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Els familiars que els úl-
tims dies havien anat co-
municant als seus entorns
que Jordi Bonet Armengol
s’estava apagant tenien,
malgrat la tristesa, un sen-
timent reconfortant: “ha
viscut una vida plena.”
L’arquitecte que va donar
l’impuls definitiu a les
obres de la Sagrada Famí-
lia durant els 27 anys que
les va dirigir, del 1985 al
2012, va morir aquest di-
lluns a la nit als 97 anys.

Vida pleníssima fins
pràcticament el final. El
2018, Bonet encara prac-
ticava amb una energia ju-
venil la seva afició per l’es-
quí, acompanyat dels seus
fills, néts i besnéts, a La
Molina, on en va fer el pla
general d’ordenació. N’era
un enamorat, de La Moli-
na, i de la serra de Tra-
muntana de Mallorca. El
2019 concedia una entre-
vista a El Punt Avui, que
seria l’última en un mitjà
de comunicació, amb re-
flexions que eren com
cops de puny sobre la tau-
la. “Als catalans la cultura
és el que ens ha fet irreduc-
tibles”, deia feliç perquè el
papa l’acabava de nome-
nar membre honorari de
l’Acadèmia dels Virtuosos
del Panteó de Roma.

Nascut el 1925 al carrer
de la Princesa tocant al
parc de la Ciutadella, en
plena dictadura de Primo
de Rivera, tenia “records
solts però potents” de la
Guerra Civil. Quin nen de
deu anys no quedaria to-
cat per la imatge d’un re-
volucionari que el va apun-
tar a la cara amb una pisto-
la? Tampoc podia oblidar
que el seu pare havia sortit
als carrers a protegir el pa-
trimoni artístic amenaçat
pels exaltats, “jugant-se la

vida.”
El pare, el també arqui-

tecte Lluís Bonet Garí, va
ser una figura fonamental
per ell. La lliçó? “Fer les co-
ses no pensant en lluir-te,
en el benefici propi, sinó
en donar el millor servei a
la persona que t’ha fet l’en-
càrrec i, encara més im-
portant, a la societat. Ser
útil, ajudar a fer ciutat i a
fer país, aquest va ser el
seu principi, i també ha es-
tat el meu. Em va ense-
nyar a estimar Catalunya
en una època de foscor.” A
estimar-la i a defensar-la: a
can Bonet s’hi van pro-
moure els primers actes
de resistència cultural en
la immediata postguerra.

Deixeble de Gaudí i di-
rector de les obres de la Sa-
grada Família del 1971 al
1980, Bonet Garí li va in-
culcar aquestes dues pas-
sions: pel geni de l’arqui-

tecte català més impor-
tant de la història i per la
seva obra inacabada.

Bonet Armengol va gi-
rar com un mitjó el procés
de la construcció del tem-
ple, accelerant-lo fins al
punt que ja ningú gosava
recórrer al tòpic que mai
es finalitzaria. “Era un
projecte complex, però
impossible, no, en absolut.
La història dels països l’ex-
pliquen en bona part els

edificis. La Sagrada Famí-
lia ha estat un desig col-
lectiu que s’ha anat trans-
metent de generació en
generació. Durant molt
temps no hi havia diners,
però hi havia voluntat, que
és el que als catalans, un
poble que hem estat a
punt de desaparèixer –bé
que ho han intentat, i ho
intenten, els nostres pode-
rosos veïns!–, sempre ens
ha fet tirar endavant” sos-
tenia.

Les polèmiques a l’en-
torn de les obres no el van
intimidar: “No hem fallat a
cap de les idees de Gaudí.
Als seus successors ens ho
va deixar tot lligat, no ens
hem inventat res”. La in-
fluència gaudiniana va im-
pregnar molts altres pro-
jectes que va signar com a
arquitecte, principalment
els religiosos: l’església de
Sant Medir de Barcelona,

de La Fortesa, de la Mare
de Déu de Montserrat de
Badalona, de Vinyoles
d’Orís o el Monestir de
Sant Benet de Montser-
rat.

Doctorat en arquitectu-
ra per l’Escola Superior
d’Arquitectura de Barce-
lona i diplomat en Hou-
sing Construction als Es-
tats Units, en l’àmbit de
l’arquitectura industrial
va fer les fàbriques de les
perfumeries Puig i Dana,
la central hidroelèctrica
de Xallas (Galícia) i la fà-
brica d’Indústries Metàl·li-
ques Castelló. El Teatre
Auditori Felip Pedrell de
Tortosa, l’Auditori Pau
Casals del Vendrell, l’Or-
feó Gracienc, així com la
construcció de la Conselle-
ria d’Economia i d’escoles
arreu del país (Sant Gre-
gori i Regina Carmeli de
Barcelona, Joan XXIII

d’Hostalets de Balanyà...)
són alguns dels seus equi-
paments més destacats.

Va dirigir molta obra re-
sidencial, fent uns 2.000
habitatges, en particular
per al cooperativisme
obrer. I va restaurar les es-
glésies de la vall de Ribes,
el Palau de la Música Cata-
lana, la Capella del Palau
Episcopal de Barcelona, el
Castell de Porqueres, la
Casa Cambó de Verges i la
Casa del Prior de Pedral-
bes de Barcelona.

Del 1981 al 1984, va ser
el director general de Pa-
trimoni del primer govern
de la Generalitat en demo-
cràcia. Ell va ser qui, amb
el vistiplau del conseller
Max Cahner, va adquirir a
les monges del monestir
de Sixena els controver-
tits 44 béns artístics del
Museu de Lleida que la jus-
tícia espanyola va manar

Jordi Bonet, vida plena
Maria Palau
BARCELONA

L’arquitecte que va dirigir les obres del temple de la Sagrada Família durant 27
anys, devot de Gaudí i de la cultura catalana, ha mort aquest dilluns als 97 anys

Jordi Bonet, en l’última entrevista que va concedir a un mitjà, el 2019 ■ JUANMA RAMOS

“Als catalans la
cultura és el que
ens ha fet
irreductibles”, va
dir en la seva
última entrevista

Adeu a un puntal de la cultura catalana
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Jordi Bonet Ar-
mengol va ser
molt més que
l’arquitecte de
la Sagrada Fa-

mília, que és com sol ser identifi-
cat habitualment per part de la
gent –poqueta– que coneix
aquestes coses. Fill de Lluís Bo-
net Garí, que, com ell, havia estat
també anys abans l’arquitecte di-
rector de les obres del temple de
Gaudí i moltes coses més, des de
ben jove Jordi Bonet ja estava for-
tament tocat per la cultura. Du-
rant el servei militar, per exemple,
ja va descobrir unes pintures mu-
rals romàniques fins aleshores
desconegudes. Diria que eren les
de Toses, al Ripollès, però escric a
raig de ploma –és un dir– i ara no
tinc temps de buscar de quines
pintures concretament es tracta.

Bonet pertanyia a una mena
d’aristocràcia diguem-ne neo-
noucentista, per dir-ho d’alguna
manera, de la cultura catalana.
Era gendre de la soprano Conxita
Badia –la deixebla predilecta
d’Enric Granados, tota una insti-
tució en el món del lieder català i
hispanoamericà–, germà del
compositor Narcís Bonet i cunyat
de l’activista, divulgador i polític
Josep Maria Ainaud de Lasarte.
Amant aferrissat de la muntanya
–havia tingut càrrecs molt alts
en l’escoltisme internacional i es-
quiava cada temporada encara
fins ben avançats els seus 90
anys–, la seva església de Sant
Medir, al barri barceloní de la
Bordeta, és filla, d’una banda,
del seu gaudinisme congènit i, de
l’altra, d’una estructura com la
de la tenda de campanya on Bo-
net havia passat tantes bones es-
tones de la seva existència cin-
gles amunt. Va fer obres impor-
tants com ara l’auditori Pau Ca-
sals de Sant Salvador del Vendrell
i la seu del col·legi Sant Gregori
de Barcelona, però la seva obra
arquitectònica va ser molt més
àmplia i variada.

De jove havia estat el primer
restaurador del Palau de la Músi-
ca Catalana de Barcelona, obra
genial de Lluís Domènech i Mon-
taner. Val a dir que, abans de la
seva intervenció, en general al
país es pensava més a enderro-
car el gran auditori avui patrimoni

de la humanitat que no a restau-
rar-lo. Havien estat èpoques en
què el modernisme, encara que
ara sembli mentida, tenia més
detractors que defensors. Val a
dir, tanmateix, que Bonet en devia
fer tan bé l’arranjament que en al-
gun llibre d’art important es va
arribar a il·lustrar l’obra de Domè-
nech amb fotos de detalls que
Bonet hi havia afegit durant la
restauració en lloc d’imatges
d’aspectes originals.

