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La Iglesia ortodoxa rusa aparta a Hilarion,
crítico con la guerra entre Rusia y Ucrania
La guerra en Ucrania ha agitado el organigrama de la Iglesia ortodoxa rusa. El patriarca de
Moscú, Kiril I, ha decidido apartar de su cargo al metropolita Hilarion de Volokolamsk, que como
presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú era una de las
figuras más visibles a nivel internacional.

Hilarion, de 55 años, había expresado sus reticencias a la guerra en algunas declaraciones
durante estos meses. Por ejemplo, en marzo, dijo que si el último zar, Nicolás II, hubiese
escuchado a Rasputin y no hubiese entrado en la Primera Guerra Mundial, Rusia no hubiese
sufrido ninguna catástrofe. En enero ya apuntó que se debía recordar los “sentimientos
patrióticos” que llevaron a Rusia a entrar en esa guerra. “Por todos estos motivos pienso que
una guerra no es el método para solucionar los problemas políticos acumulados”, aseguró, antes
de la invasión.

Lee también Anna Buj

La Iglesia Ortodoxa rusa no ha aclarado las motivaciones que han llevado al relevo del jefe de
relaciones exteriores, que ejercía el cargo desde que el patriarca Kiril fue entronizado como líder
del Patriarcado de Moscú en el 2009. Desde el principio del conflicto, Kiril ha bendecido
repetidamente la invasión como una guerra santa contra los valores decadentes de Occidente,
hecho que ha llevado a la Iglesia ucraniana a rebelarse y romper con Moscú al declarar, a
finales de mayo, la plena autonomía e independencia de la Iglesia ortodoxa ucraniana, con lo
que el Patriarcado de Moscú ha perdido a varios millones de fieles.

Muchas de las diócesis ucranianas empezaron pronto a dejar de nombrar a Kiril en sus
plegarias. El patriarca coincide con Vladímir Putin en la visión del Russkiy Mir, el “mundo ruso”
que asocia partes de la antigua URSS con la unidad religiosa. Incluso se ha referido a los
oponentes ucranianos como las “fuerzas del mal” y al gobierno de Volodímir Zelenski como el
“anticristo”. En definitiva, ha sido la legitimación espiritual de la invasión del Kremlin.

Lee también Xavier Mas de Xaxàs

Historiador y teólogo, Hilarion tenía un programa de televisión, había escrito varios libros y se
había reunido con dos papas, Benedicto XVI y Francisco. Será sustituido por el metropolita

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220607/8323295/iglesia-ortodoxa-rusa-aparta-hilarion-critico-guerra.html


Antoni, de 37 años, que hasta ahora era vicario del patriarca y primado de la Iglesia rusa en
Europa occidental. A partir de ahora el Sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa ha decidido que
Hilarion se encargue de supervisar la diócesis de Budapest y Hungría.
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“Els CIE són el símbol de
l’hostilitat a les persones
estrangeres.” Són parau-
les de la directora de la
Fundació Migra Studium,
Carmen de la Fuente Pé-
rez, que insisteix en el de-
sig de les entitats a favor
dels drets humans de tan-
car tots els centres d’inter-
nament d’estrangers que
hi ha a Espanya. Des de
l’entitat vinculada als jesu-
ïtes, han presentat el seu
informe anual, Territori
hostil, sobre la conjuntura
el 2021 en els diversos
centres que es van tancar
el 2020 a causa de la pan-
dèmia, però es van reacti-

var el juny del 2021. Des
d’aleshores, les organitza-
cions pels drets humans
denuncien que amb el pre-
text de la pandèmia ha
augmentat “l’opacitat” als
centres, on “els drets del
interns són sistemàtica-
ment vulnerats”. Lamen-
ten que la direcció del cen-
tre a la Zona Franca no ha-

gi restablert el règim de vi-
sites d’abans de la pandè-
mia i que ara els interns
hagin de sol·licitar visites
tant de familiars com de
voluntaris. L’advocat de
Migra Studium, Josetxo
Ordóñez, denuncia les
mancances mèdiques, so-
bretot pel que fa als proble-
mes de salut mental, i indi-
ca que amb la covid s’ha
agreujat “la tensió i la por
de l’expulsió”, ja que els
qui tenien un test negatiu
temien ser deportats. A
Madrid, diverses entitats
han aconseguit una reso-
lució dels jutjats de control
del CIE per requerir a la di-
recció un protocol de de-
núncia en cas de maltrac-
taments dels interns. ■

a Alerten que han empitjorat les condicions dels interns i
que la pandèmia és l’excusa per reduir visites externes

Entitats denuncien
“l’opacitat” al CIE
de la Zona Franca

E. Ferran
BARCELONA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Familiars i entitats, protestant l’estiu passat a les portes del CIE de la Zona Franca ■ ACN

800
interns hi havia tancats el
2021 als quatre CIE de l’Es-
tat i es van fer 8.000 retons
als països d’origen.

En Santi Bolíbar fa cinc anys
que com a voluntari de Migra
Studium acompanya els in-
terns del centre d’estrangeria
de la Zona Franca. “Ara no
ens hi deixen entrar el s mò-
bils per traduir el que ens ex-
pliquen molts d’ells”, lamenta,
en una situació d’impotència

pels entrebancs amb què es
troben per accedir al centre.
“L’abatiment i la frustració es
van tornant ràbia”, diu Bolí-
bar, que posa com a exemple
el cas d’en Kabul, que des-
prés de 20 anys vivint a Espa-
nya va ser detingut i, en sortir
de la presó, on no havia pogut

renovar els papers, va ser re-
tingut al CIE. Des de l’entitat,
denuncien la “por i la tensió”
per la incertesa que tenen els
interns sobre si els expulsa-
ran i la “sensació d’abando-
nament” amb què es troben,
amb uns advocats d’ofici que
no sempre estan a l’altura.

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

“L’abatiment i la frustració es van tornant ràbia”
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Tortosa sobre el Sínode: “S’ha reactivat la
dimensió comunitària” | Catalunya Religió
(Bisbat de Tortosa) Unes 350 persones han participat aquest dissabte a la tarda a la presentació
de les conclusions sinodals de la diòcesi de Tortosa. A l’acte de la plaça de l’absis de la
Catedral de Tortosa s’han fet públics alguns dels temes més tractats en l’enquesta diocesana.
Revisar les estructures per fer-les més participatives, les dones a l’Església i la presència als
mitjans de comunicació han estat alguns d’aquests temes que coincideixen amb les conclusions
que han presentat la resta de bisbats.

El bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, s’ha mostrat satisfet del treball fet per les comunitats de
Tortosa: “És una alegria veure com hem portat el camí sinodal”. “Tots els qui hi hem participat ho
hem fet perquè estimem l’Església”, ha dit. Per aquest motiu, “hem treballat i compartit el procés
sinodal”. Benavent ha recordat les paraules del Papa en què subratllava que el Sínode no ha de
ser el final. “Ha de ser el començament d’un nou viure de l’Església”, ha dit el bisbe.

“No arribem als qui no participen de la vida de l’Església”

L’acte s’ha centrat en la lectura d’alguns paràgrafs de l’enquesta diocesana que ha comptat amb
la participació de 825 persones. D’aquestes, més de la meitat asseguraven no sentir-se
properes a l’Església, ser-ne contràries o participar únicament de forma puntual. En la
presentació s’han comentat aspectes com la participació, el diàleg de l’Església amb la societat
o la importància de fer unes celebracions “vives, senzilles i properes”.

S’ha manifestat la necessitat de repensar i renovar el Consell pastoral Diocesà i els Consells
Pastorals Parroquials. La diòcesi també ha parlat de “ferides” fent referència al “sentir-se apartat
de la comunitat parroquial” o no sentir-se escoltat. Les dones i l’Església també ha estat un tema
recurrent en les aportacions diocesanes tot i no ser un nucli temàtic.

Pel que fa als mitjans de comunicació, des de Tortosa expliquen que “moltes vegades no podem
donar a conèixer el què fem i no arribem als qui no participen de la vida de l’Església”. Motiu pel
qual, segons les conclusions, cal fer-se presents en aquest àmbit.

“S’ha reactivat la dimensió comunitària”

El bisbat de Tortosa ha explicat que els participants han valorat molt positivament que se’ls hagi
demanat obertament la seva opinió. “Els grups han resultat molt encoratjadors, manifestant un
sentiment d’agraïment per pertànyer a l’Església”. Per a Tortosa, amb aquest procés, “s’ha
reactivat la dimensió comunitària de la fe i l’ànim de continuar alguns camins iniciats”.

La periodista Silvia Tejedor ha estat l’encarregada de conduir l’acte. Amb tot, diversos
testimonis han parlat d’experiències sinodals de parròquies i comunitats del territori. Ha estat el
cas de Roser Grau que ha parlat del treball fet a Móra d’Ebre. També Jose Àngel Pitach ha
donat testimoni de la comarca dels Ports i Agustí Moreno de la parròquia dels Dolors de
Tortosa.

En la presentació, el bisbat de Tortosa ha informat que la fase diocesana ha comptat amb 280
aportacions de diferents grups. L’edat mitjana dels participants ha estat de 58 anys i hi ha

https://www.catalunyareligio.cat/ca/tortosa-sobre-sinode-reactivat-dimensio
https://www.bisbattortosa.org/cloenda-del-sinode-diocesa-a-tortosa-i-vigilia-de-la-pentecosta/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-consultada-torna-demanar-dialogar


participat més dones que homes.

“No ens deixem vèncer pel pessimisme”

Les conclusions de la fase diocesana del Sínode proposat pel papa Francesc s’han presentat
coincidint amb la vigília de la Pentecosta.

La vetlla ha tingut lloc a l’interior de la Catedral de Tortosa amb una processó prèvia des del
Palau Episcopal. Benavent, en la seva homilia, ha assegurat que l’Església es renovarà “si
estem oberts a la gràcia i vivim la vida cristiana”. Ha cridat a tenir esperança i ha demanat a les
parròquies ser “una família de comunió”. “Que les diferències no acabin convertint-se en
divisions”, hi ha afegit. Finalment ha subratllat: “No ens deixem vèncer pel pessimisme i la
desesperança”.

A la plaça de l’absis de la Catedral ha tingut lloc un sopar comunitari i l’actuació de ‘Quico el
Célio’ per tancar la jornada.  
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El papa Francesc dispara les alarmes al
Vaticà amb una reunió extraordinària |
NacióDigital
L'etapa de

Jorge Mario Bergoglio

com a papa es podria anar acostant al seu final. La setmana passada es va anunciar una reunió
extraordinària per al 27 d'agost que va posar en alerta el

Vaticà

. El consistori serà per ratificar la creació de 21 nous cardenals -entre ells l'espanyol

Fernando Vérgez

- i s'allargarà fins al dia 29.

La decisió podria haver-se precipitat pel

delicat estat de salut

del

papa Francesc,

que ha fet encendre les alarmes al Vaticà. L'any passat ja va haver de ser operat del còlon i, en
les seves últimes aparicions, ha necessitat una cadira de rodes per moure's a causa de greus
problemes en un genoll.

Amb els nous cardenals, una àmplia majoria -83- dels 132 que tenen dret a vot en un

conclave de relleu del papa

hauran estat designats per Bergoglio. A més, en l'última ampliació de cardenals, el papa
Francesc ha optat per repartir la majoria de llocs a fora d'Europa.

 

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.
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Dimecres, 8 de juny del 2022

MOLLERUSSA

Consell Comarcal. . . . . . . . . . . . . 973 71 13 13
Ajuntament. . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 07 13

Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 25 25
Centre Mèdic Pla d’Urgell . . . . . 973 60 25 50
Centre Mèdic Urgellenc. . . . . . . 973 60 23 21
Servei d’ambulàncies. . . . . . . . . 973 71 13 35
Farmàcies . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . .Figuerola Argelich . . 973 60 02 18
 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ros Simó . . 973 60 01 74
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casañas . . 973 60 23 65

Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Joan . . 647 21 63 56
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lluch . . 639 67 06 99
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solé . . 649 51 26 70
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piñol . . 660 97 57 82
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmina . . 629 75 97 17
Correus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 02 85
Grues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 22 51 97

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 71 23 22
Jutjat de Pau. . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 25 10
Fira de Mollerussa . . . . . . . . .   . . 973 60 07 99
Oficina de Turisme Pla . . . . .   . . 973 71 13 13
Casa Canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 01 90
Museu Vestits de Paper . . . .   . . 973 60 62 10
Teatre l’Amistat . . . . . . . . . . .   . . 973 71 12 31
Renfe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 43 23 43

