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Amb la solidaritat al cap

CARTA DOMINICAL

Benvolguts i benvolgudes, un any més, en 
aquests dies passats, s’ha presentat la Memò-
ria de Càritas Diocesana de Tarragona. Amb 
motiu de la solemnitat de Corpus Christi, dia 
de l’Amor Fratern, l’Església diocesana, com 
totes les Esglésies particulars, gira de nou, i 
de manera més intensa, la seva mirada en-
vers les necessitats i, sobretot, envers les per-
sones necessitades. I ara, tot posant-vos a les 
mans un recull del qual Càritas va fer durant 
l’any 2021 –transcorregut tot ell dins una si-
tuació de pandèmia– és la manera com Càri-
tas vol tornar a despertar i reconèixer alhora 
els sentiments més profunds de la solidaritat 
humana.

Una de les propostes que va tenir més 
acceptació en el Concili Provincial Tarraco-
nense de 1995, diu així: «El Concili exhorta 
a revifar la tradició, tan intensament viscuda 
en els primers segles de l’Església, de vincular 
visiblement la celebració de l’Eucaristia amb 
la caritat fraterna, insistint de manera parti-
cular en la relació entre la Fracció del Pa i la 
comunió cristiana de béns, en la lògica que 

porta de la compartició dels béns eterns al 
compartiment dels béns temporals» (n. 77).

No ens hem de cansar mai de dir que, en 
coherència amb la nostra fe, ens hem de po-
sar, de la manera més efectiva possible, al 
costat de les persones i, per damunt de tot, 
de les persones necessitades. Ho hem de 
fer per convicció personal i per manament 
de Crist mateix que ens ensenyà quina és la 
mesura de la solidaritat desinteressada. Cà-
ritas Diocesana ha copsat de manera evident 
que la necessitat d’una atenció integral a la 
persona s’ha fet encara més evident durant 
aquests últims mesos, després dels efectes de 

la pandèmia i embolcallats pel greu conflicte 
de la guerra a Ucraïna, que ens afecta a tots. 
I amb aquesta constatació s’ha vist com n’és, 
de necessari, un acompanyament més am-
pli de les persones, un acompanyament que 
vagi més enllà de facilitar menjar o roba. Ho 
veiem cada dia, és a dir, forma part del dia a 
dia dels professionals i voluntaris de Càritas 
Diocesana i de la multitud de les Càritas par-
roquials i interparroquials. Estar al costat de 

les persones, fent camí amb elles, és la medul-
la, és l’ADN, de l’acció caritativa de l’Església 
catòlica. I aquesta atenció, Càritas la fa com 
ningú, com tantes vegades s’ha reconegut 
des de no pocs fòrums i institucions.

I, abans d’acabar encara m’agradaria dir-
vos que ningú no pot dimitir de la solidaritat 
humana. Ni es pot dimitir ni es pot delegar 
a una institució. Ens hem de posar la soli-
daritat al cap, a l’ànima i a les mans. Aquest 
posar-se la solidaritat a l’ànima és un repte 
de renovació, també fins i tot per la mateixa 
Càritas que reformula constantment els seus 
objectius, els seus programes i les formes 

més efectives possibles de traslladar la soli-
daritat, que com a Església exercitem, i fer-la 
arribar a les persones. Sempre acompanyant 
les persones necessitades cada dia. Aquesta 
aposta per la solidaritat, per nosaltres, perso-
nes cristianes, també va més enllà de l’efecti-
vitat, també abraça l’afectivitat i la proximitat 
amb el sofriment de totes aquelles persones 
que se’ns apropen.
Ben vostre. 

JOAN PLANELLAS 

Arquebisbe de Tarragona

Ningú no pot dimitir de la 
solidaritat humana. Ni es pot 
dimitir ni es pot delegar

En coherència amb la nostra 
fe, ens hem de posar al 
costat de les persones

Club Bàsquet Cambrils, un referent esportiu de 
primer ordre

TRIBUNA

Cada any quan arriben aquestes dates i les 
competicions esportives s’acaben, és mo-
ment de fer repàs de com ha anat la tempo-
rada, d’analitzar els resultats, les classifica-
cions, els objectius que els clubs s’havien 
marcat, quines renovacions són necessàries, 
quants calés els hi falten o quants els hi han 
sobrat, això ja és més difícil. Els aficionats, 
sobretot els més entesos, opinen, pronosti-
quen, debaten, es tornen bojos d’alegria o de 
tristor i fan bullir l’olla amb els millors con-
diments.

Tot això passa sobretot quan parlem 
d’equips de nivells superiors i de qualsevol 
esport, però al planeta hi ha un altre submon, 
els dels clubs que no són tan grans, en els que 
ningú cobra per jugar i que no esmercen es-
forços econòmics i familiars per donar una 
imatge del seu club i del seu municipi en 
consonància amb els elevats valors humans 
de les juntes i dels jugadors que en formen 
part. Són els clubs modestos, els que senten 
els colors, els que formen esportistes i tam-
bé persones, perquè l’esport té aquest doble 
vessant.

Avui vull escriure sobre una d’aquestes 
entitats: el Club Bàsquet Cambrils, perquè 
ha fet una temporada espectacular i amb uns 
mitjans realment precaris, només compen-
sats per una gran dosi d’il·lusió, treball conti-
nuat, esforç i dedicació. Actualment, compta 
amb 17 equips federats, a part dels equips de 
primària que juguen als respectius col·legis. 
Els resultats obtinguts globalment han estat 
magnífics: el Sènior femení, que jugava a la 
categoria territorial ascendeix a Tercera Ca-

talana i el Sènior masculí, a Segona Catalana. 
Tots dos equips han acabat la temporada en 
segona posició. A més dels ascensos s’han 
pujat nivells en totes les categories de pro-
moció.

Certament, és difícil trobar una millor pro-
jecció. El Club Bàsquet Cambrils mou a ho-
res d’ara 218 jugadors i jugadores federades, 
a part dels 200 nens i nenes de les escoles i 
compta amb unes 50 persones entre entrena-
dors i entrenadores, coordinadors, membres 
de taula i delegats d’equips, que en molts ca-

sos també competeixen amb els seus respec-
tius equips, a part dels membres de la junta. 
En total estem parlant de gairebé 500 perso-
nes. Com podem apreciar, la feina de coordi-
nació d’aquesta estructura és extraordinària: 
entrenaments, partits, desplaçaments, tant 
a les escoles com al pavelló, pistes exteriors 
i d’altres llogades a altres localitats, perquè 
a Cambrils ja no hi ha espai físic per acollir 
tants esportistes. I estem parlant només del 
bàsquet. Dono aquestes xifres per posar en 
relleu els mèrits d’aquesta organització mo-
desta, però immensa quant a la tasca que 
està realitzant i sobretot a les persones que 
dia rere dia ho fan possible. Realment, tenen 
molt de mèrit i cal valorar-los. Aquests re-
sultats encara són més meritoris si tenim en 
compte que els dos sèniors han d’entrenar a 
Mont-roig del Camp, alternativament, atesa 
la manca de pistes a Cambrils. L’afició al llarg 
de tota la temporada també ha estat magnífi-
ca, tant als partits de casa com als desplaça-
ments importants com els dies de Tortosa o 
el Morell, en els que va omplir els pavellons 

en partits decisius. Sens dubte aquesta X 
ha estat una de les millors temporades de 
la història del club i és per això que ho vull 
destacar en aquest article, posant en valor 
l’esforç, la dedicació i el projecte esportiu de 
la junta encapçalada pel Francesc Canaldas. 
Com a president honorífic del club em sento 
enormement satisfet i orgullós de les perso-
nes que en formen part. I també pels èxits 
obtinguts, per aquesta trajectòria exemplar 
d’un club que té com a prioritat crear i refor-
çar la base, sense renunciar a aconseguir fites 

rellevants amb els equips sèniors, que, al cap 
i a la fi, són referents pels equips que pugen i 
com veiem, amb molta força.

Vull felicitar també als jugadors i a les juga-
dores, als familiars i a l’afició en general, que 
al llarg de l’any donen el seu suport incondi-
cional al club. I també aprofito per reivindi-
car una especial atenció de l’Administració 
als problemes que té plantejats l’entitat, es-
pecialment els de manca d’espai per desen-
volupar la seva activitat. No desaprofitem 
aquesta gran cohesió i aquesta gran riquesa 
associativa que tenim a Cambrils i donem-
los-hi els instruments necessaris per poder 
créixer i realitzar-se. Ens calen més infraes-
tructures esportives. I a les portes d’elaborar 
nous programes municipals per a les elecci-
ons de l’any que ve, és el moment de com-
provar la sensibilitat dels nostres governants 
en aquest aspecte. Un municipi que disposi 
d’aquest potencial humà és un municipi ric i 
aquest és un actiu que no es pot malbaratar. 
Si s’entén així segurament serà una de les mi-
llors inversions que es puguin fer.  

JOSEP M. PANICELLO

President honorífic del

Club Bàsquet Cambrils

El Club Bàsquet Cambrils 
mou a hores d’ara 218 
jugadors i jugadores

Donem-los-hi els instruments 
necessaris per a poder 
créixer i realitzar-se

Els preus de la gasolina i el gasoil marquen nous màxims i s’enfi-

len ja per sobre dels dos euros en origen per als dos combustibles. 

Els ciutadans han de recalcular les seves despeses gairebé setma-

na a setmana, perquè les rutines domèstiques, com encendre la 

llum, encendre una rentadora o agafar el vehicle per anar a treba-

llar s’encareixen cada dia més. Els salaris continuen sent els ma-

teixos: aquesta és la frase més sentida. L’encariment del preu del 

combustible, que supera ja la barrera dels dos euros, ha començat 

a exercir pressió sobre el Govern central, ja que s’ha produït quan 

queden dues setmanes per al final de l’actual ajuda de 20 cèntims 

per litre de carburant que va posar en marxa a l’abril. Les sub-

vencions no acabaran el 30 de juny, però el Govern encara no ha 

concretat si aquestes seran prorrogades en el seu format actual, el 

qual no ha evitat que el consumidor hagi d’abonar molt més del 

que va pagar al març, o si hi sumarà noves mesures. En qualse-

vol cas, el consumidor ha començat a entendre la dinàmica del 

mercat i sospita que l’abaratiment –si es produeix– mai arribarà 

als preus que hi havia amb l’inici de la inflació. Tot plegat, mentre 

els Estats Units semblen més interessats a donar aire perquè la 

guerra a Ucraïna continuï que a buscar una solució de pau.

