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Alarma per un incendi iniciat al 
costat de l’església de Monserrat
Les flames van afectar nou finques i es va desallotjar la Llar 
Mare Esperança, el temple, un restaurant i diferents torres  
La ciutat de Lleida ha 
viscut un cap de setmana 
complicat a causa dels 
incendis. El més important i 
un dels més perillosos dels 
darrers anys, segons fonts 
de la Guàrdia Urbana, es va 
iniciar ahir al carrer Olivera, 
a la Partida de Montserrat.

Lleida
REDACCIÓ

El foc sembla ser que es va ori-
ginar en una antiga granja aban-
donada, al costat de l’església de 
Montserrat. Les flames van obli-
gar a tallar durant unes quatre 
hores la circulació de la carretera 
N-240 en un tram d’uns tres qui-
lòmetres, des de la rotonda de 
l’autovia, a les Basses d’Alpicat, 
fins a la rotonda de l’església, per-
què les flames van saltar a l’altra 
banda de la carretera. L’incendi 
va començar abans de la una del 
migdia i es va donar per contro-
lat a dos quarts de sis de la tarda. 
Hi van treballar 13 dotacions dels 
Bombers i la Guàrdia Urbana. El 
foc va afectar la zona de la Par-
tida d’Alpicat, la Partida Fontanet 
lo Curt i el Camí de l’Albi. 

No hi va haver danys perso-
nals, però les flames van afectar 
unes nou finques i van arribar fins 
i tot a tocar algunes torres. Tam-
bé va fer caure pals de telefonia 
al Camí de la Creu. A més, es va 
haver de desallotjar diverses per-
sones de les seves cases i altres 

es van haver de confinar. També 
es van desallotjar la Llar Mare Es-
perança, en què hi viuen 15 nens 
tutelats i tres monges, el restau-
rant Punto Estrella i el mossèn 
de la parròquia de Montserrat va 
haver de traslladar la celebració 
d’una primera comunió a un al-
tre punt. El temple no va quedar 
afectat perquè tot el voltant es-
tà llaurat. En el moment de tan-
car aquesta edició encara no es 
podia saber els danys materials 
provocats a les finques. Aquest 
és l’incendi més important del 
cap de setmana a Lleida, en què 
també destaquen un a l’avinguda 
Torre Vicens, al costat del col·legi 
Països Catalans, un altre al carrer 
Palauet a la Bordeta  i un altre en 
un descampat davant del Grup 
Joan Carles de la Mariola.

FOTO: T.A. / L’església de Montserrat no es va veure afectada pel foc FOTO: T.A. / Les flames van afectar vegetació i finques del Camí de l’Albi

FOTO: Tony Alcántara / El foc va afectar les partides d’Alpicat, Fontanet lo Curt i el Camí de l’Albi

4 TEMA DEL DIA | DILLUNS 20 DE JUNY DE 2022

LLUITA A CONTRARELLOTGE

Els Agents Rurals van posar di-
verses denúncies aquest cap de 
setmana a les comarques de la 
Noguera i el Pallars Jussà per en-
cendre foc en zona i època prohi-
bida, acampar i accedir a espais 
naturals tancats per risc extrem 
d’incendi forestal. Una denúncia 
és per encendre foc en una ona 
de l’embassament de Sant Anto-
ni, al Pallars. A Santa Anna, a la 

Noguera, es va posar una denún-
cia per foc i una altra per circula-
ció prohibida. A Santa Linya, tam-
bé a la Noguera, es van posar una 
denúncia per circulació prohibida 
i una altra per acampada. I al Pa-
llars Jussà es van precintar unes 
barbacoes.

Els Agents Rurals van fer efec-
tiu divendres el tancament dels 
accessos al Montsec d’Ares, el de 

Diverses denúncies per fer 
foc i accedir a espais naturals 
tancats al Pallars i la Noguera

Rúbies i a la Baronia de Rialb des-
prés de l’activació del pla Alfa 3 
per l’elevat risc d’incendi. Espais 
naturals molt concorreguts com 
el congost de Mont-Rebei no es 
podran visitar a peu fins que mi-
llorin les condicions climatològi-
ques. A l’alçada de Corçà els co-
txes han de girar cua i no poden 
accedir a la Pertusa ja que en 
aquest punt s’ha tancat la barre-
ra per poder continuar circulant 
per la pista que condueix fins a 
l’aparcament. Josep Capdevila, 
sotsinspector de l’Àrea Regional 
a Lleida, va explicar que l’objectiu 
és que no hi hagi “gent dispersa” 
pel massís.

FOTO: Ag. Rurals / Un agent posa una sanció a un banyista a Sant Antoni 
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El Defensor presenta en el Congreso su
estrategia para investigar los abusos
Madrid, 20 jun (EFE).- El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, comparece esta tarde en el
Congreso, a petición propia, para presentar la estrategia que ha diseñado para investigar las
denuncias de abusos sexuales cometidas en el seno de la Iglesia.

Fue el Congreso el que le encargó hace ya tres meses crear una comisión independiente que
indagara en esos abusos y en el papel de los poderes públicos, y Gabilondo ha pedido dar
cuentas a diputados y senadores del trabajo realizado hasta el momento.

Todavía no se conocen oficialmente los nombres de las personas que integrarán esa comisión
de expertos, aunque sí que la Conferencia Episcopal Española, que ha encargado su propia
auditoría a un despacho de abogados, ha descartado participar directamente en ese órgano.

Se ha mostrado dispuesta a colaborar y a abrir sus archivos canónicos si así se lo piden.

La Fiscalía General del Estado, en el lado opuesto, comunicó al Defensor que veía "esencial" su
participación.

La comisión, presidida por Ángel Gabilondo, deberá elaborar un informe con recomendaciones y
conclusiones que se presentará a las Cortes Generales y al Gobierno para que se adopten las
medidas que se consideren necesarias en todos los ámbitos.

El Defensor plantea también abrir un buzón electrónico al que podrán dirigirse las víctimas de
abusos en la Iglesia, que serán atendidas por un equipo de diez especialistas en distintas áreas.

El trabajo del Defensor se desarrollará en paralelo al estudio encargado por la Iglesia al
despacho Cremades & Calvo Sotelo, que hasta hace diez días había recibido menos de 60
denuncias, la mitad sobre abusos fuera de la Iglesia. EFE

nl-srm

https://www.lavanguardia.com/vida/20220620/8352139/defensor-presenta-congreso-estrategia-investigar-abusos.html
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Un any esperant el nou Bisbe - Diari de
Girona
El 26 de juny de 2021, el llavors bisbe de Girona, Francesc Pardo, va complir 75 anys i va
presentar la seva renúncia al papa Francesc, tal com estableix el dret canònic. Es considera que
els 75 anys són l’edat teòrica de «jubilació» de bisbes i capellans, tot i que el papa pot acceptar-
la o no en funció de les condicions en què es trobi el prevere, decisió que se sol prendre de
mutu acord. En el cas de Pardo, era una renúncia anunciada: havia estat tretze anys al
capdavant de la diòcesi, durant els quals havia patit diversos entrebancs de salut, alguns de tan
seriosos com l’operació d’un tumor a l’esòfag, i ja havia fet explícita la seva voluntat de fer un
pas al costat per dur una vida més tranquil·la, tot quedant-se a viure a Girona i ajudant a les
parròquies com un capellà més.

En aquell moment, però, l’estat de salut del bisbe no feia patir, de manera que les coses es van
agafar amb calma. L’elecció dels bisbes és potestat del papa de Roma, tot i que el territori -en
aquest cas, la Conferència Episcopal Espanyola- té molt a veure en la terna de tres noms que es
presenta al papa, i de la qual en surt l’elegit.

La renúncia del bisbe Pardo va arribar en un moment complicat per a l’església catalana: el
bisbat de Terrassa tenia la seu vacant, ja que el bisbe José Ángel Sais acabava de ser traslladat
a Sevilla, i al mes d’agost va esclatar el cas del bisbe de Solsona, Xavier Novell, que va passar
a ser molt urgent. A tot plegat se li va sumar el càncer que es va detectar al bisbe auxiliar de
Barcelona, Antoni Vadell, que el va obligar a deixar la seva activitat.

La prioritat, doncs, va ser resoldre Terrassa amb el nomenament de Salvador Cristau com a
bisbe i, sobretot, apagar el «foc» de Solsona amb el trasllat del bisbe Francesc Conesa des de
Menorca.

A principis d’any, però, tant la salut del bisbe Pardo com del bisbe auxiliar Vadell van empitjorar.
Vadell va morir al mes de febrer, tot deixant vacant la seva plaça com a bisbe auxiliar, i la
defunció de Pardo es va produir el 31 de març, després d’un ràpid deteriorament a causa de les
complicacions derivades d’una llaga a l’estómac. L’endemà de la mort de Pardo, el vicari
general, Lluís Suñer, va ser escollit administrador diocesà del bisbat -és a dir, màxima figura-
fins a l’elecció del nou bisbe.

Nomenaments pendents

Aquesta setmana, però, ja haurà passat un any des de la renúncia de Pardo i encara no se sap
ni qui serà el nou bisbe de Girona ni qui substituirà Vadell a Barcelona. Es tracta de dos
nomenaments que van molt relacionats i que es podrien produir alhora. I és que el bisbat de
Girona té una gran rellevància històrica i significativa dins de Catalunya, però l’auxiliar de
Barcelona és urgent perquè l’arquebisbe, Juan José Omella, presideix la Conferència Episcopal
Espanyola i necessita tantes mans com sigui possible. De fet, Omella tindrà molt a dir en els dos
nomenaments.

Durant els últims mesos s’han posat diversos noms per a les dues posicions sobre la taula, i al
mes de maig dos mitjans van arribar a dir que els nomenaments eren «imminents». De moment,
però, no hi ha hagut cap confirmació oficial.

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/06/19/any-esperant-nou-bisbe-67421160.html


El Fòrum Alsina, format per capellans progressistes, va sortir del seu silenci dels darrers temps
per demanar públicament que el nou bisbe de Girona sigui català. Dins de la diòcesi hi ha
moltes altes veus que també ho demanen, ni que sigui en privat, conscients que la possibilitat
d’un bisbe gironí és molt remota, ja que difícilment es nomena un bisbe del propi territori i, a més,
el gironí Joan Planellas ja va ser escollit arquebisbe de Tarragona fa tres anys.

Un dels primers noms que van sonar va ser el de l’actual bisbe de Vic, Romà Casanova, que
havia estat l’encarregat d’administrar la diòcesi de Solsona després de l’afer Novell. A hores
d’ara, tanmateix, aquesta opció sembla pràcticament descartada. El web conservador
Germinans Germinabit va apuntar poc després al vicari general de Terrassa, Fidel Catalan, de
fons conservador però de tarannà afable, «similar al de Pardo», segons el descriuen algunes
fonts. Recentment, el mateix web ha publicat el nom de Joan Obach, un dels cinc vicaris
episcopals de Barcelona. Aquest mitjà conservador també veuria amb bons ulls aquest
nomenament.

