa-
tit directament l’impacte de la pan-
dèmia, el desbordament dels ser-
veis socials i l’atenció a famílies que 
han quedat fora del circuit d’aten-
ció, per problemes d’empadrona-
ment o persones en situació admi-
nistrativa irregular». Pel que fa a la 
cobertura de necessitats bàsiques, 
que inclou els Centres de Distribu-
ció d’Aliments, l’atenció es va dis-
parar un 20% respecte el 2019. De 
fet, aquest és el programa que va re-
gistrar un major creixement des-
prés de l’esclat de la pandèmia, 
però Puigdevall va alertar que 
«malgrat haver-se estabilitzat la cri-
si sanitària, els usuaris no han po-
gut superar la crisi social». Per la 
seva banda, el programa d’acom-

panyament a persones grans va 
mantenir el volum d’atenció previ 
a l’esclat de la covid-19, però les res-
triccions encara van interposar «di-
ficultats». Per la seva banda, el pro-
grama d’atenció a la infància, joves 
i família va patir limitacions d’afo-
rament en molts dels seus serveis, 
fet que va impactar directament en 

la seva capacitat d’atenció. A més, 
van detectar que «alguns serveis 
van patir la manca de derivació dels 
centres educatius per a evitar tren-
car grups bombolla o la por de les 
famílies a possibles contagis», va 
detallar Puigdevall. Per la seva ban-
da, el programa sense llar i habitat-
ge va aconseguit recuperar la nor-

malitat, tot i que topar amb «algu-
nes» restriccions en les accions co-
munitàries, des de la participació 
en espais formatius a activitats de 
lleure. Pel que fa al programa d’as-
sessorament jurídic, es va mante-
nir el volum de persones ateses 
«però en cotes d’atenció molt ele-
vades derivat dels canvis normatius 

i l’arribada de persones refugia-
des», amb un «plus d’atenció per-
què la majoria de tràmits s’havien 
de fer per via telemàtica». El progra-
ma d’itineraris integrals d’inserció 
laboral va recuperar els valors 
d’atenció prepandèmia, tot i que 
l’entitat va detectar un canvi en les 
persones acompanyades, amb 

MERITXELL COMAS. GIRONA

El Centre de Distribució d’Aliments de l’entitat, en una imatge d’arxiu. ANIOL 

n Ecosol, l'empresa d'inserció la-
boral de Càritas Diocesana de Giro-
na, ha impulsat l'ocupació de 188 
persones durant el 2021. El perfil 
d'usuaris, alerta la gerent, Anna 
Güell, ha començat a canviar. I és 
que tot i que el 64% dels treballadors 
no disposa d'estudis i el 24% ha ob-

tingut la certificació d'ESO, el 8% ja 
ha cursat un cicle formatiu i el 4% té 
formació universitària. «Abans no 
teníem ningú amb aquest nivell de 
formació, ara cada vegada hi ha més 
persones amb estudis superiors 
que necessiten passar per un pro-
cés de reinserció després de patir 
una situació d'exclusió», lamenta. 

Per franges d’edat, detalla que el 
gruix de demanda es concentra en 
dos perfils «especialment comple-
xes». D’una banda, els joves que pa-
teixen una «dificultat important 
d’accés a la primera ocupació», que 
representen el 43% dels treballa-
dors. I de l’altra, han detectat un «in-
crement important» de persones 

que superen l’edat de jubilació, però 
no tenen els anys de cotització su-
ficients «ni altres vies» i es veuen 
obligats a seguir treballant, un per-
fil que representa el 25%. 

A més, posa l’accent en l’incre-
ment de persones sense llar, que ja 
són el 7% dels treballadors, la ma-
teixa xifra que els usuaris que estan 
ocupant habitatges. El gruix dels 
treballadors d’Ecosol, en concret el 
44%, viuen en lloguers «precaris» i 
alerta que «només» el 6% disposa 
d’un «habitatge estable». 

Ecosol alerta de l’increment d’usuaris 
amb titulació universitària i de FP
MERITXELL COMAS. GIRONA

El taller de muntatge de bicicletes, en una imatge

Càritas Girona atén un 12% més 
d’usuaris que abans de la covid
u Durant el 2021 es va triplicar l’atenció a famílies monoparentals i una de cada tres persones 
acompanyades era menor de 35 anys uEl 95% dels usuaris no rebia cap ajuda per ingressos mínims

ANIOL 
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«perfils competencials molt bai-
xos». Finalment, l’empresa d’inser-
ció laboral Ecosol va registrar un in-
crement del 13% de la seva activitat 
en relació al 2019. 

El nou rostre de la pobresa 
La pandèmia ha dibuixat un canvi 
en el perfil de persones ateses per 
l’entitat. Al llarg del 2021, ha crescut 
un 5% el volum de dones acompa-
nyades. «La pobresa cada vegada té 
més rostre de dona», va assegurar 
el responsable d’anàlisi social de 
l’entitat, Caye Gómez. A més, s’ha 
triplicat l’atenció a famílies mono-
parentals respecte el 2019 (especi-
alment liderades per dones), que ja 
representen el 15% de les famílies 
ateses. La crisi sanitària, a més, ha 
tingut una major incidència en els 
joves (una de cada tres persones 
ateses era menor de 35 anys). S’hi 
van sumar, també, les persones en 
situació administrativa irregular 
(que representen una de cada tres), 
que van patir «més i amb major du-
resa» els efectes de la crisi. 

La Memòria de l’entitat també 
recull que el 60% de les llars patei-
xen una situació d’emergència ha-
bitacional i el 15% de les famílies 
ateses viuen en habitatges ocupats. 
A més, el 95% no percep cap ajuda 
per ingressos mínims, una de cada 
tres persones ateses no té estudis i 
el 58% està a l’atur. 

Ara, va afirmar Puigdevall, l’en-
titat es planteja tres grans reptes:  la 
defensa dels drets de les persones 
acompanyades, «que sovint no es 
compleixen»; l’atenció als nous ros-
tres de la pobresa, sobretot pel que 
fa a dones, famílies monoparentals, 
joves i persones en situació irregu-
lar; i la lluita contra la normalitza-
ció de noves formes de pobresa, 
com el deteriorament de la salut 
emocional, la bretxa digital, l’exclu-
sió habitacional, la precarietat la-
boral o el compliment de les mesu-
res de protecció de l’administració 
per a les persones més vulnerables.  