Els preus dels carburants 
s’enfilen per damunt dels
dos euros per litre

EDITORIAL

+ CONFIDENCIAL

‘Fast & Furious’ a la Rambla Nova
Un parell de turistes va 
llogar ahir un patinet 
elèctric per despla-
çar-se per la ciutat de 
Tarragona. Efectiva-
ment, els comptes no 
surten, i és que tots dos 
van decidir pujar al ma-
teix vehicle. A més, van 
imcomplir diferents 
normes, ja que circula-
ven per una zona pro-
hibida (la coca central 
de la Rambla Nova) i, 
pel que sembla, havien 
oblidat el casc.
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EQUIPAMENTS ATENCIÓ

Acte d’homenatge a les monges del Cor de Maria en el centenari.

BISBAT D’URGELL

Firmes contra la marxa de  
les monges a la Pobla
Els veïns obtenen 300 suports per evitar-ne la sortida el 15 de juliol
REDACCIÓ
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ Un grup de 
veïns de la Pobla de Segur s’ha 
mobilitzat per recollir firmes 
per demanar que les dos últi-
mes monges que quedaven a 
la Residència Verge de Ribera 

es quedin, després que la con-
gregació a la qual pertanyen, 
Missioneres Filles del Cor de 
Maria, anunciessin que deixa-
rien el centre el pròxim 15 de 
juliol després d’un desacord 
amb l’ajuntament. Actualment, 

a la residència quedaven dos 
germanes, de 72 i 73 anys, i 
l’ajuntament va oferir a la con-
gregació fer un canvi per treure 
a concurs públics les seues dos 
places i així complir la refor-
ma laboral. Per a “sorpresa” de 
l’ajuntament, com ja va assegu-
rar SEGRE quan es va anunci-
ar la sortida de les monges, la 
congregació va rebutjar aquest 
conveni i va anunciar que se 
n’anirien de la Pobla de Segur 
després de 104 anys de servei al 
municipi. Arran d’aquest anun-
ci, un grup de veïns va iniciar 
una recollida de firmes, ja en 
porten 300 i l’objectiu és arri-
bar a les 1.000, per sol·licitar 
que les monges es quedin a la 
residència.

Així mateix, demanen al 
consistori que eviti la marxa 
de les germanes del munici-
pi. “No ens rendirem, però si 
l’ajuntament segueix dient que 
no, com a mínim les religioses 
s’emportaran l’agraïment de 
centenars de pobletans i po-
bletanes lluitadors i que han 
volgut que es quedin, pels seus 
serveis abnegats pel poble du-
rant 104 anys”, resa l’escrit dels 
veïns. Les germanes del Cor de 
Maria es van instal·lar al muni-
cipi a petició dels veïns el 14 de 
febrer del 1918 i es dedicaven 
a vetllar els malalts a domicili. 
El 1959 es va fundar l’actual 
Residència Verge de Ribera, on 
des d’aleshores les germanes 
desenvolupaven la seua tasca 
assistencial i religiosa.

Taller per 
promoure la 
inserció laboral de 
persones trans

DRETS

❘ LLEIDA ❘ La sala Alfred Perenya 
de Lleida va acollir ahir el taller 
El rol de les empreses en la in-
serció sociolaboral de les per-
sones trans, orientat a donar a 
conèixer i sensibilitzar les em-
preses cap a la realitat d’aquest 
col·lectiu i oferir recursos que 
permetin tractar la diversitat i la 
inclusió a nivell corporatiu i so-
cial. L’activitat, organitzada per 
l’Institut Municipal d’Ocupació 
(IMO), va comptar amb la par-
ticipació de cinquanta persones. 
Així mateix, es van presentar els 
projectes Servei d’acompanya-
ment a les empreses per a la sos-
tenibilitat, a càrrec de Genove-
va Suay, de l’IMO, i SOC Trans, 
el dispositiu d’acompanyament 
personalitzat a la inserció laboral 
per a persones trans a les oficines 
de treball del SOC, per part de 
Núria Subirà.

Esports i música són els pro-
tagonistes de la festa gros-
sa a Cappont, que engega 

motors avui. 
Animarà a millorar la forma 

física amb classes de cross tra-
ning, synercycling o zumba, i 
incitarà a seguir el ritme mar-
cat pel DJ Manel López, així 
com a escoltar les melodies de 
gòspel dels veïns, les versions 
en acústic d’Agustika, la rum-
ba de Paco de la Eva o el folk 
llatí de Sanfri i Alma.

Per postres, la big band del 
Conservatori de Lleida s’ex-
hibirà en concert diumenge, 

abans del castell de focs. De 
tot això i més se’n farà ressò la 
infermera Pilar Calvo, tot un 
referent al barri. Pronunciarà 
el pregó demà al vespre a la 
plaça Blas Infante.

DIVENDRES 17

18.00-19.00 Classe de cross 
training a càrrec del Staff 
Arnau.

19.00-20.00 Classe de 
synercycling a càrrec de 
l’Staff Karla i Valen. A 
Doctora Castells, 11.

19.30 Actuació del DJ 
Manel López. A la cafeteria 
Candy Coffee.

DISSABTE 18

10.00 -12.00 Master class 
de zumba. Oberta a tothom, 
a càrrec de l’Staff Valen 
i Carina. A la plaça Blas 
Infante.

12.15 Taller de contacontes. 
A l’avinguda València, 19.

18.00 Exhibició del club 
Uppercut Lleida. 

19.00 Actuació del DJ 
Manel López. A la cafeteria 
Candy Coffee.

20.30 Pregó de Festa Major 
a càrrec de Pilar Calvo i 
Martínez, infermera del CAP 
de Cappont del 1991 al 2018. 
A la plaça Blas Infante.

21.00 Concert de gòspel 
de l’associació de veïns de 
Cappont, dirigit per Pere 
Guixé i Alba Tomàs. A la 
plaça Blas Infante.

22.30 Concert de versions 
en acústic a càrrec del grup 
Agustika. 

A continuació, actuació del 
grup Paco de la Eva. A la 
plaça Blas Infante. 

DIUMENGE 19

12.00 Actuació musical 
del grup Sanfri i Alma, duo 
de folk llatí. A l’avinguda 
València, 19.

21.00 Concert de la big 
band del Conservatori 
Municipal de Lleida, dirigit 
per Pere Guixé. A la plaça 
Blas Infante.

22.00 Castell de focs 
a càrrec de Pirotècnica 
Ilerdense. A la plaça Blas 
Infante.

DISSABTE 25

22.30 DJ Freakband Cool. 
Música dels anys 80-90. A la 
terrassa del bar restaurant 
Sol 9.

Cappont
Festa Major

Paco de la Eva, 
Agustika o Sanfri 
i Alma i DJ 
desfilaran per la 
festa, que inclourà 
un castell de focs

Tots a moure’s a la crida 
dels esports i del ritme
Gòspel, big band, cross training, zumba 
o contacontes es fusionen a l’agenda
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Les germanes del Cor de Maria 
deixen de tenir cura dels infants 
a la Llar Mare Esperança a Lleida
Després de 66 anys de fer de “mares”, la gestió 
del centre corre a càrrec de Sant Joan de Déu

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.

Lleida
XAVIER NADAL

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

Fins a finals d’abril, tres mon-
ges de més de 65 anys s’han fet 
càrrec de l’equipament que fun-
ciona 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 diver-
sos voluntaris que, entre altres 
missions, traslladaven els infants 
als diferents centres educatius 
lleidatans on estudien i ajudaven 
les germanes en les tasques do-
mèstiques. 

La manca de monges que pu-
guessin continuar fent-se càrrec 
en el futur de la Llar Mare Es-
perança, situada a la Partida de 
Montserrat, ha portat a la insti-
tució 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 Educa-
tiva 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 religio-
ses i una altra de la congregació 
aniran a viure a la casa que tenen 
en propietat a l’avinguda de Cata-
lunya, 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 mis-
sa 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. FOTO: Núria García / La Llar Mare Esperança es troba a la Partida de Montserrat, molt a prop de la parròquia
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El paer en cap, Miquel Pueyo, va 
presidir la reunió ordinària del 
Consell de Zona 06 (Camp d’Es-
ports, Ciutat Jardí i entorns) on 
es va anunciar que a la tardor 
hi ha prevista una nova plan-
tació d’arbres al parc de Joc de 
la Bola, i mentrestant es treba-
lla en el projecte per dissenyar 
les passeres per passejar que hi 
haurà, amb la previsió també de 
demanar diners als fons NextGe-
neration per poder avançar en 
aquesta actuació, va afegir el pri-
mer tinent d’alcalde Toni Postius. 
També es treballa amb el Col·legi 
d’Arquitectes, a través de la Fun-
dació del Paisatge, per dissenyar 
el futur equipament que anirà a 
aquest espai i que podria acollir 
una biblioteca.

Els veïns van demanar més 
celeritat en el desenvolupament 
del parc. Pel que fa al reg de l’ar-
brat, la Paeria va comunicar que 
es mantindrà l’establerta en el 
contracte, que és de dos cops 
per setmana i fins finalitzar l’any. 
Amb l’aportació de litres que es 
realitza ha de ser suficient, tot i 
això, la persona que realitza el 
reg manual amb mànega està 
avisada per si detecta alguna va-
riació en l’arbrat per actuar-hi. 

Entre la resta de les actua-
cions destaca la renovació de 
l’enllumenat; millores al pavi-
ment dels carrers Segòvia i Joc 
de la Bola; la situació del velò-
drom i el seu entorn; l’arran-
jament de l’avinguda Doctor 
Fleming entre Ronda i Onze de 

El parc de Joc de la Bola 
acollirà més arbres, passeres 
i una biblioteca en el futur

Setembre; la duplicació de l’avin-
guda Rovira Roure aquest estiu; 
la urbanització del carrer Baldo-
mer Gili i Roig i la segona fase del 
carrer del Roure, que milloraran 
la connexió transversal al barri de 
Ciutat Jardí; la situació del mer-
cat de Ronda-Fleming, i les ac-

tuacions previstes a l’entorn dels 
hospitals Arnau i Santa Maria, 
entre d’altres. Durant la trobada 
es va presentar una proposta per 
implementar zona blava al barri 
del Joc de la Bola, als carrers Cris-
tofòl de Boleda, Segrià, Segòvia i 
Joc de la Bola.