Però tot i això, hi ha més noms sobre la taula. Nació Digital va publicar que els sectors més
catalanistes i progressistes han esperonat els noms de Josep Maria Turull -rector de la Sagrada
Família i cosí del dirigent de Junts Jordi Turull-i Enric Termes, també vicari episcopal i persona
de confiança d’Omella. La Vanguardia va afegir a la terna Josep Maria Domingo, vicari general
del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i va apuntar tres noms davant l’improbable cas que s’acabi
escollint algú de la mateixa diòcesi: el rector del seminari, Jordi Font, el delegat de Càritas,
Esteve Sureda, i el coordinador diocesà del procés sinodal, Joan Amich.

Tot i això, des del Bisbat de Girona no es descarta que l’escollit pugui acabar essent un religiós
en lloc d’un prevere. En aquest cas, segons ha pogut saber Diari de Girona, qui tindria més
opcions és Agustí Borrell, natural de Caldes de Malavella i que el setembre passat va ser
reescollit a Roma vicari general de les Carmelites Descalces.

Sigui qui sigui l’escollit, des del Bisbat es vol que el nomenament es faci el més aviat possible,
per tal de sortir de l’actual situació d’impàs. El desig és que el nou bisbe pugui presidir la missa
de Sant Narcís, el 29 d’octubre. Però tenint en compte el període d’impàs entre el nomenament i
la presa de possessió, perquè això passi el nomenament s’hauria de produir el més aviat
possible.



Mitjà: El Punt Avui

Publicat: 19/06/2022

Edició: Gironines

Secció: NACIONAL Nacional

Audiència: 106.000 Lectores

Difusió: 22.037 Ejemplares

Valor: 453€

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 19 DE JUNY DEL 20228 | Nacional |

Al tercer cop no falla. L’al-
caldessa de l’Hospitalet,
Núria Marín, compareixe-
rà finalment a la comissió
d’afers institucionals del
Parlament pel presumpte
cas de corrupció del Con-
sell Esportiu del municipi.

Després d’un estira-
i-arronsa en la mateixa co-
missió entre republicans i
socialistes amb acusa-
cions de pressionar l’ad-
versari amb casos de pre-
sumpta corrupció final-
ment hi haurà comparei-
xences i no només de Ma-
rín del PSC sinó també la
de l’exalcalde de Sabadell i
diputat d’ERC, Juli Fer-
nàndez. Tant Marín com
Fernàndez no estan acu-
sats directament i fins i tot
la fiscalia va arxivar la cau-
sa en què s’investigava
l’exalcalde per la compra
de la planta d’Artèxtil. Pe-
rò la justícia va per una
banda i la política per una
altra.

“Si parlem de Sabadell,
haurien de comparèixer
moltes altres persones, in-
clús aquelles que han estat
a la presó”, va etzibar la
portaveu republicana,
Marta Vilalta, al PSC en
referència a l’exalcalde
Bustos. “Nosaltres no ju-
guem a res. Si pensem que
cal donar explicacions, de-
manarem les comparei-

xences que calguin”, va re-
plicar el diputat socialista
Cristòfol Gimeno.

Dijous va ser la tercera
vegada que els republicans
demanaven la comparei-
xença de Marín després
d’intentar-ho el gener pas-
sat, quan finalment es va
retirar, i fins i tot en l’ante-

rior legislatura, l’octubre
del 2020, quan la petició ja
aprovada va decaure per la
finalització de la legislatu-
ra. També es va aprovar la
compareixença de Jaume
Graells, exregidor del PSC
a l’Hospitalet de Llobregat
que va denunciar aquest
cas de corrupció. Graells

va ser presentat a finals de
la setmana passada com a
alcaldable d’ERC a les elec-
cions locals.

Vendrell, descartat
Fins ahir dijous ERC i el
PSC havien acordat no fer
llenya ni partidisme amb
presumptes delictes de
corrupció que dirimeix la
justícia però dijous el pac-
te es va trencar. La diputa-
da de la CUP Dolors Saba-
ter els va alertar del risc de
convertir la comissió par-
lamentària en un apara-
dor de qualsevol cas de
corrupció fins i tot dels ar-
xivats. I és que la petició
socialista que compare-
gués també l’exdiputat re-

publicà Xavier Vendrell
pel cas Volhov va enfron-
tar de retruc ERC i Junts,
tot i que finalment els de
Laura Borràs no es van su-
mar a la petició d’aquesta
compareixença i va decau-
re. Abans, però, en el torn
de paraula, la diputada de
Junts Glòria Freixa havia
defensat que havia arribat
l’hora de donar explica-
cions de manera transpa-
rent per posar fi a tot el
“rum-rum”. També es va
aprovar per unanimitat a
petició de Cs la comparei-
xença de l’exresponsable
de CDC Víctor Terradellas
pel seu paper de mitjancer
en els contactes del govern
amb russos. ■

Torcebraç entre PSC i ERC,
ara pels casos de corrupció
a Els republicans aconsegueixen que l’alcaldessa Núria Marín comparegui al Parlament pel cas del Consell
Esportiu a El PSC hi porta l’exalcalde i diputat d’ERC Juli Fernàndez a Cap d’ells està imputat

Emma Ansola
BARCELONA

“[Al PSC] Fer veure
que tothom és igual
és un greu error. La
fiscalia ja va arxivar
el cas de Sabadell”
Marta Vilalta
PORTAVEU D’ERC AL PARLAMENT

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

Les frases

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, conversa amb la diputada de la CUP Dolors Sabater abans de començar la comissió ■ ACN

“[A ERC] Demanem
les compareixences
que creiem oportunes
i així ho continuarem
fent”
Cristòfol Gimeno
DIPUTAT DEL PSC

ra, a les portes de
l’estiu, toca la mobili-
tat. Per on han de

passar tots els camions
que fan el litoral mediterra-
ni, altrament? Doncs, per
l’AP-7. Si ningú ha fet vies
alternatives i, a més, treuen
uns peatges, vergonyosa-
ment amortitzats, la gent
ho ha d’aprofitar, encara
que acabi atrapada en em-
bussos que, per Sant Joan,
poden ser històrics. I, per
acabar-ho d’adobar, amb
un increment més que no-
table de víctimes mortals
en accidents. Els camio-
ners no en tenen cap culpa,
perquè les mercaderies no
tenen cap corredor medi-
terrani ferroviari –ni el tin-
dran, si no passa per Ma-
drid–; tampoc no es pot
acusar els usuaris de cot-
xes particulars, perquè no
tenen serveis de rodalies
fiables, ni xarxes d’autobu-
sos que volin per damunt
l’AP-7. El culpable aparent-
ment més evident és l’Es-
tat, per la manca d’inver-
sions al país governi qui hi
governi. Tanmateix, a part
de conspirar, espoliar, es-
piar, reprimir, enganyar, in-
complir acords legislatius o
pressupostaris, o pactes in-
terns o internacionals, Es-
panya inverteix el mínim en
allò que sap que no té lligat
del tot. I sempre ho ha fet
així i, com que, com a molt,
només haurà de suportar
la cançó de l’enfadós, va
fent. Tant se val que es di-
gui l’AP-7, com el català a
l’escola o el Catalangate; el
patró és el mateix. Una ma-
joria de ciutadans catalans
ja no n’esperen res, d’Espa-
nya, perquè la pateixen dia
a dia, pel sol fet de viure
aquí. I, sabent com és el ta-
rannà espanyol –els llisca
tant qualsevol acusació
vingui d’on vingui!–, és inú-
til culpabilitzar-los de res.
Per a aquests ciutadans els
veritables culpables no són
altres que els nostres go-
vernants. No se’ls pot fer el
joc i, després, quan des de
Madrid se’n desentenen,
haver d’anar apedaçant
amb recursos migrats.
Sempre queden malament.
O són molt babaus o ja els
compensa.

A
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TANTXTANT

La mobilitat i
els culpables

Josep M.
Llaurador
Fortuny

L’arquebisbe de Tarrago-
na, Joan Planellas, va de-
nunciar ahir que el català
és la llengua “feble” en
l’àmbit eclesial. En una en-
trevista a l’agència ACN,
va lamentar que hagin de
fer un “sobreesforç cons-
tant” per adaptar els tex-

tos que el Vaticà envia tra-
duïts en castellà, ja que
aquest és un dels cinc idio-
mes oficials de Roma.

“Hem de voler que el ca-
talà hi sigui en el nostre
àmbit eclesial, perquè és la
nostra llengua, la dels
meus pares, hi tenim dret i
ens protegeix la Constitu-
ció”, va defensar. En
aquest sentit, Planellas va

fer una crida als polítics
perquè vetllin pel compli-
ment de l’ordenament ju-
rídic espanyol.

“Tots plegats hauríem
de fer més un examen de
consciència i potser no ens
atreviríem a dir determi-
nades coses si acaréssim
adequadament l’article de
la Constitució que diu que
la pluralitat de llengües a

l’Estat espanyol és una ri-
quesa cultural que cal vet-
llar i protegir”, opina Pla-
nellas.

D’altra banda, l’arque-
bisbe també va avançar
que el Museu Diocesà re-
obrirà les portes la setma-
na vinent, després de mig
any tancat per tasques de
renovació del seu projecte
museogràfic. ■

Redacció
TARRAGONA

L’arquebisbe de Tarragona veu
feble el català en l’àmbit eclesial

L’arquebisbe de Tarragona,
Joan Planellas ■ ACN
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La pandèmia va fer créixer el nombre 
de persones que s’atenen des de Cà-
ritas Diocesana de Vic, un fet que en-
cara té conseqüències i que ha incidit 

en la cronificació de la pobresa entre 
els més vulnerables. Es desprèn de la 
memòria que l’entitat va presentar 
dijous, en què també es detalla que el 

30% dels usuaris són persones en una 
situació administrativa irregular. Un 
dels punts positius és que van aug-
mentar el nombre de voluntaris.

Vic/Ripoll

Guillem Rico

Una de cada tres persones 
que va atendre Càritas Dio-
cesana de Vic l’any passat 
es trobava en una situació 
administrativa irregular, sen-
se autorització de residència. 
És una de les dades que es 
desprenen de la memòria de 
l’entitat que treballa a Osona, 
el Ripollès i el Moianès, entre 
d’altres comarques, i que 
van presentar dijous a la sala 
d’actes del Museu Episcopal 
de Vic. Representen el 30% 
de les 5.148 persones vulne-
rables que va atendre Càritas 
el 2021, una xifra que encara 
va augmentar respecte a l’any 
anterior i que mostra “situa-
cions que ja portem cronifi-
cades”, detallava el secretari 
tècnic, Fran Quirós. El bisbe 
de Vic, Romà Casanova, que 
és el president de Càritas 
Diocesana de Vic, apuntava 
també que “quan hi ha crisi 
sempre ho paguen els més 
febles, els pobres són més 
pobres”. Per aquest motiu 
feia una crida a les adminis-
tracions públiques a “posar-se 
les piles” davant l’augment de 
la vulnerabilitat. Un aspecte 
que emfatitzava la directora 
de l’ens, Núria Callís, que van 
fer també l’any passat: “Hem 

això “no hauria de ser accep-
table”, per la qual cosa confi-
en en una futura reforma de 
la llei d’estrangeria. Sobre la 
qüestió d’Ucraïna, encara que 
ha estat aquest 2020, des de 
Càritas posaven en valor la 
feina de totes les comunitats i 
congregacions que s’han coor-
dinat amb Creu Roja per ges-
tionar l’emergència i haver 
acollit unes 300 persones a 
Vic, Prats i Gombrèn.