Durant el 2021, Càritas Diocesa-
na de Girona va destinar 9,7 milions 
d’euros a totes les seves activitats. 
D’aquests, un 44% van venir de fons 
privats i la resta, de fons públics. 
L’entitat compta amb 2.015 perso-
nes voluntàries, 136 persones con-
tractades i 1.663 persones sòcies o 
donants. 

ANIOL RESCLOSA

tge d’arxiu.

«No és normal treballar i no 
poder accedir a un habitatge»

Directora de Càritas Diocesana de Girona. Davant del risc que els nous perfils que s’han vist obligats a aixoplugar-se 
sota el paraigües de l’entitat pateixin una situació de pobresa crònica, defensa que són, precisament, on han de ser. A 
més, alerta que la covid-19 ha fet néixer una nova fórmula de pobresa, la digital, que se suma a l’exclusió habitacional.

u Defensa que el col·lectiu en situació irregular és «prioritari» per l’entitat perquè són «els 
últims dels últims» i reclamen una regulació extraordinària de les persones migrants

Dolors Puigdevall

P El nombre de persones ateses 
per l’entitat ha crescut un 12% en 
només dos anys. A curt termini, es 
podrà revertir? 
R Hi ha un gruix de persones que 
no han pogut superar la crisi soci-
al provocada per la pandèmia. 
Existeix el risc que aquesta situa-
ció es cronifiqui, però sabem que 
algunes persones se'n sortiran i 
d'altres, és probable que no. Però 
és el col·lectiu que hem d'atendre. 
P Han vingut a parar a les mans 
de Càritas persones que mai s'ho 
haurien pogut imaginar? 
R Sí, hi ha gent que, d'un dia per 
l'altre, s'hi ha trobat per sorpresa. 
Han treballat tota la seva vida i ara 
necessiten ajuda per portar un plat 
a taula. L'estat emocional hi ha tin-
gut un paper clau perquè tenien 
dues opcions: o quedar-se bloque-
jats o lluitar per a sobreviure. Però 
a tots els ha quedat una cicatriu. 
P La pandèmia ha fet néixer al-
tres fórmules de pobresa? 
R Ha aparegut la pobresa digital, 
que afecta des de gestions relacio-
nades amb l'escolarització dels fills 
a tràmits administratius. I n'hi ha 
d'altres que ja existien però ara 
s'han accentuat, on la gent ja 
s'aguantava per un fil. És el cas de 
la salut emocional, l'exclusió habi-
tacional o persones que, tot i treba-
llar, no poden assumir les despe-
ses familiars, sobretot si tenen fills. 
P El 60% dels usuaris atesos es 
troba en situació d’emergència 
habitacional. És la xifra més alta 
que han registrat mai? 
R Sí. I ens preocupa molt. En 
aquests moments estem acompa-
nyant unes 200 persones. Sabem 
que és molt poc, i per això tornem 
a fer una crida al conjunt de la so-
cietat i a les administracions per a 
posar-hi solució. 
P Què els reclamen? 
R Un parc d'habitatges on s'hi pu-
gui accedir a un preu de lloguer ra-
onable que vagi de la mà amb les 
nòmines actuals. Exigim una llei 
d'habitatge que pugui dignificar les 
persones en el seu dret a tenir un 
sostre on refugiar-se. No és normal 
treballar i no poder accedir a un 
habitatge. 

P La pobresa és reversible? 
R Fa uns anys, una feina era un as-
censor social. Això ja no funciona 
així. La precarietat laboral fa que hi 
hagi feines que no siguin suficients 
per a poder viure. I així, no podran 
recuperar-se. S'haurien d'invertir 
molts més recursos per a treure del 
soterrani les persones que s'hi han 
quedat. Com a societat hem acon-
seguit moltes coses però hi ha co-
ses que no encaixen. I en aquesta 
crisi, com en totes, hi ha hagut per-
sones que han quedat expulsades 
de l'evolució. 
P Una de cada tres persones ate-
ses es troba en situació irregular. 
Volen arribar on l'administració 
pública no arriba? 
R Per nosaltres, aquest col·lectiu 
és prioritari perquè són els últims 
dels últims. Qui no té documenta-
ció no té opció a res. No pot optar 

a res. No existeixen. Des de la con-
federació Càritas Espanyola ens 
hem sumat a una recollida de sig-
natures per a presentar una inicia-
tiva legislativa popular al Congrés 
dels Diputats per a reclamar una 
regularització extraordinària de 
persones migrants. 
P Una de cada tres persones ate-
ses tampoc té estudis. 
R I has de fer molt d’acompanya-
ment perquè siguin capaces de ca-
minar soles. 
P Això comportarà una cronifi-
cació de la pobresa? 
R Els joves són més capaços de 
formar-se i després tornen a entrar 
al circuit. Amb els col·lectius de 
més edat, és més difícil. 
P La societat normalitza la po-
bresa? 
R El nostre repte és evitar-ho. Però 
hi ha el risc, és clar.

MERITXELL COMAS. GIRONA

La directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall. DDG

«S’haurien 
d’invertir més 

recursos per treure del 
soterrani les persones 
que s’hi han quedat»

« Hi ha persones 
que han treballat 

tota la vida i ara 
necessiten ajuda per a 
portar un plat a taula»

Del total d'usuaris, el 37% treba-
lla al taller de muntatge i reparació 
de bicicletes; el 30% ho fa en l'àm-
bit de la neteja i el manteniment in-
tegral d'edificis; el 13% al servei de 
missatgeria sostenible; l'11% treba-
lla en centres de distribució d'ali-
ments i la resta, en espais de col·la-
boració amb l'administració públi-
ca, des de l'hostaleria a la confecció. 

A més, la gerent d’Ecosol sosté 
que la pandèmia ha comportat un 
increment de la demanda, a partir 
d’on han rebut més de 300 sol·lici-
tuds per cobrir 188 llocs de treball.

ANIOL RESCLOSA
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La nova edició del Lleida Canta es va presentar ahir a l’església de Sant Domènec de Cervera.

L’església de la Mare de Déu de l’Assumpció de Torres de Segre va acollir diumenge passat el recital.