FOTO: Paeria / La reunió va aplegar veïns de Joc de la Bola i Ciutat Jardí

CONVOCATORIA DE JUNTA 

Piensos ARB, Sociedad Anónima

Se convoca Junta General Ordinaria 
de accionistas a celebrar en el domicilio 
social, en primera convocatoria el 
próximo día 21 de julio de 2022 a las 
diez horas, y en su caso, en segunda 
al día siguiente, en el mismo lugar y 
hora, con este orden del día:
1º.- Examen y aprobación de las 
Cuentas Anuales, del informe 
de gestión y de la aplicación del 
resultado, todo ello referido al 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2021.
2º.- Examen y aprobación de la 
gestión social referida al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2021.
3º.- Delegación de facultades para 
elevación a público de los acuerdos 
adoptados y su tramitación registral.
4º.- Redacción, lectura y aprobación 
del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que 
cualquier accionista podrá obtener 
de la sociedad, de forma inmediata 
y gratuita, los documentos que han 
de ser sometidos a la aprobación 
de la misma, así como en su caso, 
el informe de gestión y el informe de 
auditoría de cuentas.

Lleida, 10 de junio de 2022

Albert Regany Puig.
Administrador Único.



Mitjà: El Periódico

Publicat: 17/06/2022

Edició: GENERAL

Secció: REGIONAL Barcelona

Audiència: 361.000 Lectores

Difusió: 60.870 Ejemplares

Valor: 605€

56  | Barcelona Viernes, 17 de junio de 2022  |

u La catedral de 
Barcelona amaneció 
ayer envuelta en 
una lona publicitaria 
que sorprendió a los 
más madrugadores, 
aunque no es la pri-
mera vez que suce-
de. Los anuncios (en 
este caso, de móvi-
les) son una de las 
fuentes de ingresos 
para acometer las 
obras de manteni-
miento. El envoltorio 
se mantendrá hasta 
finales de 2023. 

La catedral ‘anuncia’ 
móviles para pagar 
su restauración

C

+ elperiodico.com 
/es/fotos/ 

Zowy Voeten / 
Barcelona

Sant Boi (Baix Llobregat) acogió 
ayer la presentación del plan de re-
novación de la flota del buses me-
tropolitanos del Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB), exhibido 
como «el más ambicioso de los úl-
timos 15 años».  La alcaldesa, Lluïsa 
Moret, junto al vicepresidente de 
Mobilitat, Transport i Sostenibilitat 
del AMB, Antoni Poveda, presidie-
ron este acto en el que se anunció la 
incorporación de 304 autobuses.    

La integración de los nuevos 
vehículos híbridos y eléctricos al 
parque de gestión indirecta se rea-
lizará progresivamente. El objetivo 
es ir sustituyendo los antiguos con 
el objetivo de conseguir una flota 
«más limpia y sostenible». Ayer 
mismo se pusieron en circulación 
los 22 primeros nuevos buses híbri-
dos en los servicios de Barcelona-
Sant Boi y ocho más que cubrirán el 

Barcelonès Nord. Un total de 87 lle-
garán antes de acabar el año, y  otros 
187, en el primer trimestre de 2023. 

Este proyecto, dotado con unos 
120 millones de euros, representa 
pasar del 31% de buses sostenibles 
al 64%. Formarán parte del servi-
cio del Baix Llobregat Sud (Cas-
telldefels, El Prat, Gavà y Vilade-
cans); del que va de Barcelona a 
Sant Boi, y de los de  L’Hospitalet y 
Barcelonès Nord (Santa Coloma, 
Sant Adrià y Badalona). 

Agradecimiento a los vecinos 

«En un año renovamos una flota 
que, por concursos que se han alar-
gado más de la cuenta, está enveje-
cida. Ahora el AMB ha tomado una 
iniciativa de renovación»,  remarcó 
Poveda en relación con la demora 
de la adjudicación del contrato del 
bus Barcelona-Sant Boi.  

La adjudicación estuvo paraliza-
da durante 10 meses, ya que fue re-
currida en mayo de 2021 por la se-
gunda empresa clasificada, la reso-

lución se resolvió este marzo a favor 
de la Administración metropolita-
na y el 16 de julio comenzará el nue-
vo contrato, firmado con MonBus. 
El vicepresidente de Transporte del 
AMB aprovechó para agradecer «la 
paciencia de los vecinos que han 
sufrido molestias o problemas con 
el transporte público». 

Por su parte, Moret remarcó la 
importancia de un proyecto, que 
«no solo significa la renovación de 
los autobuses, sino que es una 
apuesta clara por una movilidad 
sostenible que da respuesta a las 
necesidades del siglo XXI». 

Otras novedades 

La incorporación de nuevos auto-
buses a la flota no es la única nove-
dad de este año en el transporte 
metropolitano urbano. La L-75 se 
convertirá en la línea metrobús M-
75 y pasará cada 10 minutos los la-
borables, en vez de cada 30. En una 
segunda fase, también se pondrá en 
marcha la M-8, que seguirá el eje de 

la C-245 y conectará Cornellà de 
Llobregat con Castelldefels. 

Por otro lado, se prevé la mejora 
de frecuencias de las líneas L-72, L-
74, L-76, SB-1, SB-2 y SB-3 en fin 
de semana y festivos. Y, por último, 
la ampliación de las líneas E-79 y 
L-76, para llegar al núcleo urbano. 
Por su parte, la línea E-79 se pro-
longará hasta Molí Nou, y la L-76, 
hasta Torrelles de Llobregat. 

El acto también contó con la 
presencia de miembros de la  UGT 
reivindicando «contrataciones so-
cialmente responsables».  La alcal-
desa de Sant Boi aseguró que la re-
novación «mejorará también las 
condiciones de los profesionales».  n

El bus metropolitano 
se renueva con 300  
vehículos sostenibles

Las primeras 30 unidades empezaron a circular ayer 
entre Sant Boi y Barcelona y por el Barcelonès Nord. 
El resto se irá incorporando en los próximos meses.

TRANSPORTE URBANO

ELENA MARTÍNEZ 
Sant Boi de Llobregat

Algunos de los nuevos autobuses, en la presentación de ayer.

Ricard Cugat

En 2023, el 64% de 
la flota será híbrida 
o eléctrica gracias  
a un plan dotado 
con 120 millones
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Un centenar de jesuïtes tracten a Manresa
com acostar els "Exercicis" al món actual -
Regió7
El Sant Pare ha fet arribar una carta al comitè organitzador i executiu, encapçalat per Lluís
Magriñà, director del centre d’espiritualitat i superior de la Cova. Els diu que «he rebut reiterades
invitacions per venir a Manresa durant aquest any 2022» i que «ja que no ho he pogut fer
presencialment, sí que desitjo estar entre vostès a través d’aquestes paraules per animar-los a
aprofitar la trobada». Recorda que «tindran el privilegi, i també la responsabilitat, de repensar el
camí que va recórrer sant Ignasi», es congratula per la iniciativa i els desitja que «confirmin,
ampliïn i despleguin les possibilitats d’un text, d’un mètode i d’una experiència que ha de
respondre al compromís amb els més necessitats, que connecti amb la sensibilitat i el llenguatge
dels joves i ens faci més responsables de la cura del nostre planeta».

El programa, que ahir va incloure una visita als llocs ignasians de Manresa i a Montserrat,
s’estructura en quatre grans blocs: «L’actualitat del text dels Exercicis», «Els Exercicis en els
marges socials», «Els Exercicis i altres cosmologies i espiritualitats» i «Els Exercicis en nous
llenguatges».

El Sant Pare rep una invitació per visitar Catalunya

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró i Buldó, va convidar ahir el papa Francesc a «visitar
Catalunya per commemorar els 500 anys de l’estada i la conversió que va fer sant Ignasi de
Loiola al nostre país». Ho va fer aprofitant l’audiència que hi va mantenir en la presentació del
documental El Camí Ignasià a la Filmoteca Vaticana. A la nota de la trobada, la Generalitat no
especifica si a la invitació al Sant Pare es va parlar de Manresa.

https://www.regio7.cat/manresa/2022/06/16/centenar-jesuites-tracten-manresa-com-67315660.html
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¿Dónde ver el ‘ou com balla’ en Barcelona?
Con motivo de la fiesta del Corpus se puede ver hasta el 19 de junio una de las tradiciones más
vistosas de la ciudad: el ou com balla. Consiste en hacer bailar un huevo vacío en los
manantiales y fuentes de claustros, patios y jardines, adornados para la ocasión con motivos
florales.

Esta costumbre ha distinguido desde 1637 el día del Corpus Christi, que se celebra este jueves
16 de junio. Su origen y significados no están del todo claros. Para algunos representa una
metáfora del ciclo de la vida, una referencia al tiempo y al movimiento continuo mientras que
para otros se trata de un juego de entretenimiento de la Edad Media. 

Nuevas incorporaciones

Más de un veintena de espacios acogen el 'ou com balla'

Este año hay más de una veintena de espacios en los que se muestra esta tradición en la
catedral, en parroquias, museos, centros cívicos o jardines. Como novedad, se incorporan el
patio del Seminario, la calle de la Llibertat y el parque de Sant Martí. Incluso se crearán algunas
fuentes artificiales, como las de Santa Maria del Taulat y la plaza de la Virreina.

Otro elemento de tradición del Corpus de Barcelona son las alfombras florales. Aquí también
hay novedades ya que este año habrá alfombra por primera vez en la calle de Marià Aguiló, en
el Centro Cívico El Sortidor, en la plaza de Sarrià y en el Seminario.

El 'ou com balla' ha distinguido desde 1637 el día del Corpus Christi

Ana Jiménez/Archivo

La programación de este año también está marcada por la clausura de los actos especiales del
700 aniversario de la procesión del Corpus, que se cumplieron en 2020. En este sentido, se
incluyen una exposición en la capilla de Santa Ágata del Museo de Historia y otra en el Museo
Diocesano, la recuperación de la Vigilia del Corpus y del panoli como comida tradicionalmente
barcelonesa de la fiesta, así como la proclamación del Corpus de Barcelona como Fiesta

https://lavanguardia.com/local/barcelona/20220616/8341078/donde-ver-ou-com-balla-barcelona-2022.html


Patrimonial de Interés Nacional por parte de la Generalitat.

Inicio en la avenida de la Catedral

La procesión del Corpus se celebra el 19 de junio 

El acto más solemne será la misa de Corpus prevista a las 18.00 horas el 19 de junio en la
Catedral de Barcelona y presidida por el cardenal Joan Josep Omella. Posteriormente, se
iniciará la procesión a las 19.15 horas en la avenida de la Catedral. Su recorrido será el
siguiente: plaza Nova, calle dels Arcs, calle de Cucurulla, plaza de la Cucurulla, calle del Pi,
plaza de Sant Josep Oriol, plaza del Pi, calle del Cardenal Casañas, la Rambla, calle de Ferran,
plaza de Sant Jaume, calle del Bisbe, plaza Nova y avenida de la Catedral.

Para conocer con todo detalle los horarios y el lugar de las actividades puede consultar aquí el
programa.

