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Un camí circular connectarà Sant 
Llorenç amb la Llosa del Cavall

n L’Ajuntament de Sant Llorenç 
de Morunys ha tret a concurs dos 
projectes per millorar la connexió 
entre el poble i el pantà de la Llo-
sa del Cavall així com per apropar 
el turisme a l’embassament. Es 
crearà un camí circular amb el 
que es podrà anar a peu fins al 
pantà sense passar per la carrete-
ra i també en l’adequació d’una 
zona d’aparcament i de pícnic a la 
vora de l’embassament. 

Actualment el camí del poble a 
la Llosa del Cavall no té una con-
tinuïtat definida ja que hi ha trams 
que no són practicables. Això 
comporta que les persones que 
volen fer la ruta a peu o en bicicle-
ta, en el seu primer tram, només 
ho poden fer per la mateixa carre-
tera, amb el perill que això com-
porta. Així mateix, pel que fa al se-
gon tram interior, el traçat queda 
interromput en diversos punts, 
pel que es fa impossible realitzar 
una ruta circular completa.  

En aquest sentit, s’habilitarà 

un camí  des de l’oficina de turis-
me de Sant Llorenç fins al pantà, 
que serà paral·lel a la carretera C-
462. El segon tram seguirà l’antic 
Camí Ral del municipi.  

Per altra banda, el segon pro-
jecte també té l’objectiu de dina-
mitzar el turisme a l’embassa-
ment de la Vall de Lord. En con-
cret, es preveu fer un aparcament 

a la zona propera a la vora del pan-
tà, on hi ha la zona de bany i l’em-
presa local de lloguer de caiacs. El 
projecte també contempla fer una 
millora del seu espai natural, in-
cloent una millora de l’accessibi-
litat per a persones  amb  discapa-
citat,  la instal∙lació  d’un  punt  
d’informació,  la creació  d’una  
zona  de  pícnic,  la  instal∙lació 
d’un punt de recàrrega de vehi-
cles elèctrics, l’arranjament d’un 
tram per a ruta BTT a Sant Serni 
del Grau i la senyalització del con-
junt del projecte.  

El projecte de la creació de la 
via verda circular té un cost pre-
vist de gairebé 94.500 euros men-
tre que el de l’adequació de l’àrea 
de l’espai natural del pantà també 
supera els 92.000 euros. Les actu-
acions, ara en procés d’adjudica-
ció, estan finançades en un 50% 
pels plans de foment territorial 
del turisme de Catalunya. La res-
ta de l’import del cost dels dos 
contractes es cobrirà a través de 
fons propis de l’Ajuntament piteu.

u L’Ajuntament ha posat a concurs un altre projecte per fer un aparcament i un pícnic a la vora del pantà
ARNAU VALVERDE. SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Un caiac a la Llosa del Cavall amb Sant Llorenç de fons ARXIU/A.V.

Actualment per arribar 
a peu o amb bicicleta 
fins al pantà s’havia de 
fer un tram per la 
carretera C-462

Solsona vol 
fomentar la 
lectura entre els 
joves amb un 
nou Bibliotrivial

REDACCIÓ. SOLSONA

n La lectura és una de les activitats 
més recomanades per vacances. Per 
fomentar-ne l’hàbit i propiciar la 
descoberta de gèneres entre l’alum-
nat de primària, la Biblioteca Carles 
Morató de Solsona ha posat en mar-
xa la quarta edició del «Bibliotrivial». 
El concurs ha començat aquest mes 
i s’allargarà fins al 24 de setembre 
amb el mateix funcionament de les 
edicions anteriors. Es repta els parti-
cipants a llegir set tipus diferents de 
llibres i una revista i respondre una 
sèrie de preguntes per obtenir tots els 
formatgets. 

Com sempre, l’alumnat de pri-
mer a tercer de primària pot concur-
sar en la categoria «mini». En qual-
sevol cas, tots han d’escollir els títols 
entre una selecció prèvia de cadas-
cuna de les tipologies d’obres. L’ob-
jectiu és diversificar la lectura i fer 
que els lectors coneguin nous gène-
res. 

Aquells que completin la prova i 
responguin tots els reptes del llibret 
que se’ls lliura a la biblioteca entra-
ran al sorteig d’una subscripció d’un 
any a una revista catalana, un joc i lli-
bres per a cada categoria. La festa de 
cloenda, amb un espectacle familiar 
i el sorteig de premis, se celebrarà el 
30 de setembre. 

L’any passat van concursar al «Bi-
bliotrivial» 102 infants, dels quals 60 
van completar la prova. Aquests dies, 
després que la biblioteca hagi expli-
cat la iniciativa a les escoles solsoni-
nes, ja s’hi han inscrit prop d’una sei-
xantena de nens i nenes, una xifra 
que s’engruixirà els propers dies, es-
pecialment quan l’alumnat s’acomi-
adi de les aules fins al setembre. Qui 
hi estigui interessat ha d’adreçar-se a 
l’equipament.

u Els concursants han de 
llegir set tipus diferents de 
llibres i una revista des d’ara 
fins al 24 de setembre

n Amb motiu dels incendis decla-
rats al Solsonès aquest dimecres, 
sobretot el de Castellar de la Ribe-
ra, Solsona va decidir suspendre la 
tronada d’ahir de Corpus, que esta-
va programada per a la una del mig-

dia i que representava l’inici de la 
festa a la ciutat. Va ser una decisió 
consensuada per l’Ajuntament, la 
Confraria de la Mare de Déu del 
Claustre i l’Agrupació de Geganters 
de Solsona, les tres entitats organit-
zadores de la festa. 

En un comunicat conjunt van 
assegurar que van prendre la deci-
sió «per solidaritat i respecte a la po-
blació afectada i als veïns, bombers 
i voluntaris que treballen incansa-
blement des de fa hores en l’extin-
ció del foc». A més, van afegir que 

«en episodis excepcionals com 
aquest considerem justificat 
anul·lar una expressió festiva com 
la tronada d’avui». 

Malgrat la suspensió de la trona-
da, els organitzadors van afirmar 
que es mantindran els actes centrals 
del Corpus aquest cap de setmana.

Solsona suspèn la tronada 
d’inici del Corpus pels 
incendis de la comarca

REDACCIÓ. SOLSONA

u L’organització de la festa 
assegura que es mantindran 
els actes centrals de la festa 
aquest cap de setmana

Imatge d’arxiu de la tronada del Corpus de l’any passat ARXIU/AJ.SOLSONA

n La població solsonina d’entre 6 
i 14 anys aficionada al patinet, al 
monopatí o als patins pot inscriu-
re’s ja a una nova edició de l’acti-
vitat «Enrampa’t», que es progra-
ma a l’skatepark de Solsona du-
rant el juliol. És una proposta gra-
tuïta per als dilluns, dimecres i di-
vendres de sis de la tarda a vuit del 

vespre.  
Tècnics de Gesport dinamitza-

ran la pista de patinatge munici-
pal amb una activitat de lleure co-
operatiu i saludable organitzada 
per la regidoria d’Afers Socials i els 
Serveis Socials del Consell Co-
marcal. Amb el suport del Pla 
Educatiu d’Entorn, és una inicia-
tiva del projecte «A camp obert» 

per fer de l’espai públic un àmbit 
de convivència comunitària i de 
cohesió social.  

L’estiu passat, una desena d’in-
fants i joves van participar diària-
ment en l’«Enrampa’t». Per això 
l’activitat s’ha anat repetint a la 
tardor, la primavera i el proper ju-
liol. Les inscripcions es poden fer 
per setmanes.

REDACCIÓ. SOLSONA

Obren les inscripcions per participar 
en les activitats dirigides a l’skatepark

Edifici  de  planta  i sis vivendes,
amb projecte i llicència. 540 m2

OCASIÓ per constructors i per inversionistes

al centre de Súria
A PUNT per construir-hi

SOLAR

T. 617 32 88 39
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El 30% dels catalans, 
en exclusió social per 

la inflació i la crisi

51% dels ingressos a l’habitatge i 
els subministraments i que aques-
ta proporció s’enfila fins al 66% 
entre les famílies més pobres. No-
més en factures de subministra-
ments, l’entitat va sufragar més de 
120.000 euros, un 24% més que 
l’any anterior entre l’augment de 
peticions d’ajuda i la inflació. 

Més famílies amb fills “al límit” 
“Ens arriben persones més deterio-
rades, més vulnerables i en situaci-
ons més límit”, va assenyalar Feu, 
que va recordar que la taxa d’exclu-
sió social a Espanya se situa al 
23,4%, mentre que a Barcelona 
s’enfila fins al 29,1% i a l’àrea metro-
politana ja supera el 32%, amb més 
de 885.000 persones en exclusió so-
cial. N’hi ha 300.000 més que el 
2018. Moltes d’aquestes persones, a 
més –pràcticament la meitat 
(43%)–, arriben a aquestes situaci-
ons límit amb fills a càrrec. 

Davant d’aquesta realitat, el di-
rector de Càritas Barcelona, Salva-
dor Busquets, va reclamar una apos-
ta clara dels governs per augmentar 
el parc públic de lloguer social, re-
duir les llistes d’espera de les tau-
les d’emergència –se situen en uns 
10 mesos– i garantir el dret als sub-
ministraments. També més políti-
ques actives d’ocupació eficients, 
que s’actualitzin els mínims de la 
renda garantida de ciutadania (con-

gelats des de fa anys) i es millori la 
compatibilitat amb altres ajudes. 
Finalment, va reclamar que l’empa-
dronament sigui un dret a tot arreu 
i que la banca no posi traves a les fa-
mílies vulnerables per obrir comp-
tes corrents. 

En aquesta mateixa línia d’exi-
gències, el cardenal Joan Josep 
Omella, que va tancar la presenta-
ció, va assegurar que cal un gran 

Una persona 
buscant 
ferralla en un 
contenidor de 
l’Eixample de 
Barcelona. 
PAU DE LA CALLE

pacte de país contra la pobresa. 
“Governar no és fàcil i hem de te-
nir certa misericòrdia amb ells, 
però també els hem de demanar 
que compleixin. De vegades fan 
promeses que no arriben i això ho 
hem de destacar”, va dir el carde-
nal, que va concloure: “Diuen que 
ajudaran, però mentrestant Càri-
tas és aquí, i nosaltres no tenim la 
banca al costat”.e

Càritas alerta que va haver d’augmentar les 
ajudes econòmiques un 22% l’any passat

POBRESA

Fa mesos que les entitats avisen i re-
peteixen la frase com un mantra: 
“Estem vivint un xoc social sense 
precedents i un augment clar de la 
desigualtat”. Ahir Càritas va alertar 
que la crisi social derivada de la pan-
dèmia, l’alta inflació i els preus de 
l’habitatge estan portant un nom-
bre cada vegada més alt de famílies 
a la precarietat i ja hi ha pràctica-
ment un 30% dels catalans que vi-
uen en exclusió social. L’entitat ha 
atès 12.560 famílies durant el 2021 
a l’àrea de Barcelona. En total, més 
de 27.500 persones, segons reflec-
teix la memòria anual de l’entitat, 
presentada ahir a Barcelona. 

