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Mor l’arquitecte Jordi Bonet, el gran
continuador de la Sagrada Família
"Va convertir la Sagrada Família en un centre d’alta recerca arquitectònica", diu el crític i
historiador de l'art Daniel Giralt-Miracle, comissari de l’Any Gaudí 2002, amic i bon coneixedor
de la feina que va fer Bonet com a responsable de les obres del temple del 1985 al 2012.
Company de generació i escola d’Oriol Bohigas i Josep Martorell, i lligat per a la posteritat a la
seva etapa a la Sagrada Família, també va ser director general de patrimoni del 1981-1984 i una
figura destacada en altres àmbits com l’escoltisme catòlic.

"Va agafar la gramàtica constructiva de Gaudí i la va portar a les últimes conseqüències",
afegeix Giralt-Miracle. Efectivament, després d’estudiar en profunditat aquell món de
paraboloides i altres figures geomètriques impossibles de Gaudí, Bonet va tenir "la gran intuïció"
de posar-se en contacte amb Carles Boixader i Joan Margarit, arquitectes i professors
d’estructures de la Universitat Politècnica de Catalunya, i demanar-los que "portessin la
declaració tècnica de les obres" de la Sagrada Família. "La decisió d’incorporar els nous
llenguatges constructius va ser fonamental. Va introduir les tècniques de construcció modernes
a allò antic. De sobte, ja no era un temple que es feia amb paletes, sinó un centre d’alta
tecnologia arquitectònica, amb avançats càlculs d’estructures, nous materials i un sistema
modern de construcció", diu Giralt-Miracle.

Per entendre la rellevància d’aquest laboratori tecnològic de la Sagrada Família, el mateix Bonet
explicava una anècdota: Frank Gehry, l’arquitecte del Museu Guggenheim de Bilbao, va anar al
Massachusetts Institute of Technology (MIT) buscant consell sobre unes superfícies reglades... i
el van enviar cap a la Sagrada Família, que "són els que en saben més del món".

La feina amb Boixader i Margarit i la investigació informàtica van permetre comprovar, com deia
Bonet, que "Gaudí no s’havia equivocat". "Bonet no ha acabat la Sagrada Família, però la va
tancar i la va fer avançar", assegura Giralt-Miracle, que admet que aquesta metodologia tan
innovadora contrasta amb una visió més aviat tradicional pel que fa a la interpretació litúrgica i al
material simbòlic: "No és tant del Concili Vaticà II com de Torres i Bages. Va ser fidel a la idea
del catolicisme que hi havia en l’època de Gaudí, i va fer poc per aportar les idees del concili al
temple. Va ser més fidel a la tradició del XIX que als canvis posteriors".

Cultura en sentit ampli

Jordi Bonet i Armengol, fill de l’arquitecte Lluís Bonet i Garí i de la mecenes Maria Mercè
Armengol, va ser arquitecte perquè "el pare era arquitecte". I no qualsevol: deixeble d’Antoni
Gaudí i un dels continuadors de les obres de la Sagrada Família. Bonet i Armengol, nascut al
carrer Princesa de Barcelona el 1925, va entomar l’arquitectura, deia, perquè, al cap i a la fi, era
el fill gran. L’ambient familiar a can Bonet i a can Armengol ha sigut sempre propici per a la
cultura en un sentit ampli. Un cosí de la seva àvia era l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch. La
seva sogra era la soprano Conxita Badia. Els seus germans: el músic Narcís Bonet i el mossèn
Lluís Bonet, rector de la parròquia de la Sagrada Família. I un dels seus cosins, el ceramista i
escultor Jordi Bonet i Godó. A més a més, durant la postguerra la casa familiar del carrer
Vallmajor va acollir reunions de l’Institut d’Estudis Catalans, i més endavant d’Òmnium Cultural,
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de l’Assemblea de Catalunya i del PSUC.

A Jordi Bonet li va agradar prou la carrera i va acabar els estudis a l’Escola Superior
d’Arquitectura de Barcelona als 24 anys sota la poderosa influència de Gaudí rebuda del pare.
No és estrany, doncs, que el seu primer encàrrec tingui un aire gaudinià: l’església nova de Sant
Esteve a Vinyoles d’Orís (Osona), el 1953, inspirada també en les esglésies massisses del
Romànic. Després va rebre la proposta d’aixecar l’església de Sant Medir (amb unes voltes
singularment gaudinianes) i uns habitatges al barri de la Bordeta de Barcelona. En aquella
parròquia, per cert, es va fer l’assemblea fundacional de Comissions Obreres el 1964.

Bonet va continuar la seva formació als Estats Units a principis dels 60, i el 1965 va obtenir el
títol de doctorat de l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona. La tesi doctoral era filla de la
feina que havia fet a l’església de Santa Maria de la Fortesa, a Piera: "Una closca de formigó
armat en forma de paraboloide", segons el mateix Bonet. En aquella època va formar part de la
Cantonada, juntament amb el ceramista Jordi Aguadé, el joier Aureli Bisbe, el pintor i vitraller
Joan Vila-Grau (que més endavant va treballar a la Sagrada Família) i l'interiorista i ebenista
Jordi Vilanova.

Després van venir altres obres com l’Auditori Pau Casals del Vendrell, la nova seu de l’Orfeó
Gracienc, el Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa i les naus de les perfumeries Dana, a
Granollers, i Puig, a Barcelona. També va desenvolupar una important tasca com a restaurador
de la Casa Garriga Nogués, un projecte pel qual va rebre el premi Ciutat de Barcelona el 1989.
Va escriure diferents llibres, com L'arquitectura al servei de la música (1986) i L'últim Gaudí: el
modulat geomètric del Temple de la Sagrada Família (2000), i parlava alemany, anglès, francès i
italià.

Director general de Patrimoni

El primer govern de la Generalitat restaurada el 1980 va nomenar Jordi Bonet com a director
general de Patrimoni, càrrec que va ocupar del 1981 al 1984. Va ser ell qui va autoritzar la
compra de les 44 obres que van posar a la venda les monges de Sixena i que aleshores ningú
més volia adquirir. El 1981 ja li havien ofert incorporar-se a la Sagrada Família substituint el
pare, que n’havia sigut arquitecte director entre el 1971 i el 1980, però acabava d’acceptar la
feina a Patrimoni i, de fet, admetia, no li venia de gust ficar-se en aquell embolic. Sí que ho va
acceptar el 1985, i va començar aleshores la seva etapa com a arquitecte director del temple,
una responsabilitat que va mantenir fins al 2012, quan va cedir el testimoni a Jordi Faulí , que
formava part del seu equip des del 1990.

A banda de la tasca estrictament arquitectònica i estructural, la seva etapa a la Sagrada Família
es va caracteritzar per una defensa inflexible de la seva visió del llegat gaudinià que li va
provocar diferents disputes, tant en l’àmbit arquitectònic com dins de l’Església. Una de les
seves primeres decisions, aprovada per la junta d’obres, va ser encarregar les escultures de la
façana de la Passió a Josep Maria Subirachs, la qual cosa ha alimentat una polèmica estètica
eterna. També va ser d’ell la idea de posar els vitralls de Vila-Grau, "vitrall de qualitat", com
recorda Giralt-Miracle. I el 2010 va ser Bonet qui va lliurar les claus de la basílica al papa Benet
XVI.

En una vida tan llarga i profitosa, Jordi Bonet va ser també president de la Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (1998-2011), membre de la Junta de Museus, el primer
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president de la Delegació Diocesana d’Escoltisme de Barcelona (1957), secretari general de la
Conferència Internacional de l’Escoltisme Catòlic (1977-1981) i consultor del Consell Pontifical
per als Laics (1985). I va rebre distincions com la de Comanador de l'Orde de Sant Gregori el
Magne (1981), la Creu de Sant Jordi (1990), el premi Domènech i Montaner de l'Institut d'Estudis
Catalans (1999) i la Creu d’Alfons X el Savi (2006).



Mitjà: El País

Publicat: 21/06/2022

Edició: Catalunya

Secció: SOCIEDAD

Audiència: 99.000 Lectores

Difusió: 11.822 Ejemplares

Valor: 1.859€

26 ELPAÍS Martes 21 de junio de 2022

SOCIEDAD

Las víctimas de pederastia en la
Iglesia española contarán con
una vía directa para asesorar al
Defensor del Pueblo en su inves-
tigación, según informó ayer el
titular de la institución, Ángel
Gabilondo, en la Comisión Mix-
ta de Relaciones con el Defen-
sor del Pueblo, en la que compa-
reció a petición propia para
“dar cuenta” del trabajo desa-
rrollado.

Este canal de asesoramiento
se llamará Foro de Asociacio-
nes, un espacio donde los repre-
sentantes de las organizaciones
de víctimas de abusos que lo de-
seen aportarán “su experiencia
y posiciones a través de diferen-
tes sesiones de trabajo” para
reunir indicaciones y recomen-
daciones que, posteriormente,
el Defensor del Pueblo pueda in-

corporar en el informe final
que el Congreso de los Dipu-
tados le encargó hace tres me-
ses. “Es imprescindible contac-
tar con las víctimas para cono-
cer la verdad y para contrarres-
tar la injusticia. Solo a partir
del reconocimiento de sus testi-
monios se puede propiciar una
adecuada interpretación de lo
sucedido. De ahí que no pueda
hacerse un informe sin ellas”,
declaró el Defensor.

También anunció la crea-
ción de dos equipos de trabajo.
El primero, una comisión aseso-
ra formada por 17 especialistas
y tres miembros de la oficina
del Defensor del Pueblo, el mis-
mo Gabilondo y sus dos adjun-
tas, Teresa Jiménez-Becerril y
Patricia Bárcena. El resto de in-
tegrantes son asesores externos
del ámbito profesional y acadé-

mico, con experiencia en la
atención a las víctimas, con co-
nocimientos jurídicos y en victi-
mología. Destacan nombres co-
mo el de Miguel García-Baró Ló-
pez, coordinador del Proyecto
Repara —oficina de atención a
víctimas de abusos de la Archi-
diócesis de Madrid—; la fiscal
María Jesús Raimundo; la abo-
gada de Derecho Canónico Leti-
zia De la Hoz; Lourdes Mena-
cho Vega, presidenta del Conse-
jo General de Colegios Oficiales
de Educadoras y Educadores So-
ciales; la fiscal María Vilches
Fernández, letrada de Igualdad
y Violencia de Género del Conse-
jo General del Poder Judicial; el
abogado penalista Julián Car-
los Ríos; el catedrático de Dere-
cho Penal Josep María Tamarit,
y Gema Varona, profesora de
Victimología y Política Crimi-

nal en la Universidad del País
Vasco. El trabajo de este grupo
consistirá en recopilar los testi-
monios recogidos, valorarlos y
analizarlos, con el objetivo de
elaborar un informe que refleje
la dimensión real del problema
de los abusos en la Iglesia y su
encubrimiento. “La comisión
asesora no es un tribunal”, mati-
zó Gabilondo.

El otro equipo será una uni-
dad integrada por 10 personas
asalariadas a tiempo completo
para atender a las víctimas. To-
das tendrán experiencia en este
tipo de entrevistas. El Defensor
anunció previamente que dis-
pondrá de un piso en Madrid
donde se abrirá una oficina de-
dicada a la atención de las vícti-
mas. Un local fuera de la sede
de la institución que garantice
la privacidad durante el proce-
so de escucha de los afectados.
También habilitará un buzón
electrónico —accesible desde
su página web— y un teléfono
de contacto. La función de este
equipo, según Gabilondo, es la
de recopilar datos para el infor-
me, pero no será “una unidad
de terapia de las víctimas”. Sin
embargo, el Defensor enfatizó
el papel central que tienen quie-
nes sufrieron abusos en todo el
proceso de investigación, en el
que se buscará un trato cerca-
no. Los trabajos comenzarán,
previsiblemente, a comienzos
de julio.

Fecha límite
El Defensor también ha solicita-
do a EL PAÍS acceso a los casos
de pederastia en la Iglesia Cató-
lica que haya verificado desde
2018, cuando comenzó su inves-
tigación periodística sobre este
tema, con el fin de incorporar
ese material a la elaboración de
dicho informe. Entre los datos
requeridos se encuentran los
dos informes que el diario ha
entregado al Vaticano y a la Con-
ferencia Episcopal Española
(CEE); el primero, el pasado di-
ciembre, con 251 casos inéditos
y el segundo, la semana pasada,
con 278 testimonios que seña-
lan 200 casos nuevos, además
de a otros 44 sacerdotes que ya
habían sido denunciados ante-
riormente. Hasta ahora han sa-
lido a la luz al menos 840 casos
y 1.594 víctimas de pederastia
clerical, según la contabilidad
que lleva este diario a falta de
datos oficiales.

En cuanto a la fecha límite
para entregar el informe al Con-
greso de los Diputados, Gabilon-
do no ha avanzado nada. No obs-
tante, sí ha precisado que com-
parecerá periódicamente en la
comisión mixta del Congreso y
el Senado para ir informando
sobre sus avances. En princi-
pio, también prevé presentar
un documento en 2023, antes
de que acabe la legislatura, pa-
ra resumir lo investigado hasta
ese momento, aunque el traba-
jo proseguirá hasta que sea ne-
cesario. El cargo del Defensor
del Pueblo no culmina con la
legislatura, sino que fue elegido
el pasado noviembre por un pe-
riodo de cinco años.