Lee también Isaura Marcos

https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/festes-i-tradicions/festivitat-de-corpus-christi
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A vegades 
donem

massa coses 
per sabudes.

Aquest llibre, ple 
d’il·lustracions,

ens convida a 
pensar i a ser 

curiosos.
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Una excavació a la Pietat de Vic ha 
posat al descobert restes arqueològi-
ques que van des de finals del segle 
VIII fins al segle XIX. Des d’estructu-

res de les antigues esglésies preromà-
nica, romànica i gòtica fins a vasos fu-
neraris del segle XVII i taüts d’algun 
episodi tràgic que es podria vincular 

a la Guerra del Francès. Els treballs 
obren una segona fase d’intervenció 
al Vicpuntzero, que aquest any ja ha 
rebut més de dos mil visitants. 

Segles d’història sota la Pietat
Les excavacions que s’han fet a la nau posen al descobert restes que comencen per l’església preromànica

Vic

Jordi Vilarrodà

En un espai no gaire gran, a 
l’entrada de l’església de la 
Pietat, apareixen a la vista 
més de deu segles en l’evolu-
ció de Vic fruit de les últimes 
excavacions que s’hi han rea-
litzat. L’actuació correspon 
a la segona fase del projecte 
Vicpuntzero, que justament 
va triar l’anomenada illa de 
la Pietat perquè és on hi ha 
més densitat històrica acu-
mulada, des de l’època roma-
na fins avui. 

“D’ocupació romana no 
n’hem trobat”, diu l’arque-
òleg Eduard Sánchez, d’Ar-
queòlegs.cat, que ha dirigit 
els treballs. Només algunes 
ceràmiques que no perme-
ten establir cap hipòtesi. 
Les restes més antigues que 
han aparegut formen part 
de l’església preromànica 
dedicada a Sant Sadurní, 
“possiblement de finals del 
segle VIII o principis del IX”. 
L’església s’orientava en sen-
tit diferent a l’actual, amb la 
capçalera de cara al Temple 
Romà, i allà hi han aparegut 
els graons que pujaven cap al 
presbiteri. “Per saber si hi ha 
més, hauríem de continuar 
treballant aquí, avançant cap 
a l’entorn del Temple Romà”, 
diu l’arqueòleg. L’església 
romànica va tenir una ampli-
ació en època gòtica, quan ja 
era dedicada als sants màr-
tirs Llucià i Marcià, patrons 
de la ciutat. Els documents 
indicaven que una gran volta 
unia les dues parts, la romà-
nica i la gòtica, i les bases 
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La regidora Anna Alemany i l’arqueòleg Eduard Sánchez, aquest dijous davant de les restes que han aparegut

dels pilars de la volta –espe-
cialment una de potent i ben 
marcada– han aparegut i han 
confirmat la veracitat de la 
documentació escrita. De 
l’església gòtica també n’ha 
sortit part de l’enllosat. 

L’actual església de la 
Pietat comença a aixecar-se 
l’any 1633 i la seva construc-
ció dura tot el segle XVII, 
fins a principis del XVIII. 
D’aquesta època són algunes 
de les altres restes que han 
aparegut: vasos sepulcrals, 
possiblement familiars, en 
què es feien enterraments de 
famílies significades. “Això 
es pagava i representaven 
uns ingressos per a l’obra 
de l’església.” Un d’ells està 
rematat per una volta, a l’in-

terior de la qual hi havia les 
sepultures. Però més enda-
vant, entre els vasos fune-
raris, s’aprofita l’espai per 
fer-hi una altra mena d’en-
terraments. Els arqueòlegs 

van trobar una vintena de 
taüts de fusta. L’ordre amb 
què estaven disposats, “ben 
encaixats”, feia evident que 
s’havien sepultat al mateix 
temps i corresponien a una 
mort “per causa de guerra o 
d’epidèmia”. Sánchez s’in-

clina per pensar que poden 
correspondre a l’època de 
la Guerra del Francès. Tot 
aquest substrat queda sota 
terra en el moment en què, a 
finals del segle XIX, s’encar-
rega una reforma de la nau a 
Josep Artigas i es construeix 
un paviment de qualitat en 
un nivell superior, l’actual 
que trepitja el visitant de la 
Pietat. En la part que no s’ha 
excavat, segons mostraven 
les prospeccions de georadar 
realitzades, s’amaguen noves 
incògnites. I com en totes les 
excavacions arqueològiques, 
el dilema que es planteja-
rà ara és si tot això que ha 
aparegut s’ha de mantenir 
visible o s’ha de documentar 
i tornar-ho a cobrir. 

La sorpresa va 
ser 20 taüts d’un 
sol enterrament,      

del segle XIX

Vicpuntzero, 
un projecte 
fins al 2023

Vic

J.V.

La fase actual dels tre-
balls ja estava prevista 
en el projecte inicial del 
Vicpuntzero, que quan 
s’acabi a final de 2023 hau-
rà suposat una inversió 
total d’1,8 milions d’euros, 
amb aportacions del fons 
europeu Feder, l’Ajun-
tament, la Generalitat 
(a través d’un dels Plans 
Territorials de Foment del 
Turisme) i la Diputació de 
Barcelona. 

La primera fase va aca-
bar amb la inauguració 
de l’actual recorregut de 
visita, que té l’epicentre 
a l’antiga Capella Fonda 
de la Pietat. Durant l’any 
2021, amb jornades de por-
tes obertes, hi van passar 
més de 20.000 visitants. En 
l’any actual, fins al mes de 
maig, són 2.219 persones 
que han fet del Vicpunt-
zero el punt de partida 
del seu coneixement de 
Vic. “Hem d’explicar d’on 
venim per saber cap on 
volem anar com a ciutat, 
per entendre qui som i 
com som”, va dir la regido-
ra de Turisme, Anna Ale-
many. El projecte culmi-
narà amb un mapping que 
es podrà projectar sobre la 
façana del Temple Romà. 
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Un banc del Passeig de Solsona recordarà
la petjada de Mn. Jesús Huguet | Nació
Solsona
El proper dissabte 2 de juliol, tindrà lloc la desena edició del Memorial. En aquesta edició amb
una situació sanitària ja plenament normalitzada, es vol fer una commemoració especial, ja que
el 9 de març d'enguany va fer 10 anys que moria Mn. Jesús Huguet. És per aquest motiu que
l'Associació d'Amics Mn. Huguet ens convida a recordar-lo d'una manera especial.

L'Associació ha avançat el programa del dia i els detalls més rellevants.

Programa del dia: 

Lloc: Sala polivalent  (C. Gaudí, 2 25280 Solsona)

10h.- Assemblea General Ordinària  

10:30h.- Esmorzar al vestíbul 

11h.- Xè Memorial Mn. Jesús Huguet 

.- Presentació i salutació  

.- Ponència: “Biblia i ecologia”, a càrrec de M. Claustre Solé Auguets, solsonina, doctora en
teologia, especialista en Sagrades Escriptures  

.- Paraula d’Huguet, amb Víctor Pérez, Moixic. 

13h.-  Inauguració banc commemoratiu (Passeig Pare Claret, davant d'on vivia Mn. Huguet)

14h.- Dinar de germanor al Bar Casal. 

         .-Per reserves

amicsmossenhuguet@hotmail.com

o 686 393 683. 

Pel que fa al banc commemoratiu, es tracta d'una actuació sobre el banc de davant de la casa
del mossèn, just on ell seia al passeig, per a fer memòria d'ell; fet d'una manera discreta i
sostenible d'acord amb la seva manera de ser. 

L'obra té un cost elevat (3.800€ aprox), per la qual cosa, l'entitat demana ajut per a fer-hi front.
Els interessats, poden contactar amb l'associació a través del següents canals

amicsmossenhuguet@hotmail.com

o 686 393 68.

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/39385/solsona/banc-passeig-solsona-recordara-petjada-jesus-huguet
mailto:amicsmossenhuguet@hotmail.com
mailto:amicsmossenhuguet@hotmail.com


Jesús Huguet i Serrano
Nascut a Fondarella l'any 1932, fou ordenat prevere el 22 de desembre de 1956.

Va ser un reconegut teòleg i escriptor. Es va formar a Roma i París i es va dedicar a la docència
al Seminari de Solsona, al Centre d'Estudis Pastorals de Barcelona i al Centre de Formació
Cristiana de Manresa.

Entre d'altres, va ser arxiprest de Solsona-Morunys, corector de Berga, rector de Solsona i
de Sant Just Joval, parròquia on va continuar adscrit com a capellà tot i jubilar-se el 2008.

Va ser un dels membres més destacats del Fòrum Ondara del Bisbat de Solsona, un espai de
reflexió integrat per capellans renovadors de la diòcesi de Solsona fidels al Concili Vaticà II.
[4] Molt proper i estret col·laborador del bisbe Antoni Deig, es va caracteritzar per les seves
posicions nacionalistes i progressistes dins l'Església catòlica a Catalunya. Mai no defugí cap
tema, fet pel qual el bisbe Jaume Traserra i el cardenal Ricard Maria Carles el feren plegar de
les seves col·laboracions al Full Diocesà i a la revista Catequesi, respectivament.

Va morir l'any 2012 a Solsona a l'edat de 79 anys, víctima d'un atropellament amb cotxe.
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‘La sele’, sense mascareta
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Alumnes de centres de Vic, Manlleu i Prats fent les PAU en una de les aules de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC

MARIA 

ESPUNY 

Vic (Vedruna 

Escorial)

La prova que li feia més 
respecte era la d’Història. 
Ara ja estudia al Liceu, 
però comentava que vol 
estudiar Història de l’Art. 
“Necessito un 5 i no em 
preocupa massa”, de mane-
ra que havia començat a 
estudiar pocs dies abans.

LAIA SOLÀ  

Torelló 

(Vedruna 

Escorial)

Després del primer exa-
men s’havia tret “pressió”, 
deia, però temia el d’His-
tòria. En haver acabat el 
Batxillerat, que ha estat 
“difícil i intens”, el curs 
vinent vol fer Economia, 
“segons la nota, a la UPF o 
a la UB”.