Lluny de millorar, la situació 
aquest 2022 continua descontro-
lada. Només durant els primers 
cinc mesos de l’any, la mitjana 
d’ajudes per a l’habitatge per cada 
llar atesa ha augmentat un 14% 
respecte a les xifres de l’any pas-
sat. El 2021 les ajudes econòmi-
ques per part de l’entitat ja havi-
en augmentat un 22%. “Hem des-
tinat gairebé 860.000 euros a pa-
gar habitacions de relloguer”, va 
explicar Míriam Feu, responsable 
d’anàlisi social i incidència de l’en-
titat, que ha recordat que les famí-
lies amb recursos ja destinen un 

BARCELONA
NATÀLIA VILA

Una nit sense sostre
nó també tanta informació com fos 
possible de les persones que passen 
la nit al ras. Aquesta informació, ex-
pliquen des d’Arrels, “és or” per a 
l’equip de carrer que fa el segui-
ment personalitzat i per a una orga-
nització que vol detectar l’evolució 
d’un col·lectiu estigmatitzat. 

La consigna era sortir de matina-
da, sobretot als barris del centre, per 
donar temps a la ciutat per calmar-
se i, amb això, a les persones sense 
llar per instal·lar-se al portal, banc o 
parc escollit. L’exèrcit de compta-
dors, equipats amb consells, papers 
i eines digitals, van endinsar-se en 
la intempèrie xafogosa i pudent de 
la capital catalana i no van trigar a 
trobar-hi desenes i desenes de per-
sones a qui els falta el sostre i tota 
la resta de la casa, perquè per pavi-
ments i parets tenen l’engrut de les 
voreres i la brutícia de les persianes 
grafitejades. Amb delicadesa els van 
demanar permís per fer-los unes 
preguntes i, en cas d’obtenir-lo, van 
seure una llarga estona amb ells per 

Un voluntari 
d’Arrels durant 
el recompte de 
dimecres a la 
nit. PAU DE LA CALLE

claredat els efectes de la covid, i 
efectivament ahir es va registrar el 
cas d’un home a qui la pandèmia ha 
consolidat en la situació de carrer: 
després de patir pneumònia, un dia, 
mentre es dirigia cap al centre on li 
permetien dutxar-se, va notar que 
les cames no el portaven a l’altre ex-
trem del pas de vianants. Ictus, tor-
nada a l’hospital i, al sortir-ne, una 
lleugera afectació a la parla que avui 
li suposa una discriminació afegida 
per part de qui podria donar-li feina 
o llogar-li una habitació. 

Els Nitbusos, amb la seva soro-
llada antiga, interrompien per uns 
moments els qüestionaris llargs i 
detallats amb què persones de vi-
des normals indagaven els antece-
dents i la situació actual dels en-
questats. “Manuel, parla-li bé”, li 
deia un sensesostre a un altre, 
company de portal, quan li sentia 
una resposta agra. Es tractava de 
cuidar, entre tots i almenys per una 
nit, els ponts d’una comunicació 
preciosa i estranya.e

Dormir al carrer no ad-
met gaires poètiques, ni 
tan sols la de tenir per 
sostre el firmament, in-
visible rere la contami-

nació lumínica de la ciutat. Dormir 
al carrer admet millor l’enfoca-
ment metòdic i perseverant de qui 
intenta posar fi al fenomen del sen-
sellarisme. La matinada passada, 
Arrels va treure al carrer un exèrcit 
d’uns 600 voluntaris per fer el re-
compte anual de persones que dor-
men cada nit al ras a Barcelona, que 
s’estima que són un miler llarg. En 
grups de dos o de tres, aquests vo-
luntaris van fer a peu una bona qui-
lometrada, seguint i resseguint els 
carrers que se’ls havien adjudicat 
per recollir no només el nombre si-

descobrir històries vitals escruixi-
dores en què es donen totes les vari-
acions i els itineraris que conduei-
xen a la pèrdua de les xarxes de se-
guretat, de la família, dels amics, de 
les relacions humanes. Els volunta-
ris han entrevistat 350 persones en 
una nit. És el primer recompte amb 
què s’espera poder percebre amb 

Crònica

BARCELONA
TONI GÜELL
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L'arquebisbe de Tarragona sobre els
abusos sexuals a menors: "Hem d'actuar
amb sentit de justícia i misericòrdia"
ACN Tarragona - L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha hagut d'afrontar tres casos
d'abusos sexuals a menors d'ençà que va ser ordenat el 8 de juny de 2019. Després de tres
anys al capdavant de la diòcesi diu que han actuat amb la màxima transparència i claredat i
remarca que han portat els casos a fiscalia i obert processos canònics. "Hem d'actuar amb el
màxim sentit de justícia i misericòrdia", sosté Planellas. En el cas del canonge arxiver de la
catedral de Tarragona i director de l'arxiu històric, Manuel Fuentes, recorda que el van
suspendre durant quinze anys de les seves responsabilitats pastorals per uns fets que havien
prescrit. A banda, el bisbat assegura que no té cap problema ni disputa legal per la propietat
dels 404 béns immatriculats.

En una entrevista a l'ACN, l'arquebisbe Planellas explica que han intentat "acarar amb la
màxima contundència" els casos de presumptes abusos sexuals a menors quan han estat
coneixedors dels fets. Demana ser "equilibrats" i no fer de jutge quan la justícia ja ha tancat les
causes. El mossèn d'Arbeca, Josep Maria Font, va ser absolt canònicament per falta de proves
mentre que la causa contra el capellà de Constantí, Francesc Xavier Morell, es va arxivar per la
via judicial. Ambdós van ser destituïts en fer-se públic, el febrer del 2019, que havien estat
investigats pel Vaticà per presumptes abusos infantils, en uns fets que es remunten al 2015 i
2016.

Sense especificar de quin cas es tracta, Planellas explica que la mare d'una presumpta víctima
d'abusos se li va acostar a la sortida d'una parròquia per agrair-li tota la feina feta per esclarir els
fets. "Això sol em reconforta perquè he actuat fent el que creia que s'havia de fer. Hem d'ajudar a
guarir ferides tant a les presumptes víctimes o víctimes i a les seves famílies, així com als
mossens que s'han trobat amb aquests casos", assenyala. De fet, es pregunta quina ha de ser la
"rehabilitació" d'aquests capellans, perquè argumenta, també són persones. "He parlat amb les
possibles víctimes i m'ho he pres molt seriosament, el tall entre misericòrdia i justícia és molt fi",
insisteix.

Pel que fa als dos casos d'abusos sexuals comesos pel canonge arxiver de la catedral de
Tarragona i director de l'arxiu històric arxidiocesà, Planellas, d'acord amb la Santa Seu, va
imposar a Manuel Fuentes diverses penes per evitar "la impunitat", després de la prescripció
civil dels fets ocorreguts fa tres dècades. En concret, li van prohibir l'exercici públic del ministeri
presbiteral i de la docència eclesiàstica durant un any i li va imposar la prohibició durant quinze
anys d'exercir cap responsabilitat pastoral en una parròquia, així com no tenir veu i vot com a
canonge en el Capítol de la Catedral.

"A partir del setembre pot fer de mossèn, però sense responsabilitats directes, no n'hem parlat
directament amb ell del lloc ni del que es farà, s'intentarà que presti algun ajut com a mossèn",
indica l'arquebisbe. Arran d'aquests casos, la institució eclesiàstica va crear l'Oficina de
Prevenció i Protecció d'Abusos de l'Arquebisbat, una comissió formada per una treballadora
social, una psicòloga, un canonista i un advocat que a través d'un telèfon - que funciona les 24
hores- i d'un correu electrònic s'atén a possibles víctimes. Segons Planellas, el darrer cas atès

https://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20220616/8343562/l-arquebisbe-tarragona-sobre-els-abusos-sexuals-menors-hem-d-actuar-amb-sentit-justicia-i-misericordia.html


per l'organisme va ser el del canonge arxiver.

404 béns immatriculats, sense disputes

L'arquebisbe confirma que l'arxidiòcesi té 404 béns immatriculats i assegura que cap persona o
entitat ha reclamat cap propietat a diferència d'altres diòcesis. "A Tarragona tenim zero conflictes
amb les immatriculacions", remarca Planellas. "Si hi ha pogut haver en altres indrets alguna
disputa, per això hi ha la justícia, no? En el cas de Tarragona això no ha tingut lloc", reitera. En
paral·lel, lamenta que hi haguessin 37 errors en la llista del govern espanyol sobre béns
immatriculats, els quals, indica, ja estan solucionats.

Planellas lamenta que en el llistat del govern espanyol se'ls hi atribuïen dotze béns que eren
d'altres ordes religioses. "Això ja està aclarit i també ho estava prèviament a la publicació del
llistat, els errors ens va causar una sensació molt estranya", sosté. A més, recorda que entre les
errades hi havia dotze propietats que estaven duplicades, dues més que es van immatricular
perquè procedien de dues herències, així com quatre immatriculacions que eren compres, sis
més ja no eren de la seva propietat i, la darrera errada, no en tenien totes les dades. "D'aquests
suposats 37 errors, no hi ha cap problema, crec que potser s'ha volgut magnificar tot aquest
tema", etziba.

Tres anys de bisbat marcats per la pandèmia

La pandèmia va esclatar pocs mesos després que fos nomenat arquebisbe de Tarragona. La
situació sanitària, explica Planellas, ha marcat la seva gestió i ha "capgirat" projectes. A tall
d'exemple, assenyala que el voluntariat de Càritas es va aturar durant el primer any de
pandèmia perquè eren persones de risc. Per això, diu, van haver de buscar alternatives a aquest
voluntariat. També destaca que les reunions telemàtiques es van convertir en protagonistes i
que van haver de repensar com atendre pastoralment els feligresos.

A la vegada, s'ha reorganitzat l'organigrama diocesà i, ara, l'Església tarragonina disposa de
dotze delegacions. "Vam intentar en la mesura del possible que fossin portades per laics i ho
hem aconseguit en set", subratlla. Planellas també detalla que ha escrit dues cartes pastorals i
que han organitzat el Sínode en aquest últim any. "És la convocatòria que ens ha fet el Papa
Francesc per veure quin és el present i futur de la nostra església, ara hem acabat la fase
diocesana", afegeix.

"No ens calen més capellans"

L'arxidiòcesi té 135 capellans, repartits en 200 parròquies, que tenen una mitjana d'edat de 64
anys. "Pot sorprendre, però estem en una situació que tenim els capellans que necessitem",
assegura. De fet, Planellas apunta que els sacerdots haurien de fer més de guies espirituals i
menys de gestors per atendre millor a la comunitat. En aquest sentit, explica que estan creant
unitats pastorals arreu del territori perquè puguin treballar conjuntament entre parròquies
limítrofes i, així, alliberar els mossens de les feines més burocràtiques. "Hem d'incidir en el laïcat
més actiu, que el poble de Déu no sigui passiu, sinó subjecte actiu", opina.

El paper de la dona en l'església, a debat

Preguntat sobre el paper de la dona en el si de l'Església, Planellas esquiva posicionar-se i
considera que és una qüestió de "l'església universal". "És un tema que a mi com a bisbe d'una
església local em supera, i, per tant, canviar el dret canònic no em toca a mi, sinó al Sant Pare,



amb l'assessorament del Sínode, dels cardenals... perquè són reformes que requereixen molt
d'estudi", exposa. L'arquebisbe també argumenta que en el debat s'han de tenir en compte tres
punts.