Servei Nacional de Cereals .   . . 973 60 08 75

Pavelló Poliesportiu . . . . . . .   . . 973 60 25 18

Urgències Mossos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Mossos d’Esquadra . . . . . . . .   . . 973 70 16 85

Bombers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 10 80

Policia Municipal . . . . . . . . . .   . . 973 60 20 00

Mollerussa

festes oci nocturn
COLLA DEL 1971

La Macrofesta de la Colla dels 50 va reunir més de 1.500 persones
❘ MOLLERUSSA ❘ La Macrofesta de 
la Colla dels 50 de Mollerus-
sa va reunir dissabte a la nit 
més de 1.500 persones pro-
cedents de diferents punts de 

la demarcació. La celebració, 
organitzada per la generació 
nascuda el 1971, es va portar 
a terme al pavelló firal de la 
capital del Pla d’Urgell a partir 

de les deu de la nit i va incloure 
el concert del grup Apache, 
així com sessions de música 
DJ per part de José Lorenzo i 
Oscar Millán.

Presentaran  
els resultats  
de l’enquesta 
feta als avis
❘ MOLLERUSSA ❘ El Centre Cul-
tural de Mollerussa acolli-
rà el dimecres 15 de juny la 
presentació a la ciutadania 
dels resultats de l’enquesta 
feta a majors de seixanta 
anys per conèixer els in-
teressos i les preferències 
d’aquest col·lectiu. L’estudi 
ha estat elaborat pel Con-
sell de Participació Sènior 
a partir d’una enquesta feta 
a un total de 218 persones 
de més de 60 anys, xifra que 
representa el 6,8% del to-
tal de la població d’aquesta 
franja d’edat a la ciutat. 

L’enquesta es va dur a ter-
me durant l’últim trimes-
tre de l’any 2021 a través 
d’entrevistes personals per 
respondre 55 preguntes 
sobre habitatge, noves tec-
nologies, mobilitat urbana, 
salut i necessitats de suport 
i associacionisme i temps de 
lleure.

col·lectius

J.G.M./A.G.

❘ MOLLERUSSA ❘ La comunitat de 
germans religiosos de La Salle 
deixarà la ciutat de Mollerussa 
després de 117 anys de servei 
a la ciutat per falta de relleu. 
Són un total de cinc, entre ells 
el seu director, el germà Pablo 
Enrique, els que actualment 
es troben a la capital del Pla 
d’Urgell i que a finals de l’agost 
vinent s’incorporaran a altres 
comunitats de La Salle com la 
de Cambrils o d’altres punts de 
la geografia catalana.

D’aquesta manera, el centre 
educatiu de La Salle es que-
darà sense germans religio-
sos, que han estat presents a 
la capital del Pla d’Urgell des 
de l’any 1905, quan es va cre-
ar l’Institut de Germans de les 
Escoles Cristianes. Només van 
abandonar el centre durant la 
guerra. Entre ells hi havia Pío 

Salvans Colominas, que va 
ser afusellat davant les parets 
del cementiri de Mollerussa el 
1936, i el germà Arnaldo Ciri-
lo, executat el 1937 a Lleida. 
Posteriorment van ser nome-

nats màrtirs i Mollerussa va 
dedicar un carrer al germà Ar-
naldo Cirilo.

El centre educatiu de La Sa-
lle, no obstant, continuarà amb 
la seua tasca pedagògica, amb 

tres línies educatives d’ESO, 
Batxillerat i Formació Professi-
onal, amb cicles dedicats a l’ad-
ministració, robòtica industrial 
o sistemes de telecomunicació, 
entre altres. L’actual director 
del centre és Llorenç Toldrà.

No és l’única que se’n va

La marxa dels germans de 
La Salle s’uneix a la de les ger-
manes carmelites missioneres 
que abandonen Lleida després 
de 74 anys de servei, també 
per falta de relleu, tal com va 
avançar SEGRE.

En els últims mesos s’ha 
conegut el cessament d’altres 
comunitats religioses, algunes 
de les quals centenàries. Per 
exemple, a finals d’estiu, els 
frares franciscans deixaran la 
ciutat de Lleida al cap de vuit 
segles d’activitat a la capital 
de Ponent.

La comunitat religiosa deixa La Salle de 
Mollerussa més de cent anys després
Els últims cinc integrants s’incorporaran a altres comunitats catalanes a l’agost

religió crisi de vocacions

Els germans de la comunitat de La Salle a Mollerussa.

LA SALLE MOLLERUSSA

Les piscines d’estiu  
obren el dia 17 amb 
cursos per a nadons i avis

equipaments lleure

❘ MOLLERUSSA ❘ La ciutat de Mo-
llerussa iniciarà la tempora-
da d’estiu de les piscines el 
divendres dia 17 mantenint 
els mateixos preus d’entrada 
i oferint una dotzena de cur-
sos i activitats formatives per 
a nadons de 6 mesos a avis, 
que es duen a terme des del 
27 de juny i fins al 5 d’agost. 

L e s  i n s c r i p c io n s  e n 
aquests cursos es podran 
fer presencialment o també a 
través del web d’aquest equi-
pament (piscinamollerussa.
com) a partir del dilluns 13. 
Els preus dels cursos oscil-
len entre els 17,40 i els 51,20 
euros en funció de l’opció 
escollida. 

Així ho va explicar ahir 
l’alcalde, Marc Solsona, 
acompanyat del tècnic Ge-
rard Nabau. També a par-
tir del dilluns 13 es podran 
adquirir i activar els abona-
ments de temporada amb 
els mateixos preus que les 
últimes sis temporades i que 
són 40 euros per als adults, 
mentre que el de joves d’en-
tre 14 i 17 anys serà de 30 
euros i l’infantil, de 23 euros. 