Vic/Ripoll

Guillem Rico

Van utilitzar la meitat d’es-
pais que els dos últims anys i 
es van poder veure les cares, 
ja que podien anar sense 
mascareta. Des de dimarts 
i fins dijous 737 alumnes 
d’Osona van fer les proves 
d’accés a la universitat a les 
instal·lacions de la UVic-
UCC, la major part al campus 
Miramarges, i 180 a les aules 
de la Facultat de Medicina, 
a l’edifici de Can Baumann. 
Els 73 alumnes ripollesos 
que van fer les proves les van 
portar a terme a l’institut 

Montsacopa d’Olot.
Cristina Alsina, professora 

agregada a la UB i presidenta 
del tribunal de selectivitat 
dels alumnes que eren a 
Can Baumann, detallava que 
aquesta vegada no hi havia 
mesures covid, encara que 
en el seu cas havien intentat 
que els alumnes poguessin 
desenvolupar els exàmens 
“en espais més generosos i 
amples perquè ningú se senti 
angoixat”. Així, a les aules 
van ocupar “tres quartes 
parts del que podria haver-
hi”. Abans de començar el 
primer examen aquesta 
vegada van fer omplir un 

formulari als alumnes per 
demanar-los en quina llen-
gua –català, castellà o ara-
nès– volien rebre els anun-
ciats d’alguna de les proves. 
Segons Alsina, en el seu tri-
bunal tothom va voler fer les 
proves en llengua catalana 
–tret de les assignatures de 
Castellà i Anglès. 

Els alumnes van fer les pro-
ves després d’haver fet tot 
el Batxillerat en pandèmia, 
el primer curs amb classes 
semipresencials i el segon 
ja sempre als centres. El que 
més temien en general era 
l’examen d’Història, per la 
quantitat de temari. 

JORDI 

NOGUERA 

Manlleu  

(La Salle)

“M’ho esperava pitjor 
però ha anat bastant bé”, 
comentava, potser perquè 
“tinc més por de Llatí i 
Anglès”. Necessita un 7,1 
per fer Ciències Políti-
ques, una qualificació que 
en part el fa estar “tran-
quil” i veu assumible.

MARC  

RIEROLA  

Roda  

(La Salle)

“Després del de Caste-
llà m’he tret el pes més 
gran”, assegurava. Ell vol 
estudiar Comunicació 
Audiovisual a Granada, on 
li demanen un 10,29. “Vull 
un canvi d’aires i Andalu-
sia sempre m’ha agradat i 
hi tinc família”, deia.

MARIA 

PUIGFERRAT 

Prats (Inst. 

Castell del 

Quer)

Deia que el primer dia 
“estàvem una mica nervio-
sos”, també per la filtració 
dilluns d’uns exàmens a 
les xarxes socials que no 
van ser els reals. Vol estu-
diar Publicitat a la UB i 
necessita un 9,5 o un 10. 

MARTÍ 

PUIG  

Oristà  

(Inst. Castell 

del Quer)

Els exàmens que li feien 
més por eren els de Cas-
tellà, Català i Història. Ell 
vol estudiar Enginyeria 
Forestal a la Universitat 
de Lleida. Necessita un 5, 
per la qual cosa “no tinc 
gaire pressió a sobre”.

El Sagrat Cor de Vic, solidari amb Càritas i Osona amb els Nens

Vic Els alumnes de 5è de l’escola Sagrat Cor de Vic van lliurar la setmana 
passada una part dels diners que han obtingut a través de les cooperatives 
escolars que han creat, La Creativa i 26 Batecs, a Càritas i a l’ONG Osona 
amb els Nens.
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L’Escorial de Vic fa 
1.500 km per Ucraïna

Vic Un miler d’alum-
nes i docents de l’escola 
Vedruna Escorial de Vic 
van fer divendres l’acti-
vitat solidària “Correm 
per Ucraïna”, corrent 1,5 
quilòmetres i fent tallers. 
Entre tots van sumar 1.500 
quilòmetres i van fer 
donatius per a la campa-
nya “Osona amb Ucraïna”.

El Lluçanès tanca el projecte de cultura emprenedora

Perafita Un total de 250 alumnes de centres educatius del Lluçanès van 
tancar la setmana passada a Perafita el projecte CUEME, de cultura empre-
nedora. Els alumnes han creat set cooperatives escolars i van lliurar part 
dels beneficis a entitats solidàries de la comarca.

C
O

N
SO

R
C

I 
D

EL
 L

LU
Ç

A
N

ÈS

L’Institut de Taradell 
aposta pel residu zero

Taradell Els alumnes de 
3r d’ESO de l’Institut de 
Taradell han participat 
a la primera edició d’un 
projecte d’aprenentatge 
i servei per fomentar 
la prevenció de residus, 
“Avancem cap al residu 
zero”. L’han impulsat des 
de la Mancomunitat La 
Plana.

Un total de 810 alumnes d’Osona i el Ripollès han fet les proves 
d’accés a la universitat, la selectivitat, aquesta setmana
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ESPECIALNOU9EL

rostidoria
menjar per endur

C. Núria, 103
(al costat del centre cívic)
Tel. 93 850 51 11 - Torelló

25 anys
al vostre servei!

AUTOMATITZACIÓ

www.fes.cat/cursos

Formació
Bonificable

Tel. 972 70 11 31

DISSENY

MECANITZACIÓ

HIDRÀULICA

SOLDADURA

ROBÒTICA

CONTÍNUA
FORMACIÓ ESPECIALITZADA 

EN INDÚSTRIA I TECNOLOGIA

info@fes.cat

Més info:
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El resultat de part de la rehabilitació de les pintures del templeL’abans i el després d’una part dels treballs de restauració

Sora

Guillem Rico

Malgrat que els treballs es 
van portar a terme abans, 
a causa de la pandèmia no 
s’havien pogut inaugurar. 
Es tracta de la rehabilitació 
i restauració de l’interior i 
l’exterior de l’església de Sant 

Pere de Sora, un edifici que 
el ple va declarar Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL). Una 
de les inversions més altes al 
municipi, que ha tingut un 
cost de 101.000 euros i que ha 
comptat amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona. 

Les obres, detalla l’alcaldes-
sa, Janna Locher (JxCat), van 

consistir en la consolidació i 
impermeabilització de la teu-
lada per evitar les filtracions 
d’aigua, el repàs de la façana 
amb un nou revestiment i la 
substitució de la instal·lació 
elèctrica i la il·luminació. 
També es va pintar l’interior i 
es van restaurar les pintures i 
els murals del temple. Aques-

ta darrera actuació, la de la 
restauració de les pintures, va 
ser la que es va allargar més 
en el temps, tot el 2019 i fins 
al març de 2020.

Francesc Tornero, un dels 
restauradors de l’empresa 
Vicus, SCP, que ha portat a 
terme els treballs, detallava 
que per una banda van res-

taurar les pintures moder-
nistes de la nau principal –la 
central i les dues laterals–, 
que dataven de 1898, fetes 
amb la tècnica de tremps de 
cola i que s’havien malmès a 
causa de les filtracions d’ai-
gua. Per l’altra, es van centrar 
en les pintures de la capella 
del Santíssim o la capella 
Fonda, fetes amb la mateixa 
tècnica, i també en la part 
de les voltes amb pintura a 
l’oli i aplicacions de full d’or. 
En aquest segon cas, d’estil 
alfonsí i que daten de 1891. 

Al presbiteri, detallava Tor-
nero, hi van trobar algunes 
de les pintures originals de 
la nau actual, del segle XVII. 
Explicava que les que han 
restaurat ara s’haurien fet a 
finals del segle XIX perquè 
les anteriors estaven en mal 
estat. De fet, la capella del 
Santíssim és una ampliació 
que es va fer llavors. “Les pin-
tures actuals són més riques”, 
afegia. Els treballs també van 
permetre treure el vernís que 
es va posar a sobre després 
de la Guerra Civil i recuperar 
“els colors vius” originals. 
També han restaurat el color 
original del presbiteri, que es 
va refer després de la crema 
durant el conflicte bèl·lic.

L’estructura actual de l’es-
glésia és del segle XVIII. Tot 
i això, va ser consagrada l’any 
960 a instàncies de l’abadessa 
Ranlo i el bisbe Ató.

L’ACAT recupera després de dos anys l’homenatge a la Blanca Paloma

Romeria ‘rociera’ de retrobament

Torelló

G.R.

La imatge de la Blanca Palo-
ma, la verge del Rocío, va 
veure la llum del sol aquest 
cap de setmana després de 
més de dos anys en què, 
a causa de la pandèmia, 
no havia pogut sortir del 
local de l’Associació Cul-
tural Andalusa de Torelló 
(ACAT). Ho va fer en el 
marc de la romeria rociera 

de Torelló, un acte que pel 
mateix motiu no es feia des 
del 2019. 

La imatge la van baixar 
dissabte a les 7 de la tarda a 
la zona esportiva després del 
pregó de romeria i els cants 
del Coro Rociero de l’ACAT. 
Un cop allà van actuar l’As-
sociació Andalusa de Tona i 
Balenyà, la Penya Flamenca 
de Manlleu, l’Agrupació 
Andalusa del Ripollès, l’As-
sociació Cultural Mi Tierra 
y el Sur de Vic, Alegrías del 
Sur y sus Flamenquill@s de 
Manlleu i l’ACAT. 

Segons Carmelo Requena, 
president de l’entitat torello-
nenca, tot el cap de setmana 
“ha estat un retrobament 
amb gent que feia molt 

temps que no ens vèiem”, ja 
que no s’ha pogut fer una de 
les principals activitats de 
l’ACAT, que van començar 
a fer el 1988. A la mitjanit, 
com apuntava el president, 
era el torn del rosario roci-

ero, “l’acte fonamental per 
fer l’homenatge a la verge 
i el principal per encetar la 
romeria”, detallava Requena. 

L’endemà, després d’un 
esmorzar a la zona esportiva 
es va fer el camino rociero, 
en el qual es va portar la 
verge fins a l’església del 
barri de Montserrat, on es 
va fer la missa rociera can-
tada pel Coro Rociero de 
l’ACAT. I a la tornada, ja un 
cop a la zona on hi havia les 
diferents entitats amb les 
seves parades, a causa de la 
calor, explicava Requena, es 
va fer un petit canvi. Habi-
tualment, van passant amb 
la imatge per les diferents 
entitats, però en aquesta 
ocasió van col·locar la verge 
a la petita ermita habilitada 
en un lloc ombrívol i van ser 
les entitats qui van anar a fer 
les ofrenes –cançons, valls i 
poemes– davant de la verge. 

Aquest era el darrer home-
natge a la verge i després va 
ser el moment de dinar i una 
actuació de rumbes i sevilla-
nes. Des de l’associació cul-
tural andalusa torellonenca 
celebraven haver pogut des-
envolupar una romeria com 
les d’abans de la pandèmia.
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Dos moments del camí de la romeria entre el barri de Montserrat i el pavelló

Restauren les pintures modernistes 
de l’església de Sant Pere de Sora
Les millores de l’edifici declarat Bé Cultural d’Interès Local han tingut un cost de 100.000 euros 
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Segarra

DIVENDRES
SANT GUIM DE FREIXENET

 ✘ Audicions dels alumnes de 
l’escola de música de piano i vi-
oloncel. 8 del vespre, l’església.
CERVERA

 ✘ Obertura de les piscines 
municipals. Festa aquàtica: 3 
de la tarda a 8 del vespre.