XAVIER SANTESMASSES

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

X. SANTESMASSES

❘ CERVERA ❘ Més de 600 cantaires 
de 23 corals de Lleida i altres 
punts de la geografia catalana 
celebraran diumenge vinent a 
la capital de la Segarra la tro-
bada anual Lleida Canta, una 
diada itinerant de germanor 
i cant coral impulsada des de 
fa anys per la Coral Maristes 
Montserrat de Lleida i la Fe-
deració d’Entitats Corals de 
Catalunya. Aquesta convoca-
tòria havia d’haver-se celebrat 
el 2020 com a cirereta i record 
dels actes de Cervera Capital 
de la Cultura Catalana, però la 
cita va quedar ajornada per la 
pandèmia. Val a recordar que 
l’any passat, el Lleida Canta es 
va celebrar de forma virtual en 
format audiovisual. El president 
de la Diputació, Joan Talarn, va 
encapçalar ahir la presentació 
de la trobada musical juntament 
amb l’alcalde, Joan Santacana; 
la regidora de Cultura, Mercè 
Carulla, i Rosa Roig, de Maris-
tes Montserrat. Aquesta última 
va explicar que la pandèmia ha 
afectat de forma molt negativa 
les petites corals de Lleida, de 
manera que “ens tocarà cantar 
més fort per arribar a cada racó 
del territori”. Talarn va destacar 
que, “amb Lleida Canta, Cerve-
ra es reafirma com una capital 
que es projecta des de la Segar-
ra a Catalunya i al món gràcies 
a la seua persistent sensibilitat 
cultural provada amb esdeveni-
ments com aquest i altres com el 
Festival de Pasqua, referent de 
la música clàssica català”.

Els cantaires recorreran un 
itinerari per sis punts de la ciu-
tat (com les places Universitat, 
Joan Salat i Santa Anna o Sant 
Domènec i la Pèrgola), en els 
quals cada coral interpretarà 
dos temes. No faltaran a la ci-
ta entitats de cultura popular 
locals com els Bombollers, els 
Campaners i els Diables de Cer-
vera, entre d’altres.

Cervera, capital del cant coral
La ciutat de la Segarra acollirà diumenge una nova edició de la trobada Lleida 
Canta || Amb més de 600 cantaires i 23 grups de tot Catalunya

MÚSICA ACTIVITATS

Corals d’Alpicat, 
Torrefarrera i Torres 
de Segre, al cicle 
‘Segrià corals’

n L’església de l’Assumpció 
de Torres de Segre va acollir 
diumenge passat la segona ci-
ta del cicle Segrià corals, or-
ganitzat pel consell comarcal 
del Segrià. En aquesta ocasió, 
el recital va reunir les corals 

La Lira, de Torres de Segre; 
Clavellina, de Torrefarrera, 
i Sant Bartomeu, d’Alpicat, 
que al final van oferir un cant 
comú dedicat al centenari de 
l’Obra del Cançoner Popular 
de Catalunya.

Seró acollirà l’11 de juny la primera fira 
didàctica sobre la prehistòria de Catalunya

CERTAMEN PRESENTACIÓ

❘ SERÓ ❘ L’Espai Transmissor de 
Seró, al municipi d’Artesa de 
Segre, acollirà el proper 11 de 
juny la primera edició de Pre-
histoscopi, una singular fira per 
presentar tant al públic com als 
professionals del sector educatiu 
les diverses activitats didàcti-
ques que es porten a terme a 
Catalunya entorn de la prehis-
tòria. Serà una intensa jorna-
da en la qual museus dedicats 
a la prehistòria, parcs arqueo-
lògics i empreses i entitats de 

serveis didàctics presentaran 
les seues propostes i novetats. 
L’alcaldessa d’Artesa de Segre, 
Maria Cusola, va presidir ahir 
la presentació d’aquesta fira jun-
tament amb representants de 
l’organització, impulsada pel 
Camp d’Aprenentatge de la No-
guera, el Museu de Suport Ter-
ritorial de la Noguera i l’ajun-
tament, amb la col·laboració de 
l’escola Els Planells, la diputació 
de Lleida i l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs. 

El Prehistoscopi estarà obert 
al matí a famílies i escoles, que 
podran conèixer, participar i 
disfrutar d’activitats d’anima-
ció i de tallers a càrrec de més 
d’una quinzena d’expositors 
procedents de tot el país. A la 
tarda, la fira es transformarà 
en un esdeveniment de caràcter 
més tècnic, un espai de refle-
xió en el qual professionals de 
la didàctica podran compartir 
experiències i valorar reptes de 
present i futur.La fira Prehistoscopi es va presentar a l’Espai Transmissor de Seró.

MUSEU DE LA NOGUERA

Conferències 
sobre l’església de 
Santa Maria de 
l’Alba a Tàrrega

HISTÒRIA DE L’ART

❘ TÀRREGA ❘ El Museu Tàrrega 
Urgell iniciarà demà (19.00) 
un cicle de conferències so-
bre l’església de Santa Ma-
ria de l’Alba, afegint-se ai-
xí a la commemoració dels 
350 anys de la construcció 
d’aquest temple d’estil barroc 
classicista. La primera cita 
estarà protagonitzada per 
l’historiador lleidatà Albert 
Velasco, que explicarà com 
era aquest edifici en l’època 
medieval, abans de l’enfonsa-
ment del campanar. El dia 9 
serà el torn de la historiadora 
Maria Garganté (com es va 
aixecar el nou edifici) i el 16 
tancarà l’artista Josep Min-
guell parlant dels seus frescos 
al temple i els que va pintar 
el seu pare, Jaume.

El Segre de 
Negre arranca 
avui a la 
Biblioteca Pública

LITERATURA

❘ LLEIDA ❘ La Biblioteca Públi-
ca de Lleida acollirà avui 
(18.00) l’activitat prèvia de 
la sisena edició del festival 
literari El Segre de Negre, 
les dos jornades centrals del 
qual es desenvoluparan en 
diversos espais de la ciutat 
divendres i dissabte. Així, la 
jurista, criminòloga i escrip-
tora Paz Velasco de la Fuente 
oferirà una xarrada titulada 
Asesinas, en què oferirà un 
breu repàs de la història de 
la criminalitat femenina: mo-
tivacions, modus operandi, 
victimologia, tipus d’assas-
sines i casos de tot el món. 
El festival de literatura negra 
s’inaugurarà divendres a la 
UdL (18.00 h).
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Tàrrega dedica un cicle de conferències a
l’Església Parroquial de Santa Maria de
l’Alba
El Museu Tàrrega Urgell iniciarà aquesta setmana un cicle de conferències dedicades a
l’Església Parroquial de Santa Maria de l’Alba i se suma així a la commemoració dels 350
anys de la construcció d’aquest temple d’estil barroc classicista. Seran tres xerrades que
repassaran la història d’aquest monument protegit com a Bé Cultural d’Interès Nacional ideat per
fra Josep de la Concepció.