Així mateix, s’oferiran 
abonaments per a famílies 
nombroses o individuals per 
setmanes, entre altres moda-
litats. Els menors de 14 anys 
hauran d’accedir al recinte 
acompanyats d’un adult.
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Santa Clara inaugura demà una exposició
benèfica - Regió7
La Fundació del Convent de Santa Clara, la comunitat del convent de Santa Clara i sor Isaura
Marcos, monja clarissa del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, organitzen una
exposició de 26 fotografies realitzades per sor Isaura que tenen per objectiu sensibilitzar sobre
la situació que pateixen les persones que viuen la guerra. La presentació serà demà, a les 7 de
la tarda, a la Sala Gòtica de Santa Clara. La presentarà Araceli Rosillo Luque i es perllongarà
fins el diumenge dia 12, temps durant el qual es podrà visitar de 5 a 7 de la tarda. Es convida
tothom a assistir-hi i a col·laborar per aplegar fons per ajudar la Fundació en la feina que duu a
terme a Ucraïna. Es pot fer al compte ES43 2100 3093 0722 0031 6970 i al Bizum 05122.

https://www.regio7.cat/manresa/2022/06/08/santa-clara-inaugura-dema-exposicio-67025816.html
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Exposició de fotografies sobre tela a favor
de la tasca de la Fundació Santa Clara a
Ucraïna | NacióManresa
La

Fundació del Convent de Santa Clara

, la comunitat del

Monestir dels Àngels i Santa Clara

de Manresa i

sor Isaura Marcos

, monja clarissa del

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

, han organitzat una exposició benèfica de 26

fotografies originals en tela

realitzades per sor Isaura, a través de les quals es vol sensibilitzar sobre la dura i injusta situació
que pateixen les persones que viuen una guerra.

L'exposició pretén encendre les sensibilitats i ajudar a

aplegar fons

en suport a la tasca que porta a terme la Fundació del Convent de Santa Clara en el context de
la

guerra d'Ucraïna

.

L'acte de presentació de l'exposició anirà a càrrec d'

Araceli Rosillo Luque

i tindrà lloc el proper dijous dia 9 de juny a les 7 de la tarda a la

sala gòtica

del Monestir dels Àngels i Santa Clara de Manresa (c/ Nou de Santa Clara 62). L'exposició es
podrà visitar de 5 a 7 de la tarda fins al diumenge, dia 12 de juny.

Les aportacions per col·laborar amb la tasca de la Fundació en el context de la guerra d'Ucraïna

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103758/manresa/sor-isaura-marcos-fundacio-convent-santa-clara-guerra-ucraina


es poden fer amb una transferència al número de

compte corrent

ES43 2100 3093 0722 0031 6970, o amb un

Bizum

al 05122.
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¿Por qué es especial la Virgen de Falgars?
* El autor forma parte de la comunidad de lectores de La Vanguardia

En esta serie de imágenes en Las Fotos de los Lectores de La Vanguardia podemos ver el
interior del santuario de Falgars, dentro del municipio de La Pobla de Lillet (Berguedà).

El nombre proviene, según la tradición, de un pastor que encontró la imagen de la Virgen en una
cueva llena de "falgueres" (helechos). 

Como curiosidad, cabe apuntar que la imagen es de las pocas en las que se ve dando el pecho
al niño Jesús. La llaman Virgen de la Leche.

Ampliar 

Cirios en el interior del santuario de Falgars.

Narcís Serrat

La ermita está situada a 1.288 metros de altitud. Desde el santuario hay unas vistas
espectaculares de la gran serralada formada por el Cadí y el Moixeró; el Montgrony, el Puigmal y
los Rasos de Tubau; los bosques del Catllaràs y el Pedraforca, los Rasos de Peguera y Ensija.

Se supone que la primitiva ermita fue de estilo románico, ya que en la puerta consta la fecha de
1049. La imagen es de estilo gótico esculpida en alabastro. La primitiva desapareció a raíz de
alguna guerra.

En la umbría de Falgars está la cueva restaurada y el lugar donde se encontró la Virgen
primitiva, según la tradición, y que posteriormente fue trasladada al monasterio de la Pobla de
Lillet hasta que se le edificó una capilla en el lugar actual.

https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores/20220607/8321510/especial-virgen-falgars.html
https://www.lavanguardia.com/participacion/20210124/6185893/guia-normas-participacion-comunidad-lectores-vanguardia.html
https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores
https://turismelillet.cat/tour-item/santuario-de-falgars/?lang=es


Ampliar 

Interior del santuario de Falgars.

Narcís Serrat

Lee también

¡Participa!

¿Quieres mostrar tus fotografías?

Los interesados en participar en Las Fotos de los Lectores tan solo deben escribir un email a la
dirección de correo de nuestra sección de Participación (participacion@lavanguardia.es)
adjuntando la fotografía, explicando detalles de cómo y dónde fue tomada y aportando los datos
del autor para la firma de la imagen. Es importante indicar en el asunto del correo: ´Fotos de los
Lectores´.

■ ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN LA COMUNIDAD DE LA VANGUARDIA?

https://www.lavanguardia.com/participacion/20210124/6185893/guia-normas-participacion-comunidad-lectores-vanguardia.html
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l’aula d’extensió Universitària de Tàrrega tanca un nou curs
❘ Tàrrega ❘ L’Aula d’Extensió 
Universitària de Tàrrega va 
tancar ahir el curs 2021-2022 
marcat per la “transició” entre 
la Covid i la normalitat segons 

va destacar el seu president, 
Ramon Ganyet. La 18a edició 
d’aquesta activitat acadèmi-
ca va comptar amb uns 350 
alumnes i l’objectiu de cara al 

proper curs és tornar a superar 
els 400 inscrits. La xarrada de 
clausura va anar a càrrec de la 
periodista local i directora de 
Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.

la diòcesi de Barcelona 
demana avançar cap al 
sacerdoci de les dones

ESGLÉSIA SÍNODE

❘ Barcelona ❘ Els fidels i sacerdots 
de les parròquies de Barcelona 
que han participat en els treballs 
preparatoris per al Sínode dels 
Bisbes convocat pel papa Fran-
cesc per a la tardor del 2023 han 
elaborat una proposta en la qual 
reclamen que les dones puguin 
exercir el sacerdoci, que el celi-
bat sigui opcional o l’accés al 
presbiteri d’homes casats. 

El text, que recull les pro-
postes tant de les parròquies 
com de les congregacions reli-
gioses, moviments i associaci-
ons, demana una Església que 
avanci cap al “reconeixement 
real i efectiu de la igualtat de 
tots els batejats, especialment 
d’elles, superant tota forma de 
discriminació”. 

En aquest sentit, algunes 
aportacions reclamen la possi-

bilitat que les dones “assumei-
xin un paper actiu en la vida 
eclesial i s’avanci en la reflexió 
sobre l’accés al diaconat i, si 
fos possible magisterialment, 
al presbiterat”. 