Durant l’època com a director
de les obres del temple de la Sa-
grada Família, de Gaudí, va tenir
lloc l’eclosió del monument com
a atracció turística massiva inter-
nacional de la ciutat de Barcelo-
na, i amb Bonet s’hi van introduir
noves tecnologies constructives
que van facilitar el progrés mate-
rial de les obres, i es va albirar
per fi un final raonable de l’obra
en el temps. Va haver d’aguantar,
però, potser per l’èxit popular,
una campanya en contra que es
va endegar precisament en l’èpo-
ca en què ell era responsable de
les obres: una oposició vociferant
portada a extrems insospitats

dignes de millor causa. Tal com
es va influir sobre l’opinió pública
aleshores, semblava ben bé que
la continuació de les obres del
temple, en lloc de matèria opina-
ble, fos un crim de lesa humanitat
sense pal·liatius. Mentre que a
l’escultor Josep Maria Subirachs,
col·laborador artístic també de
l’obra, aquell escarni histèric li va
costar la salut, Bonet ho va saber
portar amb estoïcisme.

Però Bonet no va ser un arqui-
tecte unidimensional: també va
ser el primer director general de
Patrimoni del Departament de
Cultura de la Generalitat, en una
època –la de Max Cahner com a
conseller de Cultura– en què les
infraestructures culturals del go-
vern autonòmic estaven encara
en construcció, i ell va contribuir
decisivament a fer-les. Per a un
arquitecte amb molts encàrrecs
com ell, deixar el despatx una llar-
ga temporada per assumir una
direcció general com aquella era
un sacrifici material, que va ac-
ceptar però com un servei al país,
sense cap mena de retòrica.

D’altra banda, va ingressar a la
Reial Acadèmia Catalana de Be-
lles Arts de Sant Jordi el 1978,
amb un discurs sobre l’arquitec-
tura al servei de la música, que
era una de les seves principals
especialitats professionals. Va ser
també, per elecció dels seus
membres numeraris, el president
de la corporació que va represen-
tar definitivament la superació de

les escorrialles de l’època fran-
quista a l’Acadèmia, i el retroba-
ment amb un caràcter catalanista
que l’Acadèmia ja havia tingut als
anys trenta. Quan va guanyar les
eleccions, un acadèmic conspicu
representant de l’ancien régime
va dir ostensiblement en acabar
el ple on va tenir lloc la votació:
“Ja tenim de president en Jordi.”
I després d’una pausa, va reblar:
“En Jordi Pujol.” De fet, aquell il-
lustre acadèmic nostàlgic d’altres
temps sobrevalorava l’interès que
podia tenir l’aleshores president
de la Generalitat per l’Acadèmia.
Ja que Bonet, per més que po-
gués tenir relació personal amb
Pujol, no va accedir a aquella pre-
sidència en absolut com a peó
polític. A Pujol li interessava més
influir en la junta del Barça o en el
Col·legi de Llicenciats, per posar-
ne dos exemples, que no en un
lloc tan arcà com una acadèmia
de belles arts. Durant la presidèn-
cia de Bonet, van aparèixer tres
volums del catàleg de les obres
d’art de l’Acadèmia, la col·lecció
pública d’art més antiga de Cata-
lunya, que val a dir que ja havien
començat a gestar-se durant la
presidència anterior, la del també
arquitecte Joan Bassegoda i No-
nell. L’acadèmic Josep Bracons
Clapés va fer una bona semblan-
ça del Bonet acadèmic a Miscel-
lània Jordi Bonet i Armengol, pu-
blicada el 2011.

Bonet era un catòlic militant i
sens dubte un home de concòr-
dia, tot i que algunes vegades
–cal dir que no gaires– també
pogués obstinar-se en posicions
no necessàriament dúctils.

Va publicar diversos treballs,
entre els quals, a banda de ser
l’autor d’una de les guies més
reeditades i traduïdes, Temple
Sagrada Família (Escudo de Oro,
Barcelona, 1992), potser el més
notable és L’últim Gaudí: el mo-
dulat geomètric del temple de la
Sagrada Família (Pòrtic, Barcelo-
na, 2000), en què explica de ma-
nera clara i entenedora per al pro-
fà, sense vulgaritzar-ne el con-
cepte, la complexa geometria de
l’obra gaudiniana.

Jordi Bonet ha representat una
època en el món de les arts i de la
catalanitat, i la seva empremta ha
estat fonda i perdurable.

Més que la Sagrada Família
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Opinió 

Jordi Bonet, en una imatge del 2006 ■ ARXIU

Jordi Bonet ha
representat una
època en el món de
les arts i de la
catalanitat

Francesc
Fontbona
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Més dansa l’any
vinent per Catalunya

L’APUNT La salut precària de la Cultura s’exhibeix el més elegant
possible. Ahir es presentava el cartell del Mercat de les
Flors i es donava una notícia esperançadora: A partir
del 2023, Cultura promourà la gira de quatre produc-
cions pròpies de dansa per Catalunya. Fins a 28 actua-
cions per fer més pròxim el moviment. El suport a fer
que giri el teatre arriba, per fi, a la dansa. Ballem-ho!Jordi Bordes

Els grans equipaments públics (Liceu, TNC, Lliure i
Mercat de les Flors) ja han presentat la seva tempora-
da. I s’han obert les ofertes dels abonaments. Pràctica-
ment ha coincidit amb els primers reclams del Grec,
que començarà d’aquí a una setmana. La màquina de la
creació i l’exhibició està molt ben greixada i multiplica
propostes (algunes reposicions, la majoria estrenes).
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que tornessin a Aragó amb
l’ajut de la força de la Guàr-
dia Civil. Bonet va explicar
detalladament tots els
passos que va fer en una
entrevista exclusiva a
aquest diari el 2017, deso-
lat pels esdeveniments.
Quan les religioses van
contactar amb ell, va cór-
rer a comunicar-ho als po-
lítics aragonesos: “Els hi
vaig dir: «Escolteu, que ai-
xò que ens ofereixen és de
casa vostra...» Em van dir
que no hi podien fer res.”

No tenien diners, li van et-
zibar en una trucada tele-
fònica que van ventilar rà-
pidament. “La conclusió
que en vaig treure és que
no en volien saber res”, re-
marcava Bonet.

Les monges, que havien
abandonat el monestir i
havien vingut a viure a Ca-
talunya (amb les obres),
tenien pressa per vendre
perquè s’estaven constru-
int un nou convent a Vall-
doreix: “els vam donar ex-
actament el que ens en
van demanar, deu milions
de pessetes. No vam rega-
tejar ni una pesseta.” I
amb autorització del Vati-
cà. “El paper ho deia ben
clar: el permís per com-
prar el donaven a la Gene-
ralitat.”

Home de fe, la seva tra-
jectòria també va estar
molt vinculada a l’escoltis-
me, amb lideratges del
moviment a nivell català,
espanyol i internacional.
Va presidir la Reial Acadè-
mia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi del
1998 al 2011. Va escriure
diversos llibres. Va conti-
nuar assessorant, amb hu-
militat, el seu successor a
la Sagrada Família, Jordi
Faulí. I va ser reconegut
amb una llarga llista de
premis.

Una vida pleníssima. ■

Als anys vuitanta
va comprar les
obres del
monestir de
Sixena, amb tots
els permisos
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Jordi Bonet: una generació - Francesc
Vilanova
Probablement, serà recordat públicament com l’arquitecte que va impulsar durant anys les obres
de la Sagrada Família, enmig de tota mena de discussions, debats i baralles, no sempre
professionals o tècniques. És un reduccionisme, molt propi de certs ambients d’aquest país,
acostumats a dictar cànons interpretatius d’obligat compliment basats en el sectarisme i el
reduccionisme intel·lectual.

Ara que ens ha deixat Jordi Bonet, potser caldria començar a mirar amb més atenció la
generació del 25, trascendental per a la segona meitat del segle XX català

Tanmateix, Jordi Bonet Armengol va molt més enllà d’aquesta vinculació. Membre de ple dret de
la generació del 25, probablement la més brillant que ha viscut Catalunya en la segona meitat
del segle XX, amb uns professionals, acadèmics, escriptors, artistes, etc., de primera línia, Jordi
Bonet era un excel·lent arquitecte, però també era un excel·lent activista, en el món de la cultura,
de les arts de la segona meitat del segle passat en el país, de l’esport i de l’excursionisme. Era,
sobretot, molt representatiu d’una Catalunya postnoucentista, antifranquista, catòlica i
progressista, catalanista i europeista, construïda sobre xarxes de col·laboració interdisciplinàries
i complexes, que abastaven tot el territori.

Aquest és un dels valors transcendents de la seva persona, la seva activitat, els seus
compromisos. Va ser un gran arquitecte, i va ser un gran treballador en equip. Només cal
mencionar La Cantonada i Ars Sacra per entendre-ho i veure-ho. I només menciono dos
col·lectius i projectes que conec de prop, però n’hi havia d’altres, molts altres.