La primera cita tractarà sobre com era l’edifici a l’època medieval, abans de l’ensorrament del
campanar que va derruir bona part de l’antiga església. Serà el dijous 2 de juny a càrrec del
doctor en Història, professor associat de la Universitat de Lleida i membre de la Reial Acadèmia
de Belles Arts de Sant Jordi Albert Velasco. La segona convocatòria tindrà lloc el 9 de juny i
explicarà com el nou edifici que es va aixecar sobre les runes del temple medieval situaren
l’obra resultant a l’avantguarda del barroc a finals del segle XVII. Pronunciarà la conferència la
doctora en Història de l’Art i professora de la UAB Maria Garganté. El cicle es clourà el 16 de
juny, quan s’analitzarà el vincle entre la pintura mural al fresc i l’arquitectura barroca. En
aquesta ocasió, el pintor targarí Josep Minguell, autor del gran conjunt mural que decora el
sostre i l’absis de Santa Maria de l’Alba, desglossarà el sentit dels frescos pintats a l’edifici pel
seu pare, Jaume Minguell Miret, i ell mateix. Totes les conferències tindran lloc a les Sales
Nobles del Museu a les 7 de la tarda.

Recordem que el 14 de febrer de 1672 es va esfondrar el campanar de l’església parroquial
(d’estil romànic i més petita), que va quedar greument afectada. En primera instància s’acordà
d’adobar immediatament la capella de les Santes Espines, clausurar mitjançant pedra i calç un
armari de la sagristia, apuntalar el conjunt de l’edifici, tancar l’arcada restant davant de la
rectoria, tapar tots els buits susceptibles de causar danys majors i reforçar la cantonada de
l’església propera a l’escala del campanar, mentre es debatia la resolució que calia emprendre.
La solució va ser edificar un nou temple, dissenyar per ser fra Josep de la Concepció, conegut
amb el sobrenom d’El Tracista.

La Ciutat és un diari de proximitat que cobreix tota l'actualitat local de les poblacions de
Barcelona, Tarragona, Lleida, Terres de l'Ebre, Baix Gaià, Baix Penedès i Reus.

https://laciutat.cat/laciutatdelleida/tarrega/tarrega-cicle-conferencies-esglesia-parroquial-santa-maria-alba
https://museutarrega.cat/altres-col-leccions/tarrega-i-les-bombes-1938
https://laciutat.cat/author/laciutat
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Montserrat obre una exposició sobre els 75
anys de l’entronització - Regió7
L’exposició es pot veure al saló Sant Jordi de l’Hostal Abat Cisneros fins al 31 de desembre. Es
pot visitar, de forma totalment gratuïta, cada dia de la setmana de 9 del matí a 9 del vespre.

Les festes del 27 d’abril del 1947 van ser molt rellevants perquè es considera que van marcar
decididament el començament d’un desvetllament religiós i cívic de Catalunya. Montserrat va
aparèixer més que mai com a referent espiritual, cultural i social a Catalunya, capaç d’impulsar
tota mena de propostes en favor de la cultura i de la llengua del país.

A partir d’aquell moment, es van revitalitzar els pelegrinatges i la Confraria de la Mare de Déu de
Montserrat, es va reprendre de nou la Vetlla de Santa Maria en la vigília de la seva festa i
l’ofrena de les tradicionals làmpades votives. En l’àmbit social, es va estar atent a tot el
pensament renovador en una societat que començava a forjar camins de llibertat pensant en una
transició democràtica. L’ofrena del tron va ser un signe de fraternitat en aquells moments que la
societat catalana estava esquinçada per la postguerra; per això, amb raó, aquesta ofrena a la
Mare de Déu es va anomenar el Tron de la Reconciliació. La idea de construir un tron nou per a
la Moreneta, ara fa 75 anys, va ser del sagristà major de la basílica, Adalbert Franquesa, i l’abat
Aureli Maria Escarré va liderar tot un moviment de grans repercussions en el restabliment de la
identitat catalana que es trobava durament reprimida en la immediata postguerra. La primera
tasca va ser concebre l’esdeveniment com una «reconciliació nacional». Per això es van
implicar en la tasca totes les forces vives del món catòlic agrupades en la Comissió Abat Oliba,
per tal de portar a terme el projecte.

https://www.regio7.cat/bages/2022/06/01/montserrat-obre-exposicio-els-75-66758564.html
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El debut teatral del exobispo Xavier Novell
La compañía de teatro Lacetània Teatre estrenará el 11 de junio en Solsona (Lleida) una
comedia inspirada en la vida del obispo emérito de Solsona Xavier Novell, que renunció al
Obispado en agosto del 2021 y se casó en noviembre, dos semanas después de empezar a
trabajar en la empresa de genética porcina Semen Cardona, y fue padre de dos niñas a
principios de abril. Lacetània Teatre estrenará Lo del bisbe en la sala Tatrau, según ha
explicado a Europa Press su director y autor, Aleix Albareda, que ha asegurado que "la obra se
ha escrito sola". Lo del bisbe, con actores veteranos y nuevos de la Escuela de Teatro del
Tatrau, se podrá ver durante dos fines de semana en el marco de la celebración del 40.º
aniversario de la compañía.

Cartel de la obra de teatro 'Lo del bisbe', sobre Xavier Novell / Lacetània Teatre

https://www.elnacional.cat/es/confidencial/debut-teatral-exobispo-xavier-novell_766020_102.html
https://www.elnacional.cat/es/sociedad/obispo-solsona-renuncia-motivos-personales_638714_102.html
https://www.elnacional.cat/es/sociedad/el-obispo-emerito-de-solsona-xavier-novell-se-casa-por-la-via-civil_673451_102.html
https://elcaso.elnacional.cat/es/noticias/obispo-xavier-novell-esperma-porcino-semen-cardona_56665_102.html
https://www.elnacional.cat/enblau/es/television/exobispo-solsona-xavier-novell-padre-gemelas-nombre-coaner-miriam-ninas-mujer-pareja-silvia-caballol_738501_102.html
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La companyia Lacetània Teatre estrena una
comèdia inspirada en Xavier Novell - Regió7
El cartell de l'obra "Lo del Bisbe" de Lacetània Teatre LACETÀNIA TEATRE

Lacetània Teatre estrenarà 'Lo del bisbe' a la sala Tatrau, segons ha explicat a Europa Press el
director i autor de l'obra, Aleix Albareda, que ha assegurat que "s'ha escrit sola". 'Lo del bisbe',
amb actors veterans i nous de l'Escola de Teatre del Tatrau, es podrà veure durant dos caps
de setmana en la celebració del 40è aniversari de la companyia.

https://www.regio7.cat/cultures/2022/05/31/companyia-lacetania-teatre-estrena-comedia-66758559.html
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"Lo del bisbe": la història d'amor de Xavier
Novell puja a l'escenari, per Eloi Barrera -
Catalunya Ràdio
És una de les frases més tòpiques de la humanitat, però en aquest cas sembla plenament
justificada: la realitat sempre supera la ficció. I així és.