Pel que fa a les xifres del 
2021, també cal destacar que 
un 74% de les persones ate-
ses són procedents d’altres 
països; el 42% són famílies 
amb fills. Quirós també res-
saltava que el 48% es troben 

en situació d’atur, però això 
no vol dir que el 51% restant  
treballi, sinó que pot ser 
que ni tinguin atur ni renda 
garantida. Segons Quirós, 
encara que amb la millora de 
la situació que va portar la 
pandèmia hi ha qui comença 
a tenir feina, tot i treballar 
i haver augmentat el sou 
mínim interprofessional, 
moltes persones “no veuen 
cobertes les necessitats bàsi-
ques, treballen en situació 
d’exclusió”. 

Per altra banda, es mante-
nen les xifres de precarietat 
habitacional: la meitat de les 
persones que atén Càritas 
té problemes d’habitatge, i 
això fa que es vegin obligats a 
ocupar pisos o rellogar espais. 
També es té en compte perso-

Gairebé una de cada tres 
persones ateses a Càritas 
està en situació irregular
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La directora de Càritas, Núria Callís; el bisbe de Vic, Romà Casanova, i el secretari tècnic de l’entitat, Fran Quirós, dijous

denunciat les causes que 
generen pobresa i exclusió i 
demanem a les administraci-
ons que assumeixin responsa-
bilitats i posin les persones al 
centre.” 

Pel que fa a les persones en 
situació irregular, assegurava 
Quirós, “ens preocupa molt 
la normativa vigent d’estran-
geria”, per la qual cosa “parti-
cipem molt activament en el 
nou reglament que esperem 
que el 2022 s’aprovi perquè 
generarà més oportunitats a 

les persones”. Des de Càritas 
estatal s’estan recollint sig-
natures per presentar una 
iniciativa legislativa popu-
lar (ILP) per “demanar la 
reducció de terminis i que 
l’arrelament social pugui 
ser de menys de tres anys” 
per tramitar els permisos. Es 
dona el cas, però, que en la 
recollida de firmes només són 
vàlides les de les persones 
que tenen la nacionalitat, 
no les dels que només són 
residents i irregulars. Segons 

Quirós, “estem esperançats” 
i apuntava que en el cas dels 
refugiats ucraïnesos que 
fugien de la guerra “s’ha de 
felicitar per haver donat una 
resposta ràpida” i haver pogut 
fer els tràmits. Amb tot, això 
ha generat “un tipus de dis-
criminació” cap a la resta de 
persones que “necessiten el 
mateix i surten del seu país 
per les mateixes raons”, i afe-
gia que “molts han d’esperar 
11 mesos només per fer l’en-
trevista per demanar l’asil” i 

Susanna Masdeu, aquest diumenge a Ripoll

Susanna Masdeu, de Ripoll, ha començat a fer de voluntària  
a Càritas i ofereix classes de reforç a nens nouvinguts

“Et fa sentir millor persona”

Ripoll

Jordi Remolins

Des de fa més de sis anys 
que la ripollesa Susanna 
Masdeu es dedica a l’en-
senyament. El seu cas no 
és com d’altres voluntaris 
de Càritas que hi arriben a 
partir de la jubilació. Actu-
alment, treballa com a moni-
tora i vetlladora escolar, fent 
reforç, menjadors, dormitori 
per als més petits, i aquest és 
el primer any que s’ha dedi-

cat també a col·laborar amb 
l’entitat fent reforç a alum-
nes nouvinguts amb dificul-
tats en algunes matèries.

“Fem deures o resolem 
dubtes que puguin tenir de 
l’escola, a través de tècni-
ques que no es facin pesades, 
com ara jocs, contes, apre-
nentatge de paraules de les 
quals no saben el significat”, 
explica Masdeu. Va arribar 
al voluntariat a través d’una 
amiga, inicialment fent dis-
tribució de roba de segona 

mà o bé preparar caixes 
d’aliments, però com que no 
li encaixaven els horaris i el 
seu món ja és el de l’ense-
nyament, va contactar amb 
els responsables ripollesos 
de Càritas i van encaixar-ne 
la disponibilitat. En aquest 
curs ha portat un nen, que 
l’any que ve ja passa a una 
altra etapa, i una nena amb 
la qual continuarà treba-
llant. La seva tasca és en 
certa manera “una immersió 
social”, on a més de fer feina 

amb els nens també es creen 
vincles amb la família, que 
normalment posen interès a 
saber com evoluciona, hi té 
contacte telefònic i progres-
sivament hi detecta “esti-
mació i ganes de conèixer”. 
La implicació dels alumnes 
també sol seguir el mateix 
to, des de tenir un incentiu 
baix al principi a implicar-
s’hi cada cop més. Susanna 
Masdeu aprofita per aportar-
los coneixements no només 
de Catalunya sinó també del 
Ripollès, una forma d’arrela-
ment en la nostra cultura.

El retorn que això té per 
ella és de molta il·lusió, fins 
al punt que l’ha fet “sentir 
millor persona”. En la festa 
de fi de curs la comunió 

entre els monitors i les famí-
lies va ser notable. Els nanos 
van tastar menjars típics de 
la nostra zona, com la coca 
amb xocolata o fuet, mentre 
que algunes mares marroqui-

nes van portar dolços típics 
de la seva terra “molt bons”. 
Tot plegat no és fàcil, però a 
Masdeu la gratifica enorme-
ment el retorn que en rep a 
través “del respecte que et 
tenen”.

Dilluns, 20 de juny de 20222 La lluita contra l’exclusió social

La meitat dels 
usuaris pateixen 

problemes 
relacionats amb 

l’habitatge 

Durant el 2021, encara pels efectes de la pandèmia, va augmentar el nombre d’usuaris

Va començar 
repartint roba 
de segona mà i 

caixes d’aliments
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Los tambores de cónclave han
vuelto a sonar en Roma en las
últimas semanas. Tres hechos
que dan oxígeno a la teoría de la
renuncia han coincidido en el
tiempo. El Papa, de 85 años y cer-
ca ya del décimo año de pontifica-
do, arrastra un problema en la
rodilla que le ha postrado en una
silla de ruedas y obligado a cance-
lar un ambicioso viaje a Congo y
a Sudán del Sur a solo dos sema-
nas vista. Además, ha convocado
un gran consistorio para el mes
de agosto dondemarcará definiti-
vamente la personalidad de la
mayoría de cardenales que elegi-
rá al siguiente pontífice, y, por úl-
timo, Francisco ha programado
una visita a L’Aquila ese mismo
mes, donde participará en la cele-
bración del Perdón instituida por
Celestino V, el primer papa que
renunció al cargo —en 1294— y
en el que se inspiró Benedicto
XVI para su renuncia histórica.
El sonido de los tambores parece
más cercano a las conjeturas que
a las intenciones de Francisco.
Los jardines vaticanos, coincide
todo el mundo, no son tan gran-
des para dos papas eméritos.

Una docena de pontífices,más
omenos forzados por su entorno,
las circunstancias o las amena-
zas de muerte dieron un paso a
un lado durante su mandato. Su-
cedió especialmente en la Edad
Media, debido a la inestabilidad
política y eclesiástica existente
antes de la consolidación de los
Estados Pontificios a finales del
siglo XV. El único en hacerlo libre-
mente en la era moderna fue Be-
nedicto XVI en 2013, cuando per-
cibió que sus fuerzas no bastaban
ya para afrontar las reformas que
exigía el futuro y para aguantar
las embestidas de sus enemigos.

Austen Ivereigh, autor de va-
rias obras sobre Francisco y de
su monumental biografía, El
gran reformador. Retrato de unPa-

pa radical, no cree que su condi-
ción física indique que deba re-
nunciar. “Cuando le vi me pare-
ció que sufría dolor, pero no que
estuviese frágil o débil. Además,
se espera que pueda curarse, aun-
que no quiera operarse. Y, como
él dijo, para gobernar la Iglesia
hace falta el cerebro, no las pier-
nas. La especulación es natural,
pero no veo ninguna razón para
pensar que estemos llegando al
final. ¿Lo de L’Aquila? Me parece
absurdo, Benedicto XVI renunció
varios años después de haber via-
jado ahí”, explica Ivereigh.

Sin información oficial

La fuerza del Papa, ahoramismo,
está condicionada por una dolen-
cia en la rodilla derecha, de la
que no hay información oficial y
de la que el pontífice no quiere
operarse. Una lesión que provoca
fuertes dolores, evidentes en su
rostro en determinados momen-
tos, pero que debería ser tratable
a base de infiltraciones. Francis-
co necesita reposo y desplazarse,
por el momento, en silla de rue-
das. “No necesita andar para go-
bernar, pero en la simbología del
poder, especialmente en un papa-
do tan vertical, quizá tampoco
sea el mejormensaje”, apunta un
alto cargo de la curia.

El neurólogo y periodista Nel-
son Castro, autor del libro La sa-
lud de los papas. Medicina, com-
plots y fe desde León XIII hasta
Francisco ha hablado reciente-
mente con el pontífice y cree que

“los rumores de renuncia care-
cen de fundamento”. “El Papa no
tiene voluntad ni pensamiento de
renunciar. Salvo el problema de
la rodilla, una rotura de ligamen-
tos por un mal movimiento, está
perfecto. Eso le dificulta el movi-
miento, pero no le impide desa-
rrollar su tarea. Es reacio a ope-
rarse porque le costó recuperar-
se de la anestesia de la operación
de colón hace un año [fue opera-
do de una diverticulitis que ya de-
sató también todo tipo de
rumores]. La última información
que tengo es que se siente mejor
y que el reposo le produce alivio.
Y esa es la única manera de evi-
tar la cirugía”, apunta. Castro se-
ñala también que el Papa apuntó
enun encuentro que no renuncia-
ría mientras Benedicto XVI si-
guiese vivo: “Me dijo, ‘mire, ha-
biendo un papa emérito es impo-
sible”.

El Papa ha convocado un nue-
vo consistorio —el octavo de su
mandato— para crear a 21 nue-
vos cardenales, de los cuales 16
podrán entrar en el cónclave que
elija al siguiente pontífice. Fran-
cisco, además, utilizará la cita del
27 de agosto para reunir durante
dos días a todos los purpurados y
debatir la nueva Constitución
apostólica. El consistorio otorga-
rá a Francisco la mayoría absolu-
ta en purpurados designados por
él: 83 de los 132 cardenales con
derecho a voto son criaturas su-
yas. Pero unamayoría no garanti-
za nada en cuestiones del cielo.

Juan Pablo II creó durante su
largo pontificado a 113 de los 115
cardenales que elegirían al si-
guiente Papa. El cónclave, sin em-
bargo, determinó que el nuevo
Papa debía ser Joseph Ratzinger,
uno de los dos queno había desig-
nado. El otro, el estadounidense
WilliamBaum, lo tenía en esemo-
mento complicado: iba en silla de
ruedas. En cualquier caso, la com-
posición del nuevo colegio carde-
nalicio habla de un cónclave in-
ternacional, mucho más periféri-
co y alejado de las tradicionales
camarillas italianas.