També s’insta a donar veu a 
les víctima d’abusos en el si de 
l’Església i “pronunciar davant 
d’aquests fets una paraula cre-
ïble que vagi acompanyada de 
gestos clars i evidents”, a banda 
que “s’acompanyi les persones 
en els moments difícils i proble-
màtics”. A l’informe, també es 
demana avançar cap al reco-
neixement d’aquelles persones 
“marginades per la comunitat 
eclesial, la majoria de vegades 
per qüestions morals, especi-
alment per la seua situació fa-
miliar o per la seua orientació 
sexual”.

carregador únic i 
universal des de 
la tardor del 2024

TECNOLOGIES

❘ BrUssel·les ❘ Els negociadors 
del Parlament europeu i dels 
Vint-i-set van assolir ahir un 
acord per imposar el carrega-
dor únic USB-C a partir de la 
tardor del 2024 a una quinze-
na de dispositius electrònics 
portàtils, inclosos telèfons, 
tauletes, càmeres digitals, 
auriculars i consoles. D’altra 
banda, també serà obligatori 
el carregador universal per a 
ordinadors portàtils, si bé en 
aquest cas les institucions eu-
ropees han previst un perío-
de addicional de divuit mesos 
des de l’entrada en vigor de 
la norma.

la calor continua 
intensa, amb          
35 ºc a seròs

METEOROLOGIA

❘ seròs ❘ La calor continua sen-
se donar una treva als llei-
datans. De fet, Seròs es va 
mantenir ahir com la localitat 
més calorosa de Catalunya al 
registrar 35 graus de màxi-
ma. La segona temperatura 
més alta de la jornada va ser 
la que va registrar l’estació 
del Servei Meteorologic de 
Catalunya (Meteocat) a Al-
carràs, amb 34,9 graus. El 
rànquing a Ponent el va com-
pletar Lleida-la Femosa, on 
els termòmetres van arribar 
a registrar a primera hora de 
la tarda 34,3 graus.

El restaurant La Impremta de Lleida preparant ahir un envàs amb menjar sobrant per a un client.

magDalena alTisenT

❘ maDriD ❘ El Consell de Ministres 
va aprovar ahir un projecte de 
llei contra el malbaratament ali-
mentari amb l’objectiu de re-
duir el rebuig a les escombra-
ries d’aliments sense consumir 
en tota la cadena alimentària, 
des de la collita fins a la llar, i 
que contempla multes de fins 
a 500.000 euros. La iniciativa, 
que començarà ara el tràmit 
parlamentari i el ministre es-
pera que entri en vigor l’1 de 
gener del 2023, estipula que 
les empreses de la cadena hau-
ran de comptar amb un pla de 
prevenció per minimitzar les 
pèrdues i destinar els aliments 
a altres usos, amb prioritat per 
al consum humà a través de la 
donació o redistribució d’ali-
ments. Només els comerços amb 
menys de 1.300 metres quadrats 
estaran exclosos de la necessitat 
de disposar d’aquest pla. 

Les entitats d’iniciativa so-
cial que siguin receptores de 
donacions hauran de garantir 
la traçabilitat dels productes 
donats mitjançant un sistema 
de registre d’entrada i sortida 
dels aliments rebuts i entregats. 
Només podran destinar aquests 
productes a la donació, sense 
que en cap cas puguin comer-
cialitzar-los, i hauran de realit-
zar-la sense cap tipus de discri-
minació entre els beneficiaris. 
Les mesures inclouen l’obligació 
de l’hostaleria d’oferir als seus 

multes de fins a 500.000 euros  
per desaprofitar aliments
Una llei obligarà els restauradors a oferir al client les sobres del seu menjar

NORMATIVA ALIMENTACIÓ

clients les sobres del menjar 
sense cost addicional i en en-
vasos reciclables, amb sanció 
de 2.000 €.  

D’altra banda, el projecte de 
llei contempla la transforma-
ció d’aliments no venuts però 
que estiguin en condicions òp-
times en altres com sucs o mel-
melades i els que ja no siguin 
aptes per a consum humà. El 
ministre d’Agricultura, Pes-
ca i Alimentació, Luis Planas, 

assegura que els consumidors 
tindran “dret” a disposar de 
forma gratuïta en les empreses 
hoteleres i de restauració a tras-
lladar al seu domicili les sobres 
que no hagin menjat, sense cap 
cost addicional, excepte en els 
establiments de bufet lliure, i 
per a això, aquests hauran de 
disposar d’envasos aptes per a 
l’ús alimentari, reutilitzables o 
fàcilment reciclables. Una altra 
de les mesures passa perquè els 

establiments comercials dispo-
sin de línies de venda productes 
lletjos o imperfectes; promoure 
el consum de productes de tem-
porada, de proximitat o ecolò-
gics. Quant al règim sanciona-
dor, es considerarà falta greu 
no comptar amb un pla de pre-
venció que estarà sancionat amb 
entre 2.001 i 60.000 €. Les in-
fraccions molt greus podran ser 
sancionades amb entre 60.001 i 
500.000 euros de multa.
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A propósito de las noticias
aparecidas sobre el proceso
sinodal en la archidiócesisde
Barcelona,enquesehandes-
tacado algunos aspectos a

menudo relacionados con la percepción
social que se tienede la Iglesia, habría que
clarificar el sentido del llamamiento del
papaFrancisco dirigido a todos losmiem-
brosdelPueblodeDios.
Toda la Iglesia ha sido convocada enSí-

nodoparaavanzarenun“caminar juntos”
lleno de esperanza para ser una Iglesia si-
nodal, quevive lacomunióny laparticipa-
ción para la misión. La Iglesia universal
empezó este proceso sinodal en octubre
del2021para reflexionarydiscernir sobre
lasinodalidad,guiadosporelEspíritu.
Lasinodalidadesunadimensiónconsti-

tutivade laIglesia, esdecir, fundamentaly
a veces desconocida, pero, sin embargo,
practicadapormuchossinserconscientes.
EnBarcelona, la fasediocesanadelSínodo
culminóel29demayoconlapresentación
de un documento de síntesis que recopila
las casi trescientas aportaciones hechas
pormásde7.000personasdistribuidasen
diferentes grupos sinodales: arciprestaz-
gos, parroquias, movimientos, asociacio-
nes, congregaciones religiosas, escuelas,
entidadesyorganismosdiocesanos.
Porlotanto,setrataúnicamentedeunas