La història de l'exbisbe Xavier Novell és plena de girs de guió inesperats, d'intrigues a l'ombra, de
trobades furtives i de destins impossibles. Ara, tot plegat arriba als escenaris amb l'obra de teatre
"Lo del bisbe".

Un guió que s'ha escrit sol

El director i dramaturg solsoní Aleix Albareda és l'autor de "Lo del bisbe", un text teatral que recrea
la història d'amor sorgida entre Xavier Novell i l'escriptora de novel·la eròtica Sílvia Caballol.

"L'obra s'ha escrit sola, jo només he endreçat els fets. De fet, he hagut de reduir el text
perquè en aquesta història hi passen tantes coses que seria inabastable."

 

Xavier Novell i Sílvia Caballol han tingut dues filles bessones que van néixer l'abril del
2022

En l'obra, Albareda imagina com va ser l'etapa de coneixença i enamorament entre els dos
protagonistes, i l'enrenou que devia generar tant a la cúpula de l'Església catòlica com entre els
feligresos solsonins.

"Hi ha un viatge constant entre el drama i la comèdia. Expliquem uns fets transcendents
i carregats d'emoció, però que també han generat escenes còmiques."

https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-al-dia/lo-del-bisbe-la-historia-damor-de-xavier-novell-puja-a-lescenari/noticia/3167232/


Xavier Novell va ser bisbe de Solsona entre el novembre del 2010 i l'agost del 2021,
quan va renunciar al càrrec (ACN)

Tot i que l'argument es basa en la història real, bona part de l'obra és de ficció. L'autor imagina
com van anar els fets, i fins i tot inclou passatges de collita pròpia:

"Ens inventem un exorcisme on l'enviat especial del papa intenta treure el dimoni dels
cossos del Xavier i la Sílvia, i aquí sí que ens deixem anar i entrem en el terreny de la
farsa."

 

L'autor i director de l'obra, Aleix Albareda, és conegut per haver interpretat diversos
personatges en sèries i pel·lícules catalanes  



Una història d'amor prohibit

Però, més enllà dels fets ja coneguts per tothom, l'obra fa un pas més enllà i planteja una reflexió:
què passa quan un bisbe s'enamora? Quins dilemes interns se li poden plantejar?

"L'obra és un tribut a una persona valenta que ha fet el que li ha manat el cor i ho ha
deixat tot per amor. Hem de pensar que totes les seves creences s'ensorren, això és
molt fort!"

Xavier Novell i la seva parella es van casar al jutjat de pau de Súria el novembre del
2021 ("Planta baixa")

L'autor s'ha volgut aturar en el factor humà de la història:

"Jo tinc una admiració absoluta pel que va fer Xavier Novell. Va prendre una decisió
molt difícil i molt valenta. Va ser un acte de valentia on va triomfar l'amor."

A banda dels diàlegs sobre l'escenari, a l'obra també hi apareixen les diverses "veus internes" de
Xavier Novell, en què reflexiona sobre el que li està passant i es pregunta com ha d'actuar.

 

Una obra de quilòmetre zero



L'obra la interpreten actors amateurs de Lacetània Teatre, una companyia de Solsona que
aquest any celebra el quarantè aniversari. Han programat quatre funcions durant dos caps de
setmana de juny.

No preveuen ampliar-les, tot i l'interès que està generant:

"A Solsona hi ha molta expectació i hem venut moltes entrades... Persones que no han
vingut mai al teatre que aquest cop sí que vindran."

 

El Tatrau Teatre, una sala moderna i de petit format al centre de Solsona (Tatrau
Teatre)

Les funcions de "Lo del bisbe" es fan al Tatrau Teatre, una sala de petit format de Solsona amb
capacitat per a un centenar d'espectadors.

https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-al-dia/lleida/totes-noticies/
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Sorpresa en una missa per la irrupció d'un noi en
patinet - Regió7

El noi, passejant en patinet per l'interior de l'església Twitter

L'últim vídeo viral a les xarxes socials el protagonitza un jove que s'ha colat amb el seu patinet en una església mentre
s'hi celebrava una missa i, obviant per complet que el capellà dirigia l'eucaristia, s'ha posat a donar voltes pel temple. Els
fets han tingut lloc a Talavera de la Reina (Toledo), a la basílica de Nuestra Señora del Prado. Un company del noi és qui
ha gravat l'escena, que ha deixat perplexos als feligresos que presenciaven la cerimònia, i tots dos han estat els
encarregats de difondre el vídeo a les xarxes socials.

https://www.regio7.cat/buzzejant/2022/05/31/sorpresa-missa-per-irrupcio-dun-66753868.html
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Un jove es posa a donar voltes en una església amb un
patinet elèctric - Diari de Girona

Imatge del vídeo difós a les xarxes LA VANGUARDIA

Veure per creure: un jove s'ha posat a donar voltes amb un patinet elèctric a l'interior de la Basílica
de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo) mentre el sacerdot es trobava celebrant l'eucaristia. El
vídeo, gravat per un amic, s'ha fet viral a les xarxes socials.

VOX Talavera ha denunciat als responsables.

https://www.diaridegirona.cat/buzzejant/2022/05/31/jove-posa-donar-voltes-esglesia-66742554.html
https://www.diaridegirona.cat/tags/patinets-electrics/
https://www.diaridegirona.cat/tags/xarxes-socials/
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Un joven entra en una iglesia con un
patinete eléctrico y se pone a dar vueltas
Ha ocurrido en la Basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo),
donde un joven ha accedido con su patinete eléctrico y se ha puesto a dar vueltas mientras el
sacerdote se encontraba celebrando la eucaristía. Un vídeo del momento se ha viralizado en los
últimos días a través de las redes sociales.

El joven llega a pasar frente al altar con su patinete y en el vídeo es posible observar la
estupefacción de los allí presentes. La escena la graba un amigo del joven, al que se escucha
reír claramente. 

La escena del patinete la graba un amigo del joven, al que se escucha reír
claramente

Sorprende la calma del sacerdote, que en ningún momento se muestra enfadada ante la escena
tan surrealista que presencia. Continua con su ceremonia religiosa como si nada de esto
estuviese ocurriendo. Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, día 26 de mayo.

