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INTERNACIONAL

E
l espíritu de libertad, tolerancia y de preparación
para la sociedad civil en la Rusia del futuro están
vivos y se fortalecen en el exilio—pese a las dificulta-

des—más de tres meses después de que este país invadie-
ra Ucrania. De la vitalidad y poder de cohesión de ese
espíritu sobre el telón de fondo de la guerra dio testimonio
en Segovia un seminario que tuvo lugar del 23 al 27 de
mayo a iniciativa de los fundadores de la Escuela deEduca-
ción Cívica de Moscú (EECM), una entidad creada en di-
ciembre de 1992 con apoyo del Consejo de Europa, que fue
declarada “agente extranjero” en Rusia en 2014.

En Rusia, la EECM dejó de existir como entidad jurídi-
ca en 2021, cuando un tribunal de Moscú etiquetó como
“organización indeseable” a la Asociación de Escuelas de
Estudios Políticos, que aglutina una veintena de institucio-
nes de educación cívica en países del Consejo de Europa.
El modelo de referencia para todas esas escuelas había
sido la desaparecida EECM, por cuyos seminarios pasaron
miles de intelectuales y políticos de diferentes niveles y
territorios de la Administración rusa y del extranjero.

Tras la invasión de Ucrania, las relaciones entre el Con-
sejo de Europa y Rusia se han roto, pero desde el exilio los
fundadores de la EECM, la especialista en teoría del arte
Elena Nemiróvskaya y el filósofo Yuri Senokósov, siguen
impulsando encuentros y construyendo puentes con quie-
nes —“al otro lado”— sufren la persecución y la tiranía.

A diferencia de los refugiados ucranios, a los cuales los
países de la UE aplican desde marzo la directiva europea
de protección temporal,
los rusos obligados a exi-
liarse se venenmuchos ca-
sos condenados a la ilegali-
dad y la marginación en
Occidente. Periodistas,
politólogos, activistas de
oposición, intelectuales y
profesores críticos sobrevi-
ven en Estados de la UE
con visados turísticos de
tres meses o con insegu-
ras fórmulas de residen-
cia, a no ser que gocen de
la protección dealguna en-
tidadoccidental que se res-
ponsabilice de ellos o les
proporcione un empleo,
como ocurre con diversos
medios informativos en ru-
so que se han afincado en
los países del Báltico tras
ser expulsados de la Fede-
ración Rusa.

La gama de los exilia-
dos rusos es amplia. Los
hay afortunados, acogidos
con entusiasmo en instituciones científicas o de enseñan-
za o con empleos de su especialidad; los hay con solucio-
nes temporales comobecas y existen también los condena-
dos a cambiar de profesión, acogidos a la hospitalidad de
amigos o abandonados por todos. Por su parte, los países
de acogida se portan de forma variada con los exiliados
rusos. Los Estados del Báltico, tal vez por estar en la
OTAN, parecen más flexibles y más dispuestos a acoger a
rusos y bielorrusos marcados por su oposición a Vladímir
Putin o al dictador Aleksandr Lukashenko. Fuera de la
Alianza, otros Estados procuran no irritar al Kremlin.

Característica generalizada en los países de destino en
Europa es el desbordamiento de los servicios burocráticos
para tramitar los estatus de los que llegan. En el semina-
rio, que se realizaba según las normas de confidencialidad
de ChathamHouse (se puede usar la información, pero no
revelar la identidad de los participantes), se constató que,
dado el peligro de la presencia de agentes del Kremlin
entre los emigrantes, es necesario encontrar mecanismos
selectivos adaptados a la realidad actual para acoger a
quienes huyen de Rusia.

Los pronósticos de especialistas sobre la eficacia de las
sanciones o la duración de la guerra fueron diversos. En el
primer caso, iban desde una transformación de Rusia al
estilo de Irán o un retorno a la URSS y, en el segundo, de
un plazo desde seis meses a un largo periodo de desgaste.

Coincidiendo con el seminario, enMoscú se presentó a
trámite en la Duma Estatal una enmienda al Código Penal
que recoge castigos para aquellos ciudadanos rusos que
colaboren en el extranjero con organizaciones declaradas
“indeseables” por el Kremlin.

La UE aprobó formalmente ayer
el sexto paquete de sanciones, el
más costoso de negociar, y sobre
el que Hungría ha dejado final-
menteunahuella indeleble: no so-
lo ha logrado exenciones que
prácticamente exoneran al país
de seguir el embargo del petróleo
ruso en el medio plazo; sino que
el Gobierno de Viktor Orbán exi-
gía retirar el nombre del patriar-
ca de la Iglesia ortodoxa rusa, Ki-
ril, uno de los más ardientes alta-
voces de la invasión de Ucrania.
Finalmente, tras dos días de deba-
tes, consiguió su objetivo.

Josep Borrell, alto represen-
tante de la UE para la Política Ex-
terior, de viaje oficial en Jordania,
se ha mostrado “desazonado” por
la decisión. “Es la prueba de que
la política exterior europea no
puede avanzar con unanimidad
porque se impone la voluntad del
país más reticente”, aseguró en
declaraciones a EL PAÍS.

El acuerdo, en cualquier caso,
pone el broche a unas discusiones
que arrancaron hace ya casi un
mes, cuando la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, propuso en un discur-
so ante el Parlamento Europeo
un nuevo paquete de sanciones
con el embargo “total” al petróleo
deMoscú en el centro de la diana.
Las negociaciones se enquistaron
enseguida entre los Veintisiete,
hasta el punto de poner en jaque
la unidad del bloque comunitario,
con Hungría, Eslovaquia y Repú-
blica Checa, tres países altamente
dependientes del crudo ruso por
oleoducto, reclamando concesio-
nes para salvaguardar su seguri-
dad energética.

Los líderes europeos, reunidos
el pasado lunes y martes en una
cumbre en Bruselas, lograron un
punto de equilibrio con una fór-
mula diluida, que permitirá un
embargo parcial del 90% del pe-
tróleo ruso a final de año, golpean-
do en primer lugar al oro negro
que fluye hacia la UE por barco,
pero dejando fuera los envíos de
crudo por tubería hacia Hungría
y el resto de los países remisos,
Estados miembros sin salida al
mar y alimentados de crudo me-
diante el ramal sur de la red de
oleoductos rusos Druzhba (amis-
tad, en ruso). El oro negro de Ru-
sia seguirá también llegando por
tubería hasta Alemania y Polonia.
Pero estos dos socios se han com-
prometido a desconectarse total-
mente a finales de 2022.

Tras el acuerdo político alcan-
zado al filo de la medianoche del
pasado lunes entre los 27 jefes de
Estado ydeGobierno, quedaba re-
flejar las represalias contra el régi-
men de Putin en forma de textos
legales: a esto es a lo que dieron
su visto bueno los embajadores
ante la UE. El pacto, además, ex-
cluye del sistema de pagos
SWIFT a tres entidades financie-
ras rusas más, entre ellas el pri-

mer banco del país, Sberbank, y
prohíbe la emisión en la UE de
tres canales de televisión.

Pero las sanciones no incluyen
a Kiril. No ha sido una sorpresa
de última hora. El Gobierno de
Hungría ya había avisado que pe-
diría la retirada de su nombre de
una lista negra en la que, según
un borrador al que tuvo acceso
EL PAÍS, iba acompañado de va-
rios altosmandosmilitares deRu-
sia a los que el bloque comunita-
rio considera responsables de crí-
menes atroces, como el coronel
generalMijaílMizinstev y el coro-
nel Azatbek Asanbekovich Omur-
bekov, conocidos como los carni-
ceros de Mariupol y Bucha.

Tras casi un mes, Budapest ha
logrado la retirada del religioso
de entre las personas sanciona-
das, contra quienes se decreta la

congelaciónde sus bienes y la pro-
hibición de entrada en territorio
comunitario. La cifra de represa-
liados por la UE se eleva en estos
momentos a 1.091 individuos.

El listado provisional en el que
figuraba el patriarca definía una
batería demotivos para incluir su
nombre: Vladímir Mijaílovich
Gundiayev, el patriarcaKiril, naci-
do enLeningrado (hoy SanPeters-
burgo) en 1946, decía el texto, es
“aliado desdehace tiempo del pre-
sidente Vladímir Putin”; se trata
de una persona que considera al
líder del Kremlin “el único defen-
sor de la cristiandad en el mun-
do”. El religioso, una de las figu-
ras más influyentes del país, des-
cribió la victoria de Putin en las
elecciones de2012 comoun “mila-
gro de Dios”; Kiril “se ha converti-
do en uno de los más destacados
partidarios de la agresión militar
rusa contra Ucrania”, detallaba la
propuesta, desechada ayer.

El 27 de febrero, durante un
sermón en Moscú, el patriarca
respaldó oficialmente la autode-
nominada por el Kremlin “opera-
ción militar especial” de Rusia en
Ucrania. El 6 de marzo, durante
otro sermón, describió las accio-
nes militares como una guerra
“contra el mal” y una “operación
de limpieza religiosa”. La UE con-
sideró entonces que sus actos “so-
cavan o amenazan la integridad
territorial, la soberanía y la inde-
pendencia de Ucrania”.

Una joven, con una pancarta
contra Putin en una protesta
en Vilnus en marzo. / GETTY
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La Rusia del
futuro, en el exilio

Hungría logra excluir al
patriarca Kiril del sexto
paquete de sanciones a Rusia
El texto aprobado incluye el embargo parcial del petróleo

GUILLERMO ABRIL, Bruselas

Putin y el patriarca Kiril, el 24 abril en Moscú. / GETTY

RUSIA INVADE UCRANIA

El religioso califica
la invasión rusa
como una “guerra
contra el mal”

Se deja fuera
del veto el crudo
que llega a través
de oleoductos
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Planta baixa - Canvis radicals a l'Església?
Demanen que les dones puguin celebrar
missa
02/06/2022

Per primera vegada en 40 anys, l'Església espanyola estudiarà una proposta perquè les dones
puguin dir missa i els capellans es puguin casar. La idea revolucionària ve d'un grup de
feligresos de la diòcesi de Barcelona.
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El magistrat de l’Audiència Na-

cional Manuel García Castellón 

ha arxivat la causa contra Repsol 

i CaixaBank i els seus respectius 
presidents, Antoni Brufau i Isidre 

Fainé, per la contractació de l’ex-

comissari de la Policia Nacional 

José Manuel Villarejo. García Cas-

tellón ha finalitzat la instrucció 
d’aquesta peça del ‘cas Tandem’ i 

proposa jutjar Villarejo així com a 

cinc persones més entre les quals 

els directors de seguretat de Rep-

sol i Caixabank, Rafael Araújo i 

Miguel Fernández Rancaño. Per 
contra, García Castellón descarta 

jutjar els presidents d’aquestes 

companyies.

La causa és per la contractació 

de l’empresa de Villarejo, Cenyt, 

per espiar l’expresident de Sacyr 

Luis del Rivero, que volia con-

trolar Repsol. García Castellón 

remarca que les reunions amb 

l’excomissari per contractar els 

serveis d’espionatge les van man-

tenir els directors de seguretat. 

En la resolució feta pública aquest 

dijous, el magistrat explica que de 

la investigació conclou que no es 
pot imputar els presidents de les 

companyies, ja que “es desprèn 

la seva manca de participació en 
els fets” i no hi ha indicis que n’es-

tiguessin al cas. Tampoc creu que 
es pugui atribuir els delictes a les 

companyies, pel fet que en el mo-

ment de la contractació de Cenyt 

ja comptaven amb un model de 

prevenció de delictes que com-

plia amb els requisits previstos 

per llei. En relació amb Villarejo, 

li atribueix un delicte de suborn 

passiu, descobriment i revelació 

de secrets mentre que als direc-

tors de seguretat de suborn actiu.