propuestas, nunca votadas ni aprobadas.
No estamos ante una nota doctrinal, sino
undocumentogeneradoportodoslosbau-
tizados, miembros de la Iglesia que pere-
grinaaBarcelonayquehanqueridoparti-
cipar y dar su opinión. Caminar juntos es
positivoporquenoshacecrecercomoper-
sonasymiembrosdelaIglesia:sermásmi-
sioneros, saber escuchar y acoger al que
piensa diferente, saber dejar atrás prejui-
cios, dejar espacio a esperanzas, desarro-
llarnuevosenfoques,serinclusivos,apren-
diendo losunosde losotros.Esuncamino
quenecesitadiálogoyconsenso.Porque la
invitacióndelPapaeraencontrarseyescu-
charse,notomardecisiones.
¿Cómo llevar a la práctica una Iglesia

que es en esencia Pueblo de Dios? ¿Cómo
afrontar las diferentes visiones y los con-
flictoscotidianossincaerenelautoritaris-
mo y el clericalismo, sabiendo hallar el
consenso? El Papa dice que no se trata de
un Parlamento donde se vota, sino de una
familiadondesellegaaunconsenso.
Lasdificultadesseafrontancondiálogo,

escuchamutua, intercambiodeopiniones,
participación y respeto. Tenemos que ser
unaIglesiadecomunidadescristianasmás
atentasalmundoactualdon-
de todos los bautizados nos
hacemos presentes en la so-
ciedad,encada lugaryento-
das sus dimensiones: econó-
mica,social,política,cívica...
Dentro de la comunidad

eclesial nos duelen los pro-
pios defectos. Hay que estar
atentos a aquellos que son
excluidos y rechazados, o que así se sien-
ten, tantoen la sociedadcomoen lacomu-
nidad eclesial, valorando el trabajo social
que realizamos en muchas entidades de
nuestrascomunidadesparroquiales.
Enlafasediocesanadelprocesosinodal,

entre otros aspectos, ha aparecido el cla-
morporlafaltadeigualdadentrehombrey
mujer en la Iglesia, que sepercibe clerical.
Muchos jóvenesyadultos sepercibencon
unaciertadistanciarespectodelpulsodio-

cesanodenuestraIglesia,ysurgeconinsis-
tencia lapregunta:“¿Cómollegarydarpo-
sibilidadesafindequeseoigasuvoz?”.He-
mos de reforzar el diálogo con las otras
confesionescristianasyconotrastradicio-
nes religiosas. Tenemos un reto apasio-
nanteporevangelizar.EnelcaminodelSí-
nodo2021-2023,ahoraseacabalaprimera
fasediocesana.Niestadiócesis,nininguna
otra, han presentado todavía al Papa nin-
guna propuesta particular. Precisamente

esahoraquehabráquehacer
una gran síntesis enEspaña,
enEuropayelmundoconel
fin de recoger las diversas
aportaciones, fruto de la
consulta sinodal. La aporta-
ción de nuestra diócesis se
unirá al gran río de las que
llegarán de todas y cada una
delasIglesiaslocalesdetodo

elmundo.Confiamosenqueeste“caminar
juntos”nospermitalaescuchadelEspíritu
atravésdelavozdetodoslosmiembrosde
laIglesia.
Como pastor de esta archidiócesis, la

amo por su fidelidad al mensaje de Jesu-
cristo, en la tradición viva de la Iglesia, al
sucesordePedro,elpapaFrancisco,yato-
da lacomunidadqueavanza“entreconso-
lacionesypersecuciones”(cf.sanAgustín),
irradiandolaalegríadelEvangelio.

Proceso sinodal
en la Iglesia de
Barcelona Caminar juntos

es positivo
porquenos
hace crecer

Juan José Omella
Cardenal arzobispo de Barcelona

TRIBUNA

‘Nit Solidària’ de la
AsociaciónContra
el Cáncer
SOLIDARIDAD LaAsociación
ContraelCáncerenBarcelo-
nacelebraráeste jueves laNit
Solidària, enFiradeBarcelo-
na.Se tratadeunagalapara
recaudar fondospara la inves-
tigaciónyparaseguirmejo-
rando lavidade laspersonas
concáncerysus familiares.La
veladaseráconducidapor la
periodistaLaiaFerreryEr-
nestCodina,presentadordel
programaMatina,Codinade
RAC105.Tambiénsecontará
con lapresenciadediferentes
celebritiescomoJuanAvella-
neda,AdaParellada,Ares
TeixidóoBrunaBravo, entre
otros.Habráactuaciones
musicalescomoladeLoveof
Lesbian.Lacenacontarácon
laparticipacióndelpastelero
OriolBalaguer./Redacción

La Fundación
BBVA financia a
204 investigadores

De izquierda a derecha:MaríaHervás, Eleonora Viezzer, Elisenda Bou-Balust y Claudia Tecglen
PEREDURAN /NORDMEDIA

Normalizar a las científicas dehoy
ra del premio social. Oportuni-
dad como la que ella logró y que
ahorabuscaparatodas lasperso-
nas que sufren espasticidad, co-
mo ella, un trastorno motor que
dificulta total o parcialmente el
movimiento de lo s músculos
afectados, gracias a la fundación
quepreside.
La defensora vietnamita del

medio ambiente Tang Nguyen,
que intervinoayerporvideocon-
ferencia, distinguida por su tra-
bajoenprode lanaturalezadesu
paísysu luchacontraecomercio
ilegal de especies amenazadas
(Premio Internacional) y la ac-
triz, dramaturga y productora
María Hervás (Premio Artes y
Letras) completan la foto de fa-
milia de unos premios que por
primeravezensuhistoriahablan
en femenino.c