Lee también La Vanguardia

Según informa La Tribuna de Toledo, VOX Talavera ha denunciado a los responsables de lo
ocurrido por supuestos delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos, el
respeto a los difuntos y la seguridad vial.

VOX Talavera ha presentado una denuncia contra los responsables de lo
ocurrido

Este periódico recoge las declaraciones de David Moreno, el portavoz de VOX Talavera, quien
ha pedido que se inicien las correspondinetes diligencias. Moreno añade que "ninguna
gamberrada justifica la falta de respeto a un templo católico, atentando contra los sentimientos
religiosos".

https://www.lavanguardia.com/motor/movilidad/20220531/8305498/joven-entra-iglesia-patinete-electrico-pone-dar-vueltas-pmv.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220526/8296305/nueve-muertos-1-359-heridos-accidentes-patinete-electrico-r-unido.html
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El bisbe de Solsona rep la visita de la
comunitat Copta | Nació Solsona
La setmana passada, el bisbe Francesc va rebre la comunitat copta d'Espanya. Una visita de
cortesia que acostumen a fer-se periòdicament i especialment, quan hi ha un canvi de bisbe.

Conesa va rebre al seu despatx tres sacerdots de la comunitat copta d'Espanya, encapçalats
per Abuna Rewis Abna, responsable del patriarcat de copte ortodoxe a España. També els
acompanyava el rector d'Ivorra, Mn. Fermí Manteca. 

Desde fa molts anys, la diòcesi de Solsona acull una comunitat de cristians coptes, que
desenvolupa el seu culte a l'antiga església dels Dolors de Cervera, i més recentment, al
Santuari del Sant Dubte, d'Ivorra.

Durant la trobada, s'ha parlat sobre la seva situació a la diòcesi, i especialment, dels elements
que els uneixen en la fe en Jesucrist. En finalitzar la trobada, els sacerdots coptes han obsequiat
al bisbe de Solsona amb una icona del Bon Pastor.

 

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/39241/solsona/bisbe-solsona-visita-comunitat-copta
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Una visita guiada redescobreix el Noviciat
de la Sagrada Família d’Urgell a la Seu -
Regió7
L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell ha organitzat per demà, dia 1 de juny, una visita
comentada al Noviciat de la Sagrada Família d’Urgell. Es tracta d’un edifici conegut popularment
com el Convent de la Punxa que està situat al peu del passeig de Joan Brudieu de la Seu
d’Urgell.

La visita, que s’iniciarà a dos quarts de 8 del vespre, anirà a càrrec dels experts en història local
Carles Gascón Chopo, Francesc Marco-Palau, Lluís Obiols Perearnau i Antoni Pol Solé. Durant
la visita s’incidirà en la construcció de l’edifici del noviciat i molt especialment en la nova
església iniciada el 1959, les seves característiques arquitectòniques i la importància artística
dels elements que la componen tant de l’interior com de l’exterior.

La visita tindrà la col·laboració de la comunitat de monges de la Sagrada Família d’Urgell i forma
part dels actes de l’any de l’artista Palau Ferré.

https://www.regio7.cat/catalunya-central/alt-urgell/2022/06/01/visita-guiada-redescobreix-noviciat-sagrada-66757760.html
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Visita de Sor Lucía Caram a Salt, que és
impulsora del programa "Invulnerables
contra la pobresa infantil" - Diari de Girona

Visita de Sor Lucía Caram a Salt, que és impulsora del
programa «Invulnerables contra la pobresa infantil»

Actualitzat: 31/05/2022 10:30 Veure galeria >

Impulsora del programa «Invulnerables contra la pobresa infantil», Sor Lucía Caram va ser ahir
a Salt en una trobada amb empresaris de la població que tenia l’objectiu de buscar el seu suport
a una iniciativa que, a través de CaixaProinfància de la Fundació «la Caixa», lluita contra la
cronificació de la pobresa infantil. «A Catalunya, un de cada tres infants estan en risc
d’exclusió social», avisa la religiosa.

Visita de Sor Lucía Caram a Salt, que és impulsora del
programa «Invulnerables contra la pobresa infantil»

Marc Martí
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La teología feminista vive una ex-
periencia de orfandad por el falle-
cimiento de la intelectual estado-
unidenseRosemaryRadfordRue-
ther el pasado 21 demayo a los 85
años. Fue una de las pensadoras
más reconocidas e influyentes en
el desarrollo del nuevo paradig-
ma teológico. Hija demadre cató-
lica y de padre episcopal, tuvo
una educación familiar ecuméni-
ca y humanista y una formación
académica interdisciplinar. Reali-
zó estudios clásicos y obtuvo el
doctorado en teología con una te-
sis de patrística sobre el Padre de
la Iglesia San Gregorio Naciance-
no. Supo compaginar la docencia
universitaria, la investigación y el
activismo social.

Enseñó durante más de 50
años en diferentes universidades
de EE UU y de otros países, en su
mayoría protestantes. Publicó
másde 40 libros entre los quedes-
tacanpor su influencia en la teolo-
gía ecofeminista mundial: Sexis-
mo y hablar de Dios. Hacia una
teología feminista; Gaia y Dios.
Una teología ecofeminista para la
recuperación de la Tierra; Nueva
mujer, nueva Tierra. Ideologías
sexistas y liberación humana; y
Mujeres sanando la Tierra: muje-
res del Tercer Mundo sobre ecolo-
gía, feminismo y religión.

Entre sus principales aporta-
ciones, subrayo, en primer lugar,
la crítica del discurso patriarcal
sobre Dios. Ruether afirma que el
cristianismo nunca ha dicho que
Dios sea literalmente masculino,
pero presupone que Dios posee
las cualidades de la racionalidad
y de la soberanía, que se atribu-
yen solo a los hombres. Por eso la
metáfora masculina se ha consi-
derado lamás adecuadapara defi-
nir aDios, lo que implica excluir a
las mujeres de la imagen divina.
Ruether busca alternativas den-
tro de la tradición judía y las en-
cuentra en dos tradiciones. Cuan-
do la Biblia hebrea habla de la
compasión y del sufrimiento de
Dios, utiliza imágenes femeninas.

En la tradición sapiencial, la in-
manencia deDios está representa-
da en la personificación femenina
de la Sabiduría divina.