Ara que ens ha deixat, potser caldria començar a mirar amb més atenció aquesta generació del
25, transcendental per a la segona meitat del segle XX català, que abasta de les arts al món del
llibre, del disseny a l’acadèmia, de la cultura popular a les altes institucions científiques del país.

Descansi en pau i que pugui retrobar tots els seus éssers estimats i els amics de La Cantonada,
Ars Sacra i tants altres llocs on va deixar empremta.

Francesc Vilanova i Vila-Abadal és professor d’història contemporània a la UAB

https://www.ara.cat/opinio/jordi-bonet-generacio-francesc-vilanova_129_4410398.html
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El monjo de Montserrat Jordi Puigdevall
rebrà divendres l'ordenació diaconal |
NacióManresa
Aquest divendres, 24 de juny, en la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús,

Jordi Puigdevall

,

monjo de Montserrat

, rebrà l'ordenació diaconal durant la missa conventual del

Monestir

, que començarà a les 11 del matí i que es podrà seguir en directe a través de

Montserrat Ràdio

i per

Montserrat TV

. L'abat

Manel Gasch

, que és qui l'ha escollit per a aquest ministeri d'acord amb el seu Consell, presentarà Jordi
Puigdevall a

Sergi Gordo

, bisbe auxiliar de Barcelona, que presidirà la celebració litúrgica i l'ordenarà.

L'administració del sagrament trobarà el seu punt culminant en la imposició de les mans i la
pregària d'ordenació; prèviament, hi haurà la presentació i l'elecció dels candidats i el seu
interrogatori per part del bisbe Sergi Gordo. Posteriorment, el nou diaca rebrà els signes propis
del seu ministeri:

l'estola, la dalmàtica i l'evangeliari

.

Cal recordar que la darrera cerimònia d'

ordenació presbiteral i diaconal a Montserrat es va celebrar el 4 de novembre de 2017

.

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/104034/monjo-montserrat-jordi-puigdevall-rebra-divendres-ordenacio-diaconal
http://abadiamontserrat.cat/radio
https://abadiamontserrat.cat/TV
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/71254/montserrat-ordena-tres-nous-preveres-dos-nous-diaques


El nou diaca

Jordi Puigdevall i Roca va néixer a Porqueres (Pla de l'Estany), el 9 de gener de 1983. És
llicenciat en

Economia

i actualment està cursant el

grau de Litúrgia

al

Pontifici Institut Litúrgic de Roma

. Va entrar al noviciat el 6 d'agost de 2014, va fer la professió temporal el 6 d'agost de 2016 i la
solemne l'11 de juliol de 2020.
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El Papa zanja los rumores sobre su
supuesta renuncia
El papa Francisco ha querido poner fin a los rumores sobre una supuesta inminente renuncia al
pontificado por sus problemas de salud al asegurar a algunos obispos brasileños que quiere
continuar “hasta que Dios lo permita”. 

Según ha contado al portal de noticias oficial del Vaticano el arzobispo de Porto Velho, Roque
Paloschi, el Pontífice le dijo que “tiene muchos desafíos, pero que no se le pasa por la cabeza lo
que sale en la prensa”, refiriéndose a los artículos en que han especulado en las últimas
semanas sobre un posible paso atrás del papa argentino.

"Tiene muchos desafíos, pero no se le pasa por la cabeza lo que sale en
la prensa", cuenta un obispo brasileño

“Quiero vivir mi misión hasta que Dios me lo permita”, afirmó, según Paloschi, hablando de su
salud el lunes con un grupo de obispos brasileños en la tradicional visita ‘ad limina’ que realizan
cada cinco años al Vaticano.

Los rumores se acrecentaron cuando el Vaticano anunció hace dos semanas que aplazaba el
inminente viaje al Congo y Sudán del Sur, previsto en un principio para principios de julio, por
los evidentes problemas de movilidad del Papa. Francisco, a sus 85 años, lleva varias semanas
forzado a desplazarse en silla de ruedas por los fuertes dolores que sufre en su rodilla derecha,
que le impide también oficiar algunas misas. 

Lee también Anna Buj

De momento se trata con infiltraciones, y según ha comunicado a algunas personas cercanas no
se quiere someter a una cirugía, al parecer por su reacción a la anestesia cuando fue operado
de colon en julio del año pasado.

Los obispos brasileños vieron al Papa con una “fuerza muy grande” pero dentro de su
“fragilidad”, han contado a Vatican News. Se trata de una versión muy parecida a la que han
explicado otras personas que se han reunido recientemente con Francisco.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220621/8355598/papa-zanja-rumores-sobre-supuesta-renuncia.html


El papa Francisco, la semana pasada en un encuentro con una delegación budista
de Tailandia

VATICAN MEDIA / Reuters

El viaje a Canadá previsto para finales de julio sigue en pie hasta nueva orden, ha dicho la
oficina de prensa de la Santa Sede. Otros hechos que han sido interpretados como señales de
una inminente renuncia son el anuncio de un inédito consistorio para crear nuevos cardenales,
en agosto, y una visita a L’Aquila, la ciudad donde está enterrado Celestino V, el primer papa
que renunció al trono de San Pedro, en 1294.

En el 2009, Benedicto XVI visitó la ciudad devastada por el terremoto y rezó ante la tumba de
Celestino, y cuatro años después dejó sorprendido al mundo al renunciar al papado porque ya
no tenía la fuerza física ni mental para continuar. Elucubraciones que son “una telenovela
barata”, según declaró a Efe el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, un
cercano colaborador del papa jesuita. Ahora, desmentidas por el mismo Francisco.
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El Suprem dels EUA avala l’ús de diners
públics per a l’educació religiosa

La decisió de la majoria conservadora fa un altre pas
que relaxa la separació església-estat

La progressista Sotomayor mostra la seva «creixent
preocupació» per la deriva de l’Alt Tribunal

Els sis jutges de la majoria conservadora del Tribunal Suprem dels Estats Units han fet
aquest dimarts un altre pas amb què garanteixen una victòria per a interessos religiosos i
relaxen la separació església-estat al país. Els tres jutges progressistes de l’Alt Tribunal han
expressat el seu dissens i la magistrada Sonia Sotomayor ha tornat a mostrar la seva «creixent
preocupació» per la deriva de l’Alt Tribunal.

El cas va néixer a Maine però pot tenir implicacions nacionals. Està basat en la demanda de
dues famílies contra un programa escolar en zones rurals de l’estat. Segons aquest programa,
en àrees amb poca població sense escoles públiques secundàries es permetia arribar a acords
amb centres públics d’altres districtes pròxims per acollir aquests alumnes o que l’estat utilitzés
fons públics per ajudar els pares a costejar matriculacions en escoles privades sempre que
aquests centres fossin «no sectaris». Aquest dimarts el Suprem ha dit que aquesta exclusió
d’escoles religioses de les ajudes públiques és inconstitucional.

Discriminació

«És discriminació contra la religió», ha escrit el jutge John Roberts, president del Suprem, que
en els últims anys està fent de l’expansió de la llibertat religiosa una prioritat.

Una de les escoles de Maine en el centre d’aquest cas espera dels seus professors que
«integrin els principis bíblics en els seus ensenyaments en totes les matèries» i que
«propaguin la paraula del cristianisme». L’altra afirma que busca desenvolupar en cada
alumne «una visió del món i una filosofia de vida cristianes». Les dues admeten que
discriminen contra homosexuals, persones transgènere i no cristians. Trenta-set
constitucions estatals als EUA veten l’ús directe o indirecte de diners dels contribuents en
escoles religioses i aquestes provisions ara es poden veure afectades. A més, la sentència pot
animar més escoles religioses a buscar finançament públic com a centres concertats, un
estatus a què no podien accedir fins ara i que el moviment conservador també intenta canviar en
els tribunals.

«Desmantellar la separació església-estat»

La resposta dels jutges progressistes no ha escatimat la crítica. El jutge Stephen Breyer, en el
seu dissens, ha recordat que la primera esmena de la constitució nord-americana arrenca amb
una clàusula que prohibeix al govern redactar lleis que estableixin una religió i després té
una altra que veta lleis que prohibeixen el lliure exercici de qualsevol religió. «El Tribunal

https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20220621/suprem-eua-avala-diners-publics-13906809


avui pràcticament no presta atenció a les paraules de la primera clàusula mentre dona gairebé
atenció exclusiva a les paraules de la segona», ha escrit Breyer.

La més dura en el dissens ha sigut Sotomayor. «Aquest tribunal continua desmantellant el mur
de separació entre església i estat que els autors de la Constitució van buscar construir», ha
escrit. «No s’han d’infravalorar les conseqüències de la ràpida transformació de les clàusules
religioses que està emprenent aquest tribunal».