Gabilondo dará un papel activo a las
víctimas de abusos en su investigación
El Defensor del Pueblo empezará en julio los trabajos sobre la pederastia en la Iglesia
y contará con 17 expertos para elaborar el informe encargado por el Congreso

La relación de la Iglesia con la
investigación del Defensor
sobre la pederastia en la insti-
tución sigue siendo un interro-
gante. Gabilondo dijo ayer
durante la comparecencia
que, en un primer momento,
solicitó a los obispos que for-
masen parte de ella, pero que
dieron un paso atrás. Los
religiosos afirmaron el pasado
abril que no participarían en
dicha comisión, y justificaron
que no podían ser “juez y
parte” en este tipo de iniciati-
vas. No obstante, tanto el

presidente de la CEE como la
CONFER (Conferencia Españo-
la de Religiosos) añadieron
que “colaborarán en todo lo
que les pida”. Paralelamente,
el despacho de abogados Cre-
mades & Calvo-Sotelo —bufete
al que los obispos españoles le
han encargado una auditoria
sobre la pederastia en la Igle-
sia en las últimas décadas— se
ha mostrado abierto a coope-
rar. Sus trabajos han atendido
en los últimos dos meses unas
60 denuncias de víctimas,
aunque la mitad corresponden

con hechos que sucedieron
fuera del ámbito eclesiástico.

Tanto el acceso a los archi-
vos eclesiásticos como a las
declaraciones de los posibles
responsables —obispos, supe-
riores de órdenes, miembros
del clero, etcétera— es esen-
cial para que el Defensor desa-
rrolle un informe completo.
No obstante, ni las diócesis ni
las congregaciones están obli-
gadas a abrir sus archivos, ni
tampoco a entregar los datos
de los casos que han conocido
o juzgado en sus propios tribu-
nales, un derecho recogido en
los Acuerdos entre el Estado
español y la Santa Sede vigen-
tes desde 1979.

El objetivo principal del
informe encargado por el

Congreso al Defensor es deter-
minar los hechos, establecer
formas de reparación, que
pueden explorar las posibilida-
des de la responsabilidad civil,
y sugerir propuestas de actua-
ción y recomendaciones de
cambios legales para mejorar
la atención de las institucio-
nes hacia este problema. De
momento, no se ha especifica-
do si se elaborará un estudio
sociológico sobre los datos
recabados. En Francia, la
comisión encargada de abor-
dar esta cuestión elaboró un
informe a través de una en-
cuesta donde se calculó que al
menos 330.000 franceses fue-
ron víctimas de la pederastia
clerical desde mediados del
siglo pasado.

La colaboración de los
obispos queda en interrogante

Si conoce algún caso que no ha sido de-
nunciado o no figura en esta información,
puede hacérnoslo llegar a través del co-
rreo electrónico abusos@elpais.es.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (en el centro), ayer durante su comparecencia en el Congreso. / VÍCTOR SAINZ

JULIO NÚÑEZ, Madrid “Solo a partir de los
testimonios se
puede interpretar el
hecho”, aseguró

Un equipo de
10 personas
recopilará datos
para el texto
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Els 700 anys del contracte de construcció
de la Seu per explicar el pas del romànic al
gòtic | NacióManresa
El dia 30 de juny de 1322 es va contractar la construcció de la

basílica gòtica de Santa Maria de la Seu

de

Manresa

al mestre d'obres

Berenguer de Montagut

. Amb el 700 aniversari d'aquesta data, la Seu proposa actes de diversa índole amb la vocació
de donar a conèixer la faceta gòtica del temple.

Per rememorar aquests fets que compleixen 700 anys, des de la basílica s'han presentat un
seguit d'

actuacions de caràcter permanent

amb la vocació de millorar l'estat actual del temple i del patrimoni que alberga, garantir una
millor atenció ciutadana i turística i obrir-se a nous públics. Per altra banda, també ha programat
un seguit d'

actes amb objectius divulgatius i litúrgics

.

Les actuacions permanents

Tal i com ha apuntat Mn

Joan Hakolimana

, rector de la Seu, "plantegem una celebració que enforteixi l'estructura del segle XXI de la
basílica. La voluntat és fer coses de llarg recorregut tal i com van fer els nostres avantpassats
construint la Seu, coses que no siguin flor d'un sol dia".

En aquesta direcció, s'hi troba el

projecte educatiu

de la Seu. Aquest mes de juny es farà un correu electrònic massiu a centres educatius de
primària i de secundària amb tota la informació sobre aquesta nova proposta. Es tracta de dues
activitats educatives
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adaptades al currículum escolar

amb l'objectiu d'oferir una visita molt completa al temple amb

materials pedagògics propis

. La primera setmana de setembre es convocarà el personal docent perquè pugui testar
ambdues propostes.

També s'ha preparat un

joc per a famílies

,

Les claus de la Seu

, creat pel

CAE

. A partir del 2 de juliol tots els infants que visitin el temple tindran al seu abast aquesta proposta
per descobrir la Seu tot jugant i amb la mirada dirigida a allò més destacable.

En el marc de les intervencions que tindran afectació en el temple, properament es portarà a
terme la

instal·lació del frontal florentí (Geri di Lapo, s.XIV)

a la capella de la

Mare de Déu de Lourdes

. La restauració del frontal ja està completada, però queda per fer l'estructura de vidre que la
protegirà. Aquest projecte es podrà dur a terme gràcies al programa

Temps de Gòtic

 impulsat per la Fundació La Caixa. En el mateix marc, durant el mes d'agost es completarà la

instal·lació de l'orgue del cor de Catalunya

ampliat i restaurat, que es beneirà i s'inaugurarà amb un cicle de concerts inicial de gran
categoria.

També es portarà a terme la instal·lació de l'

exposició La Seu de Manresa, 700 anys

 de forma permanent a l'

Espai Oliba, obert a les visites l'any 2020 amb motiu de la celebració del Mil·lenari de la
redotació del temple

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/99224/frontal-florenti-seu-empren-viatge-cap-seva-restauracio
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103664/muntatge-orgue-seu-encara-recta-final
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103069/exposicio-sobre-700-anys-seu-manresa-arriba-basilica-santa-maria-mar
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/92150/seu-manresa-presenta-nou-punt-visita-espai-oliba


. L'exposició és impulsada per

Fermí Bataller

i el

COAC

i ha itinerat a la

Casa Lluvià

de Manresa, a la sala d'exposicions del

COAC de Vic

i actualment és a la cripta de la

basílica de Santa Maria del Mar

de Barcelona.

I, finalment, s'editarà un

nou fullet

de visites amb la informació actualitzada de la vessant turística del temple. Els darrers anys a la
Seu ha estrena moltes novetats estructurals i d'exposició: 

L'Assumpció de la Mare de Déu amb tots els Sants (Antoni Viladomat, 1728-1750)

, l'obertura de l'Espai Oliba,

les vitrines de les Arquetes dels Cossos Sants

de la cripta i, properament, la instal·lació del frontal florentí i l'orgue. Totes aquestes millores
quedaran plasmades al nou fullet.

Els actes de celebració

L'efemèride d'enguany també ha propiciat la programació d'un seguit d'actes de caràcter puntual
amb la intenció de donar a conèixer la

faceta gòtica

del temple des de diverses vessants com la fotografia, les visites guiades o les ponències
magistrals.

El diumenge 3 de juliol a les 11 del matí se celebrarà una

Missa Solemne

presidida pel 

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/85179/assumpcio-mare-deu-amb-tots-sants-antoni-viladomat-torna-ser-seu
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/98725/arquetes-dels-cossos-sants-seu-estrenen-vitrines-ubicacio


bisbe

Romà Casanova

amb l'acompanyament de la

Capella de Música de la Seu

. El mateix diumenge a 2/4 d'1 del migdia, l'arxiver

Abel Rubió

oferirà la conferència

Context històric i diplomàtic del contracte de la Seu de Manresa de 1322

 a l'interior del temple. Posteriorment, es beneirà una placa commemorativa dels 700 anys.

El dijous 14 de juliol a 2/4 de 8 de la tarda s'oferirà la visita

D'Oliba a Berenguer de Montagut

 que explicarà el pas de l'

esglesiola romànica de Santa Maria

a la grandiloqüent basílica del cor de Catalunya. Ja es pot reservar plaça a

codetickets.com

.

Els dies 20, 21 i 22 de juliol tornaran les

visites de capvespre

a la basílica, enguany titulades

Vesprades d'estiu a la Seu gòtica

. Es tracta d'unes visites amb ascens a la

primera coberta

i a porta tancada. Com a gran novetat, aquest any s'oferirà un paquet de visites de capvespre
amb Santa Maria del Mar, basílica també construïda per Berenguer de Montagut. Adquirint
aquest paquet es podrà fer una visita a la Seu i també una altra al temple barceloní. Les reserves
de les visites a la Seu poden fer-se a

codetickets.com

i el paquet de visites properament estarà disponible a la plataforma Clorian.

Al mes d'octubre, en una data encara per determinar, es proposa un

http://codetickets.com
http://codetickets.com


taller de fotografia

amb el fotoperiodista

Jordi Borràs

per aprendre a treure el màxim partit de la càmera del telèfon mòbil al temple gòtic. Les
inscripcions es poden fer a

codetickets.com

.

Finalment, els divendres del mes d'octubre s'oferirà el

Cicle de coneixement gòtic

 amb ponències magistrals de grans experts del gòtic. El programa es publicarà el mes de
setembre.

 

http://codetickets.com
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Un coche se salta un control en el Vaticano
y arrolla a dos carabinieri
20/06/2022 a las 10:17 CEST

Las fuerzas del orden han disparado contra las ruedas del
vehículo, conducido por un albanés con antecedentes
penales

El Vaticano ha reforzado su seguridad para los eventos en la plaza de San Pedro después de
que este domingo un vehículo se saltara el puesto de control y arremetiera contra dos carabinieri
que, para frenarlo, han disparado contra las ruedas.

Tras el suceso, la policía italiana ha activado el protocolo antiterrorismo mientras que la Guardia
Suiza ha cerrado el acceso al Vaticano desde la puerta del Santo Oficio.

Según señalan los medios locales, el incidente ha acabado con la detención del conductor, un
albanés con antecedentes penales de 39 años, que se había dado a la fuga minutos antes
desde la céntrica zona del Panteón después de que la Policía local lo parase para un control
rutinario.

Tras recorrer la calle Paolo VI, que bordea uno de los 'brazos' de la columnata de Bernini, el
vehículo se ha detenido en la plaza del Santo Oficio, donde dos carabineros han tratadp de
detenerlo. Pero el conductor, con signos de estar bajo los efectos de alguna droga, ha vuelto a
darse a la fuga.

Finalmente, dos agentes italianos han conseguido bloquearle en una calle cercana. Pero antes
de que fuera detenido, los ha embestido con el coche, por lo que han resultado heridos leves.
Para inmovilizarlo, ha hecho falta utilizar una pistola eléctrica, pues se negaba a salir del coche.

La policía italiana ha abierto una investigación para aclarar los hechos en los que ha estado
implicado el ciudadano albanés con antecedentes penales, aunque se ha descartado como
causa el terrorismo.

https://www.sport.es/es/noticias/internacional/coche-salta-control-vaticano-arrolla-13892015
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Ángel Gabilondo va explicar ahir 
al Congrés les bases sobre les 
quals s’assentarà la comissió que 
investigarà els abusos sexuals en 
el si de l’Església catòlica. Amb re-
tard respecte al pla que ell mateix 
va esbossar en un primer mo-
ment, el Defensor del Poble va 
anunciar que l’organisme comp-
tarà amb 20 membres (la majoria 
juristes i especialistes en el treball 
amb les víctimes), que hi haurà 
una «unitat tècnica» encarregada 
d’obtenir els testimonis i que tot 
culminarà en un informe, que in-
clourà mesures de reparació i pro-
postes de modificació perquè 
aquests delictes no es repeteixin. 
Però Gabilondo també va fer críti-
ques als bisbes, una cosa rara en 
ell.  L’exministre socialista havia 
sigut fins ara exquisit en les for-
mes. Tanmateix, davant la nega-
tiva de l’Església a participar en la 
comissió, que va tirar endavant a 
la Cambra baixa amb el suport de 
tots els grups tret de Vox, va deci-
dir canviar el to, posant en dubte 
la col·laboració dels bisbes en 
aquest esforç.  Primer, va defensar 
que la participació explícita de la 

Conferència Episcopal Espanyola 
(CEE) hagués suposat que l’infor-
me fos «més fecund», una tesi 
que rebutgen els col·lectius de víc-
times, al considerar que l’Església 
no pot ser jutge i part. «Però des-
prés de diverses converses l’Es-
glésia va desestimar formar-ne 
part i va assenyalar que això no 
significa que deixi de col·laborar 
sempre dins de la llei, una expres-
sió que sent innecessària sembla 
indicar límits en aquesta col·labo-
ració», va explicar Gabilondo, 
abans d’aclarir que continua «a 
l’espera dels termes d’aquesta 
col·laboració». 

Tanmateix, Gabilondo va dis-
tingir entre els bisbes i altres 
membres de l’Església. Els primers 
l’han utilitzat. «M’han anat por-
tant a la vora del riu per acabar 
dient-me que no hi participarien», 
va assenyalar. Però altres àmbits, 
com la Conferència Espanyola de 
Religiosos (CONFER), sí que han 
mostrat la seva predisposició a 
col·laborar. En qualsevol cas, la co-
missió no serà «un tribunal». El 
seu informe «serà un primer pas 
cap al reconeixement i reparació», 
sense «venjances ni revenges». 
Gabilondo té davant seu una tasca 
difícil. «Delicada», va reconèixer 
ell mateix. No només per la com-

plexitat dels abusos sexuals a me-
nors en el si de l’Església. També 
per la mateixa investigació. De 
moment, ja s’ha trobat amb el re-
buig tant de part de les víctimes 
com de la Conferència Episcopal 
Espanyola (CEE). En un primer 
mo ment, les associacions que re-
presenten els que han patit abusos 
del clergat van acollir amb sus-
picàcia el nomenament de Gabi-
londo. El Defensor del Poble va ser 
capellà en la seva joventut, als anys 
70, i va impartir classes a dues es-
coles en la mateixa època en què 
suposadament es van cometre 
abusos dins de les seves parets.  

«No en vaig tenir cap coneixe-
ment», s’ha defensat Gabilondo.  
Però després, quan van començar 
a conèixer-se els detalls de la in-
vestigació, les crítiques van anar a 
més. Els principals activistes con-

tra els abusos a Catalunya van 
deixar clar al març que rebutjaven 
la iniciativa, al faltar-li un «poder 
coercitiu» que forci l’Església a 
col·laborar-hi, comparèixer i obrir 
els arxius religiosos.  