Desmitificar y normalizar el pa-
pel de la mujer científica es una
de las recetas que puede contri-
buir a incrementar las vocacio-
nes STEM, el acrónimo inglés
utilizado para designar las dis-
ciplinas de ciencia, tecnología,
ingeniería ymatemáticas. Y des-
mitificar no es otra cosa que
“mostrar a los jóvenes que las
científicas somos gente normal
aunquetrabajemosenunlabora-
torio; que nos gusta ir a la playa,
al teatroyverpelículas”.
Quien lo dice es la física Eleo-

nora Viezzer, premio Fundació
Princesa de Girona (FPdGi) a la
investigación científica por su
contribución a la problemática
energética mundial mediante la
fusiónnuclear.Lamismaquemi-
nutosantes,enunexcelenteejer-
cicio de pedagogía, ha deslum-
brado a un auditorio nomuy du-
choenlamateriaconvocablosde
otra galaxia: hablaba de “fusión
nuclear” como “el santo grial de
lasnuevasenergías”, “de imitaro
crearunsol en la tierramediante
la fusióndedosátomosdehidró-
geno”, “del plasma, un gas ioni-
zado, comoel cuartoestadode la
materia” y de la posibilidad de
que, en un futuro, con la fusión
nuclear se puede producir la
energía necesaria parauna fami-
lia de cuatro personas durante
ochenta años en el tamaño que
ocupa un vaso de agua. Y todo
eso, si la financiación acompaña,
enel escenariodel2040.
Dicen los expertos que endiez

años el 80%de los trabajos serán
STEM y lógicamente no podrán
cubrirse solo con hombres. Pero
ahí van algunos avisos de que no
se va por el buen camino. “La

SÍLVIA OLLER

EL MIRADOR

Girona

proporción de mujeres que en-
tran en las diciplinas STEM es
muy bajo; estamos estancados y
en algunas carreras vamos hacia
atrás”, constata Elisenda Bou-

Balust, ingeniera de telecomuni-
caciones,colaboradoradelaNA-
SA, el MIT y Google y ganadora
del premio Empresa FPdGi. Co-
fundadora de una startup de re-
conocimientovisualbasadaen la
inteligencia artificial, vendida a

Apple en el 2020, Bou-Balust
también aboga por “normalizar
el papel de la mujer científica,
mostrar que llevamos una vida
normal” paramejorar la presen-
cia femenina en el campo de la
ciencia y la tecnología. Y ambas
científicas hacen una petición a
los centros educativos para que
enseñen a sus pupilos no solo a
referentes comoMarie Curie si-
no a otras de carne hueso, “que
puedan tocar” y con quienes se
puedan identificar.
Otro referente en este caso del

camposocialesClaudiaTecglen,
psicóloga y emprendedora so-
cial, que nació prematura a los
cincomesesymedioyconparáli-
sis cerebral. “Se puede convivir
condiscapacidadsieresfeliz,pe-
ro todoempiezaconunaoportu-
nidad”,explicaTecglen,ganado-

“Estamos enun
laboratorio pero nos
gusta ir a la playa, al

teatro o ver cine”, dice
la físicaE.Viezzer

I+D+I La Fundación BBVA
financiará 35 proyectos
innovadores”, que suponen
el apoyo directo a un total de
204 investigadores de toda
España. Entre las iniciativas
seleccionadas destacan las
que abordan la éticamedio-
ambiental, bioética como la
eutanasia o el control de los
límites hasta los que se pue-
den llevar las investigacio-
nes vinculadas con la vida o
el entorno. La fundación
asigna entre 125.000 y
150.000 euros a proyectos
en ámbitos de lasmatemáti-
cas, las ciencias del medio
ambiente o la biomedicina.
Hay otras ayudas de entre
50.000 a 100.000 euros para
epidemiología y Ciencias
Sociales. / Redacción
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OPINIÓN

D
urante una cena en la
recién celebrada Feria
de Jerez, una pareja
cuenta la historia del

dueño de una venta cercana con
fama de espabilado que, en cuan-
to intuye que el cliente de oca-
sión dispone de posibles, intenta
mejorar de una tacada su cuenta
de resultados. En el caso de que
la víctima, al recibir la factura,
se queje al camarero, el dueño lo
atiende personalmente y, senta-
do a su lado como si fueran vie-
jos amigos, le refiere una anécdo-
ta en forma de parábola: “Mire,
un día vino por aquí un
obispo y pidió unos hue-
vos fritos con patatas. A
la hora de pagar, se quejó
del precio elevado y me
dijo con esa voz meliflua
que gastan los del ramo:

—Disculpe, ¿es que es-
casean los huevos por
aquí?

Y yo le respondí: ‘No, monse-
ñor, lo que escasean por aquí
son los obispos”.

No se descarta que el obispo
en cuestión fuera el de Huelva y,
aprendida la mundana lección
en carne propia, se plantara el
otro día en el Rocío dispuesto a
ser él quien diera la estocada. La
ocasión nunca la habían pintado
tan calva. En una época de igle-
sias con eco ymonjas de importa-
ción,monseñor Gómez Sierra ob-
servó la explanada de la ermita a
rebosar de fieles, multiplicados
además por la señal de Canal
Sur en directo, y se vino arriba.

La que se armó. El obispo advir-
tió en su sermón de que los vo-
tantes cristianos deben de ate-
nerse a los principiosmorales de
la Iglesia, y aún colea la polémi-
ca en Twitter, donde —qué nove-
dad tan española— se formaron
enseguida dos bandos. A la iz-
quierda, los que consideran una
barbaridad que el obispo aprove-
chara el gentío, la campaña elec-
toral y la tele pública para arre-
meter contra el aborto, el matri-
monio homosexual y la eutana-
sia. A la derecha, los que defien-
den que un obispo puede decir

desde el púlpito lo que le parez-
ca conveniente, ya sea campaña
electoral o Pascua de Resurrec-
ción.

Y ahí siguen, a golpe de tuit,
enterrados hasta las rodillas. “Es
un mitin por el PP y Vox”, reza,
por ejemplo, un tuit de Cristia-
nos Socialistas.

El mes que viene se cumpli-
rán nueve años del primer viaje
internacional del papa Francis-
co. JorgeMario Bergoglio partici-
pó en Río de Janeiro en la Jorna-
daMundial de la Juventud. En el
vuelo de regreso a Roma, y en el
transcurso de la primera rueda
de prensa de un pontífice sin lí-

mite de preguntas ni censura
previa, una periodista brasileña
protagonizó con el Papa un inte-
resante diálogo:

—En Brasil han aprobado una
ley que amplía el derecho al abor-
to y permite el matrimonio entre
personas del mismo sexo. ¿Por
qué no ha hablado sobre esto?

—La Iglesia se ha expresado
ya perfectamente sobre eso. No
era necesario volver, como tam-
poco hablé sobre la estafa o la
mentira, u otras cosas, en las cua-
les la Iglesia tiene una doctrina
clara.