 ✘ Presentació del llibre: Visita 
a la senyora Soler. De Manuel 
de Pedrolo. A les 7 de la tarda a 
la sala d’actes Francesc Buireu.

 ✘ Nit del comerç. A 2/4 de 7 
cercavila, a les 7 espectacle in-
fantil, a les 8 bingo.

 ✘ Concert de l’orquestra Brit-
ten. A les 8 a l’Auditori.

DISSABTE
SANT GUIM DE FREIXENET

 ✘ Concert de fi de curs de l’es-
cola de música. A 1/4 de 9 al 
Sindicat.
CERVERA

 ✘ Concert de l’orquestra Andre-
ví. A les 7 a l’Auditori.

 ✘ Festa dels Diables de Cerve-
ra: A 2/4 de 6 cercavila des de 
la plaça Santa Anna. A les 8 Ball 
Parlat. 11 de la nit correfoc.
GUISSONA

 ✘ Catifes de Corpus: nucli antic 
tot el matí. A la 1 de la tarda ho-
menatge a la vellesa al Pavelló.

DIUMENGE
GUISSONA

 ✘ Espectacle de l’Escola de 
Dansa Montse Esteve. A 2/4 de 
8 al Pavelló 1 d’Octubre.
CERVERA

 ✘ Concert de fi de curs del 
Conservatori Gran Teatre a les 
12 de migdia.

Urgell

DIVENDRES
TÀRREGA

 ✘ Presentació del llibre Ca-
mus vs. Sartre. Entre la lliber-
tat i la justícia, a càrrec del seu 
autor, Antoni Gelonch, i Albert 
Claramont. Local de la Societat 
Ateneu, 7 de la tarda. 

DISSABTE
AGRAMUNT

 ✘ 3a Caminada i Cursa Star-
gardt Go. Passeig Josep Bru-
fau, 2/4 de 9 de la nit. 
TÀRREGA

 ✘ Taller al poblat ibèric del Pla 
de les Tenalles en el marc de les 
Jornades Europees d’Arqueolo-
gia. Pla de les Tenalles (La Mó-
ra), de 9 del matí a 1 del migdia. 
També diumenge.  

 ✘ Obertura de les piscines 
municipals d’estiu. A partir de 
2/4 d’11 del matí. 

 ✘Mercat de les Antiguitats i 
les Arts. Carrer del Carme, tota 
la tarda.

 ✘ Recital de poesia amb Ma-
ria J. Escrivà, Anna Gas, Carles 
Rebassa i Pep Sanz. Plaça dels 
Comediants, 8 del vespre. 

 ✘ Concert del cicle Vesprades 
a càrrec d’Asori. Terrassa de 
l’Ateneu, 9 de la nit. 

DIMECRES
TÀRREGA

 ✘ Concert de l’Escola Municipal 
de Música de Tàrrega. Teatre 
Ateneu, 9 de la nit. 

DIJOUS
ARREU

 ✘ Revetlla de Sant Joan amb 
foc, sopars i música. 

L’actualitat de la setmana
RESUM DE LES NOTÍCIES PUBLICADES AL DIARI SEGRE

Crònica setmanal

Balanç positiu de la 1a 
Fira Playmobil i Lego 
AGRAMUNT

La primera Fira del Col·lec-
cionisme Playmobil i Le-
go d’Agramunt va tancar 
diumenge amb un balanç 
positiu malgrat la forta ca-
lor del cap de setmana. El 
públic va poder veure una 
quinzena de diorames, en-
tre els quals n’hi havia un 
d’inspirat amb la història 
local. La part expositiva es 
va completar amb parades 
d’aquests jocs, concursos, 
tallers i inflables, entre 
altres. Tant Esplay com 
l’ajuntament no descarten 
que l’any que ve pugui cele-
brar-se una segona edició, 
malgrat que es plantejarà 
en un altre mes que faci 
menys calor. 

Denunciat a 194 km/h 
per la C-14
CIUTADILLA

Els Mossos d’Esquadra van 
denunciar penalment un 
motorista que circulava per 
la carretera C-14 a una ve-
locitat penalment punible i 
acusat d’un delicte contra 
la seguretat viària. Els fets 
van tenir lloc dissabte du-
rant un control a Ciutadilla, 
quan es va constatar una 
motocicleta que circulava a 
194 km/h en un tram limitat 
a 90 km/h. El conductor se-
rà citat per un judici ràpid 
al jutjat de Cervera. 

Carnet comarcal per a 
15 piscines de l’Urgell
LA FULIOLA
El consell de l’Urgell i di-

versos municipis han recu-
perat el carnet comarcal 
que aquest estiu donarà 
accés a 15 piscines. Ho han 
fet després de dos anys 
d’aturada per la pandèmia. 
Hi ha diferents modalitats i 
els preus són els següents: 
40 euros (individual), 35 eu-
ros per persona (familiar), 

25 euros (majors de 65 anys 
i persones amb discapaci-
tat) i gratuït (menors de 3 
anys). El carnet donarà en-
guany accés a les següents 
piscines: Agramunt, An-
glesola, Belianes, Bellpuig, 
Castellserà, Ciutadilla, la 
Fuliola, Maldà, Nalec, Els 
Omells de na Gaia, Preixa-

na, Sant Martí de Riucorb, 
Tornabous, Vallbona de les 
Monges i Verdú. La inicia-
tiva va néixer el 2016 amb 
l’objectiu de fomentar la 
cohesió i l’intercanvi dels 
veïns de les diferents po-
blacions de l’Urgell i de po-
tenciar l’ús de les piscines 
de la comarcal. En la seva 
última edició es van vendre 
un total de 1.500 carnets. 
   D’altra banda, les piscines 
municipals d’Agramunt es 
van convertir dissabte en 
les primeres a obrir de l’Ur-
gell. Aquest dissabte ho fa-
ran Tàrrega, Bellpuig i Cas-
tellserà tot i que la majoria 
esperaran a Sant Joan. Les 
entrades i els abonaments 
per a les piscines de Tàrre-
ga ja es poden comprar a 
www.tarrega.cat/piscines 
o al Complex Piscines. 

OPINIÓ

En la varietat de temes suc-
ceïts darrerament en la vida 
targarina, avui tracto el cicle 
de xerrades organitzades pel 
Museu Tàrrega Urgell, en la 
commemoració dels 350 anys 
del temple de Santa Maria de 
l’Alba. També del participat 
final de curs de la Coral In-
fantil Mestre Güell. 
    La sala noble del Museu 
Tàrrega acollí el capvespre 
del dijous 2 de juny, la prime-
ra xerrada del cicle de tres 
conferències commemorant 
els 350 anys de la construc-
ció de l’església de Santa 
Maria de l’Alba. Després de 
la presentació a càrrec d’Ori-
ol Saula, director tècnic del 
museu, el doctor en Història 
de l’Art, Albert Velasco, trac-
tà  de l’església de Sta. Ma-
ria de l’Alba durant l’etapa 
medieval, basant-se en les 
investigacions històriques 
del segle XIV.  En una docu-
mentada i extensa interven-
ció acompanyada d’un seguit 
d’imatges, indicà entre altres 
coses, que és possible avui 
saber quelcom de com era 
l’antiga església, per la con-
servació d’uns pocs elements 
escultòrics pertanyents a 
l’antic temple romànic, com 
les escultures dels cinc apòs-

tols que coronaven la façana 
i un capitell, conservats al 
museu targarí. “Una església 
que tenia una notable porta-
lada gòtica amb gran rosassa, 
tot desaparegut el 1709; una 
façana innovadora en el seu 
temps i de les primeres en 
aquestes terres”. Molts dels 
seus elements s’aprofitaren 
per bastir l’actual edifici 
barroc, quina primera pe-

dra es col·locà el 31 de juliol 
del 1672, segons el projecte 
del tracista  Fra Josep de la 
Concepció. 
    Dijous dia 9 va tenir lloc la 
segona conferència: La nova 
església parroquial de Tàr-
rega a finals del segle XVII: 
A l’avantguarda de l’arqui-
tectura barroca, a càrrec de 
Maria Garganté, doctora en 
Història de l’Art i professora 
de la UAB. I acabarà el dijous 

16, amb: Pintura mural i ar-
quitectura barroca. Les pintu-
res murals al fresc de Jaume 
i Josep Minguell, a càrrec de 
Josep Minguell.

Coral Infantil Mestre Güell

Recuperada la normalitat a 
les seccions de l’Ateneu, el 
capvespre del divendres dia 
3, es celebrà la festa de final 
de curs 2021-22 de la Coral 
Infantil Mestre Güell, om-
plint el local social ateneista 
amb la presència  de famili-
ars, col·laboradors i públic, 
que gaudiren de la vetllada 
musical, a la que també hi as-
sistí l’alcaldessa Alba Pijuan. 
    Al concert participaren 
els tres grups de la coral, els 
petits a partir de 4 anys, mit-
jans i grans, una quarantena 
de  nens/es, que setmanal-
ment els divendres d’octubre 
a maig fan assajos a la sala 
de seccions. S’interpretaren 
cançons tradicionals catala-
nes, sardanes i inclòs al fi-
nal convidant als assistents 
a  participar d’un tema de 
Txarango. Col·laboraren  al 
piano Montse Solé; a la gui-
tarra Jordi Vila, i al saxo Pau 
Sociats. Dirigiren Núria i An-
na Gené i Neus Verdés.

JOSEP CASTELLÀ GENÉ
TÀRREGA

Activitats

del 17 al 24

Visitants a la fira 
d’Agramunt 

LAIA PEDRÓS

Conferències al 
voltant dels 350 

anys de l’església 
parroquial
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 No fue una decisión fácil, admi-
te, «aunque tampoco lo es en otras 
profesiones. Nos lo demuestra la his-
toria, cada vez que las mujeres han 
decidido ser pioneras. En ocasiones 
han sufrido agresiones e insultos, 
pero cuando una decide hacerlo, tie-
ne que estar preparada para recibir 
golpes y ser lo bastante fuerte para 
resistirlos», apunta.   

Revolución islámica 
En ‘Mi islam, mi libertad’ (Ediciones 
La Llave),  Kahina expone que la lle-
gada de Jomeini al poder «hizo pre-
sagiar, de forma brusca y sorpren-
dente, la tenebrosa y mortífera tra-
yectoria» que iba a conocer el mundo 
musulmán en los años posteriores 
a esa revolución islámica. Critica así 
una «sed de poder» que se legitimó 
haciendo creer a un pueblo, seria-
mente afectado por la dictadura del 
Sha Reza Pahlevi, que una «religión 
totalitaria, que controle todos los 
ámbitos de la vida, sería la única vía 
de salvación».  