Un any com a mínim 

Els bisbes, mentrestant, han anat 
emetent senyals contradictoris i 
plens de desconfiança cap a la co-
missió. D’una banda, explicant que 
hi col·laboraran. D’una altra, criti-
cant que només se centri en l’Es-
glésia, per acabar anunciant que no 
participaran en l’organisme. Però 
els prelats sí que han encar regat la 
seva pròpia investigació externa, 
que pilota el despatx d’advocats 
Cremades & Calvo. La iniciativa es 
va iniciar a finals de febrer. Un mes 
i mig després només havia rebut 50 
denúncies. Es tracta d’un nombre 

molt modest. A Portugal, una co-
missió similar va recopilar el seu 
primer mes de treball 214 testimo-
nis. El Defensor del Poble va evitar 
agafar-se els dits amb un horitzó 
temporal. La comissió es posarà a 
caminar al juliol, va dir, sense con-
cretar quant duraran els seus tre-
balls. Almenys, un any però «depèn 
del nombre de persones que s’a -
costin al Defensor del Poble».  

Tots els grups van recolzar la 
investigació, que arrencarà ben 
aviat. Tots, tret de Vox, els repre-
sentants del qual, com els bisbes, 
van demanar que els esforços 
s’ampliessin a tots els àmbits, no 
només a l’Església. «Si cal fixar-se 
en l’Església no és per un afany 
persecutori, sinó per un reconei-
xement a aquesta institució, a la 
qual es pot demanar exemplari-
tat», va contestar Gabilondo. n

Gabilondo dubta  
que l’Església ajudi a 
investigar els abusos

El Defensor del Poble assumeix que els bisbes no 
formaran part de la comissió i tem que posin «límits» 
a la seva implicació per fer aflorar aquesta xacra.

RELIGIÓ

JUAN RUIZ SIERRA 
Madrid

El Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, ahir al Congrés dels Diputats.

José Luis Roca

Els inicis de tractament per drogo-
dependència a Catalunya, amb 
l’alcohol com la substància més 
freqüent, van augmentar fins als 
13.423 casos el 2021, un 18% més 

respecte a un 2020 inusual per 
l’impacte de la covid-19, però 
l’augment encara està per sota dels 
registres previs a la pandèmia. La 
secretària de Salut Pública, Carmen 
Cabezas, i el subdirector de Drogo-
dependències del Departament de 
Salut, Joan Colom, van presentar 
ahir l’informe del 2021 del Sistema 

d’Informació sobre Dependències 
a Catalunya (SIDC), que inclou da-
des sobre l’inici de tractaments per 
superar les addiccions a substànci-
es. L’any 2021, un total de 13.423 
persones han iniciat tractament en 
la xarxa d’atenció a la drogode-
pendència, cosa que representa un 
increment del 18% respecte als 

11.353 del 2020. Així, el 2021 es van 
començar a recuperar els nivells 
prepandèmia d’assistència, però 
sense arribar encara a registres del 
2019 (14.528), va destacar Colom. 
El dubte és si els consums que van 
baixar el 2020 per la reducció de la 
sociabilització recuperen els nivells 
prepandèmics o quedaran més 
baixos, si bé la tendència apunta a 
una baixada generalitzada del con-
sum de drogues en els últims anys. 

Drogues i edat 

L’alcohol representa el 44% de tots 
els tractaments iniciats del 2021, 
seguit de la cocaïna (24%), el càn-
nabis (14%) i l’heroïna (9%, men-
tre que el tabac, amb un 3%, és mi-
noritari en aquesta xarxa específi-
ca de drogoaddiccions, però no 
perquè hi hagi pocs fumadors, sinó 
perquè la immensa majoria dema-

nen ajuda als CAP. Sense deixar de 
prestar atenció a les altres subs -
tàncies, Colom va admetre que 
l’alcohol és el «focus important» 
de preocupació, i és més freqüent 
en homes (74% dels atesos), ma-
joritàriament de més de 40 anys 
però que s’han iniciat de joves, so-
bre els 19 anys.  

També preocupa el consum 
d’alcohol entre menors, ja que un 
de cada cinc admet que s’ha embo-
rratxat l’últim mes, si bé s’observa 
una gradual reducció del consum 
en aquesta franja d’edat. A diferèn-
cia dels adults, les noies consumei-
xen més que els nois en edats pri-
merenques, entre els 14 i els 16 
anys. Quant a les urgències hospi-
talàries, el 0,7% del total i més de la 
meitat d’elles són per alcohol 
(54%), seguit d’hipnosedants 
(14%) i la cocaïna (11%). n

Els tractaments antidroga van 
pujar un 18% a Catalunya

Les teràpies per drogodependència van augmentar l’any passat respecte 
al 2020, però la pujada va ser més baixa que abans de la pandèmia.

SALUT

EL PERIÓDICO 
Barcelona
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■ 9 anys d’internament per a l’agressor 
de quatre mossos amb una catana

El 18 de juliol del 2020 la vida de quatre agents 
dels Mossos d’Esquadra va fer un gir de 180 
graus. Els van requerir perquè donessin suport a 
un equip de tècnics del Sistema d’Emergències 
Mèdiques que havia de traslladar una persona a 
l’hospital per internar-la a la unitat de 
psiquiatria, tal com havia ordenat el metge del 
pacient, tot i que no tenien el seu consentiment. 
Inicialment, la reacció de l’home va ser passiva, 
però quan els policies van acompanyar-lo a 
l’habitació perquè es canviés de roba els va 
atacar amb una catana. A un dels agents li van 
haver d’amputar dos dits i té la incapacitat 
permanent, mentre que els altres arrosseguen 
seqüeles físiques i psíquiques. Ahir l’Audiència 
de Barcelona va condemnar l’autor de l’atac a nou 
anys d’internament. La condemna és fruit d’un 
pacte de conformitat entre l’acusat, que va 
admetre els fets al judici, la Fiscalia i les 
acusacions que representaven els agents, a qui 
l’home haurà d’indemnitzar amb més de 200.000 
euros en un dels casos, representat pel sindicat 
policial USPAC. D’entrada, la Fiscalia demanava 
60 anys de presó per a l’agressor. La sentència, a 
la qual ha tingut accés l’ARA, subratlla que l’atac 
va agafar per sorpresa els mossos, “que no van 
poder reaccionar”, i va constituir un “risc molt 
greu” per a la seva vida. A l’hora de fixar la pena 
d’internament, el tribunal va tenir en compte 
l’esquizofrènia que pateix el condemnat i el fet 
que hagués reconegut l’atac. El tribunal també 
va dictar una ordre d’allunyament perquè el 
condemnat no es pugui acostar als mossos ferits 
durant deu anys des del moment que acabi el 
tractament. Les indemnitzacions fixades per als 
policies sumen més de mig milió d’euros en total. 

enbreu

Un home de 53 anys amb títols de marquès i comte 
va matar a trets la seva parella, de 44 anys, i una 
altra dona, de 70, i després es va suïcidar ahir en 
un domicili del carrer Serrano de Madrid. La Policia 
Nacional treballa amb la hipòtesi d’un crim 
masclista i mira d’aclarir la relació que tenia l’altra 
dona amb la família. Segons van publicar diversos 
mitjans, l’assassí és Fernando González de 
Castejón, comte d’Atarés i marquès de Perijá. Els 
investigadors haurien trobat armes a casa seva i 
també fotografies de Francisco Franco i Adolf 
Hitler. La dona l’havia denunciat per 
maltractaments el 2018.

■  Un aristòcrata mata la seva parella 
i una altra dona i se suïcida

MARC ROVIRA

EUROPA PRESS

 Barcelona es prepara per a dos 
mesos de tall a la L5 del metro 

d’agost. Durant aquest període, 
quedaran inconnexes les parades 
de La Sagrera, Congrés, Maragall, 
Virrei Amat, Vilapicina, Horta i El 
Carmel. Les obres de renovació de 
vies afecten una línia de tres quilò-
metres (amb doble carril) i supo-
sen una inversió de 15 milions 
d’euros per renovar unes vies que 
ja tenen més de 60 anys i represen-
ten una gran despesa de manteni-
ment per a Transports Metropo-
litans de Barcelona (TMB). Els ob-
jectius dels treballs, com va expli-
car ahir la presidenta de TMB, Laia 
Bonet, són reduir les incidències 
en els serveis, habilitar les vies per 
poder tenir més freqüència de pas 
en el futur i solucionar problemes 
de vibracions. “És una intervenció 
imprescindible”, va remarcar. 

Les alternatives de servei pre-
vistes són: el reforç en la resta de 
línies de metro (entre un 6% i un 
20% en funció de l’hora i la línia), 
que és la que TMB recomana com 

a millor opció, i un servei de bus 
llançadora que farà el mateix re-
corregut que el metro en superfí-
cie. Aquest bus trigarà uns 32 mi-
nuts a fer l’itinerari sencer, si bé es 
calcula que anant de La Sagrera a 
Horta en metro el viatge dura uns 
23 minuts. També es reforçaran 
les línies de bus de la zona afecta-
da pel tall, especialment la V27 i la 
D50. TMB calcula que el tall con-
dicionarà la vida d’entre 19.000 i 
23.000 usuaris del metro durant el 
mes de juliol i d’entre 10.000 i 
12.000 a l’agost.  

En total es demoliran i constru-
iran de nou tres quilòmetres de via 
doble en un tram que es va posar 
en servei entre el 1959 i el 1967. 
Durant els treballs, s’instal·laran 
12.000 metres lineals de carril 
d’acer, als quals s’aplicaran 2.300 
soldadures elèctriques i unes 300 
d’aluminotèrmiques i que se sub-
jectaran amb 20.000 fixacions an-
tivibratòries.e

Les obres afectaran unes 23.000 persones al dia, segons TMB

Sense servei en el tram indicats durant la fase II
Afectació de les obres a la L5 durant aquest estiu

Font: Transports Metropolitans de Barcelona / Gràfic: ARA
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INFRAESTRUCTURES

Barcelona viu immersa en la reno-
vació integral de les vies de la L5 
del metro entre les estacions de La 
Sagrera i Horta. Uns treballs amb 
una afectació més que considera-
ble per als usuaris, ja que afecten la 
línia que concentra més d’una 
quarta part del total de passatgers 
del metro. Per minimitzar-la, es 
fan aprofitant els períodes de 
menys demanda: ja hi va haver un 
primer tall coincidint amb Setma-
na Santa i ara s’encara el més llarg, 
entre els mesos de juliol i agost. 
L’afectació començarà l’1 de juliol, 
quan ja no hi haurà servei entre les 
estacions de La Sagrera i Vilapici-
na. Aquest tall s’allargarà durant 
tot el mes i, a partir de l’agost, in-
clourà també l’estació d’Horta. 
L’enllaç entre La Sagrera i el Car-
mel no es reprendrà fins al 31 

BARCELONA
ARA

Retreuen als bisbes que no investiguin els abusos
posicions diverses, i qui s’ha negat a 
formar part d’aquesta investigació és 
l’Església institucional”, va apuntar 
l’exministre, que va voler assenyalar 
que la Confer (Conferència de Reli-
giosos) havia expressat la voluntat de 
col·laborar. En canvi, va lamentar Ga-
bilondo, els bisbes havien anat demo-
rant la resposta fins a acabar anunci-
ant “que no hi participarien”. 

Tres mesos després que se li fes 
l’encàrrec, Gabilondo va comparèixer 
en comissió i va advertir que la inves-
tigació que es durà a terme no pretén 
ser una “persecució” contra l’Església 
ni un acte de “revenja” ni “venjança”. 
“No es tracta de constituir un tribu-
nal ni elaborar unes sentències”, va 
dir Gabilondo, que va voler remarcar 
que la feina que es faci no ha de ser 

una “unitat de teràpia per a les vícti-
mes” sinó una feina que eviti una no-
va “revictimització” i una recollida de 
dades que permeti fer un informe ex-
haustiu sobre aquesta problemàtica. 
En aquest sentit, per poder dur a ter-
me la investigació encarregada pel 
Congrés de Diputats, el Defensor del 
Poble va anunciar la creació d’una co-
missió assessora formada per vint ex-
perts de diferents àmbits, i alhora es 
crearà un fòrum de diàleg amb asso-
ciacions de víctimes i una unitat tèc-
nica que escoltarà els testimonis de 
les persones que vulguin compartir 
els abusos que van patir dins de l’Es-
glésia. Durant la seva intervenció, Ga-
bilondo va ser poc concret a l’hora de 
definir el pressupost i la durada que 
tindrà la investigació.e

ESGLÉSIA

El Defensor del Poble, Ángel Gabilon-
do, va presentar ahir al Congrés de Di-
putats les línies mestres del que ha de 
ser la investigació sobre els abusos se-
xuals dins de l’Església catòlica que 
durà a terme l’organisme que ell di-
rigeix, un treball que de moment no 
comptarà amb la participació direc-
ta de la mateixa Conferència Episco-
pal, que ha rebutjat formar-ne part i 
ha engegat una investigació interna 
pròpia. Tot i això, Gabilondo creu que 
l’Església catòlica “col·laborarà” amb 
el Defensor del Poble, ja que “és la pri-
mera interessada que això es faci bé”. 
“L’Església és plural, complexa, amb 

BARCELONA
ALBERT LLIMÓS
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JOSE RAMÓN NAVARRO PAREJA 
MADRID 

«Con rigor, con seriedad, con determi-
nación y con responsabilidad, y a par-
tir del testimonio de las víctimas» será 
la forma en que el defensor del pueblo, 
Ángel Gabilondo, aborde su investiga-
ción sobre los abusos sexuales a meno-
res en el seno de la Iglesia, según expli-
có ayer en el Congreso. Gabilondo com-
pareció, a petición propia, ante la 
Comisión Mixta de Relaciones con el 
Defensor del Pueblo para dar cuenta del 
trabajo realizado hasta el momento y 
anunciar los componentes de la Comi-
sión Asesora. 