—Pero es un asunto
que interesa a los
jóvenes…

—Sí, pero no era nece-
sario hablar de eso, sino
de las cosas positivas que
abren camino a los chi-
cos, ¿no es cierto? Ade-
más, los jóvenes saben

perfectamente cuál es la postura
de la Iglesia.

—¿Cuál es la postura de Su
Santidad? ¿Puede hablarnos?

—La de la Iglesia. Soy hijo de
la Iglesia.

O lo que es lo mismo, Bergo-
glio y el obispo de Huelva se ri-
gen por los mismos principios,
pero tienen un concepto distinto
del don de la oportunidad. Delan-
te de una multitud, con la televi-
sión en directo y en plena campa-
ña,monseñor pudo abrir los bra-
zos, pero prefirió empuñar la es-
pada. Como diría el ventero de
Cádiz, no escasean los huevos,
sino los obispos.

T
engo bastante buena memoria para las chorradas.
¿Por qué diablos conservo ese diálogo de la película
Un lugar en la cumbre, de Jack Clayton, o el dato de
que la CIA de los romulanos de Star Trek se llama

Tal Shiar? También sé que la actriz Helene Weigel cocinaba
un gulasch estupendo tras la última función del Berliner
Ensemble, y que el perímetro de Melilla lo marcó una bala de
cañón. Mi memoria, más que un archivo, es un almacén de
chatarra.

Tal vez por eso tengo cierta fama de observador fino. Cazo
al vuelo los gestos y suelo calar a la gente al primer vistazo,
pero —oh, paradoja— soy olvidadizo y patán para lo impor-
tante. No recuerdo por qué discutí con aquella novia ni en
qué año salí con ella, ni qué trastada me hizo aquel amigo
cuyo apellido ahora no me viene, pero empezaba por M o por
P. Me acuerdo de los libros que he leído, pero no de los que
presté y no me devolvieron. No retengo cumpleaños ni fe-
chas emotivas, y tampoco nombres ni caras. Cuando alguien
me para por la calle y me pregunta si recuerdo quién es,
respondo que sí por no herirle, y acabo hiriéndole más por
mentiroso.

He sufrido mucho por mis despistes y he intentado corre-
girme, pero ahora sé que, si aplicase a los sentimientos el
detallismo que derrocho con los datos de morralla, la vida
sería insoportable. No me cabrían tantas penas, venganzas y
culpas. A las sociedades les pasa lo mismo.

La memoria tiene un prestigio inmerecido. Hoy, el recuer-
do se expresa como imperativo categórico y nada disfrutan
más los clérigos de la virtud que reprochar al prójimo sus
olvidos. No acordarse de ETA o del franquismo son delitos de
lesa ciudadanía. Últimamente, no acordarse del coronavirus
también lo es. Se lamentan los moralistas del ansia con que
nos apelotonamos en un concierto y de la alegría con la que
tiramos las mascarillas a la basura. Yo ya me he olvidado de
la pandemia y no me siento culpable. Para ellos, en cambio,
la amnesia es un síntoma de decadencia frívola, pero yo
coincido aquí con David Rieff, que escribió Contra la memo-
ria: no se puede convivir escupiéndose el pasado. En el cuen-
to de Borges, Ireneo Funes murió de tanto recordarlo todo.
Quienmilita en el recuerdo quiere vivir en un funeral eterno,
sin llegar nunca al momento en que los deudos, hartos de
llorar, se ponen a contar chistes. Perseverar en el luto no le
hace más digno, tan solo grosero.

ANATOMÍA DE TWITTER / PABLO ORDAZ

El obispo y el don de la oportunidad

SERGIO DEL MOLINO

Viva la amnesia

Colea la polémica por el sermón
del prelado onubense pidiendo a
los votantes cristianos atención
a los principios de la Iglesia

La señora de las verduras y los choritos ahumados.

EXPOSICIÓN / FRANCISCO UBILLA / ‘CHILOÉ, COLORES AUSTRALES’ (3/6)
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Més restes arqueològiques a l'església de
Linyola
Nous treballs arqueològics a l’església de Santa Maria de Linyola han destapat més restes
humanes sota una làpida. L’equip de professionals, sota la coordinació d’Andreu Moya, són els
encarregats de catalogar les esmentades troballes, que podrien procedir de diferents èpoques,
entre els segles XVII i XIX. La tasca també permetrà conèixer l’estat de la capa freàtica, tasca
que facilitarà els treballs per eliminar les humitats que pateixen les mateixes parets del temple.

La pròxima actuació serà millorar l’enllosat de la zona ubicada sota el cor de l’església, un
primer pas en la millora de tot el terra d’aquest edifici.

https://www.segre.com/noticies/comarques/2022/06/08/mes_restes_arqueologiques_l_esglesia_linyola_173790_1091.html
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L'església de Sant Julià de Montseny acull
una mostra de 74 varietats de roses |
NacióBaixMontseny
Una Mostra de roses de jardí i diverses decoracions florals amb roses van ambientar l'església
de Sant Julià del poble de Montseny del 3 al 5 de juny. L'última exposició que es va fer en
aquest municipi va ser l’any 2019, després els pràcticament dos anys de pandèmia no han
permès la seva celebració

En aquest espai emblemàtic del poble de Montseny s'hi van exposar 74 varietats de roses
procedents del roserar del parc de Torreblanca, concretament dels conreus dels socis i sòcies
de l'entitat. D'aquestes 74 varietats n'hi havia 46 híbrids de te, 18 floribundes i 10 roses
miniatura.

En els muntatges florals i les diverses decoracions es van utilitzar 500 tiges de roses
d'hivernacle de 8 varietats diferents: 5 varietats d'híbrids de te i 3 varietats de roses ramificades o
floribundes. A tot l'espai de l'exposició es van utilitzar 9 tipus de verds diferents per acompanyar
els centres florals.

Per al muntatge de la Mostra es va desplaçar a Montseny un equip de nou persones. Prèviament
dotze persones havien collit les roses de jardí als conreus de rosers dels socis i sòcies de
l'entitat al Parc de Torreblanca.

La Mostra de roses ha estat organitzada pels Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat
amb la col·laboració de la parròquia de Sant Julià de Montseny.

 

https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/17754/esglesia-sant-julia-montseny-acull-mostra-74-varietats-roses
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