L’AN arxiva la causa contra 
Repsol, Caixabank, Brufau i Fainé 
per la contractació de Villarejo

Catalunya acull el primer Con-

grés Internacional sobre Lliber-

tat Religiosa i de Consciència, 

que es va inaugurar ahir amb 

la intervenció de la consellera 

de Justícia del Govern, Lourdes 
Ciuró. El simpòsium, amb més 

d’un centenar d’inscrits, compta 

amb desenes d’experts i acadè-

mics en matèria de llibertat re-

ligiosa o ciències de les religions 

procedents dels cinc continents.  
Ciuró va afirmar que en un con-

text com l’actual, el Govern té el 

compromís de de protegir la lli-

bertat religiosa i de consciència, 

ja que la “pluralitat és la clau de 

les societats fortes”. La conselle-

ra va destacar que Catalunya és 

un país “capdavanter” en l’abor-

datge de la diversitat i la lliber-

tat religiosa amb 7.400 centres 

de culte de 14 confessions dife-

rents. “El sentiment i el fet reli-
giós són presents en el nostre 

dia a dia”, va dir.

Ciuró: “Com a govern tenim 

el compromís de protegir 

la llibertat religiosa”

El Centre d’Investigacions So-

ciològiques (CIS) situa el PP com 

a guanyador de les eleccions an-

daluses del pròxim 19 de juny 

amb un 35,6% dels vots i entre 

47 i 49 escons. Amb aquest re-

sultat el PP es quedaria a entre 

6 i 8 escons de la majoria abso-

luta (55 diputats) i estaria a més 

de deu punts de diferència de la 

segona força, el PSOE, que ob-

tindria el 25,2% dels vots i entre 
32 i 36 diputats. El PP aconse-

guiria més de 20 diputats més 
que en les anteriors eleccions. 

Vox també augmentaria en re-

lació amb els comicis de 2018 
situant-se com a tercera força 

amb el 15,3% dels vots i entre 

17 i 21 escons. En les anteriors 
en va aconseguir 12. Aquest es-

cenari situa més a prop la pos-

sibilitat d’un executiu en solitari 
dels populars que, tot i això, ne-

cessitarien el suport de Vox per 

poder governar. El creixement 

de PP i VOX és en detriment de 

Cs, que es quedaria amb el 4,1% 

dels vots i entre un i tres escons. 

En les anteriors en va obtenir 21.
Pel que fa a les esquerres, 

no aconseguirien superar la su-

ma del bloc de la dreta. El PSOE 

obtindria un resultat similar al 
de 2018 i els partits a l’esquerra 
dels socialistes perdrien suports. 

El CIS pronostica 
una victòria del PP a 
Andalusia a més de 
10 punts del PSOE 

FOTO: EFE / Fotografies amb els aspirants a les eleccions andaluses

Feijóo sosté que hi ha 
“apartheid lingüístic” 
a les aules catalanes
Aragonès veu “inadmissible” que Feijoó 

“banalitzi” amb aquesta comparació 

Madrid
ACN

El president del PP, Alberto 

Núñez Feijóo, va afirmar ahir 
que a les escoles catalanes hi ha 

“apartheid lingüístic” dels “nens 
que no poden tenir coneixement 

del castellà a les aules”. Feijóo va 

acusar el Govern de ser “el garant 

de l’incompliment de la llei” i va 

criticar que el PSC “faci picades 
d’ullet” a l’independentisme amb 
l’acord en la llei sobre el català a 

les escoles. En una entrevista ahir 

a Onda Cero, Feijóo va defensar 

que el govern espanyol hauria de 

presentar un recurs al Tribunal 

Constitucional (TC) per deixar en 
suspens el decret sobre el català i 

que no pugui entrar en vigor.

Tanmateix, el líder del PP va 

opinar que hauran de ser els po-

pulars qui recorrin perquè l’exe-

cutiu de Pedro Sánchez “se sent 
còmode amb l’incompliment de 

la llei en una part del territori” i 

depèn dels independentistes al 
Congrés. Feijóo va insistir que la 

situació a Catalunya és “greu” i 

que és “atípic” que un president 
del govern espanyol “miri a una 

altra banda”. El líder del PSC, Sal-

vador Illa, va admetre “una pro-

funda decepció” per les declara-

cions del president del PP.

El president de la Generalitat, 

Pere Aragonès, va qualificar de 
“baixesa política i moral inad-

missible” que el president del PP, 

Alberto Núñez Feijoó, hagi com-

parat l’apartheid amb les escoles 

catalanes.

FOTO: ACN / El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo ha fet unes polèmiques declaracions
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e
ÁngelesMuntañola Thornberg
Te has ido demasiado pronto. Fuiste, eres y serás la luz que ilumina
nuestras vidas. El velatorio tendrá lugar hoy en el Tanatori Sant
Gervasi, a partir de las 15.30 horas, así comomañana, día 4 de junio,
a partir de las 9 horas. La ceremonia será oficiada mañana, día 4
de junio, a las 13.30 horas, en el mismo Tanatori Sant Gervasi.

e
Maria Teresa Aragonés Ollé

Falleció en paz, en Menorca el 1 de junio 2022, a la edad de 82 años.
Su esposo, Jordi Ferrer, sus hijos y sus nietos desean comunicarlo
a sus amigos y conocidos. El velatorio tendrá lugar en el tanatorio
de Mahón, el viernes 3 de junio, a las 17 horas.

Vídua de Miguel Echagüen Güemes.
Ha mort cristianament a Barcelona,
a l'edat de 84 anys, el dia 2 de juny

del 2022. (A.C.S.) Els seus fills, José Miguel
i Mònica; el seu germà, Josep Maria; cosins,
cosines, nebots i nebodes i família tota,
ho fan saber a llurs amics i coneguts i els
preguen de voler-la tenir present en les
seves oracions i fer un brindis en la seva
memòria. La cerimònia tindrà lloc demà,
dia 4 de juny del 2022, a les 11.30 hores,
al Tanatori Les Corts.

MARIA PILAR FERRIZ CASINO

Ha mort a Barcelona, a l'edat de 87 anys,
el dia 2 de juny del 2022. La seva esposa,
la seva filla, la seva jove i família tota ho fan
saber a llurs amics i coneguts i els preguen
de voler-lo tenir present en el seu record.
La cerimònia tindrà lloc demà, dia 4 de juny
del 2022 a les 10.30 hores, al Tanatori
Sancho de Ávila.

PAU SERRA BALAGUÉ

Acomiada’t de la
teva es!mada
enviant-li unes flors.
Tots els dies de l’any.

Lliuraments en qualsevol tanatori de Barcelona,
Girona i Tarragona.
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Elpoderós cardenal acusat
d’encobrir abusos

Va ser el secretari
d’Estat de dos pa-
pes –Joan Pau II i
Benet XVI–, setze
anys número dos

del Vaticà, però també un dels
jerarquescatòlicsméspolèmics
per haver estat acusat d’enco-
brir abusadors sexuals tan co-
negutscomelfundadordelsLe-
gionaris de Crist, Marcial Ma-
ciel. El cardenal italià Angelo
Sodano va morir divendres en
una clínica de Roma després
que un contagi de coronavirus
compliqués les patologies prè-
viesquepatiaal’edatde94anys.
Sodano, nascut a Isola d’Asti,

al Piemont italià, el 1927, va te-
nir una prolífica carrera diplo-
màticaalVaticàqueelvaportar
a les nunciatures (ambaixades
vaticanes) de l’Equador i l’Uru-
guai abans de tornar el 1968 a
Roma per ser al capdavant de
les relacions de la Santa Seu
ambelsEstatseuropeus.El1977
vaserenviataXilepersernunci
durant la dictadura d’Augusto
Pinochet, càrrec que va exercir
finsal1988.Seliatribueixlame-
diacióacàrrecdelVaticàel1978
entre Xile i l’Argentina per a la
resolucióde ladisputaterritori-
al del canal de Beagle, en una
època en què va teixir unes bo-
nes relacions amb el dictador
llatinoamericà i va seracusatde
no haver denunciatmai les vio-
lacionsdedretshumansque te-
nien lloc sota el règim. També
d’haver encobert els abusos se-
xuals a menors del sacerdot
Fernando Karadima, molt prò-
xim a ell, i de promoure els bis-
bes que van amagar el cas. Juan
CarlosCruz, víctimadeKaradi-
ma, quan va conèixer la seva
mort va escriure que “va ser un
home que va fer tant de mal a
tantes persones i va encobrir
anysd’abusosaXile i almón”.
Quanva tornar deXile, Soda-

no va tenir encàrrecs impor-
tants al Vaticà, com ara repre-
sentar la Santa Seu en reunions
internacionals com les dels mi-
nistres d’Afers Exteriors de la
ConferènciadeSeguretatiCoo-
peracióaEuropa.El1991,undia

després d’haver estat nomenat
cardenal, es va convertir en se-
cretari d’Estat ambJoanPau II,
i no deixaria de ser-ho fins al
2006,quanBenetXVIvaaccep-
tar la seva renúncia. A la Santa
SeutotscreienqueSodano, jun-
tamentambel secretarideJoan
Pau II, Stanislaw Dziwisz, va
ser qui va governar l’Església

durant els anys finals del papa
Wojtyla.
El seu llegat es veurà sempre

entelat per haver estat el gran
protector del mexicà Maciel,
que segons una investigació in-
terna dels Legionaris de Crist
va abusar d’almenys seixanta
nens, però que feia generoses
contribucions al Vaticà. Va im-

pedir que la Santa Seu inves-
tigués les denúncies contra el
mexicà, sobre qui també pesa-
ven acusacions d’addicció a les
drogues.Més tard, el 2010, l’ar-
quebisbe de Viena, Christoph
Schönborn, també el va culpar
d’haver encobert en el seu mo-
ment la investigació dels crims
comesospel llavorscapde ladi-
òcesi vienesa, Hans Hermann
Groër.
Malgrat que no tenia cap

càrrec polític, Sodano va con-
tinuar exercint la seva influèn-
cia entre bastidors i els darrers
anys s’havia convertit en tot un
exemple per a l’ala ultracon-
servadora que s’oposa al papa
Francesc. L’informe intern dels
Legionaris deCrist va coincidir
el 2019 amb la seva renúncia
comadegàdel col·legi cardena-
lici, que convoca el conclave en
cas que hi hagi seu vacant. El
Vaticànovaesmentarelsescàn-
dols en la seva biografia i el seu
funeral esvacelebrara labasíli-
cadeSantPere.

ANNABUJ

ALESSANDRATARANTINO / AP

Va ser el gran
protector de
l’abusadorMaciel,
fundador dels
Legionaris de Crist

ANGELO SODANO (1927-2022)
Ex secretari d’Estat vaticà
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Con más negociación de la es-
perada y algún cambio respec-
to al acuerdo político cerrado en 
la medianoche del lunes por los 
jefes de Estado y de Gobierno de 
la Unión Europa (UE). Los 27 
embajadores permanentes de la 
UE consiguieron aprobar ayer 
los textos legales del sexto pa-
quete de sanciones contra Rusia 
por su guerra en Ucrania, aun-
que con un nuevo peaje para sa-
tisfacer a Hungría y lograr que el 
primer ministro, Viktor Orbán, 
levantara su enésimo veto: ex-
cluir de la lista negra de sancio-
nados al patriarca Kiril, el máxi-
mo representante de la iglesia 
ortodoxa, considerado en Bru-
selas como un leal apoyo del 
Kremlin por sus sermones apo-
yando y justificando la guerra. 

Era uno de los elementos 
contra el que se había revuelto 
Orbán cuando la Comisión Eu-
ropea presentó su propuesta a 
principios de mayo por consi-
derar que atentaba contra la li-
bertad religiosa. Sin embargo, 
no generó ningún tipo de con-
troversia ni se mencionó du-
rante el Consejo Europeo ex-
traordinario del lunes, cuando 
toda la polémica se centró en el 
embargo al petróleo, la medida 
estrella destinada a cortar la fi-
nanciación de la maquinaria de 
guerra de Vladímir Putin.  

De hecho, no fue hasta el  
miércoles cuando los 27 emba-
jadores se pusieron manos a la 
obra para trasladar la decisión 
política en una legal, cuando 
Hungría volvió a alzar la voz y 
amenazar con el veto si no se 
retiraba el nombre del jefe de la 
iglesia ortodoxa de la lista, para 
desesperación del resto de de-
legaciones que daban el acuer-
do por «estabilizado».  