Gabilondo explicó que el trabajo se 
desarrollará en tres ámbitos de actua-
ción: la creación de una comisión ase-
sora de expertos, un foro de diálogo con 
las asociaciones de víctimas y el desa-
rrollo de una unidad técnica de aten-
ción a las víctimas y de apoyo a la inves-
tigación. Para este último organismo se 
contratará a un número de expertos, 
que no se ha concretado, y se habilita-
rá una oficina en un local alquilado, cer-
cano a la sede del Defensor del Pueblo. 

El objetivo es «determinar hechos y 
responsabilidades, proponer procedi-
mientos de reparación a las víctimas e 
impulsar medidas de prevención y pro-
tocolos de actuación para evitar que esto 
vuelva a suceder». Gabilondo rehusó 
hablar de plazos, «el enemigo mayor de 
esto es la precipitación», pero aclaró que 
«en un año tendremos algo, y si no les 
parece suficiente, seguiremos». La par-
ticipación o no de la Iglesia en la comi-
sión y la necesidad de investigar casos 
de abusos de otras instituciones y orga-
nismos centraron las intervenciones de 

los representantes de los grupos políti-
cos. Con respecto a esto último, Gabi-
londo señaló que «es muy probable que 
en las conclusiones salga que es nece-
sario investigar los abusos sexuales en 
otros campos». 

En cuanto a la participación de la Igle-
sia, Gabilondo ratificó lo que ya había 
anunciado el portavoz de la Conferen-
cia Episcopal, Luis Argüello, quien afir-
mó al final de la última Plenaria que la 
institución «colaborará pero no parti-
cipará» en la comisión. Gabilondo ar-
gumentó, en su respuesta a los grupos 
políticos, que lo que ha habido es una 
negativa «de la Iglesia institucional» a 
participar en la comisión, pero que de 
eso «no deduzco que no vaya a colabo-
rar». Además, preguntó, de forma retó-
rica a los diputados presentes, algunos 

de los cuales habían criticado la no par-
ticipación de la Iglesia: «¿A qué se re-
fieren ustedes cuando hablan de la Igle-
sia?». Para luego explicar que la insti-
tución eclesial es «muy plural y compleja, 
con posiciones muy diversas». 

En ese sentido, alabó la posición de 
la Confederación de Religiosos, que «ha 
mostrado su afán de colaborar en un re-
ciente comunicado», o la presencia de 
varios católicos que «están en la comi-
sión», porque «a nadie le hemos pedi-
do el carné de creyente para estar o de-
jar de estar en ella». Entre los miembros 
hay varios laicos vinculados a institu-
ciones eclesiales como la Universidad 
Pontificia de Comillas o al Consejo Dio-
cesano de Bilbao. Además, también des-
taca la presencia de Miguel García-Baró, 
coordinador del Proyecto Repara, la ofi-

cina de apoyo a las víctimas creada por 
la archidiócesis de Madrid, presidida 
por el cardenal Carlos Osoro. «Supon-
go que algún obispo habrá dado el vis-
to bueno para que esto haya podido su-
ceder», añadió Gabilondo, en una vela-
da alusión a la presencia de García-Baró 
en la Comisión Asesora. 

Caso Gaztelueta 
Otro de los nombres, el de la abogada 
Leticia de la Hoz, llama la atención por 
su vinculación específica con uno de los 
casos más polémicos. De la Hoz fue la 
abogada de la víctima en el caso Gazte-
lueta, en el que fue condenado un miem-
bro del Opus Dei. A su vez, es también 
la abogada de la asociación de víctimas 
Infancia Robada,  que fue presidida por 
el padre de la víctima, hoy diputado del 
PSOE por La Rioja, Juan Cuatrecasas, 
presente también ayer en el Congreso 
y encargado de representar al Grupo So-
cialista. Infancia Robada se reunió con 
el cardenal Omella en marzo para co-
municarle su intención de no colaborar 
con la auditoría encargada por la Con-
ferencia Episcopal.

E. SERBETO MADRID  

El Tribunal Europeo de Justicia ha dic-
taminado que la confirmación de un 
laudo arbitral en el Reino Unido no 
puede impedir el reconocimiento de 
las decisiones de la justicia española 
que reclamaban a la aseguradora del 
Prestige el pago de las indemnizacio-
nes reclamadas por España 

La sentencia responde a una cues-
tión prejudicial que interpuso la jus-
ticia británica dos días antes de que 

este país saliera de la Unión Europea. 
La disputa se refería, en efecto, al he-
cho de que la aseguradora británica 
‘The London P&I Club’ se negaba a pa-
gar la indemnización reclamada por 
el Reino de España por los daños cau-
sados por el hundimiento del Presti-
ge en 2002, según los términos de la 
póliza que preveía compensaciones de 
hasta mil millones de dólares, dicien-
do que había llegado a un arbitraje con 
el armador en instancias británicas y 

que este fue después confirmado por 
una sentencia judicial, que es la que 
España recurrió. Los jueces de Lon-
dres tenían dudas sobre si ese arbitra-
je cerraba la puerta a esas reclamacio-
nes de España y pidieron la opinión 
de los jueces europeos, a pesar de que 
en ese momento estaban procedien-
do a desconectarse de la Unión.  

Los jueces de Luxemburgo aclaran 
ahora que los tribunales británicos 
no podían dar carpetazo al caso a tra-
vés del arbitraje sin haber tenido en 
cuenta las reclamaciones de la justi-
cia española. Ahora les corresponde 
a los jueces de Londres aplicar este 
criterio a la hora de determinar si 
atienden o no el recurso planteado 
por España.

Europa da la razón a España en 
la indemnización del Prestige

VEINTE AÑOS DESPUÉS

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ayer, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados  // EFE

Gabilondo incluye a laicos católicos 
en la investigación de abusos

∑ El responsable del 
Proyecto Repara, de la 
diócesis de Madrid, será 
uno de los miembros

El barco hundido en 2002  // ABC
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L’Església no participarà en la investigació
sobre els abusos - Regió7
El Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, va admetre ahir que la Conferència Episcopal
Espanyola (CEE) li ha transmès que no participarà en la investigació que obrirà sobre abusos
sexuals a menors, i ha limitat la seva possible col·laboració a donar resposta a algunes de les
seves peticions sobre casos que s’investiguen, però no oferirà informació sobre nous casos.
Gabilondo va recordar a més que el concordat signat entre l’Estat i el Vaticà implica, entre
d’altres, que no es pot obligar l’Església a obrir els seus arxius. Gabilondo va fer aquestes
manifestacions al Congrés dels Diputats en la compareixença comparegut per exposar les
bases de la investigació.

https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2022/06/21/l-esglesia-participara-investigacio-els-67486865.html
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Crimal carrerSerrano:mata laparella
i unaamiga, i després se suïcida
Tenia antecedents per violència masclista i disposava de llicència d’armes

REDACCIÓ Barcelona

El Defensor del Poble, Ángel
Gabilondo, va comparèixer ahir
a petició pròpia davant una co-
missiódelCongrésper informar
de les gestions que ha fet des
que, ara fa tres mesos, li van
encarregar una comissió inde-
pendent sobre els abusos sexu-
als a l’Església. Gabilondo va
lamentar que l’Església catòlica
hagi declinat participar en la

investigació i li va retreure que
digués que no per això deixaria
de col·laborar “sempre dins de
la llei”.
aquest afegitó final, va con-

cloure, era“innecessari”perquè
tots hem d’actuar “per des-
comptat dins de la llei”, però el
fet que l’Esglésiahohagi especi-
ficat “sembla que indica alguna
circumstància dels límits de la
seva col·laboració”.malgrat tot,
eldefensorvaassenyalarquevol
creure en la col·laboració d’Es-

J. VERA / M. Alcázar
Madrid/Barcelona

agents de la Policia nacional
van anar ahir al número 205 del
carrer serrano de madrid –al
bellmig de lamilla d’or de la ca-
pital– després de la trucada
d’un veí que alertava que havia
sentit trets. Quan els policies
van accedir a un dels habitatges
del primer pis van trobar “un
gran rastre de sang” que condu-
ïa als cadàvers de dues dones i
un home, a qui s’investiga per
haver comès un doble crim
abans de suïcidar-se.
El presumpte autor del doble

homicidi és Fernando Gonzá-
lez-Castejón i Jordándeurríes,
comte d’atarés i marquès de
Perijá, de 53 anys. al luxós barri
madrileny se’l coneixia com el
marquès, tenia antecedents per
violència masclista i disposava
de llicència d’armes. El seu ca-
dàver va ser trobat a la sala de
l’habitatge –que era propietat
de la seva parella sentimental
assassinada– amb un tret a la
mandíbula, segons detallen
fonts policials. Els agents van
trobar al costat del cos sense vi-
da de l’home una arma curta de
petit calibre.
a lamateixa sala tambéhi ha-

via el cos sense vida d’una dona

al comte d’atarés i marquès
de Perijá se’l coneixia en alguns
cercles aristocràtics de madrid
per haver heretat el títol, però
no la impressionant col·lecció
d’art, del seu besoncle Josémi-
guel López iDíaz detuesta. Els
seus veïns del senyorial carrer
serrano el tenien fitxat pel seu
gust per disparar armes de fo-
gueig, les seves idees d’ultra-
dreta i la seva fanfarroneria. se-
gons expliquen, solia sortir a al-
tes hores de la nit a disparar
ambarmes simulades aunadia-

na que col·locava al pati de ve-
ïns. també, segons elsmateixos
veïns, va ser un assidu a les ma-
nifestacions que es van organit-
zar contra el Govern de Pedro
sánchez després del confina-
ment. Les revoltes dels cayeta-
nos. no hi faltava amb la seva
bandera d’Espanya.
El comte d’atarés famós a

madrid era l’anterior propie-
tari del títol, Josémiguel López
y Díaz de tuesta, que va morir
el 2010, als 92 anys, solter, sen-
se fills i propietari d’una gran
col·lecció d’obres d’art que in-
cloïen obres demurillo, sorolla
i salzillo, entre d’altres d’in-
calculable valor. al seu testa-
ment va llegar la seva fortuna a
Vicentemarín, que va ser el seu
majordom i responsable dels
hotels propietat del comte,
a més de company durant
40 anys.
Quan va morir López y Díaz

de tuesta, el seu hereu va crear
una fundació amb el nom de
tots dos i va traslladar totes les
obres d’art a Bretún, un poble
gairebé deshabitat de la provín-
cia de sòria, on va rehabilitar
les cases i va crear un museu
que s’ha convertit en un pol
d’atracció cultural a la comarca
de les tierras altas castellanes.
La decisió de l’anterior comte,
germà de l’àvia paterna de l’ac-
tual titular, va ser impugnada
pels familiars, però no van po-
der arrabassar a Vicente marín
cap dels objectes llegats.c

El presumpte autor,
un noble vingut a
menys, era conegut
per disparar armes i
la seva fanfarroneria

Membres del servei funerari traslladen un cadàver de l’habitatge situat al número 205 del carrer Serrano deMadrid
JAVIER LIZÓN / EFE

de 70 anys, amiga de l’altra víc-
tima. La parella del presumpte
homicida, de 44 anys, va ser
trobada a la cuina amb un orifi-
ci de bala al cap. Quan els ser-
veis d’emergència de la Comu-
nitat de madrid van arribar a
l’escena del doble crim –els fets
s’investiguen com a violència
de gènere– ja no hi va haver
possibilitat de reanimació.
El presumpte autor del crim

formava part de la branca vin-
guda a menys d’una família
aristocràtica. als escorcolls no
consta que estigués casat amb
la dona que hauria assassinat
suposadament. Del que sí que
hi ha constància, segons fonts

policials, és de l’existència
d’antecedents per violència.
D’una banda, l’any 2009 se li va
imposar una ordre d’allunya-
ment després de ser denunciat
per la seva mare i la seva ger-
mana. De l’altra, el 2018 va ser
detingut per violència masclis-
ta després de diverses denúnci-
es interposades per la dona ara
assassinada. tot i això, després
d’aquells episodis la parella va
decidir reprendre la relació i
tornar a conviure junts. segons
les mateixes fonts, actualment
no hi havia cap ordre d’allunya-
ment en vigor.malgrat això, les
discussions en la relació eren
una constant.

ElDefensor retreu la fórmula
de l’Esglésiaperdirque ja
col·laboracontraelsabusos

glésia, “que segurament no serà
tan gran com alguns voldrien;
però deixeu-me pensar això en
aquesta fasede la comissió”.
Els eixos de la investigació

que liderarà Ángel Gabilondo
seran tres: una comissió asses-
sora, un fòrum d’associacions i
una unitat tècnica. El primer
d’aquestsorganismesestaràfor-
mat per 20 professionals (17 se-
ran assessors externs) per aju-
dar a determinar “fets i respon-
sabilitats,proposarmecanismes
de reparació a les víctimes i im-
pulsarmesuresdeprevenció”.
El fòrum d’associacions serà

un espai creat per als represen-
tants de les associacions de víc-
times. “Quantes associacions?”,
li van preguntar els represen-
tants parlamentaris de la comis-
sió. “no n’hi ha tantes: totes hi

estan convidades”, va dir Gabi-
londo. Pablo Calvo, de Vox, va
dir: “resem per les ànimes dels
abusadors”.
Ángel Gabilondo va insistir

que la comissió assessora no se-
rà un tribunal ni elaborarà sen-
tències. tampoc busca “reven-
ges”, però sí escoltar les vícti-
mes, feina que recaurà en la
unitat tècnica. La seva tasca no
serà assistencial, sinó un mè-
tode de recollir dades per a l’in-
forme que elevarà al Parlament.
sorprès que alguns li retragues-
sin com s’ha gestionat l’en-
càrrec, Gabilondo va replicar:
“Vostès m’han fet aquesta co-
manda, després d’undebat i una
votació. ara tornen a portar ar-
guments d’aquells debats, però,
si hem decidit una cosa, assu-
mim-ne les conseqüències.cGabilondo ahir

Alberto Ortega / EP
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L'Església no col·laborarà en la investigació
del Defensor del Poble sobre els abusos a
menors | NacióDigital
El Defensor del Poble,

Ángel Gabilondo

, ha admès aquest dilluns que la

Conferència Episcopal Espanyola

(CEE) ja li ha transmès que no participarà en la investigació que obrirà sobre

abusos sexuals a menors

, i ha limitat la seva possible col·laboració a donar resposta a algunes de les seves peticions
sobre casos que s'estan investigant, però no oferirà informació sobre nous casos. Gabilondo ha
recordat a més que el concordat signat entre l'

Estat

i el

Vaticà

implica, entre altres, que no es pot obligar l'Església a obrir els seus arxius.