Su segunda aportación es libe-
rar a la cristología del patriarca-
do. La cristología es el tratado de
la teología cristiana que con ma-
yor frecuencia ha excluido a las
mujeres de la total participación
en la Iglesia. Sin embargo, las cua-
tro tradiciones evangélicas con-
cuerdan en que quienes cerraban
la escala social de la época, inclui-
das las mujeres, son las que van a
permanecer siempre fieles en el
seguimiento de Jesús, serán las
primeras en la entrada en el Rei-
no, en testificar la resurrección
del Maestro y en anunciarla.

En tercer lugar, nos deja la teo-
logía ecofeminista. Tras siglos de
desencuentro entre Gaia y Dios,
Ruether muestra que la diosa
griega de la Tierra, símbolo del
planeta concebido como un ser
vivo, no es antagónica de la dei-
dadmonoteísta de las tradiciones
bíblicas. Todo lo contrario. Son
convergentes. Afirmaque es nece-
sario escuchar las dos voces: la de
Dios para proteger a las personas

y los colectivos más vulnerables:
clases sociales explotadas y nacio-
nes oprimidas, y limitar el poder
de los fuertes, y la de Gaia, que
habla desde el corazón íntimo de
la materia y no se traduce en le-
yes o en puro conocimiento inte-
lectual, sino en el cuidado de la
Tierra.

Desdemuy joven, la teóloga es-
tuvo vinculada al movimiento de
los derechos civiles contra la dis-
criminación de la comunidad ne-
gra y en defensa de justicia para
ella, el trabajo por la paz, las lu-
chas del movimiento feminista y
la defensa del ministerio ordena-
dode lasmujeres. Lo que la distin-
guió de otras feministas blancas
fue precisamente la vinculación
de las cuestiones de clase, etnia y
religión. Denunció la violencia es-
tructural de Israel contra el pue-
blo palestino, criticó el apoyo de
Occidente a Israel y su abandono
de la comunidad palestina y de-
fendió su derecho a la indepen-
dencia.

Juan José Tamayo es teólogo de la
liberación y autor de Teologías del Sur.
El giro descolonizador (Trotta)

Alla por el año 1987, en Art Co-
logne, una de las primeras fe-
rias en que participaba con La
Máquina Española, vi en un es-
tand una obra de Tim Rollings
& K.O.S. Me interesó y llegué a
un acuerdo con el dealer de la
galería: era Brooke Alexander.
Unapuesto, elegante y distingui-
do gentleman que chapurreaba
unespañol conmucha gracia de-
bido a sus orígenes california-
nos. Conmi torpe inglés de aque-
lla época creamos una situación
muy paradójica y tuvimos una
conexión inmediata.

A los dos meses, en enero de
1988, inauguraba mi galería en
Madrid con la artista Cindy
Sherman. Él la conocía perfecta-
mente y allí estuvo a mi lado. A
partir de ese momento me invi-
tó a visitarlo a Nueva York y a
hospedarme en su maravilloso
loft, lleno de obras de famosos
artistas, tres plantas más arriba
de su galería en el número 59 de
Wooster St. en Soho, lugar y cen-
tro de todas la escena de arte
contemporáneo de los ochenta.
Fue una persona de una gran
formación sobre la historia del
arte, y más la del siglo XX, con
grandes dotes de seducción. Hi-
zo sus primeros pinitos como
asistente a principio de los años
sesenta en la galería Marlbo-
rough de Nueva York, donde co-
noció a su amorosa mujer Caro-
lyn. Allí entró en contacto con
los grandes artistas que pertene-
cían a la cuadra de la galería;
fue con la ayuda de un proyecto
de Josef Albers cuando decidie-
ron aventurarse ambos, recién
casados, y abrir su propia gale-
ría basada en ediciones de gran-
des y reconocidos artistas.

En mis primeras visitas a la
granmanzana, con gran genero-
sidad me fue presentando a to-
dos y cada uno de los grandes
dealers, comisarios y directores
demuseo, el verdadero establish-
ment neoyorquino. Fue una ex-
periencia única. Yo quería repli-
car ese espíritu de colaboración
en mi país. Fue un choque per-

manente: allí eran colaboracio-
nes, aquí reino de taifas.

Le fascinaban los rasgos sure-
ños y acabó comprando una ca-
sa en Carmona, en la que des-
cansaba muy a menudo de sus
viajes y sacaba su lado latino.
Llevado por mi similar admira-
ción por la cultura norteameri-
cana, disfruté con él de los vera-
nos de Marthas Vineyard, Nan-
tucket y Cape Cod: allí nos unía-
mos ambas familias.

Gracias a su experiencia y re-
laciones creamos muy pronto
una sociedad conjunta para ase-
sorar a grandes empresas y co-
lecciones privadas al final de los
ochenta. Introdujimos en aque-
llos años obras de Ruscha, Po-
lke, Richter, Warhol, Rauschen-
berg, Nauman, Baldessari y un
largo etc. Todavíame sorprende
esa aventura, en una España
donde el coleccionismo serio
era casi impensable. De ahí sal-
tamos a inaugurar una galería
en el año 1991 parahacer exposi-
ciones de grandes artistas (Sol
LeWitt, Rosenquist, Richard
Long, Jasper Johns, Robert Ma-
pplethorpe, Rauschenber): We-
ber, Alexander y Cobo, hoy la se-
de de la galería Helga de Alvear.
Y durante casi cinco años parti-
cipamos en la nueva feria Art
Basel Miami, en un estand con-
junto con la galería Mai36.

Pepe Cobo es galerista y comisario
de arte.

María Jesús Marhuenda Iras-
torza, conocida profesionalmen-
te como Mar de Marchis, fue
durante una década la persona
más creativa de la prensa espa-
ñola. También la más esquiva,
fantasiosa, generosa y dispara-
tada. Un auténtico genio. Fun-
dó y dirigió la revista cultural
Jot Down, que en un formato
reducido se distribuyó durante
un tiempo con este periódico, y

supo descubrir numerosos ta-
lentos que hoy son nombres co-
nocidos en el periodismo. Mu-
rió el pasado viernes por una
neumonía a los 54 años.

Nació en Santa Pola, Alican-
te, el 5 de enero de 1968. No tuvo
una vida fácil y probablemente
no hizo fácil la vida de quienes
tenía alrededor. Hacia 2010, di-
vorciada y con tres hijos, des-
pués de unos cuantos desastres
personales y aquejada de una fe-

roz agorafobia que le impedía sa-
lir de casa, empezó a hacerse po-
pular en algunos foros de inter-
net con un pseudónimo japonés.
A través de internet reclutó a un
grupo de personas casi tan pecu-
liares como ella y fundó la revis-
ta Jot Down, primero en formato
digital y luego también en papel.
La redacción de la revista no co-
nocía ni su nombre ni su rostro.
Sólo su amigo Ángel, administra-
dor y sentido práctico de Jot
Down, sabía quién era.