Algunos países mostraron su 
rechazo y a la presidencia fran-
cesa de la UE no le quedó más 
remedio que abrir una ronda de 
consultas que se resolvió ayer  
con la retirada del nombre del 
patriarca Kiril de la lista, lo que 
supone en último término una 
nueva victoria para Orbán. «No 
había mucho margen», han 
admitido fuentes diplomáticas 
que han aludido a la necesidad 
de decidir con pragmatismo. n

La UE cede 
ante Orbán y 
excluye de las 
sanciones al 
patriarca Kiril

SILVIA MARTINEZ 
Bruselas

La invasión rusa

Contra lo que hubiera pasado en 
tiempo de paz, Defensa debe espe-
rar para reponer la munición que, 
en seis fletes, ha enviado a Ucrania 
desde marzo. Escasean las balas y 
granadas en los mercados. El pasa-
do 13 de mayo, el Ejército buscaba 
un primer lote de una compra de 
siete millones de balas del calibre 
5,56 x 45 mm. con estándares 
OTAN. Son siete lotes de un millón 
de municiones cada uno en un 
«acuerdo marco de suministro de 
munición de cartuchería», por 4,2 
millones de euros el primer lote. El 
contrato se convocó el 25 de mar-
zo; el pasado 13 de mayo, el Mando 
de Apoyo Logístico de Defensa lo 
declaró «desierto». 

Ni la industria local, ni las fir-
mas invitadas en la convocatoria –
la italiana Fiocchi Munizioni, la is-
raelí Guardian Homeland Security 
y la checa Sellier&Bellot- ni los 
norteamericanos de AMMO, su-
ministradores habituales para los 
fusiles G36 españoles, aceptan 
precios o dan abasto. Ucrania en 
guerra, explica una veterana fuen-
te militar «es una trituradora lo-
gística que devora munición». Y 
eso puede explicar la escasez que 
aflora estos días en los mercados 
de armas de Occidente, y que con-
firman a este diario fuentes cas-
trenses españolas. 

Con la misma carestía se topan 
otros ejércitos OTAN. La guerra de 
Ucrania, pese a los preparativos ru-
sos de invasión a la vista de todo el 
mundo, se consideró improbable 
en fábricas y cancillerías hasta que 
en la madrugada del 24 de febrero 
impactaron los primeros misiles. 

Más granadas y morteros 

Entre tanto, un goteo de contratos 
de Defensa se está convirtiendo en 
lluvia de adquisiciones. España, 
como Reino Unido, Italia y EEUU 
trata de rellenar sus arsenales en-
tre inéditas prisas a causa de las 
necesidades de Ucrania. 

El lanzagranadas C90 que fa-
brica en Zaragoza la firma españo-
la Instalaza –y del que se han en-
viado millares a Ucrania-, prota-
goniza cinco contratos del Mando 
de Apoyo Logístico. Son cinco lotes 

ya resueltos a lo largo de mayo, en-
tre los que destacan por su cuantía 
la compra de, según las convoca-
torias de Defensa, «sistemas C90-
CR-RB Contracarro» (3,8 millones 
de euros), «Sistemas CS90-DP 
Doble propósito» (1,2 millones) y 
«Sistemas C90 CR-AM Antimate-
rial» (4,1 millones). Hay además li-
citados otros tres millones de euros 
en granadas. 

Las siglas CS significan en inglés 
«espacio confinado». Se trata de la 
más moderna versión del lanza-
granadas aragonés, que puede ser 
disparado desde recintos cerrados. 
El «doble propósito» es su capaci-
dad para atacar tanques y también 
búnqueres u otras construcciones. 
Cada una de estas armas cuesta al-
rededor de 2.000 euros. El conjunto 
de las licitaciones que han trascen-
dido hasta ahora implica la compra 
de 1.900 lanzagranadas contraca-
rro, 2.000 antimaterial, y 900 Con-
fined Space. En total más de 5.000 
unidades. En enero pasado, antes 
de la guerra, el PACDEF (Plan Anual 
de Contratación de la Defensa) pre-
veía comprar 1.000 en 2022; al final 
han sido cuatro veces más. 

Ha pasado lo mismo con la arti-
llería, especialmente la munición 

de 60 milímetros, de la que España 
podría haber enviado a Ucrania un 
cargamento en el barco Ysabel, el 
pasado 28 de abril. 

Compras más numerosas 

En 2019 Defensa firmó con Expal 
(grupo Maxam) una compra mar-
co de granadas de 60, 81 y 120 mm. 
hasta 2021. Cada año compraron 
250 rompedoras (250 euros por 
granada), 250 fulminantes (a 375 
euros) y 250 iluminantes (407 eu-
ros), para un coste anual neto del 
lote de 309.500 euros. El gasto to-
tal supera los 1,2 millones. Este pa-
sado 17 de mayo, el Mando de Apo-
yo Logístico aprobó la compra de 
3.750 granadas de 60 mm. por 1,5 
millones; tanto como en cinco años 
de acuerdo marco. 

Estos contratos son la primera 
parte de un grupo aún más nume-
roso de compras que llegará este 
verano. Están ya en marcha adqui-
siciones por más de ocho millones 
de euros de binoculares de visión 
nocturna, material de soporte mé-
dico avanzado y electromedicina, 
chalecos antibalas, cascos  y re-
puestos para equipos de radio, to-
do ello para surtir supuestos envíos 
españoles al frente ucraniano.  n

Los suministros a Ucrania vacían los 
arsenales de España y otros países   
> Defensa trata de reponer sus reservas pero las armas escasean en los 
mercados > Los contratos para adquirir balas y lanzagranadas se multiplican

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ 
Madrid

Ucrania en guerra  
«es una trituradora 
logística que devora 
munición», explica 
una fuente militar

Carga de un avión A400M con material de defensa con destino a Polonia en la base de Torrejón de Ardoz.

Fernando Vilar / Efe
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Hongria aconsegueix treure el patriarca
Kirill dels nous sancionats de la UE | Efe |
Budapest | Política | El Punt Avui
El govern hongarès ha afirmat avui que accepta l’acord al qual  dimarts van arribar els líders de
la UE per un sisè paquet de sancions a Rússia, que inclou un embargament petrolier parcial, i
que la seva condició de no castigar líders religiosos era coneguda per tots a Brussel·les.

“Hongria, per descomptat, complirà l’acord aconseguit pels caps d’Estat i Govern) de la Unió
Europea en la reunió del Consell Europeu, ja que aquestes decisions són vinculants per a tots”,
ha assegurat el primer ministre, l’ultranacionalista Viktor Orbán, segons ha anunciat el seu cap
de premsa, Bertalan Havasi.

Alguns mitjans van informar anit que Hongria continuava bloquejant l’acord mentre no
s’esborrés de la llista de persones sancionades el patriarca Kirill de l’Església Ortodoxa, perquè
no secundava que en aquestes llistes s’incloguin líders religiosos.

Finalment, el govern d’Hongria ha aconseguit treure aquest dijous el patriarca rus ortodox Kirill
de la llista de persones sancionades dins del sisè paquet de represàlies de la UE contra Rússia,
que ha rebut llum verda dels ambaixadors dels vint-i-set amb aquest canvi, informen a Efe
diverses fonts diplomàtiques.

El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, que va aconseguir aquest dilluns en la cimera de
líders una excepció específica respecte a l’embargament al petroli, va imposar també la retirada
del líder religiós rus perquè el nou paquet de sancions tirés endavant.

Després d’haver rebut llum verda per part dels ambaixadors dels Estats membres, s’obre ara un
període que durarà fins a les 9.00 hores d’aquest divendres (07.00 gmt) perquè aquest acord
sigui confirmat per cadascuna de les capitals, la qual cosa implicarà la seva adopció formal.

En l’ambigua declaració d’avui, Orbán ha assenyalat que la postura hongaresa sobre el religiós
rus “ja era coneguda des de fa temps” i ha subratllat que en la cimera comunitària “ningú ha
protestat”.

Orbán és considerat el millor aliat de Moscou a la Unió Europea.

Els líders de la UE van pactar prohibir de moment només el cru rus que arriba per via marítima i
concedir una excepció temporal a països com Hongria, Eslovàquia i la República Txeca, que
depenen molt del petroli rus que els arriba per l’oleoducte Druzhba.

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2148609-hongria-aconsegueix-treure-al-patriarca-kirill-dels-nous-sancionats-de-la-ue.html
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se rindiera, queKrivíRih iba a ca-
er yque si trabajaba conellos ten-
dría un alto cargo en la nueva ad-
ministración. La misma llamada
recibieron decenas de políticos y
gobernadores. “Les respondí lo
mismo que el militar que estaba
en la isla de las Serpientes.Que se
fueran a comermi…”, cuenta este
hombreque fuedesignado jefede
la administraciónmilitar deKriví
Rih. “Los rusos fueronmuy arro-
gantes, pensaron que todos los
quehablanrusolosapoyarían,pe-
ro mire lo que pasa en ciudades
como Járkiv, allí han luchado a
muerte. Mire cómo luchamos

aquí enKriví Rih”, explicaVílkul,
que dice que el patriotismo de los
ucranianos rusoparlantes es igual
al de los que tienen el ucraniano
comolenguamaterna.
En Ivano-Frankivsk, al oeste

delpaís,Mariacuentaotracarade
la historia. Sus padres forman
parte de ese numeroso grupo de
rusoparlantes que decidieron
quedarse en la provincia de Lu-
hansk, queestá enmásdeun90%
controladaporMoscú. “Mihisto-
ria se remonta al 2014, ellos deci-
dieronquedarseydesdeentonces
leslavanelcerebroenlatelevisión
estatalrusa”,cuentaMaria.Enes-
tos años solo los ha visitado una
vez.Seguíahablandoconellospor
teléfono, aunque nunca de políti-
ca. “Dosdías antesdequecomen-
zara la guerra me llamaron y me
dijeron que estuviera tranquila,

nadepueblosalnortedeJersón.
“Aquí todos tenemos el mismo

carácter incansable de Zelenski,
todosvenimosdefamiliasobreras
queconocen loqueesel sacrificio
y la separación”, explica Anton,
uno de tantos voluntarios en la
defensa de la ciudad. La mayoría
de estos hombres, comoenel res-
to deUcrania, están separados de
sus mujeres e hijos. Muchos han
enviado sus familias al oeste o al
extranjero. Esta dinámica empe-
zóacambiardesdequelasfuerzas
rusas fueron expulsadas de la re-

“Todos tenemos el carácter incansable
de Zelenski”, dicen en su ciudad natal

gióndeKyivydealgunossectores
de Járkiv; se cree quemás de dos
milloneshanregresado.
OlexánderVílkul, que como to-

dos los políticos ha cambiado los
trajesycorbataspor lavestimenta
militar, es otro ejemplo de ruptu-
ra, en su caso conMoscú, órbita a
la que perteneció durante años.
Su partido era famoso por su cer-
caníaalasideasdelKremlin.El20
de marzo recibió una llamada de
unodelospolíticosquehabíasido
su compañero en el gabinete del
presidente Yanukóvich, que fue
expulsadodelcargoenel2014du-
rante la Euromaidán. Le dijo que

Viene de la página anterior

queyacasi íbamosapodervernos.
Entendíqueellosqueríanycreían
que Rusia ganaría”, explica Ma-
ría, aquien se le caenunparde lá-
grimas. Los mensajes de sus pa-
dres la atormentaban tanto que

terminópor bloquearlos, ahora le
ronda el temor de que posible-
mente no vuelva a verlos. Ya tie-
nen una edad. “Es lo que he deci-
dido,yosoyucranianayquierovi-
virenUcrania”, concluye.c

“Pensaronquetodos
losrusoparlantes
losapoyarían”, dice
de losrusosunpolítico
desligado deMoscú

Guerra en Europa

LaUE temeestar perdiendo la batalla
por el relato de la guerra deUcrania
Bruselas prepara una estrategia para contrarrestar la propaganda rusa

Combates entre ucranianos y rusos, ayer, por el control de Severodonetsk
ARISMESSINIS / AFP