"Primer, l'argument històric de tradició, Jesús elegeix els dotze, són homes, en segon lloc, els
magisteris del Papa Pau VI i Joan Pau II, que van tancar aquest tema en la segona meitat del
segle XX, i per últim, hi ha l'església ortodoxa, on les bases són molt més reticents", argumenta.
Amb tot, celebra que algunes dones hagin esdevingut les responsables de les unitats pastorals.
"Estic molt joiós que la meitat de les delegacions diocesanes siguin portades per dones, per
exemple, la delegació de patrimoni la porta una dona", conclou.
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El Defensor del Pueblo comparecerá en el
Congreso para hablar de la investigación de
abusos en la Iglesia
16/06/2022 a las 20:09 CEST

La comparecencia tendrá lugar el próximo lunes 20 de
junio a las 17:00 horas en la Comisión Mixta de Relaciones
con el Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, comparecerá el próximo lunes en el Congreso de
los Diputados para dar cuenta del trabajo desarrollado hasta la fecha para la elaboración de un
Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel
de los poderes públicos, que le ha sido encomendado por el Congreso de los Diputados.

La comparecencia de Ángel Gabilondo tendrá lugar el próximo lunes 20 de junio a las 17:00
horas en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

Gabilondo solicitó el pasado 8 de junio comparecer a petición propia en sede parlamentaria,
concretamente, en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, según informó
la institución.

Esta comparecencia se producirá tres meses después de que el Congreso aprobara la
proposición no de ley del PSOE y PNV para abrir una investigación sobre los abusos
sexuales a menores acaecidos en el seno de la Iglesia católica.

La propuesta consiste en la apertura de una investigación liderada por el Defensor del Pueblo,
Ángel Gabilondo, de la mano de una comisión independiente de expertos, que será paritaria e
incluirá distintas disciplinas, y en la que también participarán víctimas de abusos y se invita
igualmente a miembros de la propia Iglesia.

Frente a esta iniciativa, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu
presentaron otra propuesta para que fuera una comisión parlamentaria la que investigara
estos abusos, de manera que se pudiera escuchar a las víctimas en el Congreso, pero no salió
adelante.

Aunque Gabilondo había manifestado su deseo de que la comisión estuviera constituida para
Semana Santa, esto no fue posible y, en abril, indicó que aún seguía trabajando en la
composición de la misma. En este sentido, el Defensor del Pueblo indicó que se necesita
tiempo para hacer un trabajo "serio".

https://www.sport.es/es/noticias/nacional/defensor-pueblo-comparecera-congreso-hablar-13870448
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Les germanes del Cor de Maria deixen de
tenir cura dels infants a la Llar Mare
Esperança a Lleida - La Manyana
Les religioses Missioneres del Cor de Maria deixen de tenir cura dels nens i adolescents de
famílies desestructurades a la Llar Mare Esperança de Lleida després de 66 anys. La gestió del
centre va a càrrec de Sant Joan de Déu Terres de Lleida des de l’1 de maig.

Les germanes de la institució Missioneres Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria, que va fundar
a Lleida la lleidatana mare Esperança González Puig l’any 1862 per rescatar del carrer les
dones que exercien la prostitució i facilitar-los ensenyament, han tingut cura des de fa 66 anys
de la guarda i l’educació en valors d’infants i adolescents de 0 a 18 anys.

Fins a finals d’abril, tres monges de més de 65 anys s’han fet càrrec de l’equipament que
funciona com a Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) i té cura de nens tutelats per la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
Les religioses feien el paper de “mares” de 15 nois, ara de 3 a 16 anys, juntament amb diversos
voluntaris que, entre altres missions, traslladaven els infants als diferents centres educatius
lleidatans on estudien i ajudaven les germanes en les tasques domèstiques.

La manca de monges que puguessin continuar fent-se càrrec en el futur de la Llar Mare
Esperança, situada a la Partida de Montserrat, ha portat a la institució a decidir deixar d’assumir
la seva tasca de protecció dels infants i adolescents. D’aquesta manera, van posar en lloguer la
residència i ara Sant Joan de Déu Terres de Lleida es fa càrrec del Centre Residencial d’Acció
Educativa des del passat 1 de maig.

Les religioses continuaran fins al juliol al centre per ajudar els nous gestors i abans que s’iniciï
el pròxim curs aquestes tres religioses i una altra de la congregació aniran a viure a la casa que
tenen en propietat a l’avinguda de Catalunya, mentre que una cinquena germana ha demanat el
trasllat a la ciutat de Madrid.

Demà dissabte a les 20 hores tindrà lloc a la parròquia Mare de Déu de Montserrat una missa
que servirà per homenatjar la tasca que les germanes de les Missioneres del Cor de Maria han
dut a terme durant els 66 anys a la Llar Mare Esperança. També cal destacar que la comunitat
ha col·laborat molt estretament en les diverses activitats que duen a terme la parròquia i
l’associació de veïns de la partida.

https://www.lamanyana.cat/les-germanes-del-cor-de-maria-deixen-de-tenir-cura-dels-infants-a-la-llar-mare-esperanca-a-lleida/
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La inflació obliga Càritas a augmentar un
22% els ajuts | Elena Ferran | barcelona |
Societat | El Punt Avui
L’escalada persistent dels preus i dels subministrament de la llar ho posa encara molt més difícil
a les famílies vulnerables que tenen dificultats per arribar a final de mes. El director de Càritas
Barcelona, Salvador Busquets, assegura que la inflació està “obligant” a destinar una major
partida econòmica per cobrir necessitats com l’alimentació o el cost de les habitacions que han
de pagar les famílies que no es poden permetre el lloguer d’un habitatge. “Aquests preus
aboquen les famílies a una major precarietat”, assenyala. Només durant el 2021 Càritas va
destinar gairebé 860.000 euros a pagar habitacions de relloguer i va sufragar despeses de
subministrament de la llar per un valor de gairebé 121.000 euros. Això vol dir que dues de cada
tres llars ateses l’any passat van rebre ajudes per a l’habitatge. L’entitat va destinar 2,2 milions a
ajuts econòmics per a les famílies.

Una xifra que s’incrementarà aquest 2022 perquè només en els cinc primers mesos s’ha
registrat un increment del 8% del nombre de persones ateses i un augment dels ajuts a les
famílies del 22%. En vista d’aquest panorama i “l’escassa protecció social” des de les
administracions, Càritas reclama a la classe política que es doti de més habitatges el parc públic
de lloguer i que s’aprovi al Parlament com més aviat millor la llei per fer front al sensellarisme,
promoguda per les entitats i el món universitari per donar resposta a “l’expressió més contundent
de la manca d’habitatge”, assenyala Busquets.

Facilitar la inserció laboral de les persones que s’adrecen a Càritas és un altre dels reptes, que
exigeix polítiques dirigides a regularitzar i mantenir la regularitat de les persones en situació
administrativa irregular. La memòria del 2021 presentada ahir per l’entitat recull dades com ara
que el 80% de les persones ateses es troben sense feina, un 41% són persones migrants i el
43% de les llars tenen infants o adolescents a càrrec, un increment de 8 punts percentuals en
relació amb l’any anterior.

“Les persones que hem atès durant el 2021 ens arriben més deteriorades, més vulnerables i en
situacions més límit”, alerta Miriam Feu, responsable d’anàlisi social i incidència de Càritas.
Segons Feu, la covid ha estat un xoc sense precedents que ha tingut un impacte més fort en les
persones que ja es trobaven en una situació de més vulnerabilitat. Segons el darrer informe de
Foessa, 885.000 persones de la diòcesi de Barcelona viuen en exclusió social, el 32% de la
població; és a dir que una de cada tres persones viuen al llindar de la pobresa. Una xifra que
augmenta en 300.000 persones respecte al 2018.

El cardenal arquebisbe i president de Càritas Diocesana de Barcelona, Joan Josep Omella, ha
demanat “anar tots junts” per afrontar el repte de la pobresa i “no aclucar els ulls” davant una
realitat que interpel·la la societat. “No és fàcil governar, per als polítics, i acontentar a tothom,
però a vegades fan promeses que no arriben”, lamentava el cardenal, que posava com a
exemples les ajudes econòmiques anunciades per a les famílies que acullen els refugiats, que
els donen suport en aquest procés en què la guerra a Ucraïna es va allargant. Omella va agrair
el suport dels 9.854 socis i donants i de les 650 empreses i entitats que han ajudat amb les
seves aportacions durant el 2021, així com la tasca de les 3.150 persones voluntàries que

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2155174-la-inflacio-obliga-caritas-a-augmentar-un-22-els-ajuts.html


diàriament estan al costat dels més febles.
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Càritas Diocesana de Tortosa va atendre 9.269
persones el 2021, la meitat de les quals, hòmens

SOCIETAT Per primer cop en els últims 10 anys, s’ha igualat el nombre d’hòmens i dones atesos, i s’han superat els 700.000 € en ajuts directes

TToorrttoossaa  Andrea Capilla

L’any 2021, Càritas Diocesana de
Tortosa va atendre un total de 9.269
persones, integrants de les 3.696 fa-
mílies que han ajudat els equips lo-
cals de les 35 seus establertes al
conjunt de la diòcesi. Així, tal com ha
afirmat el secretari general de Càritas
Tortosa, Agustí Adell, “ha seguit in-
crementant-se el nombre de perso-
nes ateses i acompanyades respec-
te de l’any anterior, a causa de l’im-
pacte de la crisi de la covid durant
estos dos anys de pandèmia”. En es-
te sentit, determina que l’augment és
encara més gran si es compara amb
el 2019,  ja que l’any passat van aten-
dre’s 1.400 persones (+18,4 %) i 437
famílies més (+13,4 %). A més, el di-
rector de Càritas Diocesana de Torto-
sa, Dídac Rodríguez, ha detallat que
la covid “ha impactat en una socie-
tat que encara arrossegava conse-
qüències de la crisi anterior, cosa
que engrandia la bretxa de desigual-
tat en la nostra societat”.  

Una altra dada significativa que ha
destacat Adell és que “s’ha igualat
el percentatge d’hòmens i dones

que venen a Càritas, un fet que en
els darrers 10 anys no havia passat
mai”. Quant a infants, s’han ajudat
1.793 xiquets i xiquetes a través de
diferents projectes i programes, com
suport escolar, beques menjador o
‘el futur a la motxilla’; i a més, s’ha
ajudat 610 persones sense llar.  

També s’ha incrementat en un
23,7 % més el nombre d’interven-
cions, que han passat dels 49.978
serveis personals el 2019, a

61.800, el 2021 (+11.822). I pel
que fa a l’alimentació, s’han repartit
fins a 527.935 kg entre 7.659 perso-
nes. D’altra banda, 2.455 persones
han tingut accés a les botigues de
roba solidària, que, segons Adell, és
un projecte per a “fomentar la dig-
nificació de les persones i de la
seua autonomia, perquè la perso-
na hi pot entrar, triar i emprovar-se
roba, com en una botiga més nor-
malitzada”. A més, 606 persones

han fet servir la botiga de mobles de
què disposa Càritas Diocesana de
Tortosa i s’han recollit 32.600 kg de
roba entre els 29 contenidors repar-
tits per 19 municipis de la diòcesis,
“per a fomentar, així, l’economia
solidària, l’economia circular i la
inserció laboral”.