El historiador de la Iglesia Al-
berto Melloni, insiste en una ob-

viedad crucial: “Nadie sabe na-
da”. “Estamos en la fase final del
pontificado, eso es evidente. Lo
entendería hasta un tonto. Pero
estas etapas pueden ser muy lar-
gas o más cortas. La de Juan Pa-
blo II duró 12 años y la de Ratzin-
ger, solo uno. El tema importante
en todo esto son los aspectos insti-
tucionales y de procedimiento.
La única exigencia que impone el
derecho canónico a la renuncia
de un papa es que sea libre, que
no obedezca a consejos, a interfe-
rencias o a peticiones. De modo
que la única cuestión sobre la
que debería decidir ahora es que
dos renuncias seguidas pueden
constituir un grado de presión so-
bre el sucesor. Una dimisión de
vez en cuando no es un preceden-
te, pero dos, sí”, apunta.

Uno de los temas clave es, pre-
cisamente, cómo debe tratarse a
un papa que se echa a un lado.
Algunos creen ahora que si la de-
cisión de Benedicto XVI comenza-
se a ser norma, sería imposible
mantener la condición de pontífi-
ce a quienes deciden renunciar y
deberían pasar a sermeros carde-
nales. Melloni cree que “es nece-
saria una ley sobre la renuncia”.
“Pero la cuestión puede tratarse
como si fuera el obispo emérito
de Roma [el Papa es también el
obispo de la capital de Italia]. Na-
die se preocupa de que haya dos
obispos eméritos de Milán o Pa-
rís. Donde hay uno puede haber
dos. En la idea del Papa es más
difícil, porque una cosa que
intuyó Ratzinger es la idea de
quedar en arresto domiciliario
en los dominios del sucesor. El
Vaticano es grande y tiene sitio
para dos invisibles. La cuestión
no es cuántos eméritos viven en
el Vaticano, sino si Francisco se
convence de que su renuncia no
condiciona al sucesor. Uno para
dimitir debe tener fuerza. No se
dimite cuando se es débil, sino
cuando todavía se está fuerte”.

Los problemas físicos de Francisco y el gran consistorio
de agosto abren el debate sobre una posible renuncia

La salud del Papa desata
la rumorología vaticana

DANIEL VERDÚ, Roma

El arzobispo Leonardo Sapienza y el asistente Sandro Mariotti ayudaban al Papa a levantarse, en Ciudad del Vaticano el día 8. / FRANCO ORIGLIA (GETTY)

Bergoglio sufre un
gran dolor de rodilla
que le obliga a ir
en silla de ruedas

Ha expresado
que no dejará el
cargo mientras
Ratzinger esté vivo

“Estamos en la fase
final del pontificado,
eso es evidente”,
dice un historiador



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTES LES 

NOTÍCIES 



Mitjà: La Mañana

Publicat: 19/06/2022

Edició: General

Secció: SOCIEDAD ACTUAL

Audiència: 2.000 Lectores

Difusió: 1.788 Ejemplares

Valor: 290€

L’Església espanyola ha rebut un 

segon informe elaborat pel diari 

El País que ha fet aflorar 278 nous 
casos de pederàstia que afecten 
244 cures, religiosos i seglars. 
D’aquests, 200 són nous acusats 
–desconeguts fins ara– i els altres 
44 ja apareixien en el primer dos-

sier, que es va fer públic al desem-

bre del 2021. El 85% de les vícti-

mes dels 278 casos de pederàstia 

són homes, gran part dels episo-

dis van succeir entre els anys 60 i 
70 i van ser comesos dins d’ordes 
religioses, segons detalla el nou 
informe del rotatiu madrileny, 
que eleva a 1.594 el nombre total 
de víctimes documentades a Es-

panya. La Conferència Episcopal 
ha confirmat que ja ha posat la 
informació rebuda “en mans de 
les autoritats competents, esta-

L’Església espanyola rep 
un segon informe amb 278 
nous casos de pederàstia

FOTO: ACN / El president de la Conferència Episcopal, Joan Josep Omella

Maragall, sobre el dèficit 
d’infraestructures: “Hi ha 
un incompliment de lleis”
L’alcaldable d’ERC a Barcelona fa campanya
per la regularització immediata dels migrants
Barcelona
ACN

L’alcaldable d’ERC a Barcelona, 
Ernest Maragall, va opinar ahir 
sobre el dèficit d’infraestructu-

res i va reclamar al Govern es-

panyol un pla per rescabalar els 

més de 12.000 MEUR que ha 
deixat d’invertir a Catalunya els 
darrers 12 anys. “No estem par-
lant només d’un incompliment 

absolut de promeses o compro-

misos polítics, sinó de lleis pres-

supostàries votades i aprovades 
al Congrés”, va recordar Mara-

gall aquest dissabte des de la 

plaça de la Concòrdia de Barce-

lona. “Estem davant d’un govern 
socialista que està aconseguint 

batre rècords negatius dels an-

teriors governs del PP. I és inac-

ceptable”, va continuar l’alcal-
dable d’ERC, que també va fer 
campanya per la regularització 
immediata dels migrants.

ERC va instal·lar ahir una qua-

rantena d’estands arreu de Cata-

lunya perquè la ciutadania pugui 
firmar a favor de la ILP ‘Regula-

rització Ara!’ i aconseguir així les 
500.000 signatures necessàries 
per arribar al Congrés. FOTO: ERC / L’alcaldable d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall, el dissabte

Una macrooperació conjunta de 
Policia Nacional, Agència Tribu-

tària i Europol ha permès desar-
ticular una banda internacional 
d’estafadors que utilitzava el mè-

tode de les ‘cartes nigerianes’. 
S’han detingut 80 persones (61 a 
Espanya, 16 a Portugal i 3 al Reg-

ne Unit) i s’han realitzat 53 regis-

tres simultanis (24 a Espanya –a 

Madrid, Barcelona, Màlaga i San-

tander–, 26 a Portugal i 3 al Reg-

ne Unit). En paral·lel, s’han de-

comissat més de 500.000 dòlars, 
30.000 euros, 200 telèfons mò-

bils, ordinadors i vehicles. Els in-

vestigadors calculen que aquesta 
organització criminal havia acon-

seguit estafar més d’un miler de 

persones d’arreu del món, princi-

palment gent gran i jubilats amb 
residència als Estats Units. El nu-

cli directiu de l’organització esta-

va ubicat a les localitats madrilen-

yes de Parla i Fuenlabrada, i tenia 
ramificacions per tot l’Estat, Reg-

ne Unit, Mèxic i els Estats Units. El 
‘modus operandi’ consistia en en-

viar cartes simulant premis de lo-

teria o herències de familiars no 
reclamades. Les víctimes, sempre 
persones d’edat avançada, con-

tactaven amb el telèfon que figu-

rava a les cartes. Les víctimes ha-

vien d’abonar diners en concepte 
de taxes i impostos per poder ac-

cedir als premis.

Macrooperació per detenir 
una banda que estafava 
amb les ‘cartes nigerianes’

La conductora d’un turisme va 
morir aquest dissabte al matí en 
un xoc entre dos cotxes a l’A-2 a 
Esparreguera (Baix Llobregat), 
segons va informar el Servei Ca-

talà de Trànsit (SCT). L’avís del 
sinistre es va rebre a les 06.13 
hores al quilòmetre 580 de l’A-
2, en sentit El Bruc-Lleida. Per 
causes que encara s’estan in-

vestigant, hi va haver una col·li-
sió entre dos turismes. Com a 
conseqüència de l’accident, va 
morir la conductora i única ocu-

pant d’un dels vehicles. Es tracta 
d’una dona de 29 anys, i veïna 
de Santa Coloma de Gramenet. 
L’altre conductor va resultar ferit 
menys greu i el van traslladar a 
l’Hospital de Bellvitge.

Una conductora perd la vida

en una col·lisió entre dos 

turismes a l’A-2 a Esparreguera

Cs critica que 
“la immersió 
lingüística és un 
model polític”

“La immersió lingüística no és 
un model educatiu, és un mo-

del polític”, va asseverar ahir el 
president del grup parlamen-

tari de Cs, Carlos Carrizosa, tot 
defensant que el projecte de 
Llei presentat per Cs per im-

plantar un sistema trilingüe 

“garanteix els drets lingüístics 
de pares i fills”. “L’ús del català 
el volíem tots, però el que han 
volgut fer és arraconar al cas-

tellà”, va criticar tot afirmant 
que els governants “pretenen 
que els ciutadans renunciïn a 
la llengua dels seus pares i dels 

seus avis”, i va afirmar que amb 
l’actual sistema les famílies han 
de pagar molts “diners perquè 
els seus fills aprenguin anglès”.

FOTO: ACN / El portaveu de 

Ciutadans, Carlos Carrizosa
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tals i canòniques”. En aquest se-

gon informe hi ha noves ordes i 
diòcesis afectades. Són 22 bisbats 
que, si se sumen als del primer 
dossier, suposa que 42 dels 70 
bisbats que hi ha a l’Estat tenen 

acusacions d’abusos.
Pel que fa a les ordes religio-

ses, les que més denúncies acu-

mulen en aquest segon dossier 

són els salesians (30), els maris-

tes (26), els jesuïtes (25) i La Salle 
(22). Però hi ha acusacions d’abu-

sos contra un total de 36 ordes, 
grans i petites. La Comunitat de 
Madrid acumula 33 dels nous 
cures, religiosos i seglars acusats 
(per un total de 95 en els dos in-

formes).
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Mañana se celebra la fi esta 
de la beata Margarita 
Ebner, que fue una religiosa 
dominica alemana del siglo 
XIV que experimentó 
visiones en las que Jesu-
cristo le dio mensajes que 
registró en cartas y en un 
diario. Fue considerada la 
iniciadora del movimiento 
Amigos de Dios.

La santa rebelde
La beata iniciadora de 
los Amigos de Dios

En cristiano
¿Cuándo se inició la 
fi esta del Corpus?
Hoy se celebra la fi esta del 
Corpus Christi, De acuerdo 
con investigaciones de 
historiadores, en 1208 la 
religiosa Juliana de 
Cornillon propuso celebrar 
esta festividad en honor al 
cuerpo y sangre de Cristo 
presentes en la eucaristía. 
La propuesta se materializó 
en el año 1246, en la 
diócesis belga de Lieja.

Desde la sacristía
Cuentas claras para 
evitar bancarrotas
Se acabaron los rumores. 
Deloitte ha sentenciado a 
golpe de auditoría que la 
diócesis de Almería tiene 
una deuda bancaria de 23,9 
millones de euros. Una 
bancarrota que exige 
implementar control y 
transparencia en la Iglesia. 
Porque Almería no es una 
anécdota. Las cuentas, 
claras. El cepillo, también.

Creíbles
¿Quién es? 
Justin 
Bieber
¿Qué hace? 
Cantante
¿De dónde viene? 
Hace unos días, el artista 
canadiense de 28 años 
compartía en sus redes 
sociales un mensaje 
vinculado al síndrome de 
Ramsay Hunt que padece, y 
que le ha provocado una 
parálisis en la mitad de su 
rostro: «Rezad por mí, tengo 
esperanza, confi ó en Dios».
Incidencia pública 
(del 1 al 10): 9.