BEATRIZ NAVARRO
Bruselas. Corresponsal

La crisis alimentaria que se está
gestando actualmente a nivel glo-
bal como consecuencia de una
tormenta perfecta de factores,
con la invasión rusa de Ucrania y
la sequía en un lugar prominente,
ha puesto de manifiesto los pro-
blemas de la Unión Europea para
imponerseenlabatallaporelrela-
to sobre la guerra y sus conse-
cuencias. El Servicio de Acción
Exterior Europea debe entregar
en las próximas semanas a los go-
biernos un plan de acción para
contrarrestar la narrativa rusa.
Pero los problemas vienen de
atrás,adviertenlosespecialistas,y
estabatalla tambiénserá larga.
Esta misma semana, el presi-

dente de la Unión Africana,Mac-
ky Sall, reprochó a los líderes eu-
ropeos que sus países están te-
niendo problemas para comprar
alimentos o pesticidas debido a la
expulsión de los bancos rusos de
la plataforma Swift. El problema,
admite un alto cargo europeo, no
es solo que el líder africano lo vea
así (si laUEhaencontradoformas
de seguir pagando a Rusia, otros
también deberían poder hacerlo,
añade)sinoquelasmismasacusa-
ciones lleguen desde India, Sud-
áfrica, Brasil, Argentina, México,
OrienteMedio o el sudeste asiáti-
co. Lalistaseparecemuchoalade
los países que, liderados por Chi-
na, seabstuvieroncuandolaONU
pidióaRusiaponer fina laguerra.
“Deberíamos sermás firmes en

labatalladelas ideas”yhacerlode
forma profesional, defendió Jo-
sep Borrell, alto representante de
Política Exterior Europea, en un
encuentro con varios correspon-
sales. “Hay que estar presentes
con nuestras verdades, tener un
planycontraatacar,porqueRusia,
ayudada por China, lo está ha-
ciendode formamuyorganizada,

comounabatalladeverdad”.Eslo
quelaUEseproponehacer,expli-
có, “redoblando nuestro trabajo
para contrarrestar la propaganda
extranjera y la manipulación in-
formativade formaprofesional”.
Allí donde vayan, los dirigentes

delaUEseencuentranconacusa-
ciones por su supuesto papel en
una crisis que, de no resolverse
pronto,puedecondenara laham-
brunaanumerosospaíses.Lapre-
sidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, las ha re-
chazado enérgicamente. “Es una
absoluta tergiversación por parte
deRusiadecirquelaculpaesdela
UE.Laúnica razónpor la quenos

enfrentamos ahora a una crisis
alimentaria es por esta guerra
brutale injustificadacontraUcra-
nia”, sentenció esta semana.
“Quiero dejar claro que no hay
sanciones sobre losproductosali-
mentarios o agrícolas”, insistió
Von der Leyen, quien ha acusado
aVladímirPutindeutilizar losce-
realescomoarmadeguerra.
ParaTomas Jermalavičius, jefe

de estudios del Centro Interna-
cional de Defensa y Seguridad de
Estonia,elproblemadelaUEpara
imponer sunarrativa sobre la res-
ponsabilidaddePutinenestague-
rra,elderechodeUcraniaadefen-
derse y el apoyo que Occidente
presta para proteger la seguridad
del continente es que “el daño ya
estáhechodesdehace tiempo”.
Rusia, prosigue, ha tenido un

gran éxito en su estrategia comu-
nicativa y el despliegue de su po-

der blando en ciertos países y en-
tornos políticos, incluida la iz-
quierda europea, que tiende a
verla como un contrapoder res-
pecto aWashington e “ignora sus
ambiciones imperialistas”.
“Para quienes estén infectados

por la propaganda rusa, ante el
horrorde la guerradeUcrania, su
reacción siempreva a ser culpar a
otros, sea la OTAN, EE.UU. o
Ucrania”, explica Jermalavičius
desde Tallin. “Si no aceptas que
Rusiaeselagresor,tampocoacep-
tarás su responsabilidad en la cri-
sis alimentaria”. La UE, propone,
debería anticiparse a la narrativa
rusa y desbaratarla como hace
EE.UU., apunta este especialista,
que propone usar las declaracio-
nes de Putin o el discurso del em-
bajador de Kenia ante la ONU
contra el colonialismo ruso y la
obsesióndePutin con lahomoge-
neidad étnica como argumentos
para demostrar el peligroso ca-
rácter del poder ruso. “Las insti-
tuciones, la sociedad civil y los
medios públicos tienen un papel
crucial enestabatalla”.c

Algunospaísesy
organizaciones
internacionalesculpan
alassancionesdelaUE
delacrisisalimentaria

ElpatriarcaKiril I se libradel castigo
n Laexclusióndelpatriarca
de laIglesiaortodoxarusa,
Kiril I,de la listadepersonas
sancionadaspor laUEcomo
represaliapor laguerra fue
laúltimacondicióndeHun-
gríaparaaprobar lanueva
rondademedidas.Conel
argumentodequenotiene
alternativas, supremier,
ViktorOrbán,yaconsiguió
que losdemás lídereseuro-
peosaccedieranaquepueda

seguirusandopetróleoruso
sinedieapesardeque la
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“La llibertat religiosa no és un dret
opcional, és un dret fonamental” |
Catalunya Religió
(Laura Mor –CR) Cita ineludible per a acadèmics, líders de comunitats i especialistes en el món
de les religions. Aquest dijous la consellera Lourdes Ciuró i el rector de la Universitat Ramon
Llull, Josep M. Garrell, han inaugurat a Barcelona el primer Congrés Internacional de Llibertat
Religiosa i de Consciència. S’espera que la trobada tingui continuïtat cada dos anys. Un espai
pensat no només per al debat i el pensament, sinó per la difusió de “pràctiques positives i
emergents”, tal com ha anunciat la directora de la Càtedra de llibertat religiosa i de consciència,
Míriam Díez, en l’obertura d’aquesta convocatòria que organitza aquesta Càtedra i la Direcció
General d’Afers Religiosos.

En la primera taula de debat, que ha reunit acadèmics d’universitats de Sèrbia Oxford, Siena i
Estocolm, s’han plantejat, entre d’altres, la necessitat d’una educació religiosa per prevenir la
discriminació i l’estigmatització de les minories. Una realitat, la de la discriminació per raó de
creença, també que la guerra d’Ucraïna ha accentuat, tal com han relatat sobre les esglésies
evangèliques, que cada cop estan essent més perseguides.

“Volem la religió a l’esfera pública”

En la inauguració, la professora Míriam Díez ha defensat una universitat oberta a tot el que
passa al carrer i també que es facin “debats públics i grans consensos” a favor de la humanitat.
Per això ha agraït la complicitat dels participants al congrés: “Necessitem treballar junts per la
llibertat religiosa”.

Díez ha situat la defensa de la llibertat religiosa com a centre d’interès del congrés: “La llibertat
religiosa no és un dret opcional; parlem de drets fonamentals”, ha subratllat. I ha postulat el
treball de la Càtedra, de nova creació, i del món universitari en aquesta responsabilitat
compartida: “Hi som per això, hi som acadèmicament, professionalment, políticament,
públicament. Volem la religió a l’esfera pública”, ha dit.

Amb més d’un centenar de participants, congressistes dels cinc continents i de 29 països
diferents, Díez ha assenyalat la particularitat de comptar a Catalunya amb una Direcció General
d’Afers Religiosos. Una gestió pública del fet religiós, que passa pel coneixement específic de
les comunitats i que, segons Díez, no es produeix en altres països. “La religió és part de la
nostra cultura i de la nostra societat; en sou un exemple, en som un exemple”

“El coneixement de la diversitat del nostre país que ens fa forts”

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, s’ha definit com a “molt fan d’aquesta iniciativa”. Un
Congrés, ha dit, amb un “èxit de convocatòria esclatant” i que “situa Catalunya en un lloc
capdavanter”. N’ha parlat des d’un país en què “el sentiment i el fet religiós és present en el dia a
dia” que cal “conèixer, respectar i defensar les bones pràctiques”, en aquest àmbit. “Volem
seguir sent terra d’acollida; no entenem aquesta Catalunya nostra sense cohesió”, ha apuntat.

Ciuró ha demanat abordar la llibertat religiosa com a “dret fonamental” especialment en

https://www.catalunyareligio.cat/ca/llibertat-religiosa-no-es-dret-opcional-es-dret
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mes-centenar-experts-congres-internacional
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/programacongresllibertatreligiosa.pdf


“societats cada vegada més canviants, plurals, globals i que tendeixen a la homogeneïtzació,
amb polítiques fetes per a la majoria.” De nou ha expressat el compromís del govern per
defensar i lluitar a favor del català: “La llengua, igual que la religió, ha de ser una eina de
cohesió social”.

Per això s’ha sumat a la causa que motiva el Congrés: “En la defensa dels drets humans ens
tindreu al vostre costat”. Ha descrit el rol de la Generalitat en “reivindicar el coneixement de la
diversitat del nostre país que ens fa forts” i en la protecció “de qui té creences i de qui no les té”,
com també ha apuntat Míriam Díez. I ha apuntat també la idea de compartició de recursos: “Ens
hem de nodrir des de l’expertesa a benefici de la gestió de les polítiques públiques”, ha apuntat.

“Si en alguna cosa les universitats podem crear impacte és des de l’educació”

El rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garrell, ha obert la sessió amb un
pensament sobre la guerra a Europa. “La brutal agressió de Rússia a Ucraïna ens ha fet prendre
consciència que no és l’únic conflicte armat al món”. Ha parlat de “l’impacte a curt termini” que té
“la polarització i la violació sistemàtica de drets” o “l’augment de les intoleràncies i dels
extremismes”. I ha alertat de la degradació de “tots els indicadors de qualitat democràtica
després d’un cert període de millora continuada”.

Garrell ha reconegut que “bona part d’allò que donàvem per garantit està en risc” i ha convidat a
defensat el paper de l’acadèmia en aquest context: “Si en alguna cosa les universitats podem
crear impacte és des de l’educació”. En aquest sentit ha demanat que “les conclusions del
congrés transcendeixin a la societat” i puguin influir en les polítiques públiques.

Han participat també en el Congrés, entre d’altres, la directora general d’Afers Religiosos,
Yvonne Griley, el degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Josep Lluís Micó, el degà
de la Facultat de Teologia de Catalunya, Joan Torra, i tots els membres del Grup de Treball
Estable de Religions, el GTER. Aquest divendres, en l’acte de cloenda es lliuraran els Premis
de la Càtedra als millors treballs de Grau, Màster i Tesi doctoral en l’àmbit de la llibertat religiosa
i de consciència.
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Les Tarta Relena 
a Beget, dins del 
festival Microclima   

Beget El duet Tarta Relena, 
format per Marta Torrella i 
Helena Ros, actuarà aquest 
dissabte a Beget dins del 
festival Microclima. El 
concert serà a les 7 de la 
tarda davant de l’església de 
Sant Cristòfol i és el quart 
d’aquest festival, en esce-
naris diferents del terme de 
Camprodon. El Microclima 
es tancarà dissabte vinent 
amb Montse Castellà. 

Monòleg de Godai 
Garcia a Can Grau, 
aquest diumenge    

Les Masies de Roda Des-
prés de l’obertura al públic 
i la presentació del projecte 
Cardant Cultura, l’espai de 
Can Grau, a les Masies de 
Roda, inicia la programació 
del mes de juny. Ho farà 
aquest diumenge al matí 
amb un taller de circ a càr-
rec de Flying Pikmis i un 
monòleg-vermut amb Godai 
Garcia, que ara participa en 
el programa Una història de 
la literatura a TV3. 

La flautista Gala 
Kossakowski, en 
concert a Moià

Moià La flautista Gala Kos-
sakowski, acompanyada per 
Luis Arias al piano, oferirà 
dissabte un concert a Moià 
dins de la programació de 
Joventuts Musicals. Kossa-
kowski és d’origen polonès 
per part de pare i ha creat un 
programa de música polone-
sa, a més d’estrenar una peça 
del català Carles Fontcuberta. 
L’actuació serà a les 6 a l’audi-
tori de Sant Josep. 