Notícies relacionades

Sotomayor ha mostrat també una «creixent preocupació» per la deriva del Tribunal, que té
encara pendent de dictar la sentència més esperada d’aquest curs legal en la qual, segons un
esborrany filtrat al maig, s’augura que la majoria conservadora acabarà amb la protecció
constitucional que el dret a l’avortament ha tingut als EUA des de 1973. En una recent visita a la
clínica de Jackson, Mississipí, que és en el centre d’aquest cas, una activista denunciava que el
moviment conservador «no pararà fins a convertir els EUA en una teocràcia».

 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220503/supremo-eeuu-ilegalizar-aborto-13601065
https://www.elperiodico.com/es/internacional/aborto-eeuu-polemica-sh/index.html
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GENT

Tarragona
Ramon Budesca Aguiló. El seu funeral serà avui a les 13 h. a la 
parròquia de Sant Pere Apòstol (Serrallo). 
Concepción Moreno Pérez. Ha mort a 90 anys. El seu funeral serà 
avui a les 15.30 h. a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau.
Isidro Lara Castillo. Ha mort a 87 anys. El seu funeral serà avui a les 
16h. a la parròquia de Santa Maria de Bonavista. 
Sergio Navarro Roldán. Ha mort a 57 anys. El seu funeral serà avui 
a les 17 h. al Santuari de Loreto. 
Ivan Cvelic. Ha mort a 57 anys.

Reus
Rosa Llambrich Sans. Ha mort a 85 anys. El seu funeral serà avui 
a les 16 h. a la parròquia de la Purrísima Sang.
Narciso López Garbajosa. Ha mort a 84 anys. El seu funeral serà 
avui a les 12 h. al Tanatori.
Josep Maria Vernet Gavaldà. Ha mort a 68 anys. El seu funeral 
serà avui a les 17.30 h. al Tanatori.

DEFUNCIONS

ACN/Redacció

L’arquitecte Jordi Bonet va mo-
rir ahir als 97 anys, segons va 
anunciar la seva família a través 
de les xarxes socials. Bonet va 
ser director i coordinador de les 
obres de la Basílica de la Sagrada 
Família de Barcelona entre els 
anys 1985 i 2012, càrrec que ja 
havia tingut el seu pare, deixeble 
directe d’Antoni Gaudí. Nascut a 
la capital catalana l’any 1925, va 
rebre els premis Ciutat de Barce-
lona (1989) per la restauració de 
la Casa Garriga Nogués i per les 
obres de continuació de la Sagra-
da Família, la Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat (1990) i la Creu 
d’Alfonso X el Sabio (2006), en-
tre d’altres.

Jordi Bonet era doctor en ar-
quitectura i va dirigir altres obres 
significatives de l’arquitectura 
religiosa catalana com el mones-
tir de Sant Benet de Montserrat.  
També és l’arquitecte d’una obra 
civil ben coneguda: l’auditori de 
Pau Casals al Vendrell. La seva 
obra arquitectònica va ser molt 
extensa amb nombrosos edificis 
d’habitatges, auditoris, teatres, 

escoles, esglésies, plans urba-
nístics i residències. En la seva 
etapa com a arquitecte director 
del temple expiatori va aconse-
guir finalitzar la nau central de 
la basílica i la seva consagració 

el 2010 presidida per Benet XVI. 
Del 1981 i el 1984, Bonet va ser 
director general del Patrimoni 
artístic i cultural de Catalunya; 
primer president del Moviment 
de l’Escoltisme Catòlic a Espa-

nya, membre del Pontificium 
Consilium pro Laicis i president 
de la Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi (1998-
2011) i l’any 2019 va ser nomenat 
membre honorari de l’Acadè-
mia dels Virtuosos al Panteó. És 
autor, entre d’altres, dels llibres 
L’arquitectura al servei de la Mú-
sica (1986), Temple de la Sagrada 
Família (1992)  i  L’Últim Gaudí 
(2000). L’arquitecte també va 
pronunciar nombroses con-
ferències arreu del món sobre 
Gaudí i el patrimoni monumen-
tal i la restauració d’edificis com 
a professor convidat en diverses 
universitats. Durant la seva etapa 
de director general de Patrimoni 
Artístic de la Generalitat es van 
adquirir les 44 obres del mones-
tir de Sixena que s’exposaven al 
Museu Diocesà de Lleida.  

«Ha viscut amb entusiasme 
l’arquitectura, l’escoltisme i la 
cultura. Home fidel a Catalunya i 
a la fe, amant de la feina ben feta, 
valors que va aprendre dels seus 
pares i que ens ha llegat», va es-
criure en una piulada a Twitter el 
seu fill Lluís Bonet.

OBITUARI

Mor Jordi Bonet, l’arquitecte emèrit 
de la Sagrada Família, als 97 anys
Va ser director i coordinador de les obres de la Basílica de la Sagrada Família del 1985 al 2012

ACN

L’arquitecte Bonet durant una entrevista, en una imatge d’arxiu. 
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Mor Jordi Bonet, el gran 
continuador de la Sagrada Família

Carles Buxadé i Joan Margarit, ar-
quitectes i professors d’estructures 
de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya, i demanar-los que “portes-
sin la declaració tècnica de les 
obres” de la Sagrada Família. “La 
decisió d’incorporar els nous llen-
guatges constructius va ser fona-
mental. Va introduir les tècniques 
de construcció modernes al que era 
antic. De sobte, ja no era un temple 
que es feia amb paletes, sinó un 
centre d’alta tecnologia arquitectò-
nica, amb càlculs avançats d’estruc-
tures, nous materials i un sistema 
modern de construcció”, recorda 
Giralt-Miracle. 

Per entendre la rellevància 
d’aquest laboratori tecnològic de 
la Sagrada Família, el mateix Bo-
net explicava una anècdota: 

Frank Gehry, l’arquitecte del Mu-
seu Guggenheim de Bilbao, va 
anar al Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) buscant 
consell sobre unes superfícies re-
glades... i el van enviar cap a la Sa-
grada Família, que “són els que en 
saben més del món”. 

La feina amb Buxadé i Margarit 
i la investigació informàtica van 
permetre comprovar, com deia Bo-
net, que “Gaudí no s’havia equivo-
cat”. “Bonet no ha acabat la Sagra-
da Família, però l’ha tancat i l’ha 
fet avançar”, assegura Giralt-Mira-
cle, que admet que aquesta meto-
dologia tan innovadora contrasta 
amb una visió més aviat tradicional 
pel que fa a la interpretació litúrgi-
ca i al material simbòlic: “No és 
tant del Concili Vaticà II com de 

L’arquitecte barceloní va dirigir les obres del temple en una etapa decisiva, del 1985 al 2012

Torras 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 tem-
ple. Va ser més fidel a la tradició del 
XIX que als canvis posteriors”. 

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 continua-
dors de les obres de la Sagrada Fa-
mília. Bonet i Armengol, nascut al 
carrer Princesa de Barcelona el 
1925, va entomar l’arquitectura, de-
ia, perquè, al cap i a la fi, era el fill 
gran. L’ambient familiar a can Bo-
net i a can Armengol ha sigut sem-
pre propici per a la cultura en un 
sentit ampli. Un cosí de la seva àvia 

Jordi Bonet i Armengol, l’arquitec-
te que ha fet la Sagrada Família tal 
com la coneixem avui, va morir di-
lluns a la nit als 97 anys. “Ha mort 
a casa, amb l’àvia Mariona al costat 
i envoltat de família. Ha estat un 
home bo i generós, un actiu de pa-
ís, un entusiasta de l’arquitectura, 
la cultura, l’escoltisme, l’esquí, i un 
patriota que ha portat Catalunya i 
Gaudí arreu del món”, va explicar 
ahir la seva neta Mireia Domènech. 

“Era una persona molt activa, 
molt intel·ligent, molt perseverant, 
que posava molta dedicació i molt 
estudi a tot el que feia, molt aten-
ta amb tots els seus col·laboradors 
i un gran constructor d’equips”, 
diu l’actual arquitecte director de 
la Sagrada Família, Jordi Faulí, que 
es va incorporar a les obres del 
temple el 1990, quan encara les di-
rigia Bonet. “Va donar un gran im-
puls a les obres i és qui les va fer 
possible. Va dirigir tota la cons-
trucció de les voltes de l’interior, va 
acabar la Façana de la Passió, va 
dur a terme una tasca molt impor-
tant a les naus interiors i va fer una 
gran investigació del projecte de 
Gaudí introduint eines informàti-
ques de dibuix i interpretació de les 
maquetes”, detalla Faulí. Entre els 
molts encerts de Bonet, a l’hora de 
continuar la construcció de la Sa-
grada Família Faulí destaca el fet 
d’utilitzar la volta catalana. 

“Va convertir la Sagrada Família 
en un centre d’alta recerca arqui-
tectònica”, diu el crític i historia-
dor 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 es-
cola d’Oriol Bohigas i Josep Marto-
rell, i lligat per a la posteritat a la 
seva etapa a la Sagrada Família, 
també va ser director general de 
Patrimoni del 1981 al 1984 i una fi-
gura destacada en altres àmbits 
com l’escoltisme catòlic.  