José Beltrán. MADRID

E
l viernes a mediodía 
el Vaticano presenta-
ba a Luis Argüello 
como nuevo arzobis-
po de Valladolid. De 

inmediato, este palentino de 69 
años anunciaba que dejará su car-
go como secretario general y por-
tavoz de la Conferencia Episcopal 
Española, puesto que ocupa desde 
noviembre de 2018, para dedicar-
se «en exclusiva» a pastorear la 
diócesis de la que hasta ahora era 
obispo auxiliar. Aplaudido por su 
brillantez intelectual, su capaci-
dad de gestión en la fontanería 
episcopal y su cercanía en el trato, 

El hasta ahora secretario general del Episcopado 
ha optado por dejar su cargo de «fontanero» 

después de que Francisco le haya promocionado

Luis Argüello
Arzobispo electo de Valladolid

«El escándalo 
de los abusos me ha 

arrancado lágrimas»

asume su nueva misión como «un 
pastor según el corazón de Cristo» 
para hacer realidad la «novedad 
apostólica que necesitamos». 

En estos meses, le han llegado a 
llamar «Luis, el deseado» por-
que se hablaba de muchas dió-
cesis como posibles novias...
Son cosas que pasan hoy en el 
mundo de los digitales y las re-
des… Además, la opinión de algu-
nas personas puede magnifi carse. 
El hecho de que personas piensen 
que yo podía servir como pastor 
en uno u otro lugar lo agradezco, 
pero lo he vivido con distancia y 
mucha paz interior, consciente de 
que iba a pasar lo que tuviera que 
pasar. Simplemente he prestado 

un servicio a la Iglesia como obis-
po auxiliar de Valladolid y secreta-
rio general. Podría haber conti-
nuado así. Francamente todo lo 
que se ha dicho no me ha quitado 
la paz ni me ha hecho ni soñar ni 
perder el sueño.

Se acostumbra a promocionar 
como arzobispo a pastores de 
otro lugar. Su caso es una excep-
ción. ¿Qué pros y contras ve en 
ser profeta en su tierra?
No soy un crío, es decir, no se me 
puede alargar muchos años el mi-
nisterio episcopal, por lo que tiene 
más sentido que se te nombre en 
un sitio que conoces. En principio, 
facilita la toma de decisiones y 
consolidar relaciones… También 

puede haber quien piense que se 
necesitaba una novedad de escu-
char otra voz y otra propuesta dis-
tinta a mí. En cualquier caso, sé 
que todos los que formamos la 
archidiócesis estamos empeña-
dos en conformar una Iglesia de 
colaboración de todas las vocacio-
nes que caminamos juntos. Esto 
puede contrarrestar lo que de de-
ficiencia tiene no estrenar real-
mente un pastor, sino alguien 
gastado en la vida de la diócesis. 

El Papa le dijo que quería fi char-
le por sus «regates» a los perio-
distas. ¿Aturde más ser arzobis-
po o portavoz del Episcopado?
Son dos realidades distintas. La 
Secretaría General te da unas po-
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sibilidades muy grandes de cono-
cimiento de la Iglesia en extensión. 
Ahora tengo una responsabilidad 
más directa de acompañar situa-
ciones personales y comunitarias, 
de afrontar el gran desafío evange-
lizador, de abordar esta realidad 
demográfi ca… Son retos diferen-
tes y cada cual tiene su afán. La 
etapa como secretario general ha 
sido muy enriquecedora.

¿A pesar de las aguas turbulen-
tas políticas que ha sufrido?
Sí, la verdad es que algunas de es-
tas cosas me han desasosegado e 
incomodado. En general, las he 
experimentado como una posibi-
lidad de conocimiento de la reali-
dad. He intentado hacer lo que el 

A veces me he 

sentido desbordado 

por algunos temas, 

pero forma parte     

de esta sociedad»

«Es peligroso 

quedarse mirando     

a los problemas 

internos de la Iglesia 

y no salir afuera»

Papa nos pide: establecer espacios 
de encuentro y hospitales de cam-
paña. A veces me he sentido des-
bordado, sobre todo por los ecos 
mediáticos de algunas de mis in-
tervenciones, pero también uno 
aprende que esto forma parte de 
la sociedad en la que vivimos. 

Intuyo que lo que más sinsabo-
res le ha provocado es la crisis de 
los abusos. ¿Le ha llegado a 
arrancar alguna lágrima?
Sí, ciertamente. La cuestión de los 
abusos tiene muchas dimensio-
nes, pero la central es la realidad 
de las víctimas, el escándalo de 
pensar que personas en el minis-
terio hayan podido quebrar de 
una manera tan tremenda su pro-
pia consagración. Además, me 
siguen preocupando las derivas 
mediáticas y políticas. Hoy, echan-
do la vista atrás, puedo decir que 
estoy bastante contento porque la 
Iglesia española está impulsando 
múltiples iniciativas de carácter 
formativo y de prevención. Tam-
bién se está escuchando a las víc-
timas y se colabora con las autori-
dades judiciales con una 
renovación espiritual profunda. 
De la misma manera, estamos 
adentrándonos a afrontar los abu-
sos de poder y de conciencia.

No sé si suscribe esta frase: «Po-
brecito, la que le espera al próxi-
mo secretario general…».
El secretario general de la Confe-
rencia Episcopal tiene un buen 
equipo de trabajo alrededor, un 

apoyo real. El secretario no deja de 
ser el secretario de la Asamblea 
Plenaria, de la Comisión Perma-
nente y de la Comisión Ejecutiva. 
Si además es portavoz, tiene una 
dimensión mediática e institucio-
nal que es un plus a la vida de cual-
quier obispo. No quiero asustar a 
nadie, porque deseo que en próxi-
mo noviembre un candidato pue-
da ser elegido y yo ser sustituido. 

La síntesis de la consulta sinodal 
española habla de la necesidad 
de una «fuerte conversión» de la 
Iglesia: el papel de la mujer, re-
forma de la liturgia, correspon-
sabilidad de los laicos, ausencia 
de jóvenes… ¿Cuál es la mayor 
urgencia?
De onda larga, acoger la sinodali-
dad como espiritualidad y estilo 
de Iglesia. Lo urgente es a que los 
consejos parroquiales y pastorales 
verdaderamente se revitalicen. El 
Papa Francisco nos ha instado a 
participar en la comunión y en la 
misión de la Iglesia. Un peligro es 
que nos quedemos todo el rato 
mirándonos a nosotros mismos, a 
las cosas internas de la vida de la 
Iglesia. El desafío mayor tiene que 
ver con el anuncio del Evangelio. 
Si la Iglesia se lanza hacia afuera, 
la comunión se va a reforzar y se 
verá con mucha más claridad el 
mensaje que Jesús nos anunció en 
el Evangelio: que seáis uno para 
que el mundo crea. Eso no signifi -
ca que seamos uniformes, sino 
que vivamos la comunión dentro 
de las diferentes sensibilidades.

La jubilación del cardenal «pausado»

►Cuando Xabier 
Arzalluz se refi rió a 
él como «un tal 
Blázquez» 
buscando humi-
llar al ser destina-
do a Bilbao, no 
sabía que la templan-
za y discreción de Don 
Ricardo se convertiría en su 
mejor baza para no solo 
ayudaría rebajar la tensión 
vasca y promover la 
reconciliación. Y no se 
quedaría ahí, Ricardo 
Blázquez se convertiría sin 
hacer ruido en una mitra 
clave en el devenir reciente 
de la Iglesia española. 
Como presidente de los 
obispos, no sin obstáculos 
internos, ha pilotado de de 
forma serena la transición 
eclesial al pontifi cado de 

Francisco, que 
respaldó su 

entrega creándole 
cardenal. Como 
purpurardo, 

también ha 
diseñado parte de la 

reordenación episco-
pal de nuestro país y supo 
situar con acierto al frente  
de la Secretaría General de 
la Conferencia Episcopal a 
quien hoy es su sucesor Luis 
Argüello. Ahora con 80 
años a sus espaldas, el ya 
emérito Ricardo Blázquez 
tiene las maletas listas para 
volver a casa, a Ávila. Lo 
hace satisfecho, como Hijo 
Adoptivo de Valladolid, y un 
retrato certero de su 
alcalde: «Habla bajito y 
pausado, pero dice verdad y 
es contundente».

C
uando conocí a An-
tonio Montero –a 
fi nales de los 60– yo 
era un joven sacer-

dote que había hecho sus pini-
tos periodísticos escribiendo de 
cine en el semanario «Vida 
Nueva». Él, por el contrario, ya 
tenía a sus espaldas muchos 
méritos como haber sido uno 
de los fundadores de la editorial 
PPC (Promoción Popular Cris-
tiana), subdirector durante 
años de la revista «Ecclesia» y 
redactor de la página «Iglesia 
posconciliar» en el diario YA.

Nada de extraño, pues, que el 
4 de abril de 1969 fuese nom-
brado auxiliar del Cardenal 
Bueno Monreal y un mes des-
pués consagrado Obispo en la 
catedral hispalense. La infor-
mación religiosa en aquellos 
años del tardofranquismo atra-
vesaba momentos críticos por 
la ideologización de algunos 
sectores. De ello eran conscien-
tes Montero y el director del 
buque-insignia de la Editorial 
Católica Aquilino Morcillo.

Ambos decidieron que para 
sustituir al recién nombrado 
Obispo nos llamasen a Manuel 
de Unciti con amplia experien-
cia profesional y, para gran sor-
presa mía, al fi rmante de estas 
líneas. Nunca se lo supe agrade-
cer sufi cientemente.

Once años después Monse-
ñor Antonio Montero fue desig-
nado obispo de Badajoz y des-
pués de arduas negociaciones 
consiguió que el Papa Juan Pa-
blo II erigiese la archidiócesis 
de Mérida-Badajoz. En el seno 
de la Conferencia Episcopal el 
periodista de raza que nunca 
dejó de ser luchó para dar a la 
información eclesial la impor-
tancia que merecía. Fue el artí-
fi ce del acuerdo con RTVE para 
incluir en su parrilla una digna 
programación religiosa. En 
Roma eran conscientes de su 
talento y, por eso, durante años 
formó parte de la Pontifi cia Co-
misión para las Comunicacio-
nes Sociales. Nunca alardeó de 
sus cualidades y éxitos. Era un 
alma sencilla y al mismo tiempo 
un negociador muy hábil.

De periodista 
a arzobispo

Opinión

Antonio Pelayo
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Festes. El Corpus 
recupera l’ou  
com balla 
La celebració del Corpus re-
cupera avui el seu format ha-
bitual amb l’Ou com balla a la 
font del claustre de la Catedral 
i l’ofici religiós. Des del Pla de 
la Seu i després de dos anys 
d’absència, tornarà a sortir el 
Seguici de Corpus amb el Ma-
gí de les Timbales, els Gegan-
tons Negritos, els Gegants 
Moros i els Gegants Vells 
acompanyats dels grallers 
dels Quatre Garrofers, Els Bor-
dons i Pelacanyes. A les 18 h 
arribaran al Pla de la Seu per, 
des d’allí, donar inici a la pro-
cessó que arrencarà a 18.30 h 
des de la Catedral i passarà 
pels carrers de les Coques, 
Sant Pau, Pla de Palau, Mare 
de Déu del Claustre, Escriva-
nies Velles i tornarà al Pla de la 
Seu. En acabar el recorregut, 
els elements festius tornaran 
cap a la plaça de la Font, on 
ballaran una tanda de lluï-
ment.   