Gabilondo ha fet aquestes manifestacions al

Congrés dels Diputats

on ha comparegut per exposar les bases de la investigació que li ha encarregat el Congrés fruit
de les denúncies reiterades d'abusos a menors per part de membres de l'Església. Segons ha
exposat, es crearà una

comissió formada per vint persones

-algunes de les quals són juristes, altres especialistes en el tracte amb les víctimes- i es crearà
una unitat que recollirà els testimonis.

L'objectiu és redactar un informe amb recomanacions de tipus legal per a la modificació de lleis
que permetin reconèixer les víctimes, millorar la seva protecció i evitar que els abusos es puguin
reproduir en el futur. Aquesta investigació, però,

neix coixa

per la negativa de la Conferència Episcopal a col·laborar amb les tasques. A finals d'abril la
CEE va transmetre a l'exministre que no formaria part del grup de treball.

https://www.naciodigital.cat/noticia/235956/esglesia-no-collaborara-investigacio-defensor-poble-abusos-menors


Gabilondo ha lamentat la negativa aquest dilluns. Ha explicat que les converses amb l'òrgan de
govern dels bisbes li han deixat clar que

no hi haurà una col·laboració proactiva

. Segons ha explicat "d'una manera o un altre m'han anat dient d'alguna manera que no
participaran".

Amb tot, ha explicat que ell no és partidari de sotmetre l'Església a un

"test d'estrès" de transparència

respecte als casos d'abusos sexuals de què té coneixement, i ha afegit que no actua amb "afany
persecutori", però ha apuntat que espera "exemplaritat" per part de l'estament episcopal.
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L'Església no col·laborarà de forma
proactiva en la investigació del Defensor
del Poble sobre abusos a menors
El Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, ha admès aquest dilluns que la Conferència Episcopal
Espanyola (CEE) ja li ha transmès que no participarà en la investigació que obrirà sobre abusos
sexuals a menors, i ha limitat la seva possible col·laboració a donar resposta a algunes de les
seves peticions sobre casos que s'estan investigant, però no oferirà informació sobre nous
casos. Gabilondo ha recordat a més que el concordat signat entre l'Estat i el Vaticà implica, entre
altres, que no es pot obligar l'Església a obrir els seus arxius.

Gabilondo ha fet aquestes manifestacions al Congrés dels diputats on ha comparegut per
exposar les bases de la investigació que li ha encarregat el Congrés fruit de les denúncies
reiterades d'abusos a menors per part de membres de l'Església.

Segons ha exposat, es crearà una comissió formada per vint persones -algunes de les quals són
juristes, altres especialistes en el tracte amb les víctimes- i es crearà una unitat que recollirà els
testimonis.

L'objectiu és redactar un informe amb recomanacions de tipus legal per a la modificació de lleis
que permetin reconèixer les víctimes, millorar la seva protecció i evitar que els abusos es puguin
reproduir en el futur.

Aquesta investigació, però, neix coixa per la negativa de la Conferència Episcopal a col·laborar
amb les tasques. A finals d'abril la CEE va transmetre a l'exministre que no formaria part del grup
de treball.

Gabilondo ha lamentat la negativa aquest dilluns. Ha explicat que les converses amb l'òrgan de
govern dels bisbes li han deixat clar que no hi haurà una col·laboració proactiva. Segons
ha explicat "d'una manera o un altre m'han anat dient d'alguna manera que no participaran".

Amb tot, ha explicat que ell no és partidari de sotmetre l'Església a un "stress test" de
transparència respecte als casos d'abusos sexuals de què té coneixement, i ha afegit que no
actua amb "afany persecutori", però ha apuntat que espera "exemplaritat" per part de l'estament
episcopal.

https://www.segre.com/noticies/guia/2022/06/20/l_esglesia_no_col_laborara_forma_proactiva_investigacio_del_defensor_del_poble_sobre_abusos_menors_175147_1111.html
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L’Església no col·laborarà en la investigació
del Defensor del Poble sobre abusos a
menors | Redacció | Madrid | Societat | El
Punt Avui
El Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, ha admès aquest dilluns que la Conferència Episcopal
Espanyola (CEE) ja li ha transmès que no participarà en la investigació que obrirà sobre abusos
sexuals a menors, i ha limitat la seva possible col·laboració a donar resposta a algunes de les
seves peticions sobre casos que s’estan investigant, però no oferirà informació sobre nous
casos. Gabilondo ha recordat que el concordat signat entre l’Estat i el Vaticà implica, entre
altres, que no es pot obligar l’Església a obrir els seus arxius.

Gabilondo ha fet aquestes manifestacions al Congrés dels diputats on ha comparegut per
exposar les bases de la investigació que li ha encarregat el Congrés fruit de les denúncies
reiterades d’abusos a menors per part de membres de l’Església.

Segons ha exposat, es crearà una comissió formada per vint persones -algunes de les quals són
juristes, altres especialistes en el tracte amb les víctimes- i es crearà una unitat que recollirà els
testimonis.

L’objectiu és redactar un informe amb recomanacions de tipus legal per a la modificació de lleis
que permetin reconèixer les víctimes, millorar la seva protecció i evitar que els abusos es puguin
reproduir en el futur.

Aquesta investigació, però, neix coixa per la negativa de la Conferència Episcopal a col·laborar
amb les tasques. A finals d’abril la CEE va transmetre a l’exministre que no formaria part del
grup de treball.

Gabilondo ha lamentat la negativa aquest dilluns. Ha explicat que les converses amb l’òrgan de
govern dels bisbes li han deixat clar que no hi haurà una col·laboració proactiva. Segons ha
explicat “d’una manera o un altre m’han anat dient d’alguna manera que no participaran”.

Amb tot, ha explicat que ell no és partidari de sotmetre l’Església a un “stress test” de
transparència respecte als casos d’abusos sexuals de què té coneixement, i ha afegit que no
actua amb “afany persecutori”, però ha apuntat que espera “exemplaritat” per part de l’estament
episcopal.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2157016-l-esglesia-no-col-laborara-en-la-investigacio-del-defensor-del-poble-sobre-abusos-a-menors.html
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Gabilondo anuncia que la investigación de
abusos sexuales en la Iglesia comenzará en
julio y se hará “con rigor, seriedad y
determinación”
MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, advirtió este lunes de que su oficina trabajará “con
rigor, con seriedad, con determinación y con responsabilidad, a partir del testimonio de las
víctimas” los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Su Comisión Asesora, integrada por una
veintena de expertos, se constituirá y mantendrá su primera reunión a principios del mes de
julio, al igual que la Unidad Técnica de “escucha activa” y atención a las víctimas.

Así lo anunció durante su comparecencia, a petición propia, ante la Comisión Mixta de
Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta del trabajo desarrollado hasta la fecha
para la elaboración de un ‘Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la
iglesia católica y el papel de los poderes públicos’, que le fue encomendado por el Congreso de
los Diputados en marzo.

A su juicio, la encomienda aprobada por la Cámara Baja, con una “amplia mayoría”, se presenta
como “una llamada a la sociedad y a las instituciones, desde el dolor y la experiencia de las
víctimas y de quienes vienen acompañándolas” y, a este respecto, afirmó que la institución que
dirige asume dicha encomienda “sin ningún apriorismo y con una gran oportunidad de estudiar a
fondo qué ha sucedido” con el objetivo de recabar en un informe “propuestas, medidas, cambios
e iniciativas que logren resarcir a las víctimas e impedir que algo así vuelva a suceder”.

“Ningún país puede quedarse paralizado o avanzar sin reflexionar sobre cómo se ha tratado a
sus menores, ni ninguna institución ni pública ni privada puede mirar a otro lado si ha tenido
conocimiento de tan graves situaciones”, espetó, para avanzar que, con el fin de llevar a cabo
dicha encomienda, se ha creado una Comisión Asesora de expertos, de la que formarán parte
casi una veintena de especialistas y que, dijo, "no es un tribunal", un Foro de Dialogo con las
asociaciones de víctimas y una Unidad Técnica de atención de las víctimas y de apoyo a la
investigación.

Con respecto a la Comisión Asesora, que se constituirá y mantendrá su primera reunión a
principios de julio, Gabilondo subrayó que tratará de “determinar hechos y responsabilidades,
proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y
protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder”.

Está integrada por 20 personas, 17 de las cuales son asesores externos que pertenecen al
ámbito profesional o académico con experiencia en la atención a las víctimas, con
conocimientos jurídicos y en victimología. Además, en ella hay profesionales que han dedicado
su vida a la docencia, o a los jóvenes, o han escrito o estudiado sobre las consecuencias de
traumas infantiles en la vida adulta y que, a su entender, “tienen capacidades acreditadas para
el estudio académico o científico”.

https://www.lavanguardia.com/vida/20220620/8354420/gabilondo-anuncia-investigacion-abusos-sexuales-iglesia-comenzara-julio-hara-rigor-seriedad-determinacion.html


Entre ellas, citó a la profesora titular de Victimología en la Universidad de Barcelona y directora
de su Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA), además de
experta asesora de la Oficina Regional Europea de la OMS en el estudio de violencia contra la
infancia en España, Noemí Pereda; el doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y
catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya y en la Universitat de Lleida
e investigador principal de proyectos relacionados con abusos sexuales en instituciones
religiosas, Josep María Tamarit, y la profesora de Victimología y Política Criminal en la
Universidad del País Vasco y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Mundial de
Victimología, Gema Varona.

La comisión estará presidida por el propio Defensor del Pueblo y en ella también participarán la
adjunta primera de la institución, Teresa Jiménez-Becerril, y la adjunta segunda, Patricia
Bárcena, según Gabilondo “como muestra del compromiso e implicación” de toda la institución y
“la búsqueda uniforme de pluralidad y de consenso”.

Por su parte, aseveró que el Foro de Asociaciones está “concebido” como un espacio en el que
los representantes de las asociaciones de víctimas, “entre ellas y con la persona o personas de
la Comisión que se determine, compartan sus experiencias y posiciones”. De este modo, según
Gabilondo, se podría llegar a “aglutinar” una serie de “indicaciones o recomendaciones” que, a
través de la Comisión de asesoramiento, cabría incorporar al informe final.

En paralelo, juzgó esencial crear una Unidad Técnica de trabajo para la “atención a las
víctimas”, que también estará operativa a principios de julio y se articula como un espacio de
investigación que contará con una oficina específica en las inmediaciones de las dependencias
de la institución del Defensor del Pueblo y un coordinador de equipo y que tendrá funciones de
“apoyo” a las labores de la Comisión. Estará integrada por psicólogos, criminólogos y abogados
que, según Gabilondo, “atenderán y escucharán” a las víctimas que acudan a exponer su
testimonio y realizarán aquellos estudios que “contribuyan a conocer la realidad de los abusos
sexuales relacionados con la Iglesia católica”.

El Defensor del Pueblo avanzó que la institución habilitará en su web una sección con
información “relevante” sobre la Comisión, en la que se ofrecerá un teléfono gratuito y un
formulario web para que las víctimas puedan contactar con la Unidad Técnica y facilitará la
posibilidad de presentar los testimonios presencialmente o por correo postal.

NI JUICIO, NI PRUEBA DE ESTRÉS A LA IGLESIA

Gabilondo urgió a “encontrar una salida conjunta” a este “asunto complejo” y advirtió del
“peligro” de que la investigación se convierta en "una especie de debate entre un “juicio a la
Iglesia sí o no, o si es necesario en este momento someterla a algún tipo de prueba de estrés”".

En este punto y “desde el respeto a la Iglesia”, le pidió “una ejemplaridad extraordinaria respecto
a estos asuntos que tienen que ver con las relaciones con los demás y con aquellos que están
en situación de más indefensión así como con el cuidado de las conciencias, del espíritu, las
vidas y los cuerpos de los más jóvenes”. “Hay que fijarse en este momento en lo que ha
sucedido en la Iglesia y no es por un afán persecutorio de una institución”, abundó, convencido
de que la propia Iglesia "tiene conciencia de que tiene necesidad de abordar este asunto de
verdad, porque en ello se juega mucho su verdadero sentido y su verdadero ser”.

"Es institución plural, compleja, con posiciones muy diversas”, dijo, para puntualizar que “la que



se ha negado a formar parte de esta Comisión es la Iglesia institucional, que tiene muchos
rostros” y se mostró “partidario de que las conclusiones vengan al final de la investigación, si es
posible”, por lo que pidió “paciencia” para “no llegar a las conclusiones antes de hacer lo que
tenemos que hacer”.

En este punto también quiso “avisar” de que “hay una cosa que se llama Concordato, que no es
un acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia, sino entre el Estado español y el Estado Vaticano, un
acuerdo internacional que incluye, entre otros asuntos, que no se pueden abrir los archivos de la
Iglesia”. “Ese es un asunto con el que nos tenemos que topar”, añadió, convencido de que, “más
que coerción, el camino más adecuado sería lograr la implicación y la convicción” por parte de la
Iglesia y de la necesidad de trabajar “seriamente con un procedimiento y un método de trabajo,
porque lo contrario es no tomarse en serio a las víctimas”, que necesitan “reparación”.

Con referencia al recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional por varias
asociaciones católicas contra la encomienda al Defensor del Pueblo, dijo comprender “que haya
un debate también sobre si hubiera sido más interesante y más importante, más ajustado, que
se investigara a todo tipo de víctimas”.