“Va agafar la gramàtica cons-
tructiva de Gaudí i la va portar a les 
últimes conseqüències”, afegeix 
Giralt-Miracle. Efectivament, des-
prés d’estudiar en profunditat 
aquell món de paraboloides i altres 
figures geomètriques impossibles 
de Gaudí, Bonet va tenir “la gran in-
tuïció” de posar-se en contacte amb 

BARCELONA
C. SERRA / X. CERVANTES Innovador  

Va convertir  
la Sagrada 
Família en un 
centre d’alta 
recerca 
arquitectònica

01 

01. Jordi Bonet 
el 2011 a les 
obres de la 
Sagrada Família. 
TONI ALBIR / EFE  

02. Amb una 
maqueta de 
guix el 2002. 
ALBERT OLIVÉ / EFE 
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era l’arquitecte Josep Puig i Cada-
falch. La seva sogra era la soprano 
Conxita Badia. Els seus germans: el 
músic Narcís Bonet i el mossèn Llu-
ís Bonet, rector de la parròquia de la 
Sagrada Família. I un dels seus co-
sins, 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, 
de l’Assemblea de Catalunya i del 
PSUC. 

A Jordi Bonet li va agradar for-
ça la carrera i va acabar els estudis 
a l’Escola Superior d’Arquitectu-
ra de Barcelona als 24 anys sota la 
poderosa influència de Gaudí re-
buda 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 sin-
gularment gaudinianes) i uns ha-
bitatges al barri de la Bordeta de 
Barcelona. En aquella parròquia, 
per cert, es va fer l’assemblea fun-
dacional de Comissions Obreres 
el 1964. “Es va atrevir a implantar 
la geometria de Gaudí en diferents 
esglésies”, recorda Faulí.  

Bonet va continuar la seva for-
mació 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 vitra-
ller Joan Vila-Grau (que més en-
davant va treballar a la Sagrada Fa-
mília) i l’interiorista i ebenista 
Jordi Vilanova. 

Després van venir altres obres 
com l’Auditori Pau Casals del Ven-
drell, la nova seu de l’Orfeó Graci-
enc, el Teatre Auditori Felip Pedrell 
de Tortosa i les naus de les perfume-
ries Dana, a Granollers, i Puig, a Bar-
celona. També va desenvolupar una 
important tasca com a restaurador 
de la Casa Garriga Nogués, un pro-
jecte pel qual va rebre el premi Ciu-
tat de Barcelona el 1989. Va escriu-
re diferents llibres, com L’arquitec-
tura 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. També va estar molt 
vinculat a la música, i va fer una 

gran tasca d’investigació sobre 
l’acústica que va aplicar a l Teatre 
Auditori Felip Pedrell de Tortosa, 
l’Auditori Pau Casals del Vendrell 
i a l’Orfeó Gracienc. 

Director general de Patrimoni 
El primer govern de la Generalitat 
restaurada el 1980 va nomenar 
Jordi Bonet com a director gene-
ral 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 alesho-
res ningú més volia adquirir. El 
1981 ja li havien ofert incorporar-
se a la Sagrada Família substituint 
el seu pare, que n’havia sigut ar-
quitecte 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 accep-
tar el 1985, i va començar alesho-
res la seva etapa com a arquitecte 
director del temple, una responsa-
bilitat 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 se-
va etapa a la Sagrada Família es va 
caracteritzar per una defensa in-
flexible de la seva visió del llegat 
gaudinià que li va provocar dife-
rents disputes, tant en l’àmbit ar-
quitectònic com dins de l’Església. 
Una de les seves primeres decisi-
ons, aprovada per la junta d’obres, 
va ser encarregar les escultures de 
la Façana de la Passió a Josep Ma-
ria Subirachs, la qual cosa ha ali-
mentat una polèmica estètica eter-
na. També va ser d’ell la idea de po-
sar 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. 

“Tenia una gran estimació pel 
seu país”, diu Faulí. Va ser extraor-
dinàriament actiu en aquest sentit. 
En una vida tan llarga i profitosa, 
Jordi Bonet va ser president de la 
Reial Acadèmia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi (1998-2011), el 
primer president de la Delegació 
Diocesana d’Escoltisme de Barce-
lona (1957), secretari general de la 
Conferència Internacional de l’Es-
coltisme Catòlic (1977-1981), con-
sultor del Consell Pontifical per als 
Laics (1985), vicepresident d’Òm-
nium Cultural i del Centre Excursi-
onista de Catalunya i membre de la 
Junta de Museus, del patronat de la 
Fundació Gala-Salvador Dalí, del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya, de la Fundació Pau Casals, de 
la Fundació Lluís Domènech i 
Montaner i de la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics. 

I va rebre distincions com la de 
Comanador de l’Orde de Sant Gre-
gori el Magne (1981), la Creu de 
Sant Jordi (1990), el premi Domè-
nech i Montaner de l’Institut d’Es-
tudis Catalans (1999) i la Creu 
d’Alfons X el Savi (2006).e

Jordi Bonet en una imatge d’arxiu a la 
Sagrada Família. ALBERTO ESTÉVEZ / EFE 

Una generació

02 

Ha mort Jordi Bonet Armengol, ar-
quitecte i ciutadà. Als 97 anys, 
amb una vida professional i cívica 
pleníssima, intensíssima, que tra-
vessa gairebé setanta o vuitanta 

anys de la nostra història recent. 
Probablement, serà recordat públicament 

com l’arquitecte que va impulsar durant anys 
les obres de la Sagrada Família, enmig de to-
ta mena de discussions, debats i baralles, no 
sempre professionals o tècniques. És un re-
duccionisme, molt propi de certs ambients 
d’aquest país, acostumats a dictar cànons in-
terpretatius d’obligat compliment basats en el 
sectarisme i el reduccionisme intel·lectual. 

Tanmateix, Jordi Bonet Armengol va molt 
més enllà d’aquesta vinculació. Membre de ple 
dret de la generació del 25, probablement la 
més brillant que ha viscut Catalunya en la se-
gona meitat del segle XX, amb uns professio-
nals, acadèmics, escriptors, artistes, etc., de 
primera línia, Jordi Bonet era un excel·lent ar-
quitecte, però també era un excel·lent activis-
ta, en el món de la cultura, de les arts de la se-
gona meitat del segle passat en el país, de l’es-
port i de l’excursionisme. Era, sobretot, molt 
representatiu d’una Catalunya postnoucentis-
ta, antifranquista, catòlica i progressista, cata-
lanista i europeista, construïda sobre xarxes de 
col·laboració interdisciplinàries i complexes, 
que abastaven tot el territori. 

Aquest és un dels valors transcendents de 
la seva persona, la seva activitat, els seus com-
promisos. Va ser un gran arquitecte, i va ser un 
gran treballador en equip. Només cal menci-
onar La Cantonada i Ars Sacra per entendre-
ho i veure-ho. I només menciono dos col·lec-
tius i projectes que conec de prop, però n’hi 
havia d’altres, molts altres. 

Ara que ens ha deixat, potser caldria co-
mençar a mirar amb més atenció aquesta ge-
neració del 25, transcendental per a la segona 
meitat del segle XX català, que abasta de les 
arts al món del llibre, del disseny a l’acadèmia, 
de la cultura popular a les altes institucions 
científiques del país. 

Descansi en pau i que pugui retrobar tots 
els seus éssers estimats i els amics de La Can-
tonada, Ars Sacra i tants altres llocs on va 
deixar empremta.e

In memoriam

FRANCESC VILANOVA  
I VILA-ABADAL

 FRANCESC VILANOVA I VILA-ABADAL ÉS PROFESSOR 
D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA A LA UAB 

Codorníu va organitzar el 1898 un concurs pioner de 
cartells en el qual van participar artistes destacats 
com Ramon Casas, Miquel Utrillo, Julio Tubilla i 
Oleguer Junyent. Ara volen repetir aquella fita al 

segle XXI amb un nou concurs anomenat Concurs 
Codorníu Ars Collecta, obert a artistes, dissenyadors, 
publicistes, il·lustradors i creatius més grans de 18 d’anys 
d’arreu del món. El guanyador s’emportarà 10.000 euros.