Las consecuencias aún se arras-
tran hoy en día, apunta la imán, 
quien recuerda que, solo un año an-
tes, en 1978, el mismo Jomeini había 
proclamado que las mujeres serían 
«completamente libres, igual que los 
hombres». Sin embargo, en cuanto 
se hizo con el poder, «ellas vieron rá-
pidamente cómo sus derechos se 
iban encogiendo como piel de zapa», 
expone.  

Precisamente, Bahloul censura 
que el velo se haya convertido en una 
«obligación religiosa» por parte de 
ese islam identitario, producto del 
islamismo político, «el que utiliza la 

religión con el fin de alcanzar el po-
der», y por ello reprocha que supo-
ne una «ideología muy dañina, na-
cida de la manipulación, impide a 
las nuevas generaciones de musul-
manes abrirse a la igualdad y ver su 
identidad como algo evolutivo y no 
solo construirla sobre la cuestión re-
ligiosa».  

Lo ejemplifica con su último via-
je a Argelia, el pasado abril, cuando 
Kahina se sorprendió al ver a gran 
cantidad de mujeres con esta pren-
da que les cubre la cara. «Hay que 
desconfiar de esa primera aparien-
cia. Hablé con algunas de ellas y me 
explicaron que era una protección. 
Eligen llevarlo porque existe tal pre-
sión social que es la única forma para 
que tengan paz. Poder ir a la escue-
la, a la universidad, a trabajar», cuen-
ta. Y lo hace con esperanza. Confía 
en que, con el paso del tiempo, cuan-
do esas mujeres «puedan tener ac-
ceso a la educación universal podrán 
quitarse el velo».  

La mujer en el islam 
La imán admite que ser mujer y mu-
sulmana es complicado tanto en el 
seno de su propia comunidad como 
en el «exterior». «Aún hoy no hemos 
tomado la palabra. Durante siglos 
no lo hemos hecho, y hoy queda por 
conquistar ese discurso religioso, 
reapropiarse de él. Queda mucho tra-
bajo por delante», señala. También 
para combatir la «mirada negativa 
y simplificadora» que existe sobre 
ellas. Una de las decisiones que tomó 
para combatirla fue implantar en la 
mezquita de Fátima, que fundó en 
2019, el rezo mixto. Hombres y mu-
jeres en un mismo espacio. Pese a 
que suena novedoso, señala que no 
lo es. «Ya ocurría en la mezquita del 
Profeta (en Medina, Arabia Saudí), 
fue por motivos  antropológicos por 
lo que se decidió separarlos, pero en 
todas partes del mundo todavía exis-
ten espacios para orar en la misma 
sala, aunque unos a un lado, y ellas 
en otro», detalla. 

Bahloul promueve un islam 
«abierto, en paz e integrador», y re-

procha que el islamismo –particu-
larmente el radical– ha desplazado 
a la religión de los musulmanes en 
el imaginario de todo el mundo. A 
ello ha contribuido el auge del te-
rrorismo fundamentalista.  El mis-
mo que la llevó a dar un paso al fren-
te para implicarse en la defensa del 
diálogo social e interreligioso y evi-
tar la implantación del estigma so-
bre su comunidad. «Los musulma-
nes como yo tenemos que tomar la 
palabra. Tenemos esa responsabili-
dad», subraya. Y también apunta a 
los medios de comunicación. «Re-
ducir el discurso ante el islam solo 
a los atentados terroristas y al te-
rrorismo islámico resulta un atajo», 
reprocha.  

Terrorismo 
La imán cree que la naturaleza de 
los medios actuales, la de presentar 
la actualidad de forma reactiva –reac-
cionando a lo que ocurre–, sin la re-
trospectiva necesaria y el correspon-
diente análisis del fenómeno, con-
tribuye a expandir «un atajo: el que 
confunde islam con islamismo», cen-
sura.  

A la imagen distorsionada de la 
religión también contribuye el sala-
fismo –movimiento totalitario y ul-
traconservador–, apunta. «El funda-
mentalismo religioso tiene tenden-
cia a dominar la manera de actuar 
en el islamismo en general, pero te-
nemos que tomar perspectiva y de-
mostrar que siempre ha habido un 
modelo más igualitario y respetuo-
so. También hacia la mujer, lo que 
ocurre es que tenemos tendencia a 
olvidar», lamenta Kahina.  

Su propuesta es la de avanzar ha-
cia un islam liberal y cree que hay 
espacio para ello. «Hay jóvenes que 
se interesan. Los recibimos en nues-
tra mezquita. Han comenzado un 
proceso de investigación, de querer 
comprender. Poco a poco vamos ha-
ciendo camino, aunque aún llevará 
tiempo, pero creo que está en mar-
cha un verdadero cuestionamiento 
al respecto», indica.  

Ese es el camino de futuro, apun-
ta. «Evolucionar de tal manera que 
exista una integración del islam ori-
ginal y teológico, con las herramien-
tas del pensamiento moderno».  

¿Cómo? «Hoy en día, en el cristia-
nismo, en el judaísmo, se ha adop-
tado un enfoque histórico crítico. 
Este enfoque en el islam existe, pero 
solo en el mundo universitario. Lo 
que debemos hacer es adoptar ese 
método, que ya existe en los libros, 
para que pueda salir a la calle».  

Ese objetivo se habrá alcanzado, 
admite Bahloul, cuando deje de ser 
novedoso que una mujer pueda di-
rigir la oración de los musulmanes. 
«Se trata de comprender la diversi-
dad de interpretaciones del islam. 
No digo que tengamos que adoptar 
la corriente liberal, o que sea el úni-
co islam, sino aceptar que un texto 
religioso puede ser objeto de diver-
sas interpretaciones. Creo que ese 
día habremos hecho una parte del 
camino», concluye. 

Enfoque crítico 

«UN TEXTO 
RELIGIOSO 
PUEDE SER 
OBJETO DE 
DIVERSAS 
VISIONES  
EN OTRAS 
CULTURAS. 
CREO QUE ESE 
DÍA HABREMOS 
HECHO UNA 
PARTE DEL 
CAMINO»

MUSULMANA  
POR DECISIÓN  

A la izquierda, la jurista e 

islamóloga posa para ABC 

durante la entrevista en un 

hotel de Barcelona. Abajo, la 

imán en una imagen de 2020, 

después de dirigir la oración 

del viernes  // PEP DALMAU / AFP
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el ascensorprivado
Un “escalf” en 
pleno incendio 
El presidente de la 
Generalitat, Pere Ara-
gonès, ya fue políti-
camente incorrecto 
cuando aseguró en el 
preestreno de Alca-
rràs que para desayu-
nar comía piña, fruta 
de la que no se culti-
va ni una hectárea en 
Catalunya. Ayer, vol-
vió a utilizar un sus-
tantivo poco adecua-
do para dar su apoyo 
a todos los vecinos 
afectados por los 
incendios de la No-
guera y el Solsonès. 
El President les envió 
su “escalf”, que, en 
plena ola de calor y 
con las llamas en las 
puertas de casa, co-
mo que no parece el 
más adecuado. 

Ponent se 
calienta tarde
Sobre las 13.00 ho-
ras, ninguna locali-
dad de Ponent esta-
ba entre las diez con 
las temperaturas más 
altas de Catalunya. 
A las 4 de la tarde, la 
gran mayoría de las 
10 primeras eran de 
Lleida.

Nuestro apoyo y so-
lidaridad con las al-
caldesas de Artesa de 
Segre y Castellar de 
la Ribera ante los in-
cendios que asolan sus 
términos municipales.

M. Cusola/C. Sunyer

Esta restauradora de 
El Ventador de Ba-
rruera, cocinera Re-
velación en los Premis 
Nacionals de Gas-
tronomia, que ganó 
Albert Sastregener. 

Elisabet Farrero

La ministra de Sani-
dad creó ayer confu-
sión al anunciar una 
cuarta vacuna de la 
Covid para toda la 
población, que luego 
tuvo que rectificar.

Carolina Darias

El presidente de Ara-
gón es como el perro 
del hortelano, no 
acepta el criterio del 
COE de los Juegos 
pero veta que Ca-
talunya vaya sola.

Javier Lambán

Raphael agota 
entradas en Lleida
El astro de la canción 
melódica española resis-
te modas y estilos y, tras 
60 años de carrera, ayer 
volvió a Lleida, agotó 
todas las entradas del 
Festival Magnífic Fest e 
hizo un repaso a su am-
plio repertorio a los pies 
de la Seu Vella.

JORDI ECHEVARRIA

El titular el sabia, però tot i ai-
xí la història m’ha impressionat 
molt. L’habitant de la Seu Vella  
(Pagès Editors) són les memò-

ries de Josep Varela. Ha tingut molts 
càrrecs polítics, però cap l’ha omplert 
tant com l’ensenyament. L’any 2012, 
quan tenia seixanta-vuit anys, aquest 
catedràtic de Matemàtiques a l’institut 
Gili Gaia de Lleida va ser premiat amb 
una jubilació forçosa que el va deixar 
desubicat. Coses de l’administració. De 
tot això en parla en aquest llibre però 
jo em quedo amb els dotze anys en què, 
efectivament, va viure al Castell, com es 
coneixia la Seu Vella des que Felip V la 
va convertir en una caserna militar. El 
1948 la majoria de soldats es van instal-
lar a Gardeny. El bisbe Aurelio del Pino 
era el que eufemísticament s’anomenava 
un home afecte al règim i això li donava 
un poder gairebé il·limitat. “Digitus Dei 
hic est”, va dir quan Franco, sota pal·li, va inaugurar 
la restauració de la Catedral Nova feta per Regiones 
Devastadas. A la vella, Aurelio del Pino tenia al cap de 
fer-hi una casa d’exercicis espirituals i potser això és el 
que va accelerar la restauració de la Seu Vella. El pare 

de Josep Varela va ser un dels canteiros 
gallecs que van treballar al claustre, però 
va ser l’únic que hi va viure amb la seua 
esposa i el fill, que encara no havia fet 
els set anys. Els van proporcionar tres 
capelles gòtiques. A la de Sant Bernat hi 
feien vida. Era on hi havia el menjador, 
la cuina i un lavabo sense dutxa. La de 
Sant Felip i Sant Jaume era l’habitació 
dels pares i la de Santa Eulàlia, la del 
nen. Durant el dia la pols de les obres 
ho omplia tot, però també tenien com-
panyia. A les nits només se sentien els 
xuts i les òlibes. Eren els únics habitants 
de la Seu Vella, tot i que encara que-
daven militars al turó. “¿Quién vive?”, 
l’aturaven quan se li havia fet de nit en 
tornar d’estudi a l’hivern. Però també 
el vestien de soldat, el deixaven pujar a 
cavall i jugaven a futbol amb ell al que 
ara és la plaça de la Sardana, com si fos 
la seua mascota. Després van arribar les 

monges segovianes. Missioneres parroquials que van 
fer cap a Lleida com podien haver anat a evangelitzar 
qualsevol altre racó de món. Varela es feia més amb 
el rellotger, que el deixava pujar els 324 graons del 
campanar per poder tocar el cel amb les mans. 