“Es más, es muy probable que entre las conclusiones a las que pudiéramos llegar está el hecho
de que es muy necesario en España investigar los abusos sexuales en una mayor dimensión,
en una mayor universalidad”, advirtió, para asegurar que la institución dispone de “mucha
información de que en ciertos ámbitos donde hay confianza y donde hay poder se producen
situaciones de dominio y de abuso sexual” a víctimas que esta investigación “también va a
acoger y orientar” porque “todas merecen respeto y atención”.

Preguntado por el horizonte que se fija la institución para contar con un informe final, pidió
comprensión para “no dar el tiempo fijado y tasado”, si bien recordó que el trabajo “podría ir más
allá de la legislatura” y que las personas que trabajarán en la Unidad Técnica han sido
contratadas por un año renovable, por lo que no puede “asegurar que haya un informe dentro de
un año”, si bien se comprometió a comparecer periódicamente ante esta comisión mixta para
informar de los “avances” que se vayan produciendo en la investigación y presentará el informe,
una vez finalizado, ante las Cortes Generales y al Gobierno de España para que se adopten “las
medidas necesarias y pertinentes en todos los ámbitos” para que estos casos no vuelvan a
producirse.

(SERVIMEDIA) 20-JUN-2022 21:11 (GMT +2) MJR/clc
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n El proper 30 de juny farà 700 
anys exactes que es va signar el 
contracte d’obra per a la construc-
ció de la basílica de la Seu de Man-
resa amb el mestre d’obres Beren-
guer de Montagut. Per recordar 
aquesta data, els responsables del 
temple han preparat un seguit 
d’actes que combinen les activi-
tats puntuals amb les que tenen 
per objectiu deixar testimoni 
d’una efemèride cabdal dins de la 
historia de la basílica manresana.  

Mossèn Jean Hakolimana, rec-
tor de la Seu, i Mete Codinach, res-
ponsable de la gestió del monu-
ment, van presentar ahir els actes 
programats fins a final d’any. Ho 
van fer acompanyats pel Llibre III 
del Paborde on, escrit en llatí, hi 
ha el document, que forma part de  
l’Arxiu de la Seu. El seu responsa-
ble, l’arxiver Abel Rubió, pronun-
ciarà el diumenge 3 de juliol, a 2/4 
d’1 del migdia, la conferència 
Context històric i diplomàtic del 
contracte de la Seu de Manresa de 

1322. Serà després de la missa so-
lemne presidida pel bisbe Roma 
que se celebrarà a les 11 amb 
l’acompanyament de la Capella de 
Música de la Seu, i abans  de la in-
auguració d’una placa comme-
morativa dels 700 anys. 

Ahir, en la presentació, mossèn 
Joan va remarcar que  l’objectiu és 
que sigui «una efemèride que dei-

xi testimoni». Amb aquest propò-
sit, dins del programa s’hi ha in-
clòs la inauguració de la restaura-
ció del valuós frontal florentí del 
segle XIV, que no es podrà fer el 30 
de juny com era el desig de la par-
ròquia perquè la vitrina a on ani-
rà no està a punt, i la de l’orgue, 
que ja estan afinant després de 
prop  de dos anys de treball per 

deixar-lo com nou. Ambdues es 
faran properament, si bé ahir no 
es van poder concretar les dates.  

Actes de promoció  
D’altra banda, pensant en la pro-
moció del temple, Codinach va 
explicar que una empresa especi-
alitzada en la matèria ha preparat 
un projecte educatiu de la Seu 
adreçat als alumnes de primària i 
de secundària del qual s’informa-
rà a tots el centres per tal que en 
puguin gaudir. «Fa anys que ens 
ho estàvem plantejant», va remar-
car. Igualment per als visitants, hi 
ha previst actualitzar el full de vi-
sita, que ha quedat desfasat,  i s’ha 
preparat un joc familiar de la Seu,  
totalment analògic, que s’estrena-
rà el  2 de juliol. Ha anat a cura del 
del CAE i es diu «Les claus de la 
Seu» perquè consistirà en què els 
menuts trobin les set claus de vol-
ta del temple. Adreçat a infants de 
3 a 12 anys, es regalarà als que vi-
sitin la basílica manresana.  

Per altra banda, el juliol es re-

petiran les visites guiades a la Seu 
al capvespre amb la proposta 
«Vesprades d’estiu a la Seu gòti-
ca». Es faran els dies 20, 21 i 22 de 
juliol, per a grups de 20 a 25 per-
sones, amb la possibilitat d’ampli-
ar-les. Lligat amb aquestes visites, 
van posar de relleu l’acord amb 
Santa Maria del Mar per  oferir un 
paquet que permeti visitar els dos 
temples amb un descompte, atès 
que a la basílica barcelonina tam-
bé fan visites al capvespre el juli-
ol i que comparteixen mestre 
d’obres amb la Seu. Mossèn Joan 
va apuntar que «volem contribu-
ir a la idea pel que fa als estrangers 
que visiten Barcelona que Catalu-
nya no comença ni acaba a Barce-
lona, que és molt més». Abans, el 
14 de juliol s’oferirà la visita 
«D’Oliba a Berenguer de Monta-
gut» per explicar el pas de l’esgle-
siola romànica  a la  basílica.   

La programació també inclou 
la celebració, el 27 d’agost, en el 
marc de la Festa Major de Manre-
sa, d’una conferència sobre els 650 
anys de l’arribada dels Cossos 
Sants a la Seu; l’organització, el se-
tembre o octubre, d’un taller de fo-
tografia amb el conegut fotoperi-
odista Jordi Borràs. Un cicle de co-
neixement del gòtic de cara a l’oc-
tubre amb ponències d’experts en 
la matèria, i la instal·lació perma-
nent a l’Espai Oliba de l’exposició 
La Seu de Manresa, 700  anys.

La Seu commemora els 700 anys del 
contracte per construir el temple gòtic
u Es combinen actes puntuals amb altres per deixar testimoni d’una data cabdal per a la basílica
GEMMA CAMPS. MANRESA

Mossèn Joan i Codinach amb el llibre del paborde on hi ha el contracte G.C.

Romeva presenta avui 
llibre a l’Espai Òmnium
n L’exconseller i actual vicesecre-
tari general de Prospectiva i Agen-
da 2030 d’ERC, Raül Romeva, pre-
sentarà el seu llibre «A l’altra ban-
da del mur» a l’Espai Òmnium de 
Manresa, avui a les 7 de la tarda. 
L’acte s’inclou dins de l’itinerari 
que l’exconseller farà a entitats i 
associacions per conèixer projec-
tes i iniciatives d’ODS.

LITERATURA I POLÍTICA

n Carme Carrió, presidenta de 
l’associació de veïns del barri man-
resà de les Escodines, ha afirmat 
que a l’entitat no s’ha entès la man-
ca de «compromís» d’ERC, Junts i 
Fem contra els problemes que pa-
teixen d’ocupacions per part de de-
linqüents. 

Carrió ha recordat que el grup 
municipal del PSC va presentar al 
darrer ple una moció en la qual «es 
demanava treballar per un canvi 
de les lleis que emparen l’ocupació 
de pisos de manera il·legal per 
grups mafiosos que fan els seus ne-
gocis amb persones en pobresa ex-
trema». I, també, perquè els cossos 
policials puguin desallotjar en 48 
hores «als grups delinqüencials 
que de manera continuada ocu-
pen i ocupen pisos provocant so-
bre els veïns de les escales o cases 
més properes un malson conside-
rable de sorolls, brutícia i tràfic de 

drogues». 
Carrió aclareix que no s’està re-

ferint a les ocupacions per part de 
famílies desprotegides amb fills, 
«que no tenen altra solució que la 
ocupació de pisos per subsistència 
personal i familiar». 

Dit això, «no entenc ni entenem 
que des del mateix ple no hi hagués 
un suport de tots els grups muni-
cipals» a la moció socialista. A més, 
manifesta el seu «desacord total» 
amb el grup polític que va defen-
sar que si es considerava la propos-
ta es criminalitzava l’ocupació en 
si. «Amics de la CUP, quants de 
vosaltres suporteu als vostres do-
micilis ocupacions de delinqüents 
que pertorben la vostra vida de 
manera considerable?», demana 
Carrió. 

Tampoc entén que ERC i Junts 
en altres ciutats sí donin suport a 
propostes que dijous passat van re-
butjar al ple. «No puc entendre que 
grups polítics progressistes que di-
uen que treballen per ajudar els 
més desfavorits us quedeu callats», 
assegura. 

Carrió afirma que a les Escodi-
nes «estem farts i tips de tot aquest 
desori que patim al nostre barri de 

manera continuada, i que tantes 
vegades ho estem posant de mani-
fest en les reunions continuades 
del nostre Pla de Xoc. Fins a on ar-
ribarem?, quan serem escoltats els 
barris de la ciutat de Manresa que 
vivim dia rere dia aquest malestar 
impropi de ciutadans responsa-
bles amb les nostres situacions de 
malestar continuat?» 

Es demana què està passant 
perquè «els nostres polítics que 
hem votat no prenguin en consi-
deració tot aquest malestar veïnal 

que vivim als nostres barris?». 
Adverteix que «quan no es pre-

nen mesures sobre tota aquesta 
problemàtica, deixem que els ex-
tremistes d’extrema dreta ho apro-
fitin pels seus interessos particu-
lars de partit». 

Com a presidenta d’una entitat 
veïnal els demana «que sigueu més 
valents i que de veritat us compro-
meteu a fer alguna cosa més que 
parlar als plens sense escoltar-vos 
gaire». Afirma que mentre la mo-
ció era desestimada un veí del bar-
ri era agredit «per una màfia de jo-
ves que el van deixar malferit».  

Acaba dient: «Escolteu, tenim 
por, molta por i la nostra llibertat 
de sortir a passejar pels nostres car-
rers a qualsevol hora ha quedat 
malmesa del tot».

Crítica veïnal a ERC, JxM i Fem per manca 
d’actuació contra l’ocupació delinqüencial

FRANCESC GALINDO. MANRESA

u La presidenta de l’AV de 
les Escodines assegura no 
entendre que votessin en 
contra d’una moció del PSC

Carme Carrió ARXIU PARTICULAR

«Sigueu valents i 
comprometeu-vos a 
alguna cosa més que a 
parlar als plens sense 
escoltar-vos gaire»
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Càritas Lleida, Solsona i Urgell destinen 6,5
milions d'euros el 2021 per atendre les
persones | Nació Solsona

Els responsables de les Càritas Diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell, amb el bisbe de Lleida,
en la presentació de la memòria de l'entitat del 2021, al claustre del Bisbat de Lleida Foto: Laura
Cortés

 Les Càritas Diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell han destinat 6.567.844 euros el 2021 per
atendre els seus usuaris, un milió d'euros més que l'any 2019, abans de la pandèmia. Pel que fa
a les ajudes econòmiques directes, més de 4.000 llars de Ponent i el Pirineu han rebut 650.844
euros per part de les tres Càritas, una xifra similar a la de l'any 2020 i un 25% més que al 2019.
Els responsables d'aquestes Càritas Diocesanes alerten que d'aquest import, el 57% ha anat
destinat a habitatge i reconeixen estar "preocupats" amb les pujades de subministres com la
llum o el gas d'aquest 2022 que podrien fer augmentar aquestes partides. Per tot això, demanen
ajuda a les administracions però també a la ciutadania per seguir atenent els usuaris.

L'any 2021 es van destinar gairebé 200 euros per persona de mitjana a ajudes econòmiques
directes, un 30% més del que s'havia aportat a cada una d'elles abans de la pandèmia. L'entitat,
però, remarca que els diners destinats a les persones és un mitjà no una finalitat, i avisa que
l'acompanyament i l'empoderament són crucials per les persones que pateixen i requereix
recursos per dur-ho a terme de forma adequada.

Una dada que preocupa especialment a les tres Càritas és que, a diferència del que venia sent
habitual, actualment un 17% de les persones que hi acudeixen tenen feina (a la diòcesis de
Lleida un 19,5%, a Solsona un 15% i a la d'Urgell un 18%). Aquesta tendència a l'alça posa de
manifest, per una banda, la precarietat del sistema laboral i, per l'altra, la constatació que un

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/39448


nombre elevat de persones viu en la pobresa, tot i tenir un contracte laboral.

En total, l'any 2021, s'han atès més de 7.000 persones en els diversos programes que duu a
terme l'entitat.

En l'àmbit laboral, tant Càritas Diocesana de Lleida, com les de Solsona i Urgell, a través de les
seves empreses d'Inserció (Troballes, Cartaes, Xavier Paules, Volem Feina i Nougrapats) han
creat fins a 93 llocs de treball, 13 nous respecte a l'any 2020, suposant un increment del 14%.
En aquest sentit, han volgut destacar que, tot i les dificultats agreujades per la pandèmia,
aquestes empreses han estat capaces de revertir part de la situació.
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Cáritas reclama que Europa garantice vías
seguras y la integración de los refugiados
MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

Cáritas Española secundó este lunes el llamamiento de Cáritas Europa a garantizar vías
seguras y la integración de las personas que buscan refugio en la Unión Europea. La
organización católica subrayó que "la respuesta positiva a quienes huyen de Ucrania demuestra
que donde hay voluntad política hay un camino".

En una nota con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora este 20 de junio, la
organización recodó que a nivel mundial, más de 100 millones de personas, "una cifra récord
que representa el 1% de la población mundial, han sido desplazadas por la fuerza en lo que va
de 2022 debido a conflictos, violencia, violaciones de derechos humanos y persecución en
países como Etiopía, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afganistán, Ucrania o la República
Democrática del Congo". "La gente no toma la decisión de dejar su país de origen a la ligera.
Más bien, a menudo es una cuestión de supervivencia", indicó Cáritas.