Un dels nous projectes que va im-
pulsar-se el 2021 van ser les targetes
solidàries del programa ‘Jo com tu’.
“És una aposta estratègica de Càri-
tas Diocesana perquè pensem que
cal impulsar formes d’ajuda que im-
pulsen la dignificació de l’accés a
l’alimentació, els hàbits saludables,
previndre la cronificació i fomentar
el comerç local, i no que siguem no-
saltres qui preparem la bossa dels
aliments i la donem”, conta Adell.

D’altra banda, també és destaca-
ble la quantitat d’ajuts econòmics di-
rectes que s’han lliurat, ja que se n’-
han donat fins a un 48,7 % més res-
pecte de l’any abans de la pandèmia:
passant dels 472.000 €, el 2019, als
702.000 € lliurats el 2021. Els ajuts
en espècie són els que s’emporten la
partida pressupostària més gran del
2021, xifrada en d’1.101.262 €. Adell

també ha volgut destacar l’increment
del 15 % de donatius particulars, que
s’han enfilat a un total de 371.473 €, i
l’augment del 12 % del recaptat a les
parròquies, 108.244 €. A més, “tot i
que és una partida petita”, diu Adell,
“hem pogut destinar estos 33.701
€ a inserir laboralment persones
aturades a través de convenis amb
administracions, on estaran treba-
llant un any, cosa que després els
permetrà regularitzar la seua situa-
ció”. El pressupost total amb què va
comptar Càritas Tortosa l’any 2021,
va ser de 2.569.741 €, una xifra simi-
lar a la d’anys anteriors, en què “el
74 % dels recursos econòmics pro-
venen del sector privat, i el 26 %
(662.767€), del sector públic”. 

Amb tot, tant Rodríguez, Adell, com
el bisbe de Tortosa, Enrique Bena-
vent, han agraït especialment l’ajuda
dels voluntaris, que enguany han tor-
nat a incrementar-se, de manera que
ja es compta amb un total de 705
persones, majoritàriament dones,
que de manera altruista ajuden les
persones més vulnerables, ja que
“Càritas Tortosa no es podria portar
a terme sense elles”. ■

Càritas va donar conèixer este dijous la Memòria Social del 2021.

BREUS

Amposta i Tortosa, les
ciutats que més han
reduït l’atur a la 
demarcació en 7 anys
TERRES DE L’EBRE
■ Amposta i Tortosa són les ciutat de
més de 20.000 habitants de la de-
marcació de Tarragona que més han
reduït l’atur en els darrers set anys.
Així, segons les dades d’atur i afiliació
a la Seguretat Social, des del 2015 i
fins ara, la capital del Montsià lidera
el rànquing de reducció de l’atur en
un 41,5 %, seguida de la capital del
Baix Ebre, en un 40,5%; de Vila-seca,
en un 35,78 %, Salou, en un 35,6 %, i
el Vendrell, en un 33,07 %. L’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, recorda
que l’entorn empresarial de la ciutat
ha canviat radicalment en els darrers
anys: “Actius bancaris d’empreses i
espais tancats que van cessar la
seua activitat al llarg de la crisi,
avui tornen a generar riquesa su-
mant més de 400 llocs de feina”. 

■ La definició del pla de la Gene-
ralitat per a la protecció del Delta
consensuada amb el territori a
través de l’Estratègia Delta i en
col·laboració amb el Ministeri per
a la Transició Ecològica, i el des-
plegament del fons nuclear, amb
24 milions d’euros anuals per a
minimitzar l’impacte del tanca-
ment de les nuclears, que com-
portarà la desaparició d’uns
3.000 llocs de treball directes i
incidirà en el teixit econòmic de
les comarques que envolten les
centrals, són els dos grans rep-
tes de futur que afrontarà el Go-
vern de les Terres de l’Ebre al
llarg d’esta legislatura. Així ho va
donar a conèixer el delegat del
Govern a l’Ebre, Albert Salvadó,

que va fer balanç d’este primer
any de mandat, marcat per la
pandèmia, pels aiguats de l’1 de
setembre a Alcanar i per la im-
plantació de diverses empreses.
En este sentit, Salvadó, va remar-
car la faena feta per a aconseguir
les implantacions industrials de
Kronospan, Jabil, Florette o
Freshy Cosmetics, entre d’altres,
i destaca la posició estratègica
de les Terres de l’Ebre al corre-
dor mediterrani i la disponibilitat
de sòl industrial. Quant al futur
de l’hospital de referència del te-
rritori, el delegat del Govern va
comprometre’s a treballar per a
escurçar els terminis i perquè el
nou centre comence a tramitar-
se dins d’este mandat. 

Protegir el Delta i desplegar el fons
nuclear, els dos grans reptes de futur
del Govern a les Terres de l’Ebre

LA IMATGE

El Projecte Emma contractarà un nou 
investigador gràcies a la donació d’SB Hotels

El Projecte Emma comptarà
amb un nou investigador, gràcies,
en part, a l’aportació econòmica
d’SB Hotels. L’empresa ha donat
15.890 € que, “sumats a una sub-
venció pública, ens permetrà con-
tractar a un nou investigador”, as-
senyala el doctor i director del Pro-
jecte Emma, Carlos López. Segons
el conseller delegat d’SB Hotels,
Marc Alado, “fa temps que volíem

vincular-nos a un projecte solidari
que tingués un fort impacte so-
cial i que revertís a l’Ebre, el nos-
tre territori d’origen”. Davant l’evi-
dència de la importància de la in-
vestigació científica arran de la
pandèmia i també de la retenció
de talent, “com a empresa, apor-
tem el nostre granet d’arena a un
projecte liderat des de Tortosa”,
diu Alado. ■
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@_paulatinament_. La calor de 
Tarragona és com la que fa quan 
obres el rentaplats i la de Lleida 
quan obres el forn

@nuriaavendrell. Encara recordo quan els meus pares em portaven a la 
Pastisseria Palau a berenar i la senyora Maria ens donava lacasitos. I que 
poc m’ho imaginava que acabaria tenint barra lliure dels millors dolços 
del Pepe. És una llàstima perdre un altre comerç històric de #Tarragona.

El comedor social de Tortosa se ubica en el antiguo colegio de 
los Josepets. FOTO: JOAN REVILLAS

M. MILLAN 
TORTOSA 

La entidad de la diócesis de 
Tortosa cuenta con 705 
voluntarios en todo su 
territorio de influencia  

Cáritas Diocesana de Tortosa, 
que abarca el territorio de la 
diócesis en las Terres de l’Ebre 
y el norte del País Valencià, ha 
atendido durante los dos años 
de pandemia a un 18,4 per 
ciento más de personas, y un 
13,4 por ciento más de familias 
que en el año 2019. Unos datos 
aportados por sus responsables 
en el balance de su actividad en 
2021, que realizaron ayer 
acompañados del obispo de 
Tortosa, Enrique Benavent. Du-
rante el año pasado, un total de 
9.269 vecinos y 3.696 familias 
se acogieron a las ayudas y ser-
vicios que presta esta entidad 
de la iglesia en el territorio, en 
más de 62.000 intervenciones.  

Durante el 2021, Cáritas Dio-
cesana de Tortosa destinó más 
de 2,5 millones de euros a to-
das sus actividades, de los cua-
les el 84 por ciento fueron a 
proyectos de protección social. 
Una dotación económica proce-
dente en su mayoría de dona-
ciones privadas, mientras que 
el 26 por ciento procedía de 
fondos públicos.  

Las partidas más importantes 
fueron para alimentación de 
personas y familias desfavore-
cidas, el comedor social, el pro-
yecto de tíquet fresco, con tar-
jetas y vales por valor de 
376.000 euros. 68.000 euros se 
destinaron a becas comedor de 
niños; y 52.000 para tarjetas 
solidarias.  

‘Jo com tu’ 
En cuestiones relacionadas con 
la salud, como la adquisición de 
medicamentos o pañales, se 
destinaron 35.000 euros; 
46.000 a ayudas para el alqui-
ler; mientras que hubo una par-
tida de 65.000 euros para otras 
ayudas relacionadas con el pago 
de la electricidad, agua, o gas, 
entre otros suministros. Desde 
Càritas destacan la buena acep-
tación del proyecto ‘Jo com tu’ 
de tarjetas solidarias, que ha 
podido llegar ya a unas 260 fa-
milias.  

La entidad cuenta actualmen-
te con un total de 705 volunta-
rios a lo largo de los territorios 
de la diócesis de Tortosa, los 
cuales colaboran activamente 
con sus respectivos equipos lo-
cales. Así, según los cálculos de 
Càritas, en su conjunto han des-
tinado un total de 160.000 ho-
ras a proyectos asistenciales o 
de acompañamiento de sus 
convecinos en una situación 
más vulnerable. 

Cáritas Diocesana 
incrementa su 
ayuda en el Ebre

N, M. 
TARRAGONA 

Marta (nombre ficticio) tiene 50 
años y llegó a Tarragona hace ca-
si cuatro. Se vino de su país, Co-
lombia, «sin documentación, de 
un día para otro» temiendo por 
su vida. Primero había venido su 
hijo, que es demandante de asi-
lo político y luego tuvo que ve-
nirse ella cuando comenzaron a 
amenazarle las mismas personas 
que atentaron contra él. Por eso, 
aunque está a muchos kilómetros 
de distancia, Marta prefiere no 
dar su nombre real «y mira que 
me gustaría, porque a la gente de 
Cáritas tengo mucho que agrade-
cerle». 

Cuenta que en una visita a la 
trabajadora social vio un papeli-
to en el que se hablaba de un 

curso de Cáritas, así que se pre-
sentó allí. «Hice un curso de 
atención domiciliaria que me 
abrió las puertas». Reconoce que  
en sus circunstancias legales 
(ahora su situación ya está regu-
larizada) no habría podido acce-

der a ninguna otra formación. 
Cuenta que pese a que habla-

mos el mismo idioma, el curso le 
ayudó a entender algunas dife-
rencias culturales que le sirvie-
ron para tener más oportunida-
des de empleo. 

«Pero aquello fue mucho más 
que un curso, me ayudó mucho 
psicológicamente. Cuando llegas 
aquí sin papeles te frustras, sien-
tes que no puedes ni sabes hacer 
nada; me sentía perdida. Poder 
hablar con ellas (las técnicas de 
Cáritas) es algo que agradezco en 
el alma. Te hacen sentir que no 
estás solo, te dan la tranquilidad 
de que ‘algo saldrá’» 

La vida encaminada 
Y sí, fueron saliendo pequeños 
trabajos por horas «donde me 
llamaban yo iba», cuenta, hasta 
que la contrataron en su trabajo 
actual, un restaurante a tiempo 
completo. 

«Es verdad que trabajas sába-
dos y domingos, pero en mi país 
ya había trabajado en cocinas y 
sé cómo son los horarios... No le 
pongo problema, yo me adapto 
bien a las situaciones», cuenta, 

Su hijo también ha encontrado 
trabajo gracias a Cáritas y su nie-
ta está terminando P5. «Tenemos 
la vida encaminada». 