La pradenca Montserrat Noguera exposa a la sala de Cal Bach

El ‘tercer paisatge’ del Lluçanès

Prats de Lluçanès

Roser Reixach

L’anomenat tercer paisatge 
i el sotabosc del Lluçanès 
són els temes principals 
de l’exposició “L’esperit 
del paisatge. Imaginari de 
camins i matolls”, de la pra-
denca establerta a Barcelona 
Montserrat Noguera, dibui-
xos resultat de les investiga-
cions que du a terme a partir 
de les dinàmiques de repeti-
ció com a procés creatiu.  

En la presentació que va 
fer diumenge, aquesta pro-
fessora de l’Escola Superior 
de Disseny i Arts Plàstiques 
va remarcar la importància 
que tenien per a ella “els 

petits indrets i llocs de tran-
sició, espais no resolts o no 
antropitzats, i especialment 
voreres de camps i camins, 
on creixen les herbes i les 
plantes que la natura deci-
deix”. I és que en gran part 
de les obres exposades, làmi-
nes, díptics i llibrets, s’hi 
mostren aquests paratges 
que ella havia trepitjat des 
de menuda, uns paisatges 
representats que “no tenen 
horitzons ni distàncies, ni 
elevació, ni tan sols profun-
ditat o perspectiva aèria”, 
amb límits difosos i impreci-
sos i on l’observador se situa 
a l’interior del mateix bosc 
“de vegades gairebé ajagut, 
atrapat entre els matolls”.

Tots els dibuixos s’han 
elaborat amb tècnica vec-
torial a partir de traçats 
Bézier i va explicar que per 
a la seva realització partia 
d’uns dissenys inicials que 
posteriorment treballava per 
repetició i superposicions en 
diferents tonalitats de grisos. 
Una manera d’aconseguir 
representar aquests llocs de 
silenci i temporalitat inde-
finida, que sempre ha sentit 
tan propers, i on el temps, va 
manifestar, hi ha arribat per 
aturar-se. El conjunt d’aques-
ta obra sobre els matolls, 
quan encara no tenia aquesta 
denominació, ja va ser pre-
sent en l’edició del 2018 del 
Disseny Selected Bilbao i 

properament s’exposarà a la 
fira Artslibris 2022. 

Aquest dissabte està pre-
vista una trobada oberta 
on Noguera explicarà quin 
significat tenen per a ella els 
camins desapareguts i “com 

vaig treballar la representa-
tivitat del paisatge des de la 
lenta visió del caminant” a 
partir del llibre El camí del 
dret, publicació que forma 
part de l’obra El somieig del 
paisatge infinit.

Montserrat Noguera, explicant els seus dibuixos a la sala de Cal Bach

Viladrau celebra    
la primera edició 
d’un festival de 
cinema fantàstic

Viladrau Fins a 30 curtme-
tratges es projectaran aquest 
cap de setmana en la primera 
edició del Viladrau Fantàstic, 
un festival nou que s’ha creat 
amb el suport de l’Ajunta-
ment i Canal Taronja. L’Espai 
Montseny és on es faran les 
sessions, dissabte al matí i 
la tarda i diumenge al matí. 
Dissabte, a l’acabar els curts 
que entren a concurs, també 
tindrà lloc un cinefòrum 
amb la projecció de Cap de 
turc, un treball realitzat per 
estudiants d’ESO de l’esco-
la Rocaprevera de Torelló. 
Diumenge a les 7 de la tarda 
s’entregaran els premis, amb 
1.000 euros per al guanyador 
del Gran Premi Viladrau 
Fantàstic, 500 euros al Premi 
Especial del Jurat i 250 en 
productes de Viladrau per 
al premi de votació popular. 
El festival ha comptat amb 
un centenar de produccions 
inscrites, entre les professi-
onals, d’escoles de cinema i 
amateurs. 

Escènic Vic mostra 
els tallers del curs
Vic L’espai ETC de Vic acull  
aquest cap de setmana la 
mostra de tallers d’Escènic 
Vic, resultat de l’activitat 
que s’ha anat fent durant el 
curs en aquest centre de for-
mació teatral. Al llarg del cap 
de setmana es presentaran 
mitja dotzena de propostes 
dels alumnes d’entre 6 i 18 
anys, per grups d’edat. Jordi 
Arqués, Laura Domènech, 
Abel Reyes i Anna Valldeneu 
són els actors responsables 
de la formació. Dissabte serà 
el dia dedicat al teatre de 
text i diumenge, al musical.

El MEV tanca els espais del lapidari  
per preparar la nova sala immersiva

Vic Des d’aquest dilluns, les sales del 
lapidari –la col·lecció de peces de pedra– i 
d’arqueologia del Museu Episcopal de Vic 
(MEV) estan tancades al públic. El motiu 
són les tasques que s’estan fent per reubicar 
les peces i fer espai per a la instal·lació de la 
nova sala immersiva, un dels projectes estre-
lla de la digitalització del museu. Els tècnics 

treballen per ubicar les peces en altres llocs 
del mateix espai –situat a la planta de soter-
rani– o per traslladar-les a magatzems. Pel 
setembre es tornarà a obrir el lapidari a les 
visites. La sala immersiva que s’adequarà en  
una part del que fins ara ocupava aquest té 
l’objectiu de submergir el visitant en l’ambi-
ent d’una església del romànic, molt més ple 
de color del que ara imaginem, per situar-lo  
abans d’iniciar la visita. A la fotografia, tèc-
nics preparant les peces per al trasllat. 
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‘Dones valentes’, 
estrena de l’Aula de 
Teatre de la UVic
Vic El llibre Dones valentes, 
de la periodista Txell Feixas, 
ha inspirat el muntatge que, 
amb el mateix títol, va estre-
nar dimarts l’Aula de Teatre 
de la UVic. Un capítol del 
llibre, dedicat als casaments 
forçats de noies molt joves, 
és la base d’una peça curta en 
què es combinen la paraula, 
el moviment i l’audiovisual, 
interpretat per una desena 
d’actors i actrius de l’aula. 
Una d’elles porta el pes del 
relat en primera persona 
que fa de fil conductor: un 

matrimoni arranjat per honor 
després d’una violació, que 
continua amb més violència 
i que s’acaba gràcies a la 
valentia de la víctima. Dolors 

Rusiñol dirigia aquesta posa-
da en escena, que després de 
l’Institut del Teatre de Vic ha 
anat a la Biennal Università-
ria de la Xarxa Vives. J.V.
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El Vendrell

El PSC del Vendrell diu 
que ha complert el 75% 
del programa electoral

El PSC ha fet recentment un 
acte al carrer Quatre Fonts 
per fer balanç dels primers 
3 anys d'aquest mandat. 
Sota la nova campanya del par-
tit, 'Optimisme per Avançar', 
l'alcalde, Kenneth Martínez, 

va recalcar la necessitat de 
continuar "avançant cap al 
municipi que es mereixen 
els ciutadans", ampliant les 
illes de vianants i els espais 
verds. També va reivindicar 

l’economia com un "dels se-
gells socialistes", ja que han es-
tat capaços de "reduir el deute 
i portar l'ocupació als millors 
índexs de la darrera dècada". 
El portaveu del Grup Muni-
cipal Socialista, Christian So-
riano, va afegir que no hi ha 
millor manera d’avançar com 
a municipi que "fer-ho de la 
mà de l’optimisme i de les ga-
nes de millorar el municipi". 
El PSC vendrellenc diu que ha 
complert el 75% del programa 
electoral.

NOTA: Durant les vetllades de divendres i dissabte
hi haurà servei de bar per gentilesa de Bar l’Artesà.

FESTA DEL BARRI POBLE NOU
10, 11 i 12 de JUNY de 2022

TOT ELS ACTES ES FARAN

AL PARC TÍVOLI

DIVENDRES, 10

A les 20.30 h

PREGÓ DE LA FESTA 

DE BARRI 2022

Jesús Velacoracho Jareño

En acabar,

TRACA D'INICI

DE FESTA

Seguidament,

CLASSE OBERTA I 

BALLADA DE SWING

Swing Vilafranca
i Penedès Swing

DISSABTE, 11

De 12 a 15 h

VERMUT ELECTRÒNIC

DJ Joan Sadurní
organitzat pels administradors 
de la Festa Major de Vilafranca 

A les 18 h

ESPECTACLE INFANTIL

Gran Gabini Show

En acabar,

XOCOLATADA

A les 19.30 h

MOSTRA DE BALLS

A les 21.00 h

GRAN BALL DE VETLLA

Swing Family

DIUMENGE, 12

A les 10 h

BITLLES

CATALANES

A les 12 h

BALLADA

DE SARDANES

Cobla Catània
de Vilafranca

A les 18 h

CONCERT

HAVANERES

Grup Xató
A la mitja part rom cremat

A les 20 h a l'església de Fàtima

MISSA DE LA FESTA 

DEL BARRI

En acabar,

CONCERT DE PIANO

I POLIFONIA

Coral Kandenit
amb el pianista Xavier 

Sabaté Condis
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Tots els actes es faran al

Parc  
Tívoli
•

•

•

•

Administradors/es 

•

•

•

•

•

•

•

•  a l'Església de Fàtima

•

DEPIANO
I O A

, acompanyades del pianista
"Xavier Sabaté Condis"

Organitza:                                          Amb el suport:

3d8
Torrelles de Foix

L’Ajuntament de Torrelles de 
Foix ha sol·licitat una subven-
ció al Pla de concertació de la 
Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 de la Diputació de Bar-
celona, dins del programa de 
rehabilitació i millora d’edifi-
cis i edificacions, amb la qual 
espera disposar d'una xifra 
que podria arribar als 200.000 
euros, per tal de construir el 
futur centre d’atenció primà-
ria del municipi a la parcel·la 
situada al costat de l’edifici de 

l’ajuntament. Un projecte que 
donaria ús al solar i a l’estruc-
tura edificada que des de fa uns 
anys es troba en aquest ter-
reny i que donaria ús a aquest 
espai, qualificat d’equipament 
públic, i permetria rehabilitar i 

reconstruir aquesta edificació 
i evitar-ne així la degradació. 
La proposta que es planteja és 
la d’un equipament polivalent 
que inclouria la construcció 
del Centre d’Atenció Primària 
en una primera fase i, en una 
segona fase, la d’un altre ser-
vei municipal, encara per de-
terminar. La posada en marxa 
d’un CAP permetria a Torre-
lles de Foix oferir unes instal-
lacions i un servei de salut de 
qualitat per als seus veïns. Els 
darrers temps l’Ajuntament 
ha mantingut trobades i reu-
nions amb representants del 
Servei Català de la Salut per tal 
d’avançar en aquest projecte. 

Torrelles de Foix  |  Equipaments 

Torrelles fa el primer pas 
per tenir un nou CAP

Xavi Gonzàlez Figueras
Vilafranca

El nou abat de Montserrat, Ma-
nel Gasch i Hurios, serà a Vila-
franca el 30 d'agost, festivitat 
de Sant Fèlix. Aquesta set-
mana s'ha confirmat l'accep-
tació de la invitació feta des 
de la parròquia de Vilafranca.  
Aquest barceloní va ser esco-
llit el mes de setembre passat, 
i de seguida es va pensar que 
era una bona idea convidar-lo 
a presidir la missa solemne de 
Sant Fèlix a la basílica de Santa 
Maria. Aquesta serà la primera 

vegada que vindrà com a abat 
a Vilafranca, i també una de 
les primeres celebracions im-
portants fora del monestir de 
Montserrat. L'abat Josep Maria 
Soler, a qui Gasch va rellevar, 
ja havia vingut algun any (l'úl-
tima vegada va ser el 2010).  
El rector de Santa Maria, mos-
sèn Xavier Aymerich, va apro-
fitar la missa crismal a la cate-
dral de Sant Feliu de Llobregat 
del 13 d'abril, en la qual Gasch 
va veure amb molt bons ulls la 
invitació que ara s'ha confir-
mat. El pare abat també apro-
fitarà per quedar-se a la diada 
castellera de Sant Fèlix i al di-
nar de mossens. 