En todo el mundo, más de 1,5 millones de personas necesitan reasentamiento, una herramienta
vital para llevar a los refugiados a un país donde recibirán protección a largo plazo. "Sin
embargo, solo unos 20.000 refugiados fueron admitidos en la UE en 2021 mediante
reasentamiento o admisión por razones humanitarias", prosiguió la entidad, que se sumó al
llamamiento a los países europeos para que aumenten el reasentamiento y permitan caminos
más seguros hacia Europa.

"Se trata de una cuestión de solidaridad mundial, ya que los países cercanos a las zonas de
conflicto han estado aceptando a casi el 90 % de los desplazados del mundo durante años, a
pesar de los numerosos desafíos internos, que solo han empeorado por la creciente inseguridad
alimentaria y los desafíos de la cadena de suministro vinculados a la guerra en Ucrania".

En relación a la situación en España, Cáritas urgió a dar apoyo y acceso a los migrantes que
tardan meses en obtener una cita en la policía para poder solicitar protección internacional.

“Es necesario además dar apoyo y prestaciones a los ciudadanos ucranianos acogidos por
familias ucranianas o españolas que gozan de protección temporal pero no tienen ningún
acceso a los beneficios sociales en los mismos términos que las personas acogidas en centros”,
subrayó María Segurado, técnica del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.

(SERVIMEDIA) 20-JUN-2022 15:10 (GMT +2) AHP/gja

© SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por
los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los
derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros
mediante cualquier vía o soporte.
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El papa pide que la guerra en Ucrania no
haga olvidar el drama que vive Siria
Ciudad del Vaticano, 20 jun (EFE).- El papa pidió hoy que la guerra en Ucrania no haga que la
comunidad internacional olvide el conflicto que se vive en Siria desde hace doce años, al
reunirse con los miembros del Sínodo de Obispos de la Iglesia greco-melquitas, que han elegido
Roma para su encuentro anual.

"Los dramas de los últimos meses, que tristemente nos obligan a volver la mirada hacia el este
de Europa, no deben hacernos olvidar lo que ocurre en vuestra tierra desde hace doce años",
dijo el pontífice. "¡No podemos permitir que se apague la última chispa de esperanza de los ojos
y los corazones de los jóvenes y las familias!", añadió.

Tras escuchar a los miembros del Sínodo greco-melquita, una Iglesia cristiana cuyos fieles se
encuentran sobre todo en Siria, Francisco aseguró que comparte su preocupación por la
supervivencia de los cristianos en todo Oriente Medio.

"Renuevo mi llamamiento a todos los que tienen responsabilidades, dentro del país y en la
comunidad internacional, para que se pueda llegar a una solución justa y equitativa del drama
de Siria", añadió el pontífice.

En su discurso, Francisco recordó la vigilia de oración por la paz en Siria celebrada en la plaza
de San Pedro el 7 de septiembre de 2013, en el primer año de su pontificado, cuando se refirió
por primera vez a la "amada y martirizada Siria" y dirigió su pensamiento a los "miles de muertos
y heridos", a los "millones de refugiados internos y en el exterior", considerando también "la
imposibilidad de iniciar la necesaria reconstrucción".

Confesó hoy que quedó impresionado por las historias de esos jóvenes sirios "que han llegado
a Italia, que llevan dentro el drama de lo que han vivido y visto", y por la "mirada, casi agotada
de esperanza, incapaz de soñar con un futuro" para su propia tierra. EFE
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El papa dice que "la fe sencilla" cambia la
historia en un elogio a Luján
Ciudad del Vaticano, 20 jun (EFE).- El papa Francisco consideró hoy que "la fe sencilla" es la
que "cambia la historia", en un vídeomensaje enviado por la inauguración del bonaerense
Paseo Histórico Cultural "Negro Manuel" de la Virgen de Luján.

El pontífice, el primer latinoamericano de la historia, expresó su deseo de "estar cerca" del
Movimiento Misioneros de Francisco en ocasión de la inauguración de este paseo histórico en
honor a la patrona argentina y al "Negro Manuel", testigo de su milagro.

"Nuestro anhelo es acompañar en este lugar la memoria y la devoción de la Virgen de Luján,
acompañar la paciencia del 'Negro Manuel'. Un paseo por la historia y por la vida del 'Negro
Manuel'", reconoció el papa en el vídeo, divulgado por el Vaticano.

Y agregó: "Los acompaño, los bendigo. Que la Virgen los cuide, que el 'Negro Manuel' interceda
por todos ustedes".

Francisco animó al movimiento a seguir "adelante con esa fe sencilla, con esa fe que es la fe
que recibimos de nuestros padres".

"Es la fe de nuestro pueblo, es la fe que cambia la historia", sostuvo. EFE

gsm/mah
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Petites esglésies, ermites, esglesioles... el
patrimoni oblidat de Catalunya
En el nostre territori s'hi troben escampades un munt de petites esglésies, ermites,
esglesioles... Moltes d'elles tenen alguna característica que els hi dona una bellesa singular: un
campanar, un finestral, un arc de mig punt... Ara passa que moltes d'aquestes esglésies,
ermites... estan tancades per manca de culte i moltes d'elles en un lamentable estat de
manteniment.

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

Participa

Els bisbats, que són els propietaris d'aquests edificis, ni tenen prou recursos per fer la seva
conservació ni tampoc volen despendre's d'aquests actius, de manera que a poc a poc i de mica
en mica tot aquest patrimoni es va degradant.

A l'església de sant Marçal d'Estac (bisbat de la Seu d'Urgell) hi han allotjades quatre
campanes, la més antiga és del segle XVI. És una campana que va ser fosa per un fonedor de
reconegut prestigi en el seu moment. El Bisbat no ha fet ni fa res per protegir, catalogar,
conservar, mantenir en bon estat ni aquesta campana ni cap altre element de l'església de Sant
Marçal d'Estac, ni tampoc d'altres.

S'ha demanat reiteradament a l'Ajuntament de Soriguera, municipi el que pertany Estac, la
possibilitat que demani declarar aquesta parròquia com a Bé Cultural d'interès Local amb la
intenció que les seves campanes puguin quedar catalogades i documentades. Aquest consistori
no vol fer aquest pas perquè diu que l'església és un bé eclesiàstic. La qüestió és que l'un per
l'altre, tot aquest patrimoni es va degradant fins que pot ser que arribi un moment que
lamentablement sigui irrecuperable.

Els bisbats no es volen desprendre del seu patrimoni, molts ajuntaments tenen altres prioritats;
pel que fa al de Soriguera de vegades sembla que més aviat tingui interès a fer publireportatges
explicant les excel·lències de viure al Pirineu, que no pas per la salvaguarda i protecció del
nostre patrimoni.

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/petites-esglesies-ermites-esglesioles-patrimoni-carta-lector-jaume-del-alamo-13874903
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/tema/publica-una-carta-del-lector-3993
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i es convertirà en l’Església dels pe-
tits. Però, «darrere la prova de les 
divisions sorgirà, d’una Església 
interioritzada i simplificada, una 
gran força, perquè els éssers hu-
mans seran indiciblement solitaris 
en un món planificat». A més, diu: 
«Certament, ja no serà mai més la 
força dominant en la societat com 
havia estat en altres moments. Però 
florirà de nou i es farà visible als 
éssers humans com la pàtria que 
els dona la vida i l’esperança més 
enllà de la mort.»

A la nostra cultura 
actual li falten profetes

JOAN GUITERAS I VILANOVA
Canonge emèrit del Capítol Catedral de 
Barcelona / secretaria@catedralbcn.org

A PROPÒSIT DE...P-J YNARAJA
Sacerdot del Montanyà
ynaraja@gmail.com

Mossèn Joseph Ratzinger

L’any 1969, mossèn Joseph Rat-
zinger —actual papa emèrit Benet 
XVI— va donar unes conferències a 
través d’una emissora de ràdio ale-
manya. Foren una reflexió seriosa 
sobre l’avui i el demà. Alguns han 
vist aquestes xerrades com a profe-
cia. No era pas la seva intenció. Ell 
volia ser prudent amb els pronòs-
tics. Aquestes converses formaren 
un llibre editat el 2007 amb el títol 
Fe i futur.

Benet XVI és un gran teòleg i 
una persona de molta delicadesa. 
Ell no pretenia fer cap profecia, 
però sí que la situació d’aquell mo-
ment perdura en els nostres temps. 
Molts problemes prossegueixen en 
l’actualitat. El gran teòleg, profun-
dament intel·lectual, llegia amb 
certesa una realitat que afectaria el 
món i tindria conseqüències fortes 

en el tema religiós.
No és estrany el que ell deia so-

bre l’Església, pel que fa a la buidor 
de molts edificis religiosos. Dema-
nava que el sacerdot no fos un fun-
cionari social, cosa que ja poden 
fer els psicòlegs. Però el sacerdot 
s’haurà d’implicar a parlar de Déu 
i posar-se a disposició dels altres, 
perquè no faltaran tristeses, alegri-
es, esperança i angoixa. Tanmateix, 
afirmava que, malgrat la crisi de 
llavors, hi hauria un renaixement 
eclesial.

El llavors sacerdot deia que l’Es-
glésia hauria de presentar-se com 
la comunitat de lliure voluntat que 
serà fruit d’una decisió personal. 
L’Església reconeixerà de nou el 
seu veritable centre: l’oració. I ex-
perimentarà novament la fortalesa 
dels sagraments. Esdevindrà pobra 

El sacerdot s’ha 
d’implicar a parlar 
de Déu i posar-se 
a disposició dels altres

Profetes

Recordo la faula dels dos conills 
que fugen d’uns gossos que els 
persegueixen. En aquesta situació, 
es posen a discutir sobre la seva 
raça, un diu que són llebrers, i l’al-
tre, que són conillers. «En aquesta 
disputa, arriben els gossos i agafen 
descuidats tots dos conills.»

Penso en aquesta faula quan lle-
geixo disquisicions sobre el sacer-
doci femení o el celibat sacerdotal, 
qüestions freqüents en la literatura 
clerical d’avui.

Adverteixo que no vull escriu-
re una tesi, ni tan sols un assaig. 
Em satisfà comprovar que judicis 
meus, després d’un cert temps, els 
llegeixo dictats pel mateix Papa de 
torn. Tot això no és cap orgull, és 
una constatació que em mou el 
mateix Esperit.

«És urgent dilucidar ràpidament 
si la dona cristiana pot rebre el sa-
cerdoci ordenat?», em pregunto. 
El sacerdoci ordenat femení és la 
necessitat més urgent de la nostra 
societat occidental decadent?

I si aquest sacerdoci no fos 
necessari de seguida?, i si ni tan 
sols la urgència més imperativa fos 
l’augment de les vocacions pres-
biterals?

Avanço el final. Estic convençut 
que a la nostra cultura actual el que 
li fa més falta són profetes.

Ja que avanço el final, anticipo 
exemples de situacions impor-
tants, resoltes per dones.

El poble d’Israel es troba en 

situació crítica i el rei encarrega 
consultar els profetes, Jeremies i 
Sofonies que vivien allà, doncs bé, 
acudeixen a la profetessa Hulda, 
que orienta el sobirà.

La cristiandat passa per una eta-
pa llastimosa, el Bisbe de Roma viu 
aburgesat a Avinyó, esclau del rei 
de França. Qui li retreu i exigeix 
amb més energia que torni al Vati-
cà, que és la seva seu, és una dona, 
Caterina de Siena.

Europa fa 100 anys que lluita. 
Els soldats aguerrits són homes, 
però qui va acabar la guerra va ser 
una noia de 14 anys que, en cinc, 
aconsegueix resoldre el conflicte.

Ningú no ignora la comesa de 
Chiara Lubich, el rostre simpàtic 
de la fe i de l’Església, ni l’actitud 
de Teresa de Calcuta, testimoni de 
misericòrdia. Haurien estat preferi-
bles dos capellans?

SABER ESCOLTAR
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La figura del Papa 
emèrit requereix 
ser regulada

SIGNES D’AVUI LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Un Papa en cadira de rodes

FINESTRA A LA VIDAVICTÒRIA MOLINS, s.t.j. 
viquimolins70@gmail.com

El goig de veure créixer

La gonàlgia o mal de genoll que 
pateix el papa Francesc és tan agu-
da que condiciona la seva agenda 
i les seves activitats. Fa els seus 
desplaçaments en cadira de rodes. 
Fins i tot ha hagut de posposar, per 
prescripció mèdica, el seu viatge 
apostòlic a la República Democrà-
tica del Congo i al Sudan del Sud, 
previst per als primers dies de juliol. 
Aquesta situació, sumada a la seva 
edat, ha desencadenat especulaci-
ons sobre una hipotètica renúncia, 
seguint les passes del papa Benet 
XVI. El cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez Madariaga, col·laborador 
estret i home de confiança, ha des-
qualificat aquests rumors.

Benet XVI va renunciar al Ponti-
ficat el 2013. L’últim Papa que ha-
via renunciat abans que ell va ser 
Gregori XII, l’any 1415. Van haver 
de passar 598 anys. Ara, la renún-

Reunits un bon nombre de vo-
luntaris de l’Hospital de Campanya 
de Santa Anna, fem memòria de tot 
el que ha passat i hem rebut des del 
començament, fa ja cinc anys. En 
donem gràcies a Déu.

Aleshores un del acollits del prin-
cipi, que en aquests moments par-
ticipa en tot el que fem i acostuma 
a encarregar-se de les lectures a les 
eucaristies, s’acosta a la tarima on hi 
ha qui presideix i demana la paraula.

El seu discurs senzill és una 
resposta a les nostres preguntes, 
a les nostres pors, als nostres dub-
tes quan les coses se’ns fan difícils, 
quan no sempre els resultats del 
treball dels voluntaris té una res-
posta eficaç o, més ben dit, apa-
rentment eficaç. Les seves paraules 

cia pot semblar un fet quotidià i 
normal. I no ho és. Encara menys 
en el moment actual. La renúncia 
i la conducta posterior de Benet 
XVI com a Papa emèrit han estat 
exemplars. Algun grup concret va 
intentar sense èxit enfrontar-lo al 
Papa actual, que sempre li ha dis-
pensat un tracte delicat i afectuós. 
El papa Francesc va promulgar re-
centment la Constitució Apostòlica 
Praedicate Evangelium que culmina 
la reforma de la Cúria vaticana. Tota 
reforma, sigui de l’àmbit que sigui, 
sempre presenta resistències i una 
renúncia primerenca podria blo-
quejar-ne l’aplicació. La figura del 
Papa emèrit requereix ser regulada. 