«Estoy contenta, yo no quería 
que me dieran comida, sino en-
contrar trabajo y ellos fueron mis 
aliados... Ojalá otras personas en 
mi situación tengan la misma 
suerte».

«No solo me ayudaron 
a encontrar empleo, 
me dieron esperanza»

peles, lo que les impide acceder 
a los circuitos formales de edu-
cación. Para muchos es la única 
puerta para encontrar un traba-
jo. El año pasado llegaron a 423 
personas. 

El otro gran esfuerzo está en 
conseguir la inserción. En este as-
pecto llegaron a 843 personas; 
un 29% de las que participaron 
en un itinerario de inserción en-
contraron empleo. 

Combatir la soledad 
La demanda de ayuda ha aumen-
tado en todos los sentidos; solo 
en el servicio de acogida, que es la 
puerta de entrada a la entidad, 
ha crecido en un 32% respecto a 
antes de la pandemia.  

En lo que se refiere a las perso-
nas mayores 165 participaron del 
programa de acompañamiento 
‘Ara al teu costat’, aunque el pro-
grama se está ampliando este 
año. 

En materia de inmigración se 
atendió a 797 personas y se rea-
lizaron 1.833 intervenciones; 
40% de ellas tuvieron que ver 
con temas de arraigo. 

Acompañar en derechos 
Hay que tener en cuenta que los 
datos hacen referencia al año 
pasado, por eso Salvador Grané 
advertía que «a las consecuen-
cias sociales de la COVID-19, 
ahora se añaden los fuertes in-
crementos de precios de los pro-
ductos agroalimentarios, de la 
vivienda y de la energía, que es-
tá afectando dramáticamente los 

hogares con menos ingresos. Por 
lo tanto, desde Cáritas, tenemos 
que seguir acompañando en de-
rechos a las personas más vulne-
rables y tenemos que pedir ayu-
das públicas focalizadas a los co-
lectivos más afectados por la 
crisis, en concreto con políticas 
de inclusión y mejoras en la re-
distribución de la renta». 

Y es que, advertía, más que 
ofrecer ayuda, una de las priori-
dades de la entidad para el fu-
turo inmediato consiste en 
acompañar a las personas a ac-
ceder a sus derechos. 

Destacaba Grané la baja cober-
tura que ofrecen las dos prestacio-
nes de rentas mínimas que con-
viven en Catalunya, y que se di-
señaron como última red de 
protección social de las perso-
nas. Según el informe FOESSA 
2021, el ingreso mínimo vital 
(IMV) estatal solo está llegando 
al 13% de las personas en po-
breza severa de Cataluña y la 
renta garantizada de ciudadanía 
(RGC) de Cataluña al 28%, «de 
forma que un número importan-
te de personas se encuentran, a 
día de hoy, totalmente desprote-
gidas, sin ingresos, sin ahorros 
y sin acceso a prestaciones». 

Por su parte el arzobispo Joan 
Planellas destacó la labor de Cá-
ritas para llegar allá donde las 
administraciones no llegan. Es 
algo, asegura, que sería imposi-
ble si no fuera por el trabajo de 
los 47 profesionales y 1.215 vo-
luntarios que trabajan en la enti-
dad.

Marta llegó de Colombia 
hace cuatro años, un 
curso de Cáritas le 
cambió la vida

17.801
● personas se beneficiaron 
de alguno de los programas 
de Cáritas Diocesana en Ta-
rragona. Eran un 14% más 
que antes de la pandemia.

67% 
● de las personas que piden 
ayuda en la entidad son muje-
res. En el 52% de los hogares 
atendidos tienen menores a 
cargo.

66% 
● de los atendidos está en pa-
ro y 22% están inactivas. Des-
taca que el 12%, pese a tener 
trabajo, necesita ayuda para 
cubrir necesidades.
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Des de fa més d’una dècada, els 
xefs apareixen amb assiduïtat 
en els mitjans de comunicació; 
també la gent del vi, tot i que 
amb menys freqüència. Alguns 
han aconseguit el rang de per-
sonatges i formen part del quo-
tidià televisiu, però el que se sap 
d’ells és bàsic, superficial, in-
formacions que no comprome-
ten ni aprofundeixen. La sèrie 
de vídeos i podcasts Taula per a 
dos intenta arribar com més 
lluny millor en les vides de per-
sones rellevants del món de la 
gastronomia. 

Taula per a dos, patrocinada 
per la família Torres, està for-
mada per cinc capítols, gravats 
per Zeta Media Lab, en els 
quals els cuiners Raül Balam, 
Jordi Roca, David de Jorge i Jor-
di Cruz i l’enòloga i cellerera 
Sara Pérez deixen enrere la 
conversa banal per aprofundir 
en aspectes menys coneguts de 
la seva vides, amb històries de 
superació personal. El respon-
sable de les entrevistes és el 
periodista i escriptor Pau Are-
nós, coordinador de Cata Ma-
yor, el canal gastronòmic d’EL 
PERIÓDICO i Prensa Ibérica. 

Enlluernats per biografies 
exitoses, premiades i recone-
gudes mundialment, ignorem 
que al darrere hi ha persones 
que han patit o que pateixen 
una malaltia. Totes han acon-
seguit sortir del sot –o estan 
en camí– i són capaces de 
transmetre, amb entusiasme i 
pedagogia, una idea positiva i 
un missatge esperançador. 
Lliçons de vida que mereixen 
ser escoltades. 

El debut 

El primer capítol de la videosè-
rie estarà dedicat a Raül Balam i 
serà emès el diumenge 19 de 
juny a la tarda a la web d’EL PE-
RIÓDICO. El dilluns 20 serà el 
torn del podcast, amb la xerrada 
al complet. Raül, fill de Carme 
Ruscalleda, amb dues estrelles 
Michelin, al restaurant Mo-
ments i a punt d’obrir Cuina 
Sant Pau, explica el seu proble-
ma amb les drogues i com va 
aconseguir desenganxar-se’n. n

Pau Arenós 
dirigeix ‘Taula 
per a dos’, una 
sèrie ‘online’ 
d’EL PERIÓDICO

GASTRONOMIA 

EL PERIÓDICO  
Barcelona

Fa dues setmanes que dormen al 
carrer, al centre Barcelona. Una pa-
rella que ha sigut expulsada del pis 
on vivien: no podien pagar-lo. 

Dimecres a la nit van participar 
en el cens que organitza la Funda-
ció Arrels i que es dedica a enques-
tar les persones del carrer que ac-
cepten formar part d’aquest re-
compte. Van arribar a comptabilit-
zar fins a 350 ànimes a través de 
500 voluntaris. Les seves històries 
demostren que l’espiral de la po-
bresa pot ser tremendament endi-
moniada. Ho van recordar ahir els 
responsables de Càritas de la 
diòcesi de Barcelona, que han vist 
com aquest any el nombre de per-

sones necessitades ha crescut un 
8%, i les ajudes econòmiques ja 
pugen un 22%, especialment per 
pagar les factures de la llum. 

El 2021, Càritas va atendre 
27.540 persones que vivien a la 
diòcesi de Barcelona, la capital 
catalana, però també Santa Colo-
ma de Gramenet, l’Hospitalet i 
altres municipis del Maresme i el 
Baix Llobregat. Les dades són in-
feriors a les xifres del 2020 i del 
2019, però continuen sent supe-
riors als pitjors anys de la crisi fi-
nancera. Aquest any, el panorama 
pinta malament. La pujada de la 
inflació, l’encariment del cost de 
la vida i la falta d’ajudes públi-
ques per mitigar-lo estan provo-
cant un augment en les cues de 
les esglésies per demanar ajuda, 
segons va alertar ahir el director 

de Càritas Diocesana de Barcelo-
na, Salvador Busquets. 

Les persones que s’acosten a 
Càritas són principalment famílies 
amb fills (el 43% del total). Espe-
cialment greu és la situació de les 
mares que crien soles els seus fills 
(18%) i estrangers sense docu-
mentació de residència ni permís 
de treball (41%). «Existeixen fron-
teres invisibles que aboquen les 
persones a viure al marge de la  
societat», ha lamentat la cap 

d’Anàlisi Social i Incidència de 
l’entitat, Miriam Feu. També ha la-
mentat les «traves burocràtiques», 
que provoquen que el 88% de les 
persones ateses no hagin pogut ac-
cedir a l’ingrés mínim vital (IMV). 

Despeses de vivenda 

Per les ajudes prestades, l’entitat ha 
destinat 2,2 milions d’euros, dos 
terços per cobrir despeses de la vi-
venda, una situació que afecta el 
61% de les persones ateses. Les des-
peses per pagar subministraments 
han crescut un 24%. Vista aquesta 
situació, Busquets ha insistit en la 
necessitat d’ampliar el parc de vi-
venda pública (actualment del 2%) 
i aprovar una llei contra el sensella-
risme. A tot Catalunya, es calcula 
que hi ha més d’un milió de perso-
nes sense una vivenda digna. n

Càritas alerta que la pobresa 
segueix augmentant a Barcelona

El nombre de ciutadans atesos per l’oenagé eclesial, des de Mataró fins a Cornellà  
de Llobregat, s’ha incrementat un 8% des del gener, segons el balanç anual de l’entitat.

EMERGÈNCIA SOCIAL

ELISENDA COLELL 
Barcelona

El 80% de les 
persones ateses  
no han pogut 
accedir a l’ingrés 
mínim vital 

Voluntaris de la Fundació Arrels parlen amb dues persones que viuen al carrer, al centre de Barcelona. L’enquesta realitzada per  
l’entitat dimecres a la nit, que incloïa entre les seves preguntes la situació legal o les necessitats vitals, en va detectar 350 casos. 

Manu Mitru
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Cardenal Omella pide a políticos y sociedad
que pacten para afrontar pobreza
Barcelona, 16 jun (EFE).- El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha pedido
este jueves a los políticos y a la sociedad que pacten para afrontar "juntos" el reto que supone la
pobreza en la diócesis, donde una de cada tres personas, unas 885.000, están en riesgo de
exclusión social.

Omella ha hecho este llamamiento durante la rueda de prensa para presentar la Memoria 2021
de Cáritas Diocesana de Barcelona, junto con el director de esta entidad, Salvador Busquets, y
la jefa de análisis social e incidencia de la misma, Míriam Feu.

"No es fácil gobernar para los políticos y contentar a todos, pero a veces hacen promesas y no
llega el dinero", ha considerado el cardenal, que ha reprochado también que, "a veces, el dinero
público se usa para cosas que no son tan necesarias" como ayudar a las personas a superar
situaciones de pobreza y vulnerabilidad.

Cáritas Diocesana de Barcelona ha sumado el pasado 2021 las aportaciones económicas de
9.854 socios y donantes, que quiere aumentar para "garantizar la estabilidad", y las de 650
empresas, que han ascendido a 3,5 millones de euros en este último caso, según datos
facilitados hoy.

Míriam Feu ha explicado que la covid-19 y sus consecuencias han supuesto "un shock sin
precedentes y muy desigual" y que en la diócesis de Barcelona ha llevado a un 32 % de la
población a vivir en la exclusión social, un porcentaje casi 9 puntos más elevado que el del
conjunto de España (23,4 %).