Vilafranca  |  Visita

L'abat de Montserrat serà 
a Vilafranca el 30 d'agost

// UBICACIÓ El 
Centre d'Atenció 
Primària se 
situaria al costat 
de l'ajuntament
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EL CICLE POSARÀ EL PUNT FINAL EL 21 DE JUNY LES CATIFES FLORALS OMPLIRAN BARCELONA

Encetem el darrer mes del cicle
Calidoscopi Cultural, que en-
guany porta el lemaDones,
humor i feminismes.

Sense pèls a la llengua
Avui mateix, s’ha programat al
CC Can Clariana l’espectacle
Braves (19h), que aborda temes
com la diversitat afectiva, l’au-
toestima, l’empoderament, la
maternitat i la cosificació de la
dona, entre d’altres, a través

d’acudits i monòlegs en-
ginyosos. L’endemà, al
mateix espai, l’Impo-
deradas Club presen-
tarà una improvisació
teatral (18h) que us farà
petar de riure.

La setmana que ve
Més endavant, el 8 de
juny, al Centre Munici-
pal de Cultura Popular
Can Galta, podreu par-
ticipar en la conversa
Retrospectiva Mary

Santpere (18h), amb l’actriu
Mont Plans; mentre que el 9 de
juny, hi haurà unmicro obert
a la plaça de Ferran Reyes amb
les humoristes Irene Minovas i
Marta Bosch (20h).

De l’11 al 19 de juny, arriba
una de les festes populars
més esperades i estimades: el
Corpus de Barcelona.

Més viva que mai
Una cinquantena d’accions,
una vintena d’ous com balla i
múltiples catifes florals fan de
la celebració del Corpus una
cita molt especial per redes-
cobrir un munt de racons dels
nostres districtes.

Enguany, en
aquesta 702a
edició, hi haurà
activitats molt
destacades,
com l’exposi-
ció a la capella
de Santa Àgata
del Museu
d’Història, la
recuperació del
panoli com un
menjar tradicio-
nal, la recupera-
ció de la vigília

de Corpus, la renovació del
recorregut i del format de la
processó, la recuperació dels
ventalls de Corpus o bé la pro-
clamació del Corpus de Barce-
lona com a festa patrimonial
d’interès nacional.

L’última recta del
Calidoscopi Cultural

L’ou com balla, un
emblema del Corpus

Una vegadamés, tornen les festes ma-
jors deTrinitat Nova (del 7 al 12/6) i
deFort Pienc (del 9 al 19/6). Al llarg
d’aquest mes, gaudireu de tota mena
d’activitats, àpats i tallers, que podreu
consultar ambmés detall al web.

El programa de Trinitat Nova
El 7 de juny, al Casal Infantil Trini-
tat Nova, els menuts podran partici-
par en jocs d’aigua (17.30h) i jugar
a un bingomusical amb xocolatada
(18.30h). L’endemà, a l’Institut Escola
Trinitat Nova, tindrà lloc un taller
de crossfit (18.30h). A mitjan set-
mana, el 9 de juny, hi haurà un bere-
nar de la gent gran (17.30h) i cinema
infantil (19h) al Casal del Barri.
Els dies 10, 11 i 12 seran intensos.

Divendres, al Parc de l’Amistat es
durà a terme una sardinada (21h),
un concert de rumba amb Enri-

Ganes de passar-s’ho bé
PODREU GAUDIR EN FAMÍLIA DE LES DUES FESTES MAJORS ENTRE EL 7 I EL 19 DE JUNY

FESTAMAJOR DE TRINITAT NOVA I EL FORT PIENC

DIVERSOS ESPAIS DE NOU BARRIS I L’EIXAMPLE. DEL 7 AL 12/6 I DEL 9 AL 19/6.
PREU: GRATUÏT. CONSULTEU TOTA LA PROGRAMACIÓ I ELS HORARIS AL WEB.
• Barcelona.cat/culturapopular/ca/festes-i-tradicions-districte

CALIDOSCOPI CULTURAL

DIVERSOS ESPAIS. 3, 4, 8 I 9 DE JUNY.
CONSULTEU ACTIVITATS I PREUS.
• Barcelona.cat/santandreu

L’OU COM BALLA - CORPUS 2022

DIVERSOS ESPAIS. DE L’11 AL 19/6.
CONSULTEU ACTIVITATS I HORARIS.
• Barcelona.cat/culturapopular

agenda

RITMES CUBANS
Demà, a les 18h, podreu assistir al
concert acústic d’Edmanuel García,
músic cubà resident a Barcelona
des de fa quinze anys. Mitjançant
el piano i la seva veu melodiosa,
compartirà la seva passió amb altres
músics, convidats i el públic que es
desplaci fins a l’emblemàtic Castell
de Torre Baró, a Nou Barris. CASTELL
DE TORRE BARÓ. CTRA. ALTA DE LES
ROQUETES, 309. 4/6, A LES 18H.
GRATUÏT (AMB RESERVA PRÈVIA).
• castell_torrebaro@bcn.cat

EUDALD CANIVELL, UN REFERENT
Fins al 8 de juny, encara teniu
l’oportunitat de visitar l’exposició
‘Eudald Canivell (1858-1928),
primer director de la Biblioteca Arús.
Devot del saber i del bell sentir’.
Canivell va ser un autèntic home
renaixentista, amb múltiples talents,
àvid de coneixement i un intel·lec-
tual enamorat del progrés moral,
científic i tecnològic. L’horari de la
mostra és l’habitual de la biblioteca.
BIBLIOTECA PÚBLICA ARÚS. PG. DE
SANT JOAN, 26. FINS AL 8/6. DL., DC. I
DV. (DE 10 A 15H); DT. I DJ. (DE 15.30
A 20.30H). GRATUÏT.• Bpa.es

UNA ODA AL JAPÓ
Arriba la sisena edició del Festival
Intercultural Masturi, l’únic esdeveni-
ment d’arts escèniques i música dedi-
cat a la cultura japonesa a Barcelona.
El festival, que tindrà lloc al Moll de la
Fusta aquest cap de setmana, imita
la festa homònima que se celebra

al Japó a l’agost. Animeu-vos a
descobrir una cultura tan rica i diversa
a través d’actuacions, espectacles,
concerts, activitats i tallers infantils!
MOLL DE LA FUSTA. 4 I 5/6. GRATUÏT.
• Masturi-bcn.com

EL LLEGAT DE PRIMO LEVI
Coorganitzat amb l’Istituto Italiano
di Cultura, el Born CCM acull, fins al
26 de juny, el cicle ‘Primo Levi. El
testimoni, l’escriptor, el científic’. Els
dies 7 i 9 de juny, s’han programat
dues conferències (‘Primo Levi, la
literatura y el sistema periódico’
i ‘Argó, un element per pensar la
diàspora dels jueus catalans’), la
projecció del documental ‘L’interro-
gatorio. Quelgiorno con Primo Levi’
i un recital amb música sefardita. EL
BORN CCM. PL. COMERCIAL, 12. 7 I 9/6.
GRATUÏT (AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA).
• Elbbbooorncccuuultttuuuraaaimeeemoooriaaa...bbbaaarccceeelooonaaa...cccaaattt

xxxxxxx

que Santiago (21.30h) i una discomò-
bil (23.30h). A l’Espai 3 Ulls, també
s’ha organitzat el concert Vozes
(19h). El dissabte hi hauràTorneig
de Petanca (9h), Festa de l’Escuma
(12.30h) i Disco Party (1.30h). Per
clausurar la festa major, el diumenge,
s’ha programat un tobogan d’aigua
de 40metres (11h), sevillanes (17h),
dos correfocs (21 i 21.30h) i un espec-
tacle pirotècnic (22.30h).

Diversió al Fort Pienc
Durant onze dies, la festa major del
barri de l’Eixample torna a la nor-

malitat amb una edició plena de cul-
tura i tradicions populars. El pregó
es farà el 9 de juny, seguit d’un con-
cert de la Banda Municipal (21.30h).
Entre moltes altres opcions, po-
dreu acostar-vos, el dissabte 11, a
la trobada castellera (17.30h) i als
correfocs (20.30 i 22.30h), que co-
mencen al carrer de Sicília; el diu-
menge 12, a la XVI Arrossada del
Fort Pienc, i, el dia 19, a la cercavila
de gegants (11h). Per als més petits,
hi haurà racons de lectura, pintaca-
res, espectacles familiars i jocs de rol
i de taula. Impossible avorrir-se!
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La Garriga recupera la celebració 
tradicional del Corpus
Els actes començaran la setmana vinent i la jornada central serà el 19 de juny
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La Garriga

EL 9 NOU

La Garriga és a punt de tor·
nar a viure el Corpus amb 
normalitat després de dues 
edicions en què la celebració 
es va haver d’adaptar a les 
restriccions sanitàries deri·
vades de la pandèmia. Els 
actes començaran dissabte 
de la setmana vinent, i la 
jornada central serà el 19 de 
juny, durant la qual el cen·
tre del municipi es tornarà 
a omplir de catifes de flors. 
L’organització preveu que se 
n’hi instal·lin una trentena 
en total, una xifra similar a 
la de les edicions anteriors al 
coronavirus.

“Estem molt contents de 
poder tornar a fer el Corpus 
com sempre l’havíem fet. 
Els darrers dos anys havíem 
fet actes simbòlics en petit 
comitè per no perdre la tra·
dició, però no era el mateix. 
Enguany tornem amb força, 
amb el suport de l’Ajunta·
ment i de les entitats locals, 
que s’han implicat a fons 
perquè la celebració es pugui 
fer”, destaca el president de 
l’Associació Cultural Corpus 
La Garriga, Enric Marata, en 
declaracions a EL 9 NOU.

Les catifes es començaran 
a preparar a les 7 del matí 
als carrers i places del cen·
tre, i es preveu que estiguin 
acabades a les 12 del migdia, 
moment en què començarà la 
Diada Castellera de Corpus a 
la plaça de Can Dachs. A 2/4 

d’1, la plaça de l’Església aco·
llirà el ball de l’Ou com balla. 
A la tarda es duran a terme 
una ballada de sardanes i el 
ball del Corpus, tots dos a la 
plaça de Can Dachs, seguits 
de la missa solemne de Cor·
pus Christi a l’església. La 

processó de Corpus i la Cla·
vellada posaran punt final a 
la festa.

Els actes previs comença·
ran el dia 11 amb la inaugu·
ració de l’exposició “Corpus 
2022” a la sala Andreu Dame·
son. El dia 12 tindrà lloc la 
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Preparació d’una catifa del Corpus, durant l’edició de 2019

XXXI Trobada Gegantera de 
la Garriga, emmarcada dins 
de la celebració del Corpus. 
El dia 16, dijous de Corpus, 
l’església acollirà una missa 
a les 7 de la tarda seguida 
de la inauguració de la festa 
a la plaça de l’Església, amb 
lluïments de les entitats gar·
riguenques de cultura popu·
lar i tradicional.  Del 15 al 19 
de juny, els comerços locals 
duran a terme el Concurs 
d’Aparadors.

El dia 17 es farà una audi·
ció de sardanes amb la Cobla 
Sabadell al passeig Doctor 
Vich, i el pati de Can Luna 
acollirà un concert del grup 
de pop metafísic El Petit de 
Cal Eril. El dia 18 es prepa·
raran els clavells als espais 
assignats a les entitats cati·
faires i es farà l’Enramada 
a la plaça de l’Església, que 
també acollirà un concert de 
la Societat Coral l’Aliança 
i el seguici infantil de les 
entitats de cultura popular 
i tradicional. La plaça del 
Silenci acollirà un sopar 
popular, seguit d’un concert 
del grup de folk festiu Ger·
mà Negre.

Els participants en el projecte de l’escola Pau Vila

Escoles, famílies, artistes i restauradors de Parets participen en el projecte

Receptari per a dracs afamats

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Les escoles de Parets exposen 
aquests dies el nou receptari 
per a dracs afamats del món, 
un conjunt de receptes crea·
tives per omplir la panxa de 
les feres. Les exposicions que 
acullen els centres educatius 
inclouen els menús que els 
nens i nenes han preparat 
durant les últimes setma·
nes. Cada recepta conté els 
ingredients i els passos a 
seguir, així com l’ingredient 
impossible i una música per 
acompanyar el dinar.