NOU CONCURS DE 
CARTELLS DE 
CODORNÍU



Mitjà: La Vanguardia en català

Publicat: 22/06/2022

Edició: General

Secció: CULTURA Cultura

Audiència: 243.000 Lectores

Difusió: 40.412 Ejemplares

Valor: 8.654€

DIMECRES, 22 JUNY 2022 LA VANGUARDIA 25

JordiBonet, continuadorde l’obradeGaudí

Després de Gaudí, el
granarquitectedela
Sagrada Família és
JordiBonet,queen-
tre el 1985 i el 2012

envasereldirector icoordinador
de les obres. Vamorir dilluns a la
nit a Barcelona, als 97 anys, i serà
recordat com la persona que va
fercreureque l’obraespodiaaca-
bar iqueva lliurarsimbòlicament
les claus de la nau central al papa
BenetXVIel2010.
La seva vida ha estat vinculada

a laSagradaFamíliaperquèel seu
pare, el també arquitecte Lluís
Bonet iGarí,vaserundeixeblede
Josep Puig i Cadafalch i del ma-
teixGaudí, i entre el 1971 i el 1980
en va dirigir les obres. El seu ger-
mà Narcís, músic, va compondre
un Homenatge a Gaudí, estrenat
pelmestreRosMarbàel1966, iun
altregermà,Lluís,vaserrectorde
laparròquiadelaSagradaFamília
entre el 1993 i el 2018 i promotor
delacausadebeatificaciódeGau-
dí. Jordi Bonet es va casar amb
MarionaAgustí iBadia i van tenir
sis fills.
Tal com ha assenyalat Daniel

Giralt-Miracle, “el més rellevant
de la seva gestió és el canvi de di-
recció que imprimeix a les obres,
en què passa d’una construcció
tradicional,basadaenlafeinadels
picapedrers, a fer l’encàrrec a la
càtedra d’estructures de la UPC,
dirigidaperCarlesBuxadé i Joan
Margarit”. Això suposa introdu-

ir-hi les estructures metàl·liques,
el ciment armat i els elements
prefabricats, i, en definitiva, una
acceleració de les obres. “L’ofici-
na dels arquitectes es converteix
en un laboratori de noves tecno-
logies gràcies als nous models de
càlcul, el 3D, la incorporació de
noves solucions i la introducció
de la volta catalana”, conclou Gi-
ralt-Miracle.Bonetesmantéfidel
al projecte de Gaudí però enmo-

dernitza el sistema constructiu.
L’altra gran decisió que pren

aquest arquitecteés la incorpora-
ció de JosepMaria Subirachs per
fer el conjunt escultòric de la fa-
çana de la Passió. Una decisió
controvertida però que amb el
temps ha obtingut un reconeixe-
mentcreixent.L’estilcantellutde
les escultures de Subirachs dona
un aire de modernitat a la repre-
sentació evangèlica i reforça la

singularitatdelaSagradaFamília.
Bonet va agafar les regnes de

l’obradesprésdequatreanyscom
adirectorgeneraldePatrimonial
governdeJordiPujol.I l’any2012
vapassareltestimonial’arquitec-
teJordiFaulí,peròesvamantenir
com a assessor del patronat del
temple.
Des que es va doctorar en Ar-

quitectura va intervenir en el dis-
seny d’habitatges, escoles, esglé-

PedroMadueño / ARXIU

sies, hotels i auditoris arreu del
país. L’any 1989 va rebre el premi
CiutatdeBarcelonaper la restau-
racióde lacasaGarrigaNogués.
Entre les múltiples facetes de

Bonet destaca el seu compromís
ambelmovimentescolta,delqual
vaexercirdiversoscàrrecsaesca-
la nacional i internacional. La ca-
sa familiar del carrer Vallmajor
deBarcelonavaservird’aixopluc,
durant el franquisme, de nom-

broses reunions clandestines. Va
ser un gran afeccionat a l’esquí,
que encara practicava amb més
de 90 anys. L’any 1968 havia dis-
senyat el primer pla director de
LaMolina.
Ha estat president de la Reial

Acadèmia de Belles Arts de Sant
Jordi, vicepresident d’Òmnium
Cultural i del Centre Excursio-
nista de Catalunya i patró de la
Fundació Gala-Salvador Dalí.
L’any 1985 el Vaticà el va nome-
narmembre delConsell Pontifici
peralsLaics.

JosepPlayàMaset

Laincorporacióde la
càtedrad’estructures
de laUPCi l’encàrreca
Subirachsfanuntomb
alaSagradaFamília

JORDI BONET I ARMENGOL (1925-2022)
Arquitecte i activista cultural
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Mor Jordi Bonet, l'arquitecte que va dirigir
les obres de la Sagrada Família 25 anys
L’arquitecte Jordi Bonet i Armengol, director i coordinador dels treballs de construcció de la
Sagrada Família entre els anys 1987 i el 2012 , ha mort aquest dilluns a 97 anys. Bonet era fill
del també arquitecte Lluís Bonet, deixeble de Gaudí, de qui va heretar la seva passió per l’obra
del genial arquitecte. Va ser durant la direcció de Jordi Bonet que les obres del temple es van
accelerar. En deixar la direcció de les obres, va passar a ser arquitecte emèrit i assessor del
Patronat de la Sagrada Família.

Bonet va treballar durant 27 anys, amb dedicació absoluta, en la direcció i construcció del
temple, una de les atraccions turístiques més importants de Catalunya. Un dels moments clau de
la sevatrajectoria va ser l’any 2010, quan el papa Joan Pau II va consagrar la Sagrada Família
un cop enllestida la nau central. L’arquitecte va ser encarregat de donar les claus al pontífex.

Influència gaudiniana

Jordi Bonet es va titular en arquitectura l'any 1949 i va rebre del seu pare la influència
gaudiniana, que queda palesa en treballs seus com  les esglésies de Vinyoles d'Oris (Osona,
1955) o de Sant Emeteri  (Barcelona, 1960). La seva carrera, però es va centrar en els treballs
de la Sagrada Família, a les quals va dedicar la major part de la seva vida professional. 

Entre els anys 1981 i el 1984 va ser director general de Patrimoni Artístic de la Generalitat.
Durant el seu mandat es van adquirir les 44 obres del monestir de Sixena que van anar a parar
al Museu Diocesà de Lleida. Paral·lelament, Jordi Bonet ha estat molt vinculat a l'escoltisme.
Va ser el primer president del Moviment Scout Catòlic d'Espanya i va ser secretari general de la
Conferència Catòlica d'Escoltisme des de 1977 fins a 1981.

Jordi Bonet ha estat distingit al llarg de la seva carrera professional. Ha rebut el premi Ciutat de
Barcelona per la restauració de l'edifici de la Fundació Enciclopèdia Catalana, i el premi el
Domènech i Montaner de l'Institut d'Estudis Catalans pel seu llibre L'últim Gaudí (1999), la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i la Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona.

L'arquitecte també va publicar L’arquitectura al servei de la Música (1986), Temple de la
Sagrada Família (1992) i Les Escoles de la Sagrada Família (2003). Igualment, va escriure
articles i pronunciat nombroses conferències per tot el món, sobre Antoni Gaudí i el patrimoni
monumental i restauració d’edificis com a professor convidat en diverses universitats.

"Home fidel a Catalunya"

“Ha viscut amb entusiasme l’arquitectura, l’escoltisme i la cultura. Home fidel a Catalunya i a la
fe, amant de la feina ben feta, valors que va aprendre dels seus pares i que ens ha llegat”, ha
escrit en una piulada a Twitter el seu fill Lluís Bonet. La seva neta Mireia D. B. també ha escrit:
“Ha estat un home bo i generós, un actiu de país, un entusiasta de l'arquitectura, la cultura,
l'escoltisme, l'esquí, i un patriota que ha portat Catalunya i Gaudí arreu del món”.

Tuit Lluís Bonet, fill de l'arquitecte Jordi Bonet

https://www.elnacional.cat/ca/cultura/mor-jordi-bonet-arquitecte-dirigir-obres-sagrada-familia-25-anys_776109_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/acabar-sagrada-familia-important_728049_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/cultura/suprem-dona-rao-arago-obres-art-queden-sixena_573564_102.html
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Mor amb 97 anys l’arquitecte Jordi Bonet,
director d’obres de la Sagrada Família

A més de dirigir les obres per culminar el temple
projectat per Antoni Gaudí, va exercir una tasca de
divulgació de l’obra de l’arquitecte modernista en
simposis i conferències arreu del món

L’arquitecte Jordi Bonet i Armengol, director emèrit de les obres de construcció del temple
de la Sagrada Família, ha mort amb 97 anys, segons ha informat aquest dimarts el seu fill a les
xarxes socials.

Jordi Bonet va exercir de coordinador de les obres de la Sagrada Família des del 1985 fins
el 2012, quan va deixar el càrrec amb 87 anys, si bé va continuar vinculat a aquesta tasca com a
director emèrit.

Durant la seva etapa com a arquitecte del temple, en què les obres de la Sagrada Família van
registrar un gran impuls, es van introduir les eines informàtiques i de disseny assistit per
ordinador.

A més de dirigir les obres per culminar el temple projectat per Antoni Gaudí, Jordi Bonet va
exercir una tasca de divulgació de l’obra de l’arquitecte modernista en simposis i conferències
arreu del món.