En cifras globales, Cáritas estima que una de cada tres personas de la diócesis barcelonesa
vive en exclusión social, unas 885.000, lo que supone 300.000 más que el año 2018.

El aumento de la inflación y de los precios de servicios básicos como la alimentación, la
vivienda o el transporte en los últimos meses no ayuda precisamente a estas personas
necesitadas de apoyo, una situación que no se producía desde hace unos veinte años, ha
indicado Feu.

"Las personas más pobres son las que destinan en proporción una parte más grande de sus
ingresos a alimentación y vivienda", que ha cifrado en un 66 % de gasto medio del 20 % de la
población con menos recursos, cuando para el 80 % con más recursos se sitúa en el 51 %.

Se ha de tener en cuenta que esta entidad ha detectado que una habitación de realquiler en
Barcelona puede llegar a costar unos 500 euros al mes, ha precisado.

En 2021 Cáritas Barcelona ha atendido a 27.540 personas, una cifra menor que la del año de la
pandemia (35.229), pero estas personas "nos llegan en situaciones más complejas, de más
vulnerabilidad y con un agotamiento de las redes de apoyo", ha precisado Feu.

Por su parte, el director de Cáritas Barcelona ha reclamado que se garantice el derecho al
empadronamiento y a abrir una cuenta corriente en el banco, tal y como establecen las normas
europeas.

https://www.lavanguardia.com/vida/20220616/8344221/cardenal-omella-pide-politicos-sociedad-pacten-afrontar-pobreza.html


Cáritas ha detectado al menos 90 casos de personas que querían abrir una cuenta corriente,
trámite imprescindible para poder cobrar prestaciones sociales, y que se les denegaba, por lo
que ha establecido conversaciones con un banco con el que la entidad del arzobispado trabaja
habitualmente para que se garantice este derecho.

Busquets ha explicado que se han puesto en contacto con el Banco de España para que
transmitan a los bancos españoles su obligación de abrir una cuenta corriente a todas las
personas que lo solicitan, y también negocian con cuatro entidades bancarias más para que
este derecho se respete, aunque ha evitado mencionarlas.

Ha criticado también que la Renta Garantizada de Ciudadanía que se otorga en Cataluña es
"claramente insuficiente", al no estar actualizado desde hace diez años el Indicador de Renta de
Suficiencia de Cataluña (IRSC), índice por el que se regulan numerosas prestaciones sociales.
EFE.

db/pll
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L'alta inflació obliga Càritas Barcelona a
incrementar les ajudes a famílies
vulnerables
ACN null - Càritas Barcelona ha atès durant els primers cinc mesos del 2022 un 8% més de
persones que l'any passat i ha incrementat un 22% les ajudes econòmiques. La mitjana d'ajudes
en habitatge per cada llar atesa ha augmentat un 14% respecte el 2021. També s’ha fet èmfasi
en la pujada de preus dels darrers mesos, i com aquest augment ha tingut més impacte en les
persones amb menys recursos. "Els més pobres són els que destinen un percentatge més alt
dels seus ingressos en alimentació i habitatge. Si el 80% de la població amb més recursos hi
destina el 51% dels seus ingressos anuals, el 20% més pobre ha de destinar-hi el 66%", diu
l'entitat.

Ho ha explicat el director de l'entitat, Salvador Busquets, que ha dit que la inflació d’aquests
darrers mesos els està "obligant a destinar una major partida econòmica per cobrir necessitats
com l’alimentació o el cost de les habitacions. Aquests preus aboquen les famílies a una major
precarietat".

En aquest context, Càritas Barcelona ha fet una sèrie de propostes polítiques, amb l’objectiu de
canviar la difícil realitat que any rere any pateixen les persones que l’entitat acompanya. Entre
algunes propostes, s’ha demanat una ampliació del parc d’habitatge públic de lloguer social, i
que el Parlament aprovi la llei per a fer front i erradicar el sensellarisme, promoguda per Càritas,
Assís, Arrels, SJD, San Egidio, la UAB i UB.

Pel que fa a l’àmbit laboral, s’han demanat polítiques dirigides a regularitzar i mantenir la
regularitat de les persones en situació administrativa irregular, destacant que Càritas Barcelona
dona suport a la campanya per a ILP Esenciales. També s’ha demanat una ampliació de la
cobertura de la renda garantida de ciutadania, actualitzant l’IRSC de manera immediata i
garantint l’accés a col·lectius exclosos. Així mateix, s’ha demanat que aquestes ajudes siguin
compatibles amb rendes del treball, ajudes al lloguer i el complement per habitatge i per fill a
càrrec.

En darrer lloc, s’ha demanat que els municipis garanteixin el dret a l’empadronament i que les
entitats bancàries no posin dificultats a l’hora d’obrir un compte de pagament bàsic.

Les dades s'han donat en l'acte de presentació de la memòria del 2021, quan l'entitat va atendre
un total de 12.560 llars, on viuen 27.540 persones. Així mateix, les Càritas Parroquials i
Arxiprestals han acompanyat a 27.870 llars, on viuen 65.287 persones. "Les persones que hem
atès durant el 2021 ens arriben més deteriorades, més vulnerables i en situacions més límit.
Moltes no s’han recuperat de la paralització de l’economia que va suposar la pandèmia, i això fa
que les seves vides estiguin més trencades”, ha indicat Miriam Feu, responsable d’anàlisi social
i incidència de l’entitat. Feu ha definit la pandèmia com un xoc sense precedents al conjunt de la
societat, però que ha tingut un major impacte en les persones que ja es trobaven en situació de
major vulnerabilitat.

La responsable d’anàlisi ha recordat que, segons el darrer informe FOESSA, 885.000 persones
de la diòcesi de Barcelona viuen en exclusió social (una de cada tres), i que són 300.000 més

https://www.lavanguardia.com/vida/20220616/8344413/l-alta-inflacio-obliga-caritas-barcelona-incrementar-les-ajudes-families-vulnerables.html


que l’any 2018.

Pel que fa al perfil de les persones ateses per Càritas durant el 2021, Feu ha posat en relleu la
situació de les famílies amb fills, que representen un 43% de les llars acompanyades, i que han
augmentat 8 punts percentuals amb relació a l’any anterior. “Els pares i les mares en situació
d’exclusió social amb infants i adolescents són els que ho tenen més difícil per tirar endavant.
Tenen poca xarxa familiar i social, i moltes vegades no tenen amb qui deixar als fills petits, cosa
que comporta la pèrdua d'oportunitats laborals. Si a tot això li sumem la precarietat de les feines
i les condicions habitacionals en les que viuen, situa els infants d’aquestes famílies en un
context que pot penalitzar al seu futur com a adults”, ha advertit.

Càritas també ha volgut denunciar la situació habitacional que viuen moltes famílies, recordant
que el 61% no disposen d’un habitatge digne, i que cada vegada són més les persones que es
veuen obligades a viure en una habitació per la impossibilitat de pagar un pis de lloguer a preu
de mercat. “Només durant el darrer any, hem destinat gairebé 860.000 euros a pagar habitacions
de relloguer”, ha explicat. D’altra banda, també s’ha referit a la pujada generalitzada de preus,
indicat que durant el 2021 l’entitat va sufragar despeses de subministraments per un valor de
gairebé 121.000 euros, un 24% més que l’any anterior. Dues de cada tres ajudes econòmiques
que Càritas va oferir durant el 2021 van ser per habitatge, i d’aquestes, una de cada tres per
relloguer.

Pel que fa al mercat laboral, Càritas ha explicat que un 80% de les persones que acompanya es
troben desocupades, i que malgrat les dificultats que tenen per trobar una feina, 1.370 n’han
trobat alguna durant el 2021. “A dia d’avui la gran diferència ja no es troba entre tenir una feina o
no tenir-la, sinó entre tenir una feina de qualitat que cobreixi les necessitats bàsiques i que et
permeti arribar a final de mes o tenir una feina precària. No podem construir una economia
sòlida sobre feines inestables o temporals”, ha lamentat.

Més enllà de la situació laboral i habitacional, l’entitat també ha destacat que el 37% de les
persones de la diòcesi han patit un empitjorament del benestar emocional, i que al conjunt de
Catalunya els problemes d’exclusió en l’eix relacional afecten el 16% de la població, un 4% més
que l’any 2018. Davant d’aquesta situació, 1.065 persones ateses per Càritas han rebut un
servei d’ajuda psicològica, i 1.922 persones han participat en els nous projectes d’espais
polivalents, centrats en una atenció integral que millora els vincles i les relacions socials de les
famílies.

No tancar els ulls davant la nova realitat

El cardenal arquebisbe i president de Càritas Diocesana de Barcelona, Joan Josep Omella, ha
estat l’encarregat de cloure la presentació de la memòria. Omella ha volgut agrair la tasca de les
persones que fan possible Càritas al conjunt de la diòcesi de Barcelona, destacant el suport dels
9.854 socis i donants i de les 650 empreses i entitats que han ajudat amb les seves aportacions
durant el 2021. També ha volgut agrair la feina al personal contractat, però sobretot a les 3.150
persones voluntàries que diàriament estan al costat dels més febles.

El president de Càritas Barcelona ha demanat a la societat no tancar els ulls davant la nova
realitat, i que aquesta nova realitat faci replantejar l’ordre de prioritats de l’acció política. “Davant
la pandèmia de la desigualtat, hem de ser agosarats, valents i inconformistes. Cal reclamar als
governants, sindicats i diferents agents socials, un gran pacte per aturar l’increment de la
pobresa. No podem normalitzar el drama de l’exclusió social. Hem d’actuar per construir una



societat més cohesionada”, ha reclamat.
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L’arquebisbe de Tarragona sobre els abusos sexuals a menors: ‘Hem
d’actuar amb sentit de justícia i misericòrdia’ | Tots21 | Notícies de
Tarragona, Reus, Tarragonés i Baix Camp

L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, treballant al seu despatx a l’arquebisbat. Foto: Mar Rovira

L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha hagut d’afrontar tres casos d’abusos sexuals a menors d’ençà que va ser ordenat el 8 de juny de 2019.
Després de tres anys al capdavant de la diòcesi diu que han actuat amb la màxima transparència i claredat i remarca que han portat els casos a fiscalia i
obert processos canònics. «Hem d’actuar amb el màxim sentit de justícia i misericòrdia», sosté Planellas. En el cas del canonge arxiver de la catedral de
Tarragona i director de l’arxiu històric, Manuel Fuentes, recorda que el van suspendre durant quinze anys de les seves responsabilitats pastorals per uns
fets que havien prescrit. A banda, el bisbat assegura que no té cap problema ni disputa legal per la propietat dels 404 béns immatriculats.

En una entrevista a l’ACN, l’arquebisbe Planellas explica que han intentat «acarar amb la màxima contundència» els casos de presumptes abusos sexuals
a menors quan han estat coneixedors dels fets. Demana ser «equilibrats» i no fer de jutge quan la justícia ja ha tancat les causes. El mossèn d’Arbeca,
Josep Maria Font, va ser absolt canònicament per falta de proves mentre que la causa contra el capellà de Constantí, Francesc Xavier Morell, es va arxivar
per la via judicial. Ambdós van ser destituïts en fer-se públic, el febrer del 2019, que havien estat investigats pel Vaticà per presumptes abusos infantils, en
uns fets que es remunten al 2015 i 2016.