L’Ajuntament ha unit les 
escoles, les biblioteques, 
els artistes visuals i els res·
taurants del municipi per 

locals format per Alba Gines·
ta, Gerard Martí Figueroa, 
Maria Josep Figueroa Naqui, 
Iris Paris i Inés Corral van 
il·lustrar els menús seleccio·
nats de cada escola.

Finalment, els menús 
estrella s’han imprès en gran 
format i ara es poden veure 
als diferents centres educa·
tius. Per tancar el projecte, 
els restauradors del bar La 
Plaça, el restaurant Can Pare·
ra, el restaurant El Jardí i el 
restaurant El Racó de les Bra·
ses han cuinat els plats dels 
menús seleccionats i els han 
dut a les escoles. 

Les postres les han fet el 
Forn i pastisseria Calvo, Le 
Caramel, La Noria Bakery 
i Dahlia Pastisseria. Els 
centres educatius que han 
participat en la iniciativa 
són: l’Escola Acesco, l’escola 
Municipal Pau Vila, l’es·
cola Lluís Piquer, l’Escola 
Pompeu Fabra i l’escola Vila 
Parietes.

Sant Pere 
viurà la Fira 
de la Mel 
Ecològica

Sant Pere de Vilamajor

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor, amb la col·
laboració de Mel dels Erms 
i les associacions Apicultors 
Ecològics Associats i Amics 
de les Abelles, organitzen, 
aquest dissabte durant tot el 
dia la segona edició de la Fira 
de la Mel Ecològica, a la pla·
ça del Montseny.

Els visitants hi podran tro·
bar parades de mel ecològica, 
aliments ecològics i de pro·
ximitat. També s’exposaran 
artesanies no·alimentàries i 
el mercat setmanal de cada 
dissabte.

El programa inclou també 
una part tècnica i de divul·
gació del món de l’apicultu·
ra, amb la presentació del 
projecte Redicat, a càrrec de 
Joan Maria Llorens, presi·
dent de l’Associació Amics 
de les Abelles, la xerrada 
sobre les abelles i la mel eco·
lògica i el maneig d’un rusc 
d’abelles, amb l’exhibició 
d’extracció de mel. Aquesta 
fira, juntament amb la del 
Brull (Osona), són les dues 
úniques que es fan sobre mel 
ecològica a Catalunya.

El projecte Redicat va néi·
xer l’any 2019 al municipi 
d’Arnes (Terra Alta), amb 
una declaració firmada per 
diversos ajuntaments i l’As·
sociació Amics de les Abelles 
que té l’objectiu d’evitar que 
les abelles tornin a la natura 
per continuar pol·linitzant 
els vegetals i produint mel 
per al consum humà.

confeccionar el nou receptari 
L’inici de la segona edició 
es va dur a terme quan la 
narradora oral, Mon Mas, va 

difondre un vídeo als centres 
educatius del municipi per 
informar que s’havia detectat 
la presència de dracs afamats 

i va demanar ajuda als nens 
i nenes perquè escriguessin 
receptes per poder alimen·
tar·los.

Per ajudar els infants a 
escriure les receptes, un 
especialista japonès va visi·
tar totes les aules, des de P3 
fins a 6è de Primària, els va 
explicar secrets sobre les bès·
ties i va repartir una postal 
perquè cada infant escrigués 
el seu plat. A continuació, 
cada escola va escollir un 
menú complet que la repre·
sentés. Després de les visites, 
Mon Mas va contactar a tra·
vés d’un missatge de vídeo 
amb els nens i nenes per 
explicar·los que havien acon·
seguit l’objectiu. I, posteri·
orment, un grup d’artistes 

Els organitzadors 
calculen 

que hi haurà 
una trentena de 
catifes de flors
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Diàleg d’organistes: la mestra i el deixeble -
Regió7
Per aquests mèrits, rebrà avui (20.30 h) un homenatge al santuari del Miracle, on les entrades ja
estan exhaurides. De la Rubia dialogarà amb Albert Torrens, autor del llibre La dama de l’orgue ,
i el musicòleg manresà Oriol Pérez Treviño. I Montserrat Torrent tocarà l’orgue més antic de
Catalunya, pel qual té gran estima. Demà (11.30 h), Torrent tocarà per primer cop en concert
l’emblemàtic orgue de Sant Llorenç de Morunys. Interpretarà peces d’organistes cecs i el seu
deixeble, De la Rubia, li respondrà amb improvisacions en un altre orgue. Estaran amagats entre
ombres.

Tres lliçons de tenebres, a Súria

L’orgue també serà protagonista dissabte a Súria, primer amb una xerrada de Jordi-Agustí Piqué
(18.30 h) i després amb un concert a l’església del Roser del Poble Vell (20.30 h), que s’ha
pogut assajar al lloc durant aquests dies: «i és un luxe perquè això et fa mimetitzar amb l’espai»,
diu de la Rubia, director de la proposta. Les cantants Irene Mas i Mercè Bruguera interpretaran
les Lliçons de tenebres de F. Couperin, amb la violagambista Lixsania Fernández i De la Rubia
a l’orgue. «És una música de Setmana Santa i és austera per la instrumentació, però és preciosa
i plena d’esperança», diu el músic. Es projectarà una imatge que s’ha recuperat de l’antic retaule
barroc del temple i hi haurà un tenebrari amb 15 espelmes.

Vuit propostes en quatre dies i en quatre comarques

El festival Espurnes Barroques encara la recta final (es clourà el 12 de juny) amb un llarg cap de
setmana (des d’avui i fins dilluns) amb vuit propostes: dues al Solsonès, dues al Bages, dues a
la Segarra i dues a l’Anoia. Si avui i demà l’orgue és el rei al Solsonès i al Bages, diumenge
comença a regnar la llum amb propostes com La música del Rei Sol, a l’Obra de Fluvià de
Guissona; i Majara’iwa-Resplendor de l’Ensemble Moxos a Sant Guim de Freixenet. Dilluns, hi
haurà corda polsada a Pujalt i una concert al voltant de la feminitat a Igualada.

Juan de la Rubia es va posar en la pell de sant Ignasi en
ple gener per al cartell del festival

Juan de la Rubia, que ja havia participat en la segona edició d’Espurnes Barroques (amb un
projecte amb dansa al Miracle), ha estat l’escollit per protagonitzar el cartell d’enguany del
festival que combina música, patrimoni i gastronomia. I, com que aquest any el fil de la proposta
també commemora els 500 anys de la crucial estada d’Ignasi de Loiola a Manresa, el fotògraf
Quim Roser li va proposar de posar-se en la pell de Sant Ignasi al costat del riu Cardener, just
sota el Pont Vell de Manresa. «El cas és que si volíem fer la presentació a temps, la foto s’havia
de fer a finals de gener... i tot és fet al lloc on es veu, no és cap muntatge. A més, ho vam fer
d’hora, perquè el fotògraf volia captar la boira del matí. I, clar, feia fred, però ho vam preveure tot
molt bé». L’organista diu que fer el paper va ser «un repte, perquè jo sóc músic no sóc actor,
però estic molt content i agraït que m’hagin escollit per ser a la portada». Com Sant Ignasi, el fil
del festival avança de la foscor cap a la llum, i aquesta tercera setmana ja entra en propostes on

https://www.regio7.cat/cultures/2022/06/03/dialeg-d-organistes-mestra-i-66845394.html


la llum comença a predominar.
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Això dels militars i els capellans | Carme
Vinyoles Casas | Articles | El Punt Avui
La imatge en recorda una altra en blanc i negre feta el 28 de gener del 1939, quan les tropes
feixistes van entrar a Barcelona i per salvar una ciutat, tan pecadora i impia, es va organitzar una
missa de campanya a la plaça Catalunya. El juny del 2022, la foto es repeteix. Una companyia
armada i uniformada d’un exèrcit que en teoria hauria de ser laic i modern se’n va a beneir
l’estendard al Valle de los Caídos, el gran monument a la victòria franquista, on un capellà els
encomana a la providència divina. Què està passant? Des del ministeri dirigit per Margarita
Robles diuen que es tracta d’ un capità que s’ha passat de rosca i que ja l’han destituït de forma
fulminant. D’acord. Ara bé, si analitzem els resultats electorals veurem el decantament dels
militars i les forces de seguretat cap a Vox. Les eleccions del 28 d’abril del 2019 van demostrar
que el partit ultradretà arrasa a les casernes. Per exemple a la circumscripció de Barcelona, la
formació ultra va treure el millor resultat, el 14,9% dels vots, al barri de Sant Andreu de la Barca,
que acull el quarter més importat de la Guàrdia Civil a Catalunya. I si ens traslladem a Madrid, al
districte censal on se situa la base d’El Goloso, que és la seu del regiment d’infanteria
cuirassada Alcázar de Toledo, el partit d’Abascal va aconseguir el 41,3% dels vots. No és pas
cap anècdota. Defensa afirma que la presència de militars en actes religiosos promociona “la
consciència de seguretat nacional”. De debò? Seguretat per a qui? A mi em sembla que és
l’ombra del franquisme que plana sobre els cossos armats.

https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/2148643-aixo-dels-militars-i-els-capellans.html
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Cardona programa un trienni de
celebracions a l'entorn de les efemèrides de
la seva parròquia | Nació Solsona
El passat mes de de març, coincidint amb la festivitat dels patrons de la vila, Cardona va donar
el tret de sortida als

actes commemoratius del 625è aniversari

de la consagració del temple gòtic de Sant Miquel, que en els propers mesos viuran l'epicentre
de les seves celebracions. No endebades, aquestes commemoracions tindran continuïtat els
anys successius amb el festeig de dues importants efemèrides: el

600 aniversari de l'arribada de la imatge de la Mare de Déu del Patrocini

a Cardona, el proper 2023, i el

625è aniversari de l'arribada de les relíquies dels Sant Màrtirs a la vila ducal

, el 2024.Per aquest motiu, la comissió que integra representants de diversos col·lectius
vinculats a la parròquia, així com diferents entitats de la vila, s'han posat a programar
l'organització d'un ambiciós calendari d'actes que preveu tant la celebració de conferències,
tallers, concerts, actes litúrgics, festes populars, visites o sortides, com l'encàrrec de
publicacions i monuments artístics. Tot plegat amb la voluntat d'apropar i estimular la
participació al màxim de ciutadania. 

Des de l'

Arxiu Històric de Cardona

, s'ha projectat un cicle de conferències acadèmiques i xerrades divulgatives al llarg d'aquest
trienni commemoratiu amb l'objectiu de donar a conèixer el ric patrimoni històric i monumental
que engloben aquestes celebracions. Així mateix, la Coral Cardonina també ha programat un
seguit d'actes musicals i culturals que han de contribuir a dinamitzar aquests aniversaris, mentre
que la Parròquia, la Germandat dels Sants Màrtirs i la Confraria de la Mare de Déu del Patrocini,
a més de l'organització dels actes litúrgics i festius, estan gestionant l'edició de diverses
publicacions i l'encàrrec d'una figura de Sant Miquel per a presidir el timpà de la portalada major
del temple parroquial.  

Pel que respecta a les celebracions d'enguany, amb motiu de la fundació centenària de l'

església de Sant Miquel

, ja s'han realitzat tres actes molt concorreguts: una visita guiada al temple parroquial, el passat
mes de març; un concert d'orgue, el Divendres Sant; i una sortida a Manresa per realitzar la ruta
dels espais ignasians, el mes de maig. També s'han editat uns targetons divulgatius on s'exposa
de forma didàctica la història centenària del temple. Queden però, per endavant, el gruix d'actes
que tindran com a focus principals la data de la consagració, el proper mes de juny, i la festivitat

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/39264/cultura-i-mitjans/cardona-programa-trienni-celebracions-efemerides-parroquia


de Sant Miquel, a la tardor. 

Els primers dies de juny

, el director de l'Arxiu Històric cardoní, el Dr. Andreu Galera, visitarà les escoles i l'Institut de la
vila per donar a conèixer la història del temple parroquial entre els mes joves.

El dia 13 de juny

s'acomplirà el 625è aniversari de la consagració del temple parroquial i, per festejar l'efemèride,
s'han programat un seguit d'actes a l'entorn de d'aquesta data.