Nascut a Barcelona el 1925, Jordi Bonet va ser, a més, una activista cultural i dirigent del
moviment escultista català i internacional.

Igualment, va ser acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant
Jordi, membre de la Junta de Museus de Catalunya i de l’Acadèmia Pontifícia del Panteó
(Itàlia).

Bonet es va graduar com a arquitecte el 1949 i va projectar la influència gaudiniana en
algunes de les seves obres, entre les quals, les esglésies de Vinyoles d’Oris (1955), de Sant
Emeteri (Barcelona, 1960) i de Santa Maria de la Fortesa (Piera, 1962).

També va ser autor de diversos conjunts de vivendes, com les de la Cooperativa Sagrat Cor
de Jesus, Caixa Postal o La Cantonada, de les escoles Regina Carmell i Sant Gregori, a
Barcelona, de l’edifici Aiscondel a Barcelona, o de l’Auditori Pau Casals, al Vendrell
(Tarragona).

Dins del moviment escultista, va ser el primer president del Moviment Escolta Catòlic d’Espanya
i va ser secretari general de la Conferència Catòlica d’Escoltisme des del 1977 fins al 1981.

Notícies relacionades

També va ser director general de Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya entre 1981 i
1984.

https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20220621/mor-97-anus-arquitecte-jordi-bonet-sagrada-familia-13901520


Entre altres distincions, va rebre el premi Lluís Domènech i Montaner de recerca
arquitectònica, la creu de l’Orde d’Alfons X el Savi, atorgada pel Ministeri d’Educació i Ciència,
i la creu de Sant Jordi, que li va atorgar la Generalitat el 1990.



Mitjà: naciodigital.cat

Publicat: 21/06/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 770.761
Lectores

Valor: 955€

URL: https://www.naciodigital.cat/noticia/235963/mor-97-anys...

Mor als 97 anys Jordi Bonet, l'ànima del
creixement de la Sagrada Família |
NacióDigital
Jordi Bonet i Armengol

, un dels arquitectes de la

Sagrada Família

, ha mort aquest dilluns a la nit als

97 anys

. Ho ha fet a casa seva i envoltat de la seva família, tal com ha comunicat la seva neta Mireia a
xarxes socials.

"Un home bo i generós, un

actiu de país

", així és com ha descrit la Mireia al seu avi, un home que

va coordinar i dirigir les obres del temple del 1985 al 2012

, una època "crucial" pels experts i expertes del sector. Bonet i Armengol era "un patriota que ha
portat Catalunya i Gaudí arreu del món", ha afegit la seva neta, "un entusiasta de l'arquitectura,
la cultura i l'escoltisme".

L'arquitecte i actual director de la Sagrada Família,

Jordi Faulí

, ha recordat Bonet i Armengol,

ànima del creixement de la Sagrada Família

, tot dient que "

va donar un gran impuls a les obres

, va ser qui les va fer possible". I és que l'arquitecte, durant

dècades

, "va dirigir tota la construcció de les voltes de l'interior, va acabar la Façana de la Passió, va dur
a terme una tasca molt important a les naus interiors i va fer una gran investigació del projecte de
Gaudí introduint eines informàtiques de dibuix i interpretació de les maquetes", ha afegit Faulí. El
crític i historiador de l'art i comissari de l’Any Gaudí 2002, 

https://www.naciodigital.cat/noticia/235963/mor-97-anys-jordi-bonet-arquitectes-sagrada-familia


Daniel Giralt-Miracle

, també ha destacat la importància de la seva feina: "

Va convertir la Sagrada Família en un centre d’alta recerca arquitectònica

".

Jordi Bonet va ser

company de generació i escola d’Oriol Bohigas i Josep Martorell

i en l'àmbit professional també va estar al

capdavant de patrimoni

del 1981 al 1984. A més a més, va ser una figura destacada en altres àmbits com l’escoltisme
catòlic.

Bonet i Armengol va tenir una

vida llarga

, en què també va ser president de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, del
1998 al 2011; membre de la Junta de Museus, el primer president de la Delegació Diocesana
d’Escoltisme de Barcelona, el 1957; secretari general de la Conferència Internacional de
l’Escoltisme Catòlic, del 1977 al 1981, i consultor del Consell Pontifical per als Laics (1985). La
seva trajectòria va rebre

distincions

com la de Comanador de l'Orde de Sant Gregori el Magne, el 1981; la Creu de Sant Jordi, el
1990; el premi Domènech i Montaner de l'Institut d'Estudis Catalans, el 1999, i la Creu d’Alfons X
el Savi, el 2006.
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Mor l'arquitecte Jordi Bonet, un enamorat
de Gaudí i continuador de la Sagrada
Família
Ha mort als 97 anys l'arquitecte Jordi Bonet, aquest dilluns, segons ha informat la família. Durant
27 anys, Bonet va ser el director i coordinador de les obres de la Sagrada Família. Fill del
també arquitecte Lluís Bonet, deixeble d'Antoni Gaudí, i de la mecenes cultural Maria Mercè
Armengol, Jordi Bonet es va enamorar de l'obra de Gaudí quan va visitar el temple de la mà del
seu pare.

Jordi Bonet i Armengol ha estat arquitecte, activista cultural i antic dirigent de l'escoltisme català
i internacional, i al final de la seva carrera es va dedicar amb passió i entusiasme a dirigir i
coordinar els treballs a la Sagrada Família entre el 1985 i el 2012, quan amb 87 es va retirar.
Després, com a director emèrit, va seguir divulgant l'obra de Gaudí amb actes i dotzenes de
conferències arreu del món. 

Amb el seu impuls, el temple, el més visitat de Catalunya i de part del món, ha aconseguit grans
fites, gràcies, en part, a la introducció d'eines de disseny i enginyeria assistides per ordinador.

Un dels moments històrics per al temple i per a Bonet, va arribar el 2012 durant la
consagració de la Sagrada Família pel papa Benet XVI un cop la nau central va quedar
enllestida. Jordi Bonet va ser l'encarregat de lliurar les claus al pontífex.

"Li he dit que li agraïa de tot cor que hagués vingut aquí, i que els catalans estaven
molt contents. Això li he dit en alemany perquè sé l'alemany."

Format a l'escola Blanquerna, doctorat en arquitectura a Barcelona i diplomat en Housing
Construction als Estats Units, va treballar des de l'arquitectura racionalista i desenvolupant
les teories arquitectòniques de Gaudí, a qui va considerar el seu mestre. Seguint el seu
model, va treballar en diversos projectes com esglésies, escoles o obres residencials. Al llarg de
dècades ha anat publicant tant llibres com capítols d'obres especialitzades, estudis i articles.

Entre l'obra religiosa destaquen l'església de Vinyoles d'Orís (1955), el monestir de Sant Benet
de Montserrat continuant l'obra del seu pare, l'església de Sant Medir de Barcelona (1960), i
l'església de la Fortesa, a l'Anoia (1962).

En l'àmbit de l'arquitectura industrial, Bonet assaja nous materials i dissenys a
l'edifici Aiscondel i a les fàbriques de perfumeria Puig i Dana. En l'obra civil,
projecta equipaments com l'escola Sant Gregori, a Barcelona, l'auditori Pau Casals,
al Vendrell el 1981 o el Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa. I compta amb una nombrosa
obra residencial, en particular per al cooperativisme obrer, així com segones residències.

Va formar part del col·lectiu multidisciplinari La Cantonada amb els destacats artistes
catalans: el decorador Jordi Vilanova, el ceramista Jordi Aguadé, el joier Aureli Bisbe i el pintor i
vidrier Joan Vila Grau. De fet, va comissariar diverses exposicions d'aquest grup, a més
d'exposicions al FAD i al Consell d'Europa.

https://www.ccma.cat/324/mor-larquitecte-jordi-bonet-un-enamorat-de-gaudi-i-continuador-de-la-sagrada-familia/noticia/3171189/


A banda de l'arquitectura, i la Sagrada Família en particular, una altra de les seves grans
dedicacions va ser el moviment escolta català, del qual va presidir diverses entitats per
promoure'l. De fet, va estar vinculat a la vida cultural i religiosa del país formant part de
múltiples patronats.

Jordi Bonet va ser el primer director general del Patrimoni Artístic i Cultural de la Generalitat de
Catalunya, entre 1981 i 1984. També va ser acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi i membre de la Junta de Museus de Catalunya, així com membre ad
honorem de l'Acadèmia Pontifícia del Panteó, a Itàlia, entre altres responsabilitats.

Una ingent tasca de promoció artística reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla
d'Honor de Barcelona, entre altres distincions.
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El papa confesó a algunos obispos
brasileños que no piensa renunciar
Ciudad del Vaticano, 21 jun (EFE).- El papa Francisco confesó a algunos obispos brasileños
que no se le pasa por la cabeza renunciar como dicen algunos medios de comunicación y que
quiere vivir su misión "hasta que Dios se lo permita", según informan los medios vaticanos.