Sense especificar de quin cas es tracta, Planellas explica que la mare d’una presumpta víctima d’abusos se li va acostar a la sortida d’una parròquia per
agrair-li tota la feina feta per esclarir els fets. «Això sol em reconforta perquè he actuat fent el que creia que s’havia de fer. Hem d’ajudar a guarir ferides tant
a les presumptes víctimes o víctimes i a les seves famílies, així com als mossens que s’han trobat amb aquests casos», assenyala. De fet, es pregunta quina
ha de ser la «rehabilitació» d’aquests capellans, perquè argumenta, també són persones. «He parlat amb les possibles víctimes i m’ho he pres molt
seriosament, el tall entre misericòrdia i justícia és molt fi», insisteix.

Pel que fa als dos casos d’abusos sexuals comesos pel canonge arxiver de la catedral de Tarragona i director de l’arxiu històric arxidiocesà, Planellas,
d’acord amb la Santa Seu, va imposar a Manuel Fuentes diverses penes per evitar «la impunitat», després de la prescripció civil dels fets ocorreguts fa tres
dècades. En concret, li van prohibir l’exercici públic del ministeri presbiteral i de la docència eclesiàstica durant un any i li va imposar la prohibició durant
quinze anys d’exercir cap responsabilitat pastoral en una parròquia, així com no tenir veu i vot com a canonge en el Capítol de la Catedral.

«A partir del setembre pot fer de mossèn, però sense responsabilitats directes, no n’hem parlat directament amb ell del lloc ni del que es farà, s’intentarà que
presti algun ajut com a mossèn», indica l’arquebisbe. Arran d’aquests casos, la institució eclesiàstica va crear l’Oficina de Prevenció i Protecció d’Abusos
de l’Arquebisbat, una comissió formada per una treballadora social, una psicòloga, un canonista i un advocat que a través d’un telèfon – que funciona les 24
hores- i d’un correu electrònic s’atén a possibles víctimes. Segons Planellas, el darrer cas atès per l’organisme va ser el del canonge arxiver.

http://diaridigital.tarragona21.com/larquebisbe-de-tarragona-sobre-els-abusos-sexuals-a-menors-hem-dactuar-amb-sentit-de-justicia-i-misericordia/


404 béns immatriculats, sense disputes

L’arquebisbe confirma que l’arxidiòcesi té 404 béns immatriculats i assegura que cap persona o entitat ha reclamat cap propietat a diferència d’altres
diòcesis. «A Tarragona tenim zero conflictes amb les immatriculacions», remarca Planellas. «Si hi ha pogut haver en altres indrets alguna disputa, per això
hi ha la justícia, no? En el cas de Tarragona això no ha tingut lloc», reitera. En paral·lel, lamenta que hi haguessin 37 errors en la llista del govern espanyol
sobre béns immatriculats, els quals, indica, ja estan solucionats.

Planellas lamenta que en el llistat del govern espanyol se’ls hi atribuïen dotze béns que eren d’altres ordes religioses. «Això ja està aclarit i també ho
estava prèviament a la publicació del llistat, els errors ens va causar una sensació molt estranya», sosté. A més, recorda que entre les errades hi havia
dotze propietats que estaven duplicades, dues més que es van immatricular perquè procedien de dues herències, així com quatre immatriculacions que
eren compres, sis més ja no eren de la seva propietat i, la darrera errada, no en tenien totes les dades. «D’aquests suposats 37 errors, no hi ha cap
problema, crec que potser s’ha volgut magnificar tot aquest tema», etziba.

Tres anys de bisbat marcats per la pandèmia

La pandèmia va esclatar pocs mesos després que fos nomenat arquebisbe de Tarragona. La situació sanitària, explica Planellas, ha marcat la seva gestió i
ha «capgirat» projectes. A tall d’exemple, assenyala que el voluntariat de Càritas es va aturar durant el primer any de pandèmia perquè eren persones de
risc. Per això, diu, van haver de buscar alternatives a aquest voluntariat. També destaca que les reunions telemàtiques es van convertir en protagonistes i
que van haver de repensar com atendre pastoralment els feligresos.

A la vegada, s’ha reorganitzat l’organigrama diocesà i, ara, l’Església tarragonina disposa de dotze delegacions. «Vam intentar en la mesura del possible
que fossin portades per laics i ho hem aconseguit en set», subratlla. Planellas també detalla que ha escrit dues cartes pastorals i que han organitzat el
Sínode en aquest últim any. «És la convocatòria que ens ha fet el Papa Francesc per veure quin és el present i futur de la nostra església, ara hem acabat la
fase diocesana», afegeix.

«No ens calen més capellans»

L’arxidiòcesi té 135 capellans, repartits en 200 parròquies, que tenen una mitjana d’edat de 64 anys. «Pot sorprendre, però estem en una situació que tenim
els capellans que necessitem», assegura. De fet, Planellas apunta que els sacerdots haurien de fer més de guies espirituals i menys de gestors per atendre
millor a la comunitat. En aquest sentit, explica que estan creant unitats pastorals arreu del territori perquè puguin treballar conjuntament entre parròquies
limítrofes i, així, alliberar els mossens de les feines més burocràtiques. «Hem d’incidir en el laïcat més actiu, que el poble de Déu no sigui passiu, sinó
subjecte actiu», opina.

El paper de la dona en l’església, a debat

Preguntat sobre el paper de la dona en el si de l’Església, Planellas esquiva posicionar-se i considera que és una qüestió de «l’església universal». «És un
tema que a mi com a bisbe d’una església local em supera, i, per tant, canviar el dret canònic no em toca a mi, sinó al Sant Pare, amb l’assessorament del
Sínode, dels cardenals… perquè són reformes que requereixen molt d’estudi», exposa. L’arquebisbe també argumenta que en el debat s’han de tenir en
compte tres punts.

«Primer, l’argument històric de tradició, Jesús elegeix els dotze, són homes, en segon lloc, els magisteris del Papa Pau VI i Joan Pau II, que van tancar
aquest tema en la segona meitat del segle XX, i per últim, hi ha l’església ortodoxa, on les bases són molt més reticents», argumenta. Amb tot, celebra que
algunes dones hagin esdevingut les responsables de les unitats pastorals. «Estic molt joiós que la meitat de les delegacions diocesanes siguin portades
per dones, per exemple, la delegació de patrimoni la porta una dona», conclou.

Mar Rovira – ACN
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L'arquebisbe de Tarragona sobre els
abusos sexuals a menors: "Hem d'actuar
amb sentit de justícia i misericòrdia" |
NacióTarragona
L'

arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas

, ha hagut d'afrontar

tres casos d'abusos sexuals a menors

d'ençà que va ser ordenat el 8 de juny de 2019. Després de tres anys al capdavant de la

diòcesi

diu que han actuat amb la "màxima transparència i claredat" i remarca que han portat els casos
a

fiscalia

i obert

processos canònics

.

"Hem d'actuar amb el màxim sentit de justícia i misericòrdia", sosté Planellas. En el cas del
canonge arxiver de la

Catedral de Tarragona

i director de l'arxiu històric,

Manuel Fuentes

, recorda que el van suspendre durant quinze anys de les seves responsabilitats pastorals per
uns fets que havien prescrit. A banda, el bisbat assegura que

no té cap problema ni disputa legal per la propietat dels 404 béns immatriculats

.

En una entrevista a l'ACN, l'arquebisbe Planellas explica que han intentat "acarar amb la
màxima contundència" els casos de presumptes abusos sexuals a menors quan han estat
coneixedors dels fets. Demana ser "equilibrats" i no fer de jutge quan la justícia ja ha tancat les
causes. El

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/45283/arquebisbe-tarragona-sobre-abusos-sexuals-menors-actuar-sentit-justicia-misericordia


mossèn d'Arbeca, Josep Maria Font

, va ser absolt canònicament per

falta de proves

mentre que la causa contra el

capellà de Constantí, Francesc Xavier Morell

, es va arxivar per la via judicial. Ambdós van ser destituïts en fer-se públic, el febrer del 2019,
que havien estat

investigats pel Vaticà

per presumptes abusos infantils, en uns fets que es remunten al 2015 i 2016.

Sense especificar de quin cas es tracta, Planellas explica que la

mare d'una presumpta víctima d'abusos

se li va acostar a la sortida d'una parròquia per agrair-li tota la feina feta per esclarir els fets.
"Això sol em reconforta perquè he actuat fent el que creia que s'havia de fer. Hem d'ajudar a
guarir ferides tant a les presumptes víctimes o víctimes i a les seves famílies, així com als
mossens que s'han trobat amb aquests casos", assenyala. De fet, es pregunta quina ha de ser la
"rehabilitació" d'aquests capellans, perquè argumenta, també són persones. "He parlat amb les
possibles víctimes i m'ho he pres molt seriosament, el tall entre misericòrdia i justícia és molt fi",
insisteix.

Pel que fa als dos casos d'abusos sexuals comesos pel canonge arxiver de la catedral de
Tarragona i director de l'arxiu històric arxidiocesà, Planellas, d'acord amb la Santa Seu, va

imposar a Manuel Fuentes diverses penes per evitar "la impunitat", després de la
prescripció civil dels fets ocorreguts fa tres dècades

. En concret, li van

prohibir l'exercici públic del ministeri presbiteral i de la docència eclesiàstica durant un
any

i li va imposar la prohibició durant quinze anys d'exercir cap responsabilitat pastoral en una
parròquia, així com no tenir veu i vot com a canonge en el Capítol de la Catedral.

"A partir del setembre pot fer de mossèn, però sense responsabilitats directes, no n'hem parlat
directament amb ell del lloc ni del que es farà, s'intentarà que presti algun ajut com a mossèn",
indica l'arquebisbe. Arran d'aquests casos, la institució eclesiàstica va crear l'

Oficina de Prevenció i Protecció d'Abusos de l'Arquebisbat

, una comissió formada per una treballadora social, una psicòloga, un canonista i un advocat
que a través d'un telèfon - que funciona les 24 hores- i d'un correu electrònic s'atén a possibles
víctimes. Segons Planellas, el darrer cas atès per l'organisme va ser el del canonge arxiver.



 

L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, parlant amb un treballador de l'arquebisbat. Foto:
Mar Rovira/ACN

404 béns immatriculats, sense disputes

L'arquebisbe confirma que l'arxidiòcesi té 404 béns immatriculats i assegura que cap persona o
entitat ha reclamat cap propietat a diferència d'altres diòcesis. "A Tarragona tenim zero conflictes
amb les immatriculacions", remarca Planellas. "Si hi ha pogut haver en altres indrets alguna
disputa, per això hi ha la justícia, no? En el cas de Tarragona això no ha tingut lloc", reitera. En
paral·lel, lamenta que hi haguessin

37 errors en la llista del govern espanyol sobre béns immatriculats

, els quals, indica, ja estan solucionats.

Planellas lamenta que en el llistat del govern espanyol se'ls hi atribuïen 12 béns que eren
d'altres ordes religioses. "Això ja està aclarit i també ho estava prèviament a la publicació del
llistat, els errors ens va causar una sensació molt estranya", sosté. A més, recorda que entre les
errades hi havia dotze propietats que estaven duplicades, dues més que es van immatricular
perquè procedien de dues herències, així com quatre immatriculacions que eren compres, sis
més ja no eren de la seva propietat i, la darrera errada, no en tenien totes les dades. "D'aquests
suposats 37 errors, no hi ha cap problema, crec que potser s'ha volgut magnificar tot aquest
tema", etziba.