En 2011 muchos empezamos
a recibir llamadas de aquella
voz que se identificaba como
Mar de Marchis. Pedía, pedía y
pedía. Casi siempre convencía.
También solía enviar fotos muy
sugerentes de alguien que, evi-
dentemente, no era ella. Yo fui
víctima de aquella fantasía y lue-

go cómplice. Le divertían los ru-
mores que circulaban sobre su
identidad (era una refugiada si-
ria con el rostro quemado, una
millonaria italiana hija demafio-
so, una hija de Aznar, un hom-
bre con la voz distorsionada,
qué sé yo), pero hasta el fin de
su vida fue incapaz de exponer-
se públicamente tal como era.
Una lástima: era una mujer con
una inteligencia y un ingenio ex-
traordinarios, como demostró,
representada esta vez por una
bola negra, en Twitter.

Cuando un diario digital re-
veló su identidad real sufrió una
crisis profunda. Después de una
breve hospitalización se refugió
en mi casa de París y, hecha
polvo, siguió trabajando casi to-
das las horas del día. Su cerebro
tenía dos hemisferios derechos:

no se le podía pedir lógica, lo
que ella hacía era imaginar,
ponerse al teléfono y conseguir
que alguien hiciera realidad sus
inventos. Durante 10 años
mantuve con ella un contacto
constante. Me refiero a varias
conversaciones telefónicas dia-
rias y montones de mensajes.
Sin entenderla, creo que nunca
me he entendido tan bien con
nadie.

El 4 de abril de 2021, alguien
encontró su cuerpo sobre una
acera del centro de Roma, don-
de vivía, y llamó a una ambulan-
cia. Había sufrido un derrame
cerebral masivo al que siguie-
ron otros. Permaneció en coma
desde entonces, internada en un
hospital romano y después en
un centro en Mallorca. Allí mu-
rió el viernes de madrugada.

‘IN MEMORIAM BROOKE ALEXANDER

Tú a Carmona
y yo a Nueva York

‘IN MEMORIAM’ MAR DE MARCHIS

Nadie sabía quién era,
pero todos la querían

‘IN MEMORIAM’ ROSEMARY RUETHER

Pionera de la teología
feminista

PEPE COBO

Brooke Alexander.

ENRIC GONZÁLEZ

Rosemary Ruether.

JUAN JOSÉ TAMAYO
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La Fundació Sant Antoni Abat de Vilanova
cedeix dos pisos a l'Ajuntament per a
famílies sense recursos
 La Fundació Sant Antoni Abat ha cedit dos habitatges a l'Ajuntament per allotjar de manera
temporal dues famílies en situació d'exclusió residencial. Els objectius del conveni van més
enllà de cedir un habitatge per donar sortida a l'emergència residencial, ja que l'acord preveu
incloure estratègies de coordinació i intensificació en el treball d'àmbit social que es realitza a
les famílies.

 L'Ajuntament es troba amb dificultats per reubicar famílies que han estat desnonades i que
tenen aprovada la mesa d'emergència habitacional. Amb aquestes dues incorporacions, es
podrà millorar el circuit d'assignació d'allotjament d'emergència i optimitzar el parc públic per
acollir nuclis familiars més amplis.

 Oriol Huguet, regidor d'inclusió residencial, ha visitat aquest matí els pisos amb la gerent de la
Fundació Sant Antoni Abat, Dolors Camacho, i ha explicat que “l'Ajuntament ara mateix no
disposa d'habitatges buits, i aquest conveni permetrà oferir un allotjament d'emergència a dues
famílies amb menors que han patit processos de desnonament”. El regidor és conscient que “és
una solució temporal, una alternativa residencial per a famílies que fins ara teníem allotjades en
establiments hotelers i que ara disposaran d'un habitatge a l'espera d'assignar un recurs
habitacional més estable”.

 La cessió d'aquests dos habitatges, que se suma a l'adquisició de 15 pisos de la Sareb,
permetrà treballar amb aquestes famílies.

 Dolors Camacho ho explica així: “farem un treball conjunt amb la Regidoria d'Acció Social i
l'equip tècnic de la Fundació per elaborar un pla de treball per a aquestes famílies, oferint
formació i suport tècnic, no només un sostre on viure. L'objectiu és que aconsegueixin feina,
diners, i llogar-se un pis. L'experiència ens diu que fent un pla d'acompanyament i formació en
col·laboració amb l'IMET i amb empreses d'inserció es pot aconseguir que no depenguin
d'aquests recursos d'emergència habitacional”.

 La Fundació Sant Antoni Abat disposa de diversos habitatges socials a Vilanova: dos cedits a
Càritas, un en conveni amb l'Ajuntament per acollir joves extutelats, un que acull persones
alliberades de centres penitenciaris, i també un pis per a persones soles que es va haver
d'habilitar arran de la crisi per la Covid. Amb aquests dos nous pisos cedits, hi haurà un total de
25 persones als habitatges de la Fundació, que s'adapten a perfils i realitats diversos.

https://www.eixdiari.cat/territori/doc/100999/la-fundacio-sant-antoni-abat-de-vilanova-cedeix-dos-pisos-a-lajuntament-per-a-families-sense-recurso.html
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Todos tenemos la necesidad de ser
escuchados
Se ha celebrado en Roma la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales,bajo el lema
'escuchar con los oídos del corazón'. El ser humano es sociable por naturaleza y precisa de
una buena comunicación, de poder abrirse al otro con confianza, sabiendo que es escuchado
(que es diferente de ser oído). Copio unas palabras del papa Francisco que nos pueden
ilustrar: “estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quien tenemos delante, sea en la trama
normal de las relaciones cotidianas, sea en los debates sobre los temas más importantes de la
vida civil. Al mismo tiempo, la escucha está experimentando un nuevo e importante desarrollo
en el campo comunicativo e informativo, a través de las diversas ofertas de 'podcasts' y 'chat'
audio, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación
humana&rdquor;.

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

Participa

El deseo de ser escuchados interpela a todos los que están llamados a ser educadores o
formadores, o que desempeñen un papel de comunicador; tanto padres, profesores, agentes
de pastoral, como trabajadores de la información y cuantos prestan un servicio social o
político. Cuánta razón hay en estas palabras&mldr;

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/necesidad-escuchados-carta-lector-cristina-casals-13729955
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/tema/publica-una-carta-del-lector-3993
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