Societat. El Pla de 
Feminismes, en 
exposició pública 
El Pla Local de Feminismes i 
Interseccionalitat ha entrat 
aquest divendres en fase d’in-
formació pública, després que 
el passat 20 de maig se 
n’aprovés incialment la redac-
ció al plenari de l’Ajuntament 
de Tarragona. A partir de la 
publicació del pla al DOGC 
ahir dijous 16 de juny, les per-
sones interessades a presen-
tar al·legacions al pla poden 
fer-ho des d’aquest mateix di-
vendres en el termini de 30 di-
es. A partir d’aquest moment, 
si no hi ha al·legacions es 
passarà a l’aprovació definiti-
va del document que ha de 
guiar les polítiques d’igualtat, 
feminismes i LGTBIQ+ de 
l’Ajuntament en els propers 
quatre anys. El pla s’articula a 
partir de cinc eixos estratè-
gics, que corresponen als àm-
bits plantejats, i que determi-
nen al seu torn els objectius i 
42 accions concretes. 

EN BREU

ACN 
TARRAGONA 

L’arquebisbe de Tarragona, 
Joan Planellas, anuncia que 
el Museu Diocesà reobrirà 
portes la setmana que ve, 
després de mig any tancat 

Planellas també explica en una en-
trevista amb l’Agència Catalana de 
Notícies (ACN) que les obres per 
rehabilitar les teulades de la cape-
lla del Corpus Christi i de la Sa-
gristia major de la Catedral, inicia-
des el desembre passat, ja han fi-
nalitzat. Els treballs, que han 
costat més de 200.000 euros, han 
solucionat els desperfectes causats 
per les filtracions d’aigua en 
aquests espais. 

El Museu Diocesà va tancar 
arran d’aquesta actuació i s’han 

aprofitat aquests mesos per reno-
var la seva museïtzació i incorporar 
millores, com ara un circuit de vi-
deovigilància. L’equipament té pre-
vist reobrir aquest 20 de juny. 
«Hem trobat el full de ruta perquè 
fins ara anàvem una mica perduts 
amb el tema del museu», assegu-
ra Planelles, que agraeix l’assesso-

rament rebut per part de la Sub-
direcció General de Museus de la 
Generalitat. 

Pel que fa al projecte per tras-
lladar el museu a la Casa dels Ca-
nonges, l’arquebisbe apunta que 

podria ser una realitat d’aquí a 
vuit anys, després que aquest 
quedés aturat per l’esclat de la 
crisi econòmica. «De mica en mi-
ca anirem fent, ara ja hem aconse-
guit arreglar aquesta capella que 
tenia unes dificultats serioses», 
conclou. El museu custodia unes 
12.000 peces d’art sacre i n’expo-
sa unes 300.  

D’altra banda, Planellas denun-
cia que el català és la llengua «fe-
ble» en l’àmbit eclesial. Lamenta 
que hagin de fer un «sobreesforç 
constant» per adaptar els textos 
que el Vaticà envia traduïts en 
castellà, ja que aquest és un dels 
cinc idiomes oficials de Roma. 
«Hem de voler que el català hi si-
gui en el nostre àmbit eclesial, 
perquè és la nostra llengua, la 
dels meus pares, hi tenim dret i 
ens protegeix la Constitució», de-
fensa l’arquebisbe. 

Planellas: «El Museu Diocesà 
reobrirá la setmana vinent»

Part Alta

L’espai ha estat sis mesos 
tancat per solucionar 
els problemes amb les 
filtracions d’aigua

Les toxiinfeccions alimentàries són les 
malalties que es produeixen per la 
ingestió 
d’aliments amb 
presènc ia  de 
gèrmens 
patògens o les 
seves toxines. 
Presenten una 
elevada estacionalitat, incrementant-se 
notablement durant els mesos d’estiu, i, 
tenen el seu origen en la ingestió de bacteris 
o virus vehiculats a l’aliment (infecció), 
de toxines produïdes i prèviament formades 
per bacteris a l’aliment (intoxicació) o de 
formes parasitàries en fases concretes del 
seu cicle evolutiu a l'aliment (infestació). 
Tot i que poden afectar la majoria de 
població, hi ha grups més susceptibles 
(nens, ancians, dones embarassades i 
persones immunodeprimides) en els 
quals, per culpa de la deshidratació o sèpsia, 
les conseqüències clíniques poden ser de 
més gravetat i, fins i tot, causar la mort. 
 
CAUSES 
Habitualment, s’associen com a factors 
desencadenants de les toxiinfeccions 
alimentàries: 

-Condicions higièniques deficients durant 
la producció i/o elaboració dels aliments. 
-Ús d'aigua no potable i exposició a insectes 
i animals. 
-Tractament tèrmic insuficient o consum 
de productes sense tractament tèrmic. 
-Condicions d’emmagatzematge a 
temperatures massa elevades, amb 
trencaments de la cadena de fred. 
-Contaminació creuada entre; aliments, 
aliments i manipulador, aliments i 
superfície. 
 
SÍMPTOMES 
Majoritàriament, i depenent del patogen 
implicat, els símptomes apareixen a les 
poques hores o dies de la ingesta de 
l’aliment contaminat. Solen produir-se 
quadres de vòmits i nàusees, dolor 
abdominal amb recargolaments, diarrees, 
feblesa, pèrdua de la gana i a vegades febre. 
Normalment, els símptomes d’una 
toxiinfecció alimentària remeten al cap d’una 
setmana. Si els símptomes com vòmits 
i/o diarrea persisteixen o empitjoren, es 
detecta sang a la femta, hi ha pèrdua de 
visió i/o confusió, es té molta febre i/o 
rigidesa al coll o s'observen símptomes 
de deshidratació greu, cal anar ràpidament 

al metge o centre sanitari més proper. 
 
COM EVITAR-LES? 
·Renta't bé les mans, les superfícies i els 
estris que entrin en contacte amb els 
aliments abans i durant la seva manipulació. 
·Renta i neteja adequadament les fruites 
i verdures abans 
de consumir-les. 
Utilitza sempre 
aigua potable per 
a qualsevol dels 
usos. 
· R e f r i g e r a  o  
congela immediatament els aliments que 
es poden fer malbé. No els consumeixis 
si estan exposats a temperatura ambient. 
En cas de dubte, rebutja'ls. 
·Descongela els aliments de manera segura 
i separa els aliments crus dels que estan 
preparats per menjar. 
·Cuina els aliments a una temperatura 
segura, aplicant tractaments de cocció 
adequats.  
·Consumeix-los de manera immediata o 
refrigera'ls immediatament. 
·Evita preparats amb ou cru com 
maioneses, salses o truites amb cocció 
insuficient. 

SI VOLS MENJAR A L'AIRE LLIURE… 
·Conserva en neveres els aliments que 
requereixin fred. Utilitza bosses refrigerants 
o glaçons protegits perquè no regalimin 
aigua. Els glaçons només serveixen per 
mantenir el fred i no pas per refredar els 
aliments. Un cop els glaçons s’han fos, 
l’aliment deixa de ser segur. 
·Separa els productes crus dels productes 
cuits o llestos per al consum. Aïlla en 
recipients hermètics la carn i el peix cru, 
i posem-los al fons de la nevera per evitar 
que se’n desprenguin sucs que puguin 
contaminar la resta d’aliments. 
·Durant el viatge, posa la nevera en el lloc 
més fresc del 
vehicle i connecta 
l’aire condicionat. 
Un cop arribats a 
l’indret del pícnic, 
treu al més aviat 
possible la nevera 
del cotxe i deixa-la a l’ombra. No obris la 
nevera si no és necessari; cada cop que 
ho fas, es perd fred de l’interior. 
·Renta bé els vegetals crus i la fruita a 
casa. Prepara les amanides variades al 
darrer moment, mai a casa. 
·Vigila que la carn estigui ben cuita i evita 
preparats que duguin ou cru. Utilitza sempre 
aigua potable. 

I recordi:  
Si té qualsevol dubte,  

consulti-ho al seu metge o farmacèutic.

Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona
www.coft.cat www.facebook.com/ 

COFTarragona
www.twitter.com/ 
COFTarragona

C/ Enric d’Ossó, 1 · 43005 Tarragona 
Telèfon 977 250 937 Fax: 977 231 605 

colfarm@coft.cat 

Toxiinfeccions alimentàries a l’estiu
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AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUITRICIÓN.Prevenir intoxicaciones alimentarias en verano. [En línia]. <https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_ y_actualizaciones/temas_de_interes/campania_verano.htm.> [Consulta: 1 de juny de 2022].
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Les catifes de corpus decoren diferents punts del Barri Vell de Girona -
Diari de Girona

Una de les catifes de corpus a l’interior de la Catedral de Girona, ahir. | DDG

La Festa del Corpus, que en la religió cristiana és la festa en què es venera l’eucaristia i que se celebra des de l’edat mitjana, s’ha tornat a celebrar a la
ciutat en format prepandèmic. Al llarg de la jornada dominical, desenes de voluntaris de la dotzena de confraries que conformen la Junta de Confraries de la
ciutat van engalanar els carrers del barri antic amb les catifes de corpus, catifes amb decoracions florals, com a preludi de la solemne missa major que es va
dur a terme a la Catedral de Girona i que va donar el tret de sortida a la processó, que va desfilar fins a la Basílica de Sant Feliu. Finalment, a quarts de nou
del vespre, la Basílica de Sant Feliu va acollir la pregària d’adoració i va acabar la processó amb la benedicció del Santíssim i la Reserva.

https://www.diaridegirona.cat/girona/2022/06/20/les-catifes-corpus-decoren-diferents-67453462.html
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Corpus

S
esenta días después del Do-
mingo de Resurrección se 
celebra, tradicionalmente, 

el Corpus Christi. El día en cues-
tión era el pasado jueves, pero 
Tarragona –y otros municipios– 
lo festejan el domingo siguien-
te. Tras dos años sin procesión, 
ayer, la custodia de la Sagrada 
Forma volvió a desfilar. Esta 
vez, y como novedad, por las ca-
lles de alrededor de la Cate-
dral. El nuevo recorrido no fue 
el único cambio de la tarde. 
Ayer, el arzobispo de Tarragona, 
Joan Planellas, no pudo presidir 
ni la eucaristía ni la procesión por 
prescripción médica. Tiene Co-
vid. 