Tres anys de bisbat marcats per la pandèmia

La pandèmia va esclatar pocs mesos després que fos nomenat arquebisbe de Tarragona. La
situació sanitària, explica Planellas, ha marcat la seva gestió i ha "capgirat" projectes. A tall
d'exemple, assenyala que el



voluntariat de Càritas

es va aturar durant el primer any de pandèmia perquè eren

persones de risc

. Per això, diu, van haver de buscar alternatives a aquest voluntariat. També destaca que les

reunions telemàtiques

es van convertir en protagonistes i que van haver de repensar com

atendre pastoralment els feligresos

.

A la vegada, s'ha reorganitzat l'organigrama diocesà i, ara, l'Església tarragonina disposa de

dotze delegacions

. "Vam intentar en la mesura del possible que fossin portades per

laics

i ho hem aconseguit en set", subratlla. Planellas també detalla que ha escrit dues cartes
pastorals i que han organitzat el Sínode en aquest últim any. "És la convocatòria que ens ha fet
el Papa Francesc per veure quin és el present i futur de la nostra església, ara hem acabat la
fase diocesana", afegeix.

"No ens calen més capellans"

L'arxidiòcesi té

135 capellans

, repartits en 200 parròquies, que tenen una

mitjana d'edat de 64 anys

. "Pot sorprendre, però estem en una situació que tenim els capellans que necessitem",
assegura. De fet, Planellas apunta que els sacerdots haurien de fer més de

guies espirituals

i menys de gestors per atendre millor a la comunitat. En aquest sentit, explica que estan creant

unitats pastorals arreu del territori perquè puguin treballar conjuntament entre parròquies
limítrofes i, així, alliberar els mossens de les feines més burocràtiques

. "Hem d'incidir en el laïcat més actiu, que el poble de Déu no sigui passiu, sinó subjecte actiu",
opina.

El paper de la dona en l'església, a debat



Preguntat sobre el paper de la dona en el si de l'Església, Planellas esquiva posicionar-se i
considera que és una qüestió de "l'església universal". "És un tema que a mi com a bisbe d'una
església local em supera, i, per tant, canviar el dret canònic no em toca a mi, sinó al Sant Pare,
amb l'assessorament del Sínode, dels cardenals... perquè són reformes que requereixen molt
d'estudi", exposa. L'arquebisbe també argumenta que en el debat s'han de tenir en compte tres
punts.

"Primer, l'argument històric de tradició, Jesús elegeix els dotze, són homes, en segon lloc, els
magisteris del

Papa Pau VI

i

Joan Pau II

, que van tancar aquest tema en la segona meitat del segle XX, i per últim, hi ha l'església
ortodoxa, on les bases són molt més reticents", argumenta. Amb tot, celebra que algunes dones
hagin esdevingut les responsables de les unitats pastorals. "Estic molt joiós que la meitat de les
delegacions diocesanes siguin portades per dones, per exemple, la delegació de patrimoni la
porta una dona", conclou.
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12 ciutats DIARI DE TARRAGONA 
DIVENDRES, 17 DE JUNY DE 2022

Vuelven las 
alfombras 
florales  
de Corpus

REDACCIÓN 
TARRAGONA 

El Ayuntamiento invita a 
los ciudadanos a 
participar en su 
preparación 

La concejalía de Parcs i Jar-
dins convoca a la ciudadanía 
a participar en la elaboración 
de una alfombra de Corpus. 
La convocatoria es para este 
sábado, a las 17 horas en la 
Casa Balcells, donde se reali-
zarán los preparativos para la 
alfombra floral que se monta-
rá el domingo a las 9 horas en 
el Pla de la Seu. Se recomien-
da llevar una almohada y 
unas tijeras de casa para par-
ticipar en esta tradición que 
recupera la ciudad y que se 
enmarca en la adhesión de 
Tarragona en la red de Viles 
Florides. 

De cara al domingo, la fies-
ta de Corpus también recupe-
ra su formato habitual con el 
Ou com balla en la fuente del 
claustro de la Catedral y el 
oficio religioso. Desde el Pla 

de la Seu y después de dos 
años de ausencia, volverá a 
salir el Seguici de Corpus con 
el Magí de les Timbales, los 
Gegantons Negritos, los Ge-
gants Moros y los Gegants 
Vells acompañados de los gra-
llers de los Quatre Garrofers, 
Els Bordons y Pelacanyes. A 
las 18 h llegarán al Pla de la 
Seu para desde allí, dar inicio 
a la procesión que arrancará 
a 18.30 h desde la Catedral y 
pasará por las calles de las 
Cocas, Sant Pau, Pla de Palau, 
Verge Maria del Claustre, Es-
crivanies Vells y volverá al Pla 
de la Seu. Al acabar el reco-
rrido, los elementos festivos 
volverán hacia la plaza de la 
Font, donde bailarán una tan-
da de lucimiento. 

Este fin de semana, varios 
rincones de la ciudad también 
se llenarán de algunos actos, 
previos a la celebración de 
Sant Joan y del Día Interna-
cional de la Música. 

Sociedad

Este fin de semana      
se inician los actos 
previos a la verbena 
de Sant Joan

ACN 
TARRAGONA 

El arzobispo de Tarragona, Joan 
Planellas, confirma que la archi-
diócesis tiene 404 bienes inmatri-
culados y asegura que ninguna 
persona o entidad ha reclamado 
ninguna propiedad a diferencia 
de otras diócesis. «En Tarragona 
tenemos cero conflictos con las in-
matriculaciones», remarca Plane-
llas en una entrevista con la Agèn-
cia Catalana de Notícies (ACN). 
«Si ha podido haber en otros lu-
gares alguna disputa, por eso es-
tá la justicia, ¿no? En el caso de 
Tarragona esto no ha tenido lu-
gar», reitera. En paralelo, lamen-
ta que hubiera 37 errores en la lis-
ta del gobierno español sobre bie-
nes inmatriculados, los cuales, 
indica, ya están solucionados. 

Planellas lamenta que en el lista-
do del gobierno español se les 
atribuían doce bienes que eran de 
otras órdenes religiosas. «Esto ya 
está aclarado y también lo estaba 
previamente a la publicación del 
listado, los errores nos causó una 
sensación muy extraña», sostiene. 
Además, recuerda que entre los 
errores había doce propiedades 
que estaban duplicadas, otras dos 
que se inmatricularon porque pro-
cedían de dos herencias, así como 
cuatro inmatriculaciones que eran 
compras, seis más ya no eran de 
su propiedad y, el último error , 
no tenían todos los datos. «De es-
tos supuestos 37 errores, no hay 
ningún problema, creo que quizás 
se ha querido magnificar todo es-
te tema», espeta. 

«Equilibrio y no hacer de juez» 
Planellas explica que han intenta-
do «cotejar con la máxima con-
tundencia» los casos de presuntos 
abusos sexuales a menores cuan-
do han sido conocedores de los 
hechos. Pide ser «equilibrados» y no 
hacer de juez cuando la justicia 
ha cerrado ya las causas. El cura 
de Arbeca, Josep Maria Font, fue 
absuelto canónicamente por falta 
de pruebas mientras que la causa 
contra el cura de Constantí, Fran-
cesc Xavier Morell, se archivó por 
la vía judicial. Ambos fueron des-
tituidos al hacerse público, en fe-
brero de 2019, que habían sido 
investigados por el Vaticano por 

presuntos abusos infantiles, en 
unos hechos que se remontan a 
los años 2015 y 2016. 

Sin especificar de qué caso se 
trata, Planellas explica que la ma-
dre de una presunta víctima de 
abusos se acercó a la salida de 
una parroquia para agradecerle 
todo el trabajo realizado para es-
clarecer los hechos. «Esto solo me 
reconforta porque he actuado ha-
ciendo lo que creía que debía ha-
cerse. Tenemos que ayudar a cu-
rar heridas tanto a las presuntas 
víctimas o víctimas ya sus fami-
lias, así como a los curas que se 
han encontrado con estos casos», 
señala. De hecho, se pregunta cu-
ál debe ser la «rehabilitación» de 

estos curas, porque argumenta, 
también son personas. «He habla-
do con las posibles víctimas y me 
lo he tomado muy en serio, el cor-
te entre misericordia y justicia es 
muy fino», insiste. 

En cuanto a los dos casos de 
abusos sexuales cometidos por el 
canónigo archivero de la catedral 
de Tarragona y director del archi-
vo histórico archidiocesano, Pla-
nellas, de acuerdo con la Santa 
Sede, impuso a Manuel Fuentes 
varias penas para evitar «la impu-
nidad», después de la prescripción 
civil de los hechos ocurridos hace 
tres décadas.  

Le prohibieron el ejercicio pú-
blico del ministerio presbiteral y 

de la docencia eclesiástica duran-
te un año y le impuso la prohibi-
ción durante quince años de ejer-
cer responsabilidad pastoral algu-
na en una parroquia, así como no 
tener voz y voto como canónigo 
en el Capítulo de la Catedral. 

Sin responsabilidad directa 
«A partir de septiembre puede ha-
cer de cura, pero sin responsabi-
lidades directas, no hemos habla-
do directamente con él del lugar 
ni de lo que se hará, se intentará 
que preste alguna ayuda como cu-
ra», indica el arzobispo. A raíz de 
estos casos, la institución eclesiás-
tica creó la Oficina de Prevención 
y Protección de Abusos del Arzobis-
pado, una comisión formada por 
una trabajadora social, una psicó-
loga, un canonista y un abogado 
que a través de un teléfono que 
funciona las 24 horas- y de un co-
rreo electrónico se atiende a po-
sibles víctimas. Según Planellas, 
el último caso atendido por el or-
ganismo fue el del canónigo ar-
chivero.

Tarragona

El Arzobispado, sin disputas  
por las 404 inmatriculaciones

Sociedad

Joan Planellas asegura sobre los abusos sexuales a menores que «debemos actuar  
con sentido de justicia y misericordia», así como «con la máxima contundencia»

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, durante la entrevista con 
la Agència Catalana de Notícies (ACN). FOTO: ACN

El detalle 
«No necesitamos 
más curas» 
La archidiócesis tiene 135 
curas, repartidos en 200 pa-
rroquias, que tienen una me-
dia de edad de 64 años. 
«Puede sorprender, pero es-
tamos en una situación que 
tenemos los curas que nece-
sitamos», asegura Joan Pla-
nellas. De hecho, Planellas 
apunta a que los sacerdotes 
deberían hacer más de guías 
espirituales y menos de ges-
tores para atender mejor a la 
comunidad. En este sentido, 
el arzobispo explica que es-
tán creando unidades pasto-
rales en todo el territorio pa-
ra que puedan trabajar con-
juntamente entre parroquias 
limítrofes y, así, liberar a los 
sacerdotes de los trabajos 
más burocráticos. «Debemos 
incidir en el laicado más acti-
vo, que el pueblo de Dios no 
sea pasivo, sino sujeto acti-
vo», opina.
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