Tenir simultàniament dos emèrits 
no sembla avui dia aconsellable, 
sense tenir clara la normativa. Un 
aspecte menor, però de fort im-
pacte visual, consistiria a reservar 
el vestit blanc al Papa en exercici, 
per evitar confusió i sentit d’equi-
valència. En els monestirs, els abats 
emèrits no acostumen a portar el 
pectoral. Només correspon a l’abat 
titular. Els signes tenen la seva im-
portància i el seu valor pedagògic. 
No ho oblidem.

Ratzinger havia escrit: «Com els 
corintis, també nosaltres correm 
perill de dividir l’Església en una 
disputa de partits, on cadascun es 
fa la seva idea del cristianisme.» El 
risc existeix. N’hi ha prou de veure 
què passa en el camp polític amb 
els antics presidents. No voldria el 
mateix per a l’Església.

tenen un to de seguretat d’una ban-
da i d’agraïment, de l’altra. Ens par-
la dels seus començaments, pre-
cisament quan al febrer del 2017, 
coincidint amb una forta onada de 
fred, obríem les portes de l’església 
de Santa Anna responent a la crida 
del papa Francesc de fer d’alguna 
parròquia del centre de les grans 
ciutats un «hospital de campanya 
on tothom, però en especial els 
més pobres, trobés el guariment 
del cos i l’esperit». Una sèrie d’esde-
veniments l’havia portat a viure al 
carrer, a ser un més dels centenars 
de «sensesostre» que malviuen a 
Barcelona. Va parlar de l’angoixa i 
la solitud que això comporta. I, de 
cop i volta, troba una família nom-
brosa que l’acull, li dona suport, 
amistat i esperança.

Ara, després d’uns anys, viu feliç 

A la parròquia, tothom 
hi troba suport, amistat 
i esperança

com a casa pròpia a Santa Anna, 
ajuda, escriu sobre Jesús, el gran 
amor de la seva vida i el company 
de camí que l’ha fet deixar de ban-
da moltes coses i sense cap temor.

I jo vaig recordar el que m’havia 
dit uns dies abans: «Quan guanya-
va diners, sempre tenia por de per-
dre’ls. Ara que no en tinc, no tinc 
por de res. Què puc perdre si no en 
tinc? Aquí rebo el que necessito i 
soc feliç.»

I jo em pregunto: «Es pot espe-
rar més?»

Més enllà de la pura beneficèn-
cia, hi ha el fet d’ajudar a créixer. 
Sempre s’hi és a temps.
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ELECCIONS A ANDALUSIA 

No sorprèn el 
nefast resultat  
de l’esquerra 

Rafael Soriano 
MATARÓ 

El nefast resultat de l’esquerra a 
Andalusia no és cap sorpresa: 
continua el camí del que es va vo-
tar a la Comunitat de Madrid i 
Castella i Lleó i prepara el resultat 
de les pròximes generals. L’únic 
dubte era la correlació de forces 
entre el PP i Vox que sortiria, si 
funcionaria l’apel·lació a la por 
d’una entrada de Vox al Govern i 
si això serviria per sostenir el vot 
de l’esquerra i que la debacle fos 
més petita. No ha sigut així. Vox 
no pot aplicar el que és més radi-
cal i populista del seu programa i 
només aconsegueix petites cessi-
ons cosmètiques, i després d’uns 
anys sense transvasament de vots 
entre blocs ara ja hi ha pèrdua de 
vot d’esquerres i augment del de 
dretes, perquè s’ha perdut la por 
al fet que l’entrada de Vox produ-
eixi una pèrdua de drets i lliber-
tats, i els governs del PP amb su-
port de Vox no s’han diferenciat 
dels governs del PP. 

En la societat, ara hi ha més 
rebuig del suport d’independen-
tistes catalans i bascos i de la pre-
sència d’Unides Podem al Govern 

central que d’un possible suport 
de Vox a un govern del PP amb 
Feijóo. Si l’esperança de continu-
ïtat del Govern central d’esquer-
res era apel·lar a la por de Vox, i 
això ha desaparegut i s’avaluarà 
la gestió centrada en l’economia, 
no és difícil aventurar que s’a -
costa un canvi. n 

GOOGLE 

La nostra privacitat 
s’ha de protegir 

Paula Santolaya 
MADRID 

Google rastreja cada dia fins a 426 
vegades la nostra localització i 
l’activitat que fem a internet. Se-
gons una filtració de l’associació 
irlandesa Irish Council for Civil Li-
berties (ICCL), el gegant nord-
americà controla tot el que bus-
quem al navegador i on ens des-
placem cada dia. Aquestes dades li 
permeten tenir un perfil detallat 
dels seus usuaris –gustos, pàgines 
web freqüentades, productes 
comprats...– per després vendre’ls 
a terceres empreses a fi d’oferir-
los publicitat personalitzada.  

Espanya és el tercer país euro-
peu més afectat per aquesta vul-
neració de la privacitat, darrere 
del Regne Unit i Polònia. Segons 
l’anàlisi d’ICCL, la plataforma 
rastreja i comparteix 197.000 mi-

A l’església de Sant Marçal 
d’Estac (Pallars Sobirà) hi ha allot-
jades quatre campanes, la més an-
tiga és del segle XVI i va ser fosa per 
un fonedor de reconegut prestigi 
en el seu moment. El bisbat no ha 
fet res per protegir, catalogar, con-
servar, mantenir en bon estat ni 
aquesta campana ni cap altre ele-
ment d’aquesta església. S’ha de-
manat reiteradament a l’Ajunta-
ment de Soriguera, municipi al 
qual pertany Estac, la possibilitat 
que demani declarar aquesta par-
ròquia com a bé cultural d’interès 
local amb la intenció que les seves 
campanes puguin quedar docu-
mentades, però el consistori diu 
que l’església és un bé eclesiàstic.  

Els bisbats no volen despren-
dre’s del seu patrimoni, i l’Ajun-
tament de Soriguera de vegades 
sembla que té més interès a fer 
publireportatges explicant les 
excel·lències de viure al Pirineu 
que a salvaguardar i protegir el 
nostre patrimoni. n 

RELIGIÓ 

Els catòlics  
patim rebuig 

Josep Vidal  
LLEIDA 

En un món majoritàriament 
agnòstic i ateu, on impera el virus 
materialista, els catòlics patim, 
sovint –ho he experimentat–, la 
incomprensió, el rebuig i fins i  
tot el ridícul.  

Els homes es divideixen en: 
virtuosos, igual a vida, o viciosos, 
igual a mort. L’Estat, la societat, la 
família i l’individu s’estan auto-
destruint, cansats, avorrits, des-
coratjats; és més, l’ansietat, que 
no és sinó l’estat d’agitació de 
l’ànim, és el que els delata. La so-
lució per sobreviure és Crist, sense 
cap mena de dubte. n

AQUÍ, AMB JOSEP CUNÍ 
LA PREGUNTA DE  
SER CATALUNYA I  

EL PERIÓDICO

¿La victòria  
del PP a 

Andalusia 
anticipa el canvi 

de Govern 
d’Espanya?

lions de vegades al dia el que els 
usuaris europeus consumeixen a 
internet. Als EUA la xifra és pitjor, 
ja que ascendeix a 294.000 mili-
ons de vegades. 

Google ha respost a aquestes 
filtracions al·legant que «no com-
parteix informació que pugui iden-
tificar personalment els usuaris», 
tot i que no ha negat que recopili 
enormes quantitats de dades dià-
riament. Els governs i les grans 
companyies tecnològiques han 
de garantir la seguretat digital 
dels usuaris mitjançant la creació 
d’un marc regulatori que prote-
geixi els drets i la privacitat per so-
bre dels interessos econòmics. n 

PATRIMONI CATALÀ 

Esglésies oblidades 
Jaume del Álamo 

TÀRREGA 

Al nostre territori es troben es-
campades un munt de petites es-
glésies i ermites. Moltes amb al-
guna característica que els dona 
una bellesa singular: un campa-
nar, un finestral, un arc de mig 
punt... Però moltes estan tancades 
per falta de culte i d’altres en mal 
estat. Els bisbats, que en són els 
propietaris, no tenen recursos per 
a la seva conservació ni volen des-
prendre’s d’aquests actius, de 
manera que a poc a poc tot aquest 
patrimoni es va degradant.  

wIsaac Rodríguez: 
Que Pedro Sánchez en 
vagi prenent nota. 

wRosa Sánchez: No  
té per què..., però ja és 
curiós que un català 
governi Andalusia. 

P Pot participar en  
l’enquesta cada dia a través del 

WhatsApp d’Aquí, amb  
Josep Cuní, el 626 574 036,  

o a la web d’El Periódico: 
www.elperiodico.cat

Podeu llegir més cartes i publicar els vostres articles a: 
www.elperiodico.com/entre-todos 

 

NO 
47%

SÍ 
53%

Entre Tots

SANCHO DE ÁVILA. Manuel Roldán Pla-
ta, de 94 a., 8.30 h. Luisa López Salme-
rón, de 95 a., 9.10 h. Dolores Lamorda 
Delgado, de 90 a., 9.25 h. Basilia Ernesti-
na León Ramos, de 92 a., 9.50 h. Claudina 
Tejedor Velardo, de 91 a., 10.30 h. Fausti-

no García Bartolomé, de 93 a., 10.45 h. 
Esteba Bosch Pla, de 77 a., 11.10 h. Anto-
nio Farrás Bosa, de 85 a., 11.25 h. Mon Mi-
lán López, de 57 a., 11.50 h. José Luis De 
Val Salinero, de 92 a., 12.30 h. Carmen 
Campoy Fernández, de 87 a., 12.45 h. 
Oriol Carnicé Simó, de 33 a., 13.25 h. Ra-
faela Rodríguez Martínez, de 86 a., 15.00 

h. Encarna Franco Rueda, de 86 a., 15.45 
h. José Luis Andrés Peña, 80 a., 17.00 h. 
LES CORTS. Pere Postico Maso, 91 a., 
8.30 h. Mercedes Casanelles Rahola, 77 
a., 9.15 h. Joan Miquel Grases, 93 a., 
10.00 h. María José Vive Llorca, 85 a., 
10.30 h. María Ángeles Baygual Brutau, 
100 a., 11.00 h. Clemencia Gómez López, 

95 a., 11.30 h. Genís Trabal Cullell, 88 a., 
12.00 h. Cristóbal Martín Villalba, 93 a., 
12.30 h. Juan De Dios Sánchez Fonta, 51 
a., 13.00 h. Rafael Torner Tost, 93 a., 15 h. 
COLLSEROLA. Carmen García Monzón, 
de 90 a., 9.00 h. 
SANT GERVASI. María Valls Carbí, de 88 
a., 9.30 h. Ángela Gómez Tejedor, de 99 

a., 11.30 h. Filomena Vico Pérez, de 88 a., 
13.30 h. 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. Geno-
veva Gispert Pons, de 98 a., 10.30 h. 
SANTA COLOMA DE GRAMENET. Juan 
Abadín Peña, de 81a., 10.30 h. 
Llista facilitada per Serveis Funeraris de 
Barcelona. Tel. 900.231.132.

NECROLÒGIQUES

Flores Navarro, 
mucho más que una fl oristería

www.� oresnavarro.com 
Tienda, Valencia 320 / Mercat de la Concepció, Valencia 332 (junto a calle Girona). Barcelona - 93 207 36 61
Abierto todos los días del año
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L’església de Sant Fèlix va congregar uns dos-cents feligresos durant la missa solemne del diumenge passat. Una eucaristia que va comptar amb representació política, 
encapçalada per l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; la regidora d’Urbanisme, Mar Molina, i els portaveus dels grups municipals de Junts per Sabadell i Ciutadans.
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Ripoll celebra el Corpus amb un triple
concert al monestir | NacióRipollès
Aquest diumenge, festivitat de

Corpus Christi

, la coral Cervià de Torelló, Canticela de la Sagrada Família de Barcelona i l'orquestra Camerata
Da Capo, també de la Sagrada Família barcelonina, han participat activament en aquesta
celebració, en el

Reial Monestir de Santa Maria de Ripoll

.

Els torellonencs de la coral Cervià han tancat el curs amb La Missa

Aeterna Munera

de Palestrina, interpretada amb acompanyament d'orgue del mestre Modest Moreno, en els
moments propis de la celebració religiosa: Kyrie, Glòria, Credo, Sanctus i Agnus Dei. La coral ha
estat dirigida per Gabriel Miralles.

En acabar la missa, com és costum,

s'ha fet processó

fins a la plaça del monestir on es podia trobar una magnífica catifa de flors. En tornar a la
basílica s'ha seguit la celebració amb un concert dividit en tres parts. Una primera amb les corals

Cervià i Canticela

van interpretar conjuntament

el Grillo

de Josquin Des Prez. Tot seguit l'orquestra

Camerata

va oferir tres peces, dirigits per la seva directora Antònia Escalas. Concretament, el

Vals Trist

de Sibèlius, la

Sentimental Sarabanda

de Britten i el

vals op54

https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/35602/ripoll-celebra-corpus-amb-triple-concert-al-monestir


de Dvorák.

El concert va acabar amb la interpretació del

Rèquiem in d moll

de Joseph Grübert per part de l'orquestra i la coral

Canticela

, dirigits de nou per Gabriel Miralles.

El monestir, pràcticament es va omplir, per seguir aquest triple concert que era la fi de curs de
les dues corals i de l'orquestra i que va coincidir amb la celebració litúrgica pròpia del dia de
Corpus Christi. Finalment, el concert va incloure un esperat i desitjat bis del

Ave Verum

de Mozart.
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