Quien sí que participó del ac-
to y de una manera muy espe-
cial fue Maria Grau, una joven 
tarraconense que, ayer, por pri-
mera vez, se encargaba de lle-
var la custodia. Grau lleva toda 
su vida asistiendo a esta proce-
sión: la mayoría de veces como 
espectadora y, en una ocasión, 
salió vestida de comunión. «Me 
hace mucha ilusión. Es una ci-
ta muy marcada en el calenda-
rio tarraconense y, poder parti-
cipar en primera persona me 
emociona», explicaba Grau. Es-
te año, los encargados de diri-
gir la Sagrada Forma eran dos 
miembros de La Sang, uno del 
Gremi de Marejants y otro de la 
Confraria del Sant Crist dels 
Gitanos.  

Esta procesión se caracteriza 
por contar con la participación 
de muchos niños, tanto desde 
dentro, vistiendo de comunión, 
como ejerciendo de espectado-
res, para disfrutar de los ge-
gants. Es tradición que desfilen 
aquellos que han hecho la comu-
nión este año en Tarragona. 
Anna Piñas es una de estas ni-
ñas. Su madre explicaba: «Siem-
pre habíamos pensado que nos 
gustaría que tuviera la expe-
riencia. Además, es una mane-
ra de aprovechar el vestido». Co-
mo cada año, más niñas que ni-
ños vestidas de comunión.  

Al otro lado, Nara, que estaba 
entre el público, observaba per-

pleja los gegants y el Magí de les 
Timbales –los únicos elementos 
del Seguici que participan en es-
ta procesión–. Tiene un año y me-
dio y era casi la primera vez que 
los tenía delante, en plena acción. 
«Hasta ahora, los había visto en 
versión pequeña, con las figuras 
de goma», decía su padre. Nara 
alucinaba. No parpadeaba para 
no perderse ni un paso. 

Una de las particularidades de 
este año fue la alfombra de flo-
res que hicieron siete volunta-
rios en el Pla de la Seu. Fueron 
Àngel, Marc, Sergi, Blanca, Emi-
lia, Marga, liderados por la con-
cejala Elvira Vidal. Se ponían ma-
nos a la obra a las seis de la ma-
ñana y dibujaron con flores 
cuatro imágenes significativas: 
la paloma de la paz, la bande-
ra de la ciudad, una cruz y la cus-
todia. Todo el mundo hacía fo-
tos. El momento álgido fue cuan-
do la Sagrada Forma procesionó 
por encima de la alfombra. Un 
año más Corpus Christi da la 
bienvenida al verano.

Crónica 
La procesión, protagonizada por la custodia de la Sagrada Forma,                          
y ‘L’Ou com balla’ en el claustro de la Catedral, devolvieron la añorada 
normalidad durante la festividad que da la bienvenida al veranoCARLA POMEROL 

Periodista

El claustro de la Catedral, lleno de gente haciéndose fotos con ‘L’Ou com balla’. FOTO: PERE FERRÉ

Un Corpus Christi sin arzobispo 
y lleno de primeras veces

Entrada de la custodia a la Catedral, con la alfombra debajo. FOTO: PERE FERRÉ

El apunte 
‘L’Ou com balla’         
y su tradición 
El claustro de la Catedral de 
Tarragona acogió durante to-
do el día de ayer ‘L’Ou com 
balla’. Se trata de una tradi-
ción que tiene lugar en mu-
chas poblaciones de Catalun-
ya, el día de Corpus Christi. 
Consiste en colocar un huevo 
–una vez vacío y con un punto 
de cera para tapar el agujero 
por donde se ha vaciado–, so-
bre el chorro de agua de una 
fuente, de manera que dé 
vueltas sin caerse. La fuente 
en cuestión debe decorarse 
con flores y frutas. 

En Tarragona, el año 1933, el 
canónigo Dr. Josep Vallès i 
Barceló fue el instigador de la 
tradición, que cogió fuerzas, 
sobre todo, después de la 
guerra.
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Corpus

Vianants fotografiant-se 
amb les catifes, ahir al matí 
a l’Ametlla. FOTO: J. REVILLAS

Les catifes són sempre 
de colors vistosos. 
FOTO: J. REVILLAS

El Perelló també va lluir 
boniques catifes ahir. 
FOTO: J. REVILLAS

M. PALLÁS 
L’AMETLLA DE MAR 

L’Ametlla de Mar, el Perelló i Ti-
vissa han recuperat aquest pas-
sat cap de setmana l’elaboració 
de les catifes florals i les pro-
cessons pel Corpus Christi. 

Durant el darrer cap de setma-
na veïns i entitats han tornat a 
col·laborar per preparar aquestes 
lluïdes catifes i decorar els carrers 
de la Cala amb motiu de la pro-
cessó de Corpus Christi. Fa dos 
anys que no es feien les catifes ni 
la processó a causa de la 
pandèmia. L’Ametlla de Mar fa 
més de 30 anys que celebra 
aquest acte. 

Les catifes, ben acolorides, que 
es van poder veure ahir estaven 
inspirades en diferents temes, 
com la natura o la Mare de Déu 
de la Candelera. Algunes entitats 
esportives també hi van partici-
par. Van ser molts els curiosos 
que ahir al matí, en tornar de la 
platja, es fotografiaven amb les 
catifes florals. 

En la creació de les catifes per 
al Corpus d’enguany s’hi han im-
plicat veïns, l’Ajuntament, alum-
nes de l’institut, que han dissenyat 
catifes, entitats culturals i volun-
taris. Autèntic art efímer que no-
més dura unes poques hores, en 
ser després trepitjat per la pro-
cessó. 

La processó pels carrers enga-
lanats va repetir ahir el recorre-
gut habitual i va mantenir el ma-
teix format que altres anys abans 

de la pandèmia. A les sis de la 
tarda hi va haver la missa oficia-
da per primer cop pel mossèn Fe-
rran Aspa i en acabar, cap a les 
set, va sortir la processó acom-
panyada per la banda de música 
de La Cala. El recorregut va co-
mençar a la plaça de l’Església i 
va passar pels carrers Bruc, An-
dreu Llambrich, Llibertat, Pau Ca-
sals, plaça Nova, Prim.  

Com marca la tradició, a la pro-
cessó hi van participar 6 nens i 4 
nenes de l’Ametlla de Mar que 
van fer la comunió el dissabte 14 
del passat mes de maig. 

També el Perelló es va omplir 
ahir de vistoses catifes, com una 
de ben llarga de la senyera o una 

altra amb el disseny d’unes abe-
lles, ja que el Perelló és «la capital 
de la mel», ja que es tracta del 
seu producte estrella ple de tra-
dició. La missa va tenir lloc a les 
18 hores i en finalitzar es va fer 
la processó amb l’acompanya-
ment de l’Agrupació Musical 
l’Emburgada. 

Sense dubte, un altre dels mu-
nicipis amb més tradició pel Cor-
pus és Tivissa, que va omplir amb 
catifes de flors les places del seu 
nucli antic, ple d’encant.

Catifes de flors 
a l’Ametlla de 
Mar, el Perelló 
i Tivissa

Ebre

Els municipis recuperen aquesta tradició 
després de dos anys de pausa per la Covid

Veïns, entitats, 
l’Ajuntament i escolars 
han dissenyat i elaborat 
les vistoses catifes

Bq. San Lucas, esc. H - Bajo 2 · 977 202 683 · Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
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Procesión del Corpus en Barcelona  // PEP DALMAU

SALVADOR SOSTRES 

BARCELONA 

Una señora me pidió: «Esto tienes que 

escribirlo en ABC. Que todavía en Ca-

taluña queda un poco de esperanza». 
El padre Carlos devolvió a la zona alta 

de Barcelona la procesión del Corpus 

y fue un éxito de afluencia y sentimien-

to, bajo un sol de justicia y la férrea re-

sistencia a la tentación de marcharse 

al Ampurdán. Hacía años que las ca-

lles de Barcelona no se cortaban por 

una causa tan noble. Jesús estuvo en-

tre nosotros y la banda del Ejército vol-

vió a ser la banda de todos, para el jú-

bilo de vecinos y fieles, tras décadas de 

reservar sus actuaciones en Cataluña 

a los actos y recintos oficiales. Jorna-

da luminosa, de fe tangible y podero-

sa. Todos sabíamos que Barcelona y 

Cataluña eran otra cosa. Ayer por fin 

lo pudimos tocar. 

Presidida por el padre Octavi, párro-

co de San Gregorio Taumaturgo, la pro-

cesión fue religiosa y cívica, la expre-

sión de la fe y también de una manera 

de entender la vida y la buena volun-

tad. El barrio acudió masivamente a la 

llamada de su iglesia. Personas que po-

dían estar en cualquier otra parte eli-

gieron quedarse y sufrir los estragos de 

la ola de calor para dar testimonio de 

su compromiso. De un tiempo a esta 

parte, el padre Carlos Pérez Laporta, 

adscrito a la parroquia, ha sabido atraer 

a los más jóvenes del barrio. De 32 años, 

origen valenciano y tradición madrile-

ña, ha conectado con el nuevo vigor y 

el más multitudinario acontecimiento 

de la semana en una cierta Barcelona 

son sus misas de los domingos a las 8 
de la tarde. No se cabe en San Gregorio. 

Los pasillos atestados de fieles en pie. 

Familias enteras, todas las edades. Ayer 

tampoco le fallaron.  

La deprimente imagen que Barce-

lona ha proyectado en los últimos años 

no ha sido propaganda enemiga. Esta 

Barcelona existe, y aunque ha sido ven-

cida, todavía no ha sido superada. Pero 

existe también esta otra Barcelona, esta 

otra Cataluña que aún espera salvarse 

en la esperanza, en la verdad, en la fe. 

Una Barcelona que desde 2010 se ha 

sentido acorralada y que no siempre 

reaccionó con la valentía necesaria, y 

que tendrá que hacer autocrítica aho-

ra que el miedo ha pasado para no com-

portarse de un modo tan cobarde si 

vuelve a ser retada, pero que con todas 

sus faltas es la más digna que nos que-

da, y sobre la que se puede construir 

una sociedad que esté en la inteligen-

cia y la caridad de la realidad y no en 

el delirio dañino y totalitario.   

El Cuerpo de Cristo salió de San Gre-

gorio como hacía tiempo que no salía 

en Barcelona. Queda mucho por andar, 

pero estos son buenos primeros pasos, 

y acompañados por la magnífica ban-

da del Ejército. Lo mejor de cuando sale 

la verdad es que la mentira se escon-

de.

Jesucristo y el Ejército 
vuelven a tomar las 
calles de Barcelona

∑ La ciudad vuelve a 
celebrar la procesión 
del Corpus con  
una  banda militar

Si todavía no tienes la tarjeta ABC Oro, pídela ya: ¡Es gratis!

entra en www.abc.es/tarjetaoro o llama al 91 111 99 00

Promoción de ámbito peninsular. Atención al cliente: 91 111 99 00.

Llévate la revista Semana
de regalo con

Pasa la tarjeta ABC ORO todos los días de

la semana y el domingo te llevas la revista

Semana sin coste adicional
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La processó del Corpus Christi trepitja les
tradicionals catifes florals ubicades al
centre de Terrassa - Canal Terrassa
Un any més, Terrassa ha celebrat la Solemnitat del Corpus Christi, el dia de la Caritat, amb
actes durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge, però, ha estat el dia més esperat per als
feligresos, que han commemorat el Santíssim cos i la sang de Crist.