Tres capelles gòtiques

Tenia set anys quan 

un carro carregat 

amb els estris de 

la família els va 

deixar a la Seu 

Vella, a casa seua

ANNA SÀEZ || EL RETROVISOR
Correo electrónico: asaezmateu@gmail.com · Twitter: @lukanora · Facebook: anna saez mateu · Blog: diaricomplice.blogspot.com
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¿Qué hay en el interior de la capilla de la
Misericòrdia?
Lleva años cerrado, aunque durante un tiempo fue ocupado y ha estado en el centro de la
polémica sobre su destino. A finales de 2020, el Ayuntamiento aprobó destinar definitivamente
el edificio a la ampliación del ambulatorio del Raval, descartando así el uso museístico para que
el Macba pudiera incrementar su espacio. Se trata de la capilla de la antigua Casa de la
Misericòrdia, una institución creada a mediados del siglo XVI para atender a las personas que
vivían en la miseria y la indigencia. Hoy descubrimos su interior.

A la capilla de la Misericòrdia se accede por el patio central conocido como de los Tarongers
tras salvar una escalera de piedra. Su interior es diáfano y muestra aún los restos de la actividad
de cuando fue ocupada para reivindicar su uso sanitario. Tiene planta rectangular con tribunas y
decoración neorrománica. El ábside, actualmente apuntalado por peligro de desprendimientos,
tiene unas oberturas por las que entra la luz en forma de cruces.

A la capilla de la Misericòrdia se accede por el patio central conocido como de los
Tarongers tras salvar una escalera de piedra 

Xavi Casinos

El edificio fue construido en 1887 como capilla para uso de la comunidad religiosa que
regentaba la Casa de la Misericòrdia, que ocupaba una extensa parcela de forma irregular
comprendida entre las calles Ramelleres, Elisabets, Montalegre, Valldonzella y Tallers. Era la
segunda capilla del recinto de acceso solo por el interior. A una primera capilla se accedía por la
calle Elisabets y actualmente alberga la librería La Central del Raval.

La capilla se eleva sobre una planta baja, de ahí que el acceso tenga lugar a través de una
escalera exterior. Un primer proyecto no contemplaba esta elevación. La fachada orientada a la
calle Montealegre es hoy completamente visible, pero hasta la década de 1990 se escondía
dentro de un patio interior.

https://lavanguardia.com/cultura/20220617/8336828/barcelona-secreta-interior-capilla-misericordia-ampliacion-ambulatorio-raval.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201223/6145901/aprobada-ampliacion-macba-permite-cap-raval-nord-misericordia.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191120/471768104035/los-vecinos-y-sanitarios-del-cap-raval-ven-un-triunfo-de-los-de-abajo.html


El antiguo recinto de la Casa de la Misericòrdia ha sufrido diversas modificaciones
desde mediados del siglo XIX 

Xavi Casinos

El antiguo recinto de la Casa de la Misericòrdia ha sufrido diversas modificaciones desde
mediados del siglo XIX, cuando la institución comenzó a entrar en decadencia. Actualmente
tiene diversos usos. Además de la citada librería, acoge dependencias municipales, la Facultad
de Geografía, una escuela y varias entidades. Próximamente se añadirá un ambulatorio.

En el antiguo recinto próximamente se añadirá un ambulatorio 

Xavi Casinos
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Més de 100 cantaires oferiran un concert a
la Catedral de Solsona en benefici de la
restauració de l’orgue | Nació Solsona
Aquest dissabte 18 de juny, a 2/4 de 6 de la tarda a la Catedral s'oferirà un concert à a càrrec del
Cor de Barcelona amb la participació d’altres corals que dirigeix Miquel Àngel Àrias i Soler. Són
més de 100 cantaires de l’Orfeó de Nou Barris i les corals Trisom, Raspinell, Vent de Garbí,
Nova Congesta, Ca l’Isidret i la del Districte de Sant Martí. El concert serà de taquilla inversa a
favor de la campanya de restauració de l’orgue de la Catedral.
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Charles de Foucauld va deixar empremta a
Terrassa - Diari de Terrassa

Josep-Maria Font i Gillué

A Terrassa, a finals del 1963, Pere Puntí i Antoni Donadeu acompanyats de
l’escolapi Ramon Maria Nogués, consiliari de l’Agrupament Escolta Guillem de
Muntanyans, van voler conèixer de prop l’espiritualitat del Germà Carles de Jesús.

A Farlete a l’Aragó hi havia el noviciat dels germanets i hi van anar. Més endavant hi tornaren i
feren un recés a la cova ermita de Sant Caprasio on els novicis anaven periòdicament a “fer
desert”. Eren dies de silenci, de lectura, meditació i pregària.
A finals dels anys seixanta del segle passat, entre els escoltes terrassencs més grans,
l’anomenat clan, que acomboiava en Martí Ros també se’ns va desvetllar l’interès per Foucauld.
Érem vuit joves escoltes, jo entre ells, que moguts també pel seguiment de Jesús de Natzaret
ens vam voler endinsar en l’espiritualitat del Germà Carles de Jesús. El 1966, vam anar a passar
uns dies de convivència, silenci, pregària i lectura a Farlete. Tots cercàvem donar més sentit a la
nostra vida. Simultàniament, descobrim el benedictí monjo-ermità Estanislau Maria Llopart a
l’ermita de la Santa Creu, sobre el monestir de Montserrat. Els escoltes sempre vam trobar la
porta oberta al monestir i recordo d’aquells anys al també monjo benedictí Basili Maria Girbau i
al sempre rialler germà Esteve Palenzuela que també ens va empènyer a conèixer l’ermità que
descalç ens rebia amb una doble abraçada.

Aquest grup va anar creixent amb la incorporació de nous membres i noies que esdevingueren
xicotes primer, esposes després fins a arribar a ser cap a una vintena, nombre que feia
difícil trobar-nos i menys a les cases, com ho fèiem, això va fer que ens dividíssim en dos grups
que periòdicament ens trobàvem per compartir, pregar, fer silenci i revisar la nostra vida. Sempre
acabàvem amb la pregària de l’abandó. Vam organitzar moltes trobades, entre elles una
convivència al carrer Sant Valentí i un altre a les Fonts. Tots les recordem com a moments
importants en la nostra vida i les anècdotes i records després de seixanta anys, són ben
presents. Uns pocs van abraçar la vida religiosa: un la de germanet, dos feren vida eremítica un
parell d’anys a les Guilleries, després monjos a Montserrat, per finalment fundar una comunitat al
Masblanc (Osona), on -al llarg de trenta anys- van acollir a centenars de nois i noies joves i no
tant que cercaven resposta als interrogants que tenien sobre el sentit de llur vida amb afany de
retrobar-se i mantenir la seva vida en l’esperit de l’Evangeli de Jesús.

La resta anàvem seguint el nostre camí, al redós de la parròquia de la Sagrada Família, on ens
sentíem ben acollits i participàvem en el culte i les activitats. Alguns anàvem a Montserrat a
veure a l’ermità Pare Estanislau. Altres, els més, es van casar i han tingut fillada que els han
donat nets. Altres: Joaquim Cardellach, Montserrat Portero i Maria Lluïsa Grimalt, ens han passat
al davant i són al Cel.

Jo vaig connectar amb el Seminari Conciliar. A la Diòcesi de Barcelona hi havia uns quants
nois, que provinents del món del treball i atrets pel testimoni dels capellans obrers de França,
ens plantejàvem ser preveres. El Seminari entre altres raons, la creixent manca de capellans, ho
va estudiar i posar en mans del vicerector Ramon Prat que va elaborar un pla de formació, una
mena d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, que a la diòcesi es coneixia com a

https://www.diarideterrassa.com/opinion/2022/06/16/charles-de-foucauld-va-deixar-empremta-a-terrassa/


acadèmia Prat. La formació incloïa filosofia i teologia i trobades dels candidats en caps de
setmana, Setmana Santa, entre d’altres. Tots continuàvem vinculats a les nostres parròquies,
alguns encara avui, que alimentaven la nostra vida de fe. En acabar aquest pla de formació vaig
ser ordenat prevere a Sant Cristòfol de Terrassa on després de catorze anys de servei em vaig
enamorar de la meva esposa. Abans de prendre la decisió vaig voler seguir les passes
de Foucauld a Algèria durant 40 dies (1987/88). Una experiència inesborrable per a mi tot i la
dificultat d’anar sol, travessar amb transport públic, de Nord a Sud tot el país militaritzat i amb
perills encara avui. L’estada als diferents indrets on va ser Carles de Jesús
a Béni Abbès, Tamanrrasset i a l’ermita de l’Assekrem al desert de l’Hoggar a 2680 metres
d’altitud en ple desert els recordaré tota la vida, també al bisbe Jean–Marie Raimbaud “el bisbe
de la bicicleta” com el vaig batejar, amb qui vaig conversar llargament. Finalment i en tornar,
després d’una estada a Solius, vaig decidir demanar la dispensa a Roma -en un moment de
portes tancades davant la fugida de milers de capellans arreu del món- que no em va ser
concedida fins al cap de deu anys.

La vida ha estat llarga i penso fructífera, cadascú fidel a la crida del Senyor que hom ha
interpretat amb sinceritat i emotivitat. Sempre hem procurat restar al servei dels altres i de Déu.
Avui ja fa anys que estem tots jubilats i uns més que d’altres seguim els vaivens del món i de la
mateixa Església, no ben bé tal com l’havíem albirat aquells anys del Concili.

Catalunya, malgrat tants esforços i dolor tampoc és el que pensàvem que seria. Fem el mea
culpa per la part alíquota que ens correspon i en demanem perdó i misericòrdia. Malgrat tot no
volem ni podem defallir, seguim en l’esperança d’un Cel Nou i una Nova Terra a nivell mundial i
de Catalunya, malgrat que la dita “no hi ha mal que duri cent anys” en el cas de Catalunya, no es
compleix. I que Déu hi faci més que nosaltres!
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