El dissabte 11

,  tindrà lloc una conferència al Casal Graells de Cardona a l'entorn de les obres de coberta i
reformes del temple de Sant Miquel al segle XVI. El dilluns 13,  es farà un

repic solemne de campanes

a migdia per festejar l'aniversari de la consagració.

El diumenge 19

, l'església acollirà l'ofici de Corpus al matí i a la tarda el concert CARDONA CANTA amb la
participació de tots els cors de la vila i una coral convidada. 

A la tardor, es concentraran el gruix de les festes litúrgiques pels volts de l'

onomàstica de Sant Miquel

. Està prevista l'estrena de la recuperació dels Goigs de Sant Miquel i una celebració eucarística
solemne presidida pel bisbe de Solsona, Mons. Francesc Conesa. Així mateix també s'està
preparant una celebració popular amb la participació dels elements folklòrics de la vila i un
concert extraordinari a càrrec del Cor Lerània. Per la

festivitat dels Sants Màrtirs, el 16 d'octubre

, està prevista la celebració d'una conferència a la cripta del temple. 

Paral·lelament a aquests actes, la comissió parroquial està estudiant la possibilitat de

recuperar l'estàtua de Sant Miquel

que anys abans havia presidit el timpà de la portalada Major del temple amb l'encàrrec d'una
nova escultura.  
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Barcelona obre a la ciutadania l’hort
medieval del monestir de Pedralbes
Tot i que inicialment estava prevista l’obertura per al mes de maig, finalment ha estat aquest 2
de juny quan ha quedat obert al públic l’hort medieval del Reial Monestir de Santa Maria de
Pedralbes, un recinte emmurallat de gairebé 3.000 metres quadrats de cultiu que se situa a la
façana sud del conjunt emmurallat, davant de la Sala de les Procures, l’espai on es guardava la
collita. D’aquest hort, històricament les religioses n’han extret algunes de les verdures, les
hortalisses, els llegums o les fruites que cuinaven i també les herbes amb les quals preparaven
els medicaments per a la comunitat des de la fundació del convent, l’any 1327, fins a les
darreries del segle XX.

Segons ha comunicat l’Ajuntament de Barcelona, la recuperació de l’hort des d’una perspectiva
històrica ha comportat un estudi exhaustiu per determinar les espècies que s’hi havien de
sembrar. Així, es van consultar els documents medievals custodiats a l’arxiu del mateix Monestir
i els tractats agrícoles de l’època on es recullen les espècies i les tècniques de cultiu durant
l’edat mitjana. Per aquest motiu es va constituir un equip multidisciplinari format per
especialistes provinents dels camps de la història, l’arqueologia, la botànica, l’arqueobiologia,
l’arquitectura, la museografia, l’educació mediambiental i els serveis socials, que han abordat el
projecte des de diferents vessants.

Ara, l’objectiu de l’hort és conrear espècies pròpies de l’Europa medieval, i inclou espècies
autòctones i locals que actualment s’han deixat de sembrar o estant en perill d’extinció.
L’obertura d’aquest nou espai del museu permet promoure valors i actituds relacionats amb la
cura del medi ambient i dinamitzar la cultura a través del treball cooperatiu i inclusiu. En aquest
sentit, l’hort està obert al públic i s’hi faran diverses activitats.

Dates i horaris d’obertura a partir del dijous 2 de juny

Horari d’estiu (de l’1 d’abril al 30 de setembre): de dimarts a divendres, de 10.00 a 17.00 hores;
dissabtes, de 10.00 a 19.00 hores; diumenges, de 10.00 a 20.00 hores (a partir de les 15.00
hores, entrada gratuïta)

Horari d’hivern (de l’1 d’octubre al 31 de març ): de dimarts a divendres, de 10.00 a 14.00 hores;
dissabtes i diumenges, de 10.00 a 17.00 hores (diumenges, a partir de les 15.00 hores, entrada
gratuïta)

Festius d’obertura, de 10.00 a 14.00 hores; dies de tancament anual: 1 de gener, Divendres
Sant, 1 de maig, 24 de juny i 25 de desembre.

Activitats al Monestir:

Visita: De l’hort a la taula

Visita temàtica que parteix de l’hort medieval del Monestir de Pedralbes per descobrir els trets
principals de l’alimentació medieval i, més concretament, la dieta de les monges clarisses de
Pedralbes a l’edat mitjana. L’espai viu de l’hort mostrarà els productes que la comunitat plantava
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durant l’any i les tècniques emprades per cultivar-los i recol·lectar-los. La visita continuarà a
l’espai de productes, on es conservaven i emmagatzemaven els aliments; passarà per la cuina,
on s’explicaran algunes de les receptes que es feien amb els productes de l’hort, i s’acabarà al
refetor, on s’explicaran les pràctiques ascètiques vinculades a l’alimentació en el món cristià
medieval i en l’àmbit conventual femení.

Dates: dimarts 14 juny i dimarts 21 juny

Horari: de 18.30 a 19.30 hores

Preu: 2,50 euros

Visita: El fil de l’aigua

L’aigua és absolutament necessària per al desenvolupament de la vida monàstica i té un fort
component simbòlic en espais sagrats cristians com l’església i el claustre. Durant el recorregut
es parlarà del sistema d’abastament d’aigua i el recorregut des de la mina, el seu pas pel
claustre, la cuina, el refetor, la cuina de la infermeria i l’hort. L’aigua serà el fil conductor per teixir
un relat de la vida quotidiana de la comunitat en què el medi natural i l’entorn patrimonial són els
protagonistes. La visita inclou els espais vinculats a l’aigua del claustre, la cuina, el claustre dels
gats i l’hort medieval del Monestir de Pedralbes.

Dates: els divendres 10 i 17 juny, 8 i 22 de juliol i 5 i 19 d’agost

Horari: de 18.30 a 19.30 hores

Preu: 2,50 euros

Visita: El treball a l’hort medieval

Visita a l’hort medieval del monestir per conèixer de manera experiencial les tècniques de
l’agricultura medieval i els paral·lels amb l’agricultura ecològica contemporània. Una activitat
intergeneracional per aprendre sobre l’alimentació a l’edat mitjana i experimentar amb els cinc
sentits un ecosistema en el qual tots els organismes vius que hi són presents contribueixen a
generar un equilibri. L’activitat serà conduïda per Joan Solé, educador ambiental, que explicarà
el projecte de recuperació de l’hort i conduirà al públic per a la realització de diferents tasques a
l’hort segons la temporada.

Dates: Aquesta activitat es durà a terme un diumenge al mes a partir de juliol, en funció de la
productivitat de l’hort. Les accions a desenvolupar a l’hort es difondran a través del web del
monestir i les xarxes socials.
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Les carxofes de Déu
Va haver-hi una època, en mig d’una de les tantes crisis existencials que he tingut, que vaig
plantejar-me fer clausura en un monestir. No amb la intenció de complir penitència, sinó més
aviat al contrari, donar-me espai i temps per recapacitar i airejar pensaments. Em veia habitant
parets fredes entre monges, combinant l’oració amb les necessitats orgàniques. Era una
caricatura d’aquella vida, potser motivada per la meva obsessió amb l’adaptació d’El nom de la
rosa protagonitzada per un Sean Connery intel·ligent i una mica incel. Però no anava tan errat.
El Monestir de Pedralbes obre ara al públic l’Hort Petit, una disposició emmarcada en el
projecte d’Hort Medieval i a través del qual història, ecologia i comunitat es donen la mà per
tornar més de cinc-cents anys enrere i oferir als visitants una panoràmica única amb “només”
dues parcel·les de cultiu.

Hort medieval | Foto: Monestir de Pedralbes

Són les 12 del migdia i ens convoquen a la presentació d’un hort aparentment medieval.
Servidor, que s’ha barcelonitzat, arriba en bici, tard i amb presses i, com comprendreu, una mica
esverat i suat. Però als pocs minuts m’aclimato. Molt de verd. Molt de patrimoni. Ca macu. A la
meva recuperació hi influeix allò que us deia de la serenor eclesiàstica: el monestir diposita en
mi una energia restauradora. És Déu engegant l’aire condicionat del meu ateisme insegur. Em
sento com les monges que van poblar fa segles aquestes parets i amb les quals, ara, podem
compartir un nou espai, potser un dels més importants: l’hort. Perquè sense hort no hi ha guisat.

El Monestir obre doncs les portes del seu hort d’edat mitjana, que consta de moment, de dues
parcel·les, amb intenció d’ampliació. Un dels treballadors ens mostra el sistema de regadiu, que
funciona amb les aigües freàtiques que arriben al recinte i sense més impuls que la gravetat,
que va baixant pels canals i es distribueix salomònicament a través d’una xarxa de sèquies i
comportes. L’internet de les coses del segle XIV. El que avui activa Siri abans ho feia l’enginy de
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l’ésser humà.

Ara que conceptes com economia circular, agricultura orgànica o pràctiques regeneratives estan
a l’ordre del dia, visitar el Monestir de Pedralbes i accedir a l’hort significa adonar-se que tots
aquests mètodes sostenibles ja existien, i que fa molts anys les dones que s’encarregaven de la
cura de les petites terres dins el monestir, ja eren neorurals. Les primeres. Les autèntiques. És
engrescador imaginar-se convivint amb les antigues monges, sota les lleis de la vida de
clausura i entre carxofes, naps i cols: una vida lenta i pesada però també pura i immaculada.
Pedralbes, d’aquesta manera, no només rescata un hort sinó també una petita utopia on
pregària s’alterna amb convivència i quotidianitat. Situat en un indret fèrtil i mediambientalment
favorable i ric, ens trobem davant d’un racó autosuficient que va permetre la meravellosa
contradicció en la qual hi habitaven les necessitats de supervivència més prosaiques amb
l’espiritualitat més elevada; on coexistien la quotidianitat i la transcendència; on, entre oracions,
les mans s’embrutien de terra i s’endurien per les feines manuals. No hi ha regal més diví que la
natura i, per això, acceptar els presents de Déu i portar els fruits i hortalisses de la terra a l’olla
és com tancar el cercle més perfecte dels cercles. Ora et labora, bitches.

El primer que notarem, doncs, és que aquí no trobarem ni patates, ni tomàquets, ni blat de moro,
sinó que estem davant un cultiu natural, amb productes autòctons i les mateixes espècies que es
trobaven aquí mateix fa centenars d’anys. El Monestir ha aconseguit una recuperació exhaustiva
i fidedigna amb els seus primers usos, ja que els experts que s’han encarregat de fer possible el
projecte de recuperació s’han basat en documents, tractats agrícoles i arxius que provenen
d’èpoques medievals, i pertanyen al mateix monestir. Per tant, això ens confirma que, lluny de
ser un parc temàtic, l’Hort Medieval serà realment un hort i serà realment medieval.

El projecte ve de lluny. L’any 2017, el Museu del Monestir va apostar per començar a recuperar
l’ús original d’aquest espai, i reconstruir, d’aquesta manera, l’hort d’origen medieval gràcies a un
equip d’especialistes de diferents àmbits, com ara l’arqueologia, la botànica i la museografia. El
resultat, cinc anys després (ens trobem en tan sols la seva primera fase), ha estat l’obertura
d’una zona verda que té una funció pedagògica i estètica, però també inclusiva i social, ja que
l’Hort Petit mantindrà una col·laboració intensa amb persones amb discapacitat i amb risc
d’exclusió social. Les collites seran donades a bancs d’aliments i el benefici de la institució serà
zero.

Els seus responsables també el descriuen com un “espai de protecció ambiental”: un oasi que
esdevindrà, alhora, laboratori i aula. En el primer cas, perquè s’hi experimentarà amb tècniques
de cultiu provinents de l’Europa medieval i, en segon lloc, l’hort també s’usarà com a espai
d’aprenentatge i de conscienciació climàtica. Per això, acollirà visites escolars, activitats
familiars i sessions educatives on no només hi haurà lliçons teòriques: seran jornades on
s’aprendrà a sembrar, plantar, regar i recol·lectar, així com conèixer el cicle vital de les plantes, i
les múltiples varietats de fauna i flora que hi neixen i creixen.
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