El nou Bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, ha estat l’encarregat d’oficiar la missa de les set a
la Catedral del Sant Esperit per després liderar la processó del Corpus Christi aturant-se en els
diferents altars ubicats al llarg del recorregut i seguit per membres de la diòcesi de Terrassa.

Tot i així, les catifes florals han estat novament les protagonistes. Dissabte diversos grups han
confeccionat les seves catifes que han lluït per la Plaça Vella i pels carrers Gavatxons, Sant
Pere, Cardaire i Font Vella.

En aquesta festa del calendari litúrgic de l’Església Catòlica es remarca, de manera especial, la
centralitat de l’Eucaristia en la vida cristiana i la dimensió que s’hi desprèn de la caritat com a
expressió de l’amor de Déu.

https://terrassadigital.cat/la-processo-del-corpus-christi-trepitja-les-tradicionals-catifes-florals-ubicades-al-centre-de-terrassa/
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Los resultados electorales obligan al partido de Macron a negociar con otras formaciones.

EFE/EPA/MICHEL SPINGLER

AGENCIAS

❘ PARÍS ❘ La alianza del presiden-
te francés, Emmanuel Macron, 
Ensemble, sufrió una fuerte 
caída y quedó lejos de revali-
dar su mayoría absoluta en la 
Asamblea Nacional en la se-
gunda vuelta de las elecciones 
legislativas de ayer domingo.

Las formaciones que ahora 
componen Ensemble, que apo-
ya al presidente francés, Em-
manuel Macron, lograron 236 
escaños, lejos de los 289 nece-
sarios para la mayoría absoluta, 
según los resultados oficiales 
parciales de la segunda vuelta 
de las elecciones. Los partidos 
de Macron podrían negociar con 
Los Republicanos, que tienen 
los escaños necesarios para ga-
rantizar la gobernabilidad.

La segunda fuerza política 
ya es la Nueva Unión Popular 
Ecológica y Social (Nupes), que 
logró 130 asientos, mientras que 
la ultraderechista Agrupación 
Nacional se quedó en 89 esca-
ños, según resultados casi de-
finitivos correspondientes al 
97,92 por ciento del escrutinio.

El partido conservador Los 
Republicanos y sus aliados lo-
graron 63, aunque una de las 
principales protagonistas fue la 
abstención, que superó el 54 por 
ciento. La Asamblea Nacional 
francesa tiene un total de 577 
escaños, por lo que es necesario 
sumar 289 para garantizar una 

Voto de castigo a Macron, cuya 
coalición pierde la mayoría absoluta 
Necesitará acuerdos con los conservadores || La alianza de izquierdas de Mélenchon 
queda segunda y la ultraderecha crece con fuerza y gana en la Catalunya Nord

francia elecciones

mayoría absoluta que permita 
la tramitación legislativa de las 
iniciativas del Gobierno.

“Lejos de lo que esperábamos”

En una de las primeras reac-
ciones de los partidos del Go-
bierno, el ministro de Cuentas 
Públicas, Gabriel Attal, recoon-
ció que los resultados “están le-
jos de lo que esperábamos”.

Los escaños que logra Ensem-
ble distan mucho de los 308 al-
canzados en 2017 y cambian 
el color del segundo mandato 
presidencial de Macron. No solo 
deberá convencer a sus compa-
ñeros de coalición, sino también 
a otros partidos, por lo que se-
rá necesaria “mucha imagina-
ción”, en palabras del ministro 
de Economía, Bruno Le Maire.

La situación es similar a la 
de conservador François Mit-
terrand en 1988. En esa ocasión 
el presidente superó con éxito 
su mandato y sacó adelante re-
formas emblemáticas. Una de 
las posibles muletas de Macron 
sería Los Republicanos, donde 
ya se escuchan voces que abo-
gan por llegar a acuerdos para 
forjar una mayoría presidencial.

Gustavo Petro se impone a 
Hernández en las elecciones 
presidenciales de Colombia

colombia comicios

❘ BOGOTÁ ❘El candidato de iz-
quierda Gustavo Petro fue 
el más votado en la segunda 
vuelta de las elecciones presi-
denciales colombianas ayer, 
con un 50,49 por ciento de vo-
tos, por delante de su rival, el 
ultraderechista Rodolfo Her-
nández (47,25 por ciento), se-
gún resultados oficiales de la 
Registraduría correspondien-
tes al escrutinio del 99,70 por 
ciento de las mesas.

Petro logró una histórica 
victoria para la izquierda, 
que por primera vez accede 
a la Casa de Nariño, sede de 
la Presidencia de Colombia.
Hernández se hizo con más de 
5,9 millones de votos en la pri-
mera vuelta electoral del pasa-
do 29 de mayo, un 28,17 por 
ciento de los sufragios que se 
emitieron, solo superado por 
las 8,5 millones de papeletas 

de Petro (40,34 por ciento). El 
proyecto de Petro recoge las 
demandas de las importantes 
protestas sociales que sacudie-
ron las calles de las principales 

ciudades de Colombia entre 
2019 y 2020 y que provocaron 
un revolcón político similar al 
vivido en países como Chile, 
Ecuador o Perú. Su programa 
plantea un cambio del modelo 
económico, basado en un im-
pulso de la producción agrope-
cuaria con la que poder atacar 
la desigualdad. 

CAMBIO RADICAL

El proyecto izquierdista 
plantea un cambio radical 
en la economía y una 
reforma agraria

❘ KIEV ❘ Los civiles y combatien-
tes ucranianos atrincherados 
en la planta química de Azot, 
en la ciudad de Severodonetsk, 
siguen resistiendo a duras pe-
nas, rechazando, por el momen-
to, las demandas de rendirse o 
deponer las armas. Mientras 
Moscú acusa a las tropas ucra-
nianas de utilizar a los civiles, 
como ocurriera en Mariúpol, 
como “escudo humano”, Kiev 
denunció ayer nuevos bombar-
deos masivos, lo que convierte 
en “imposible” una evacuación.

Tras visitar el sábado el fren-
te, el presidente de Ucrania, Vo-
lodímir Zelenski, proclamó que 
“el sur no se lo daremos nadie”.

Por su parte, los servicios 
de inteligencia de Reino Unido 
aseguraron que Rusia estaría 
usando los corredores humani-
tarios para avanzar en la región 
del Donbás.

Los ucranianos resisten en Azot y 
aseguran que no entregarán el sur

europa del este conflicto bélico

Un soldado ucraniano carga con un lanzagranadas.

EFE/ESTEBAN BIBA

Mientras, el Gobierno alemán 
anunció medidas adicionales 
para reducir la cantidad de gas 
que se emplea para generar elec-
tricidad y en la industria, como 

el uso del carbón, con el fin de 
acelerar el llenado de los depósi-
tos de reserva ante los continuos 
recortes del suministro de gas 
ruso por la guerra en Ucrania.

Un coche arrolla a dos 
agentes en el Vaticano
❘ ROMA ❘ El Vaticano ha refor-
zado su seguridad para los 
eventos en la plaza de San 
Pedro después de que ayer 
un vehículo se saltara el 
puesto de control y arreme-
tiera contra dos carabinieri.  

Evacuaciones por un 
incendio cerca de Berlín

❘ BERLÍN ❘ Al menos 700 resi-
dentes de varias poblaciones 
al suroeste de Berlín fueron 
evacuados por un incendio 
declarado el viernes en los 
bosques que las rodean.

Piden a Israel que 
colabore en un crimen

❘ JERUSALÉN ❘ Las autoridades 
palestinas pidieron ayer a 
Israel que entregue el fusil 
que habría usado el Ejérci-
to israelí en el incidente que 
causó la muerte de la perio-
dista Shireen Abu Akleh, 
después de que la cadena Al 
Yazira publicara esta semana 
una investigación en la que 
difundió una imagen de la 
bala que la mató.

El presidente de El 
Salvador, con el Bitcoin

❘ SAN SALVADOR ❘ El presidente de 
El Salvador, Nayib Bukele, 
uno de los principales defen-
sores del uso de las criptomo-
nedas en la esfera política in-
ternacional, recomendó ayer 
a los afectados por la crisis 
del Bitcoin que tengan “pa-
ciencia” y “disfruten de la 
vida” a la espera de mejores 
perspectivas. Las criptomo-
nedas han llegado depreciar-
se a niveles de 2020.
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Iniciada la segona fase de les obres a
l’església d’Alfara de Carles
Ja ha arrencat la segona fase de les obres de conservació i restauració de l’Església Parroquial
de Sant Agustí d’Alfara de Carles després d’haver-se portat a terme la substitució integra de la
coberta l’any 2020.

El projecte íntegre pretén recuperar i dignificar l’edifici històric més important del nucli urbà del
municipi, ja que és una de les esglésies que es trobava en pitjor estat de conservació de la
Diòcesis de Tortosa a l’inici de les obres. La segona fase d’obres consistirà en la recuperació de
les obertures de les façanes laterals nord-oest i sud-est que es troben o bé tapiades o bé
desaparegudes, respectivament. Arran de les importants humitats, esquerdes, fissures i d’altres
danys amb què s’ha vist afectat l’interior de l’edifici, es preveu un repicat dels paraments
verticals interiors més deteriorats, aproximadament un 40% del total de la superfície. Tot seguit,
aquestes parts repicades es revestiran amb morter de calç i a sobre es pintarà amb una pintura
mineral al silicat de color blanc grisós.

Així mateix, es preveu de refer les força malmeses i en algun tram desaparegudes cornises de
guix de gairebé tot el perímetre de l’interior de l’església i també dels pilars a través de motlles.

Pel que fa a la torre-campanar, es preveu repicar les parets interiors de l’església molt
castigades principalment per les humitats i deixar-les a pedra vista a fi de destacar aquest
element, netejar les eflorescències salines de l’interior de la torre, dur a terme un tractament de
protecció a les bigues de fusta de sustentació dels paviments de la coberta, la instal·lació en
totes les obertures de reixats d’entramat anti ocells i la substitució de la porta de fusta de
l’entrada a la torre-campanar de l’església per una porta de barrots de forja.

Un altra actuació important és la retirada de l’actual paviment de formes geomètriques de rajoles
quadrades que es troba molt deteriorat. Finalment, es preveu una nova instal·lació elèctrica, la
il·luminació tipus LED i l’enllumenat d’emergència.

Referent al finançament econòmic una part important d’aquest correrà a càrrec del promotor del
projecte, el Bisbat de Tortosa. I també, s’han concedit diverses subvencions per part de la
Diputació de Tarragona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament d’Alfara de Carles col·labora amb el projecte amb l’aportació de recursos humans i
materials. De moment, tan sols el cost de la part de paleteria adjudicada a l’empresa David Cid
Curto. Construccions i reformes ascendeix a l’import de 126.211,47 euros.

Quant al culte i celebracions, es portaran a terme en un espai municipal proper per l’Ajuntament
d’Alfara de Carles.

Quant a l’església (declarada Bé Cultural d’Interès Local), a excepció feta de la torre-campanar
(declarada Bé Cultural d’Interès Nacional), es basteix a la segona meitat del segle XVIII i és
d’estil barroc, més classicista a l’interior i més tardà als elements estilístics de la portalada.
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