El arzobispo de Porto Velho, Roque Paloschi, aseguró al portal de noticias del Vaticano que
Francisco le dijo "que tiene muchos desafíos, pero que no se le pasa por la cabeza lo que sale
en la prensa (en referencia a su posible renuncia)", cuando se afrontó el tema de su salud
durante la reunión este lunes con el grupo de obispos brasileños en visita 'ad limina', que se
tiene que realizar cada cinco años al Vaticano.

"Quiero vivir mi misión hasta que Dios me lo permita", dijo el papa, según Paloschi, mientras
que Lúcio Nicoletto, administrador diocesano de Roraima, agregó que vieron a Francisco con su
"fragilidad" pero “también con una fuerza muy grande".

En esta reunión de los 17 obispos de la Regional Norte 1 (Estados de Amazonas y Roraima) y
Noroeste (Acre, sur de Amazonas y Rondônia), Francisco los animó a actuar “sin miedo a
enfrentar los desafíos que nos presenta el momento actual" y "a denunciar todo lo que pisotea
en pie los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas y el cuidado de la casa
común".

Francisco se refería a los rumores publicados en algunos medios sobre la posibilidad de una
renuncia debido a sus problemas de rodilla que le obligan momentáneamente a moverse en una
silla de ruedas y el aplazamiento de algunos viajes como el previsto en principios de julio a
Congo y Sudan del Sur.

Pero además, una serie de circunstancias habían alimentado estas elucubraciones, como un
inédito consistorio para nombrar cardenales en agosto y una visita también ese mes a la ciudad
donde está enterrado Celestino V, el primer pontífice que renunció. EFE

ccg/mr/ig
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El Suprem dels EUA avala l’ús de diners
públics per a l’educació religiosa - Diari de
Girona
El cas va néixer a Maine però pot tenir implicacions nacionals. Està basat en la demanda de
dues famílies contra un programa escolar en zones rurals de l’estat. Segons aquest programa,
en àrees amb poca població sense escoles públiques secundàries es permetia arribar a acords
amb centres públics d’altres districtes pròxims per acollir aquests alumnes o que l’estat utilitzés
fons públics per ajudar els pares a costejar matriculacions en escoles privades sempre que
aquests centres fossin «no sectaris». Aquest dimarts el Suprem ha dit que aquesta exclusió
d’escoles religioses de les ajudes públiques és inconstitucional.

Discriminació

«És discriminació contra la religió», ha escrit el jutge John Roberts, president del Suprem, que
en els últims anys està fent de l’expansió de la llibertat religiosa una prioritat.

Una de les escoles de Maine en el centre d’aquest cas espera dels seus professors que
«integrin els principis bíblics en els seus ensenyaments en totes les matèries» i que
«propaguin la paraula del cristianisme». L’altra afirma que busca desenvolupar en cada
alumne «una visió del món i una filosofia de vida cristianes». Les dues admeten que
discriminen contra homosexuals, persones transgènere i no cristians. Trenta-set
constitucions estatals als EUA veten l’ús directe o indirecte de diners dels contribuents en
escoles religioses i aquestes provisions ara es poden veure afectades. A més, la sentència pot
animar més escoles religioses a buscar finançament públic com a centres concertats, un
estatus a què no podien accedir fins ara i que el moviment conservador també intenta canviar en
els tribunals.

«Desmantellar la separació església-estat»

La resposta dels jutges progressistes no ha escatimat la crítica. El jutge Stephen Breyer, en el
seu dissens, ha recordat que la primera esmena de la constitució nord-americana arrenca amb
una clàusula que prohibeix al govern redactar lleis que estableixin una religió i després té
una altra que veta lleis que prohibeixen el lliure exercici de qualsevol religió. «El Tribunal
avui pràcticament no presta atenció a les paraules de la primera clàusula mentre dona gairebé
atenció exclusiva a les paraules de la segona», ha escrit Breyer.

La més dura en el dissens ha sigut Sotomayor. «Aquest tribunal continua desmantellant el mur
de separació entre església i estat que els autors de la Constitució van buscar construir», ha
escrit. «No s’han d’infravalorar les conseqüències de la ràpida transformació de les clàusules
religioses que està emprenent aquest tribunal».

Sotomayor ha mostrat també una «creixent preocupació» per la deriva del Tribunal, que té
encara pendent de dictar la sentència més esperada d’aquest curs legal en la qual, segons un
esborrany filtrat al maig, s’augura que la majoria conservadora acabarà amb la protecció
constitucional que el dret a l’avortament ha tingut als EUA des de 1973. En una recent visita a la

https://www.diaridegirona.cat/espanya-internacional/2022/06/21/suprem-dels-eua-avala-l-67521252.html
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220503/supremo-eeuu-ilegalizar-aborto-13601065


clínica de Jackson, Mississipí, que és en el centre d’aquest cas, una activista denunciava que el
moviment conservador «no pararà fins a convertir els EUA en una teocràcia».

 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/aborto-eeuu-polemica-sh/index.html
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El Suprem dels EUA avala l’ús de diners
públics per a l’educació religiosa - Regió7
El cas va néixer a Maine però pot tenir implicacions nacionals. Està basat en la demanda de
dues famílies contra un programa escolar en zones rurals de l’estat. Segons aquest programa,
en àrees amb poca població sense escoles públiques secundàries es permetia arribar a acords
amb centres públics d’altres districtes pròxims per acollir aquests alumnes o que l’estat utilitzés
fons públics per ajudar els pares a costejar matriculacions en escoles privades sempre que
aquests centres fossin «no sectaris». Aquest dimarts el Suprem ha dit que aquesta exclusió
d’escoles religioses de les ajudes públiques és inconstitucional.

Discriminació

«És discriminació contra la religió», ha escrit el jutge John Roberts, president del Suprem, que
en els últims anys està fent de l’expansió de la llibertat religiosa una prioritat.

Una de les escoles de Maine en el centre d’aquest cas espera dels seus professors que
«integrin els principis bíblics en els seus ensenyaments en totes les matèries» i que
«propaguin la paraula del cristianisme». L’altra afirma que busca desenvolupar en cada
alumne «una visió del món i una filosofia de vida cristianes». Les dues admeten que
discriminen contra homosexuals, persones transgènere i no cristians. Trenta-set
constitucions estatals als EUA veten l’ús directe o indirecte de diners dels contribuents en
escoles religioses i aquestes provisions ara es poden veure afectades. A més, la sentència pot
animar més escoles religioses a buscar finançament públic com a centres concertats, un
estatus a què no podien accedir fins ara i que el moviment conservador també intenta canviar en
els tribunals.

«Desmantellar la separació església-estat»

La resposta dels jutges progressistes no ha escatimat la crítica. El jutge Stephen Breyer, en el
seu dissens, ha recordat que la primera esmena de la constitució nord-americana arrenca amb
una clàusula que prohibeix al govern redactar lleis que estableixin una religió i després té
una altra que veta lleis que prohibeixen el lliure exercici de qualsevol religió. «El Tribunal
avui pràcticament no presta atenció a les paraules de la primera clàusula mentre dona gairebé
atenció exclusiva a les paraules de la segona», ha escrit Breyer.

La més dura en el dissens ha sigut Sotomayor. «Aquest tribunal continua desmantellant el mur
de separació entre església i estat que els autors de la Constitució van buscar construir», ha
escrit. «No s’han d’infravalorar les conseqüències de la ràpida transformació de les clàusules
religioses que està emprenent aquest tribunal».

Sotomayor ha mostrat també una «creixent preocupació» per la deriva del Tribunal, que té
encara pendent de dictar la sentència més esperada d’aquest curs legal en la qual, segons un
esborrany filtrat al maig, s’augura que la majoria conservadora acabarà amb la protecció
constitucional que el dret a l’avortament ha tingut als EUA des de 1973. En una recent visita a la
clínica de Jackson, Mississipí, que és en el centre d’aquest cas, una activista denunciava que el
moviment conservador «no pararà fins a convertir els EUA en una teocràcia».

https://www.regio7.cat/arreu/internacional/2022/06/21/suprem-dels-eua-avala-l-67521250.html


 



Mitjà: naciodigital.cat

Publicat: 21/06/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 770.761
Lectores

Valor: 955€

URL: https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/104026/man...

Marion Muller-Colard parlarà de "L'altre
Déu" a Manresa | NacióManresa
La teòloga protestant francesa

Marion Muller-Colard

, autora de

L'altre Déu. El plany, l'amenaça i la gràcia

, participarà a l'última sessió del curs del

Club de Lectura Espiritual

de la

Biblioteca del Casino

de

Manresa

. Serà el dimarts 28 de juny, a les 6 de la tarda, a l'

Espai Plana de l'Om

i serà presentada per

Adelaide Baracco

, que dirigeix el club. L'entrada és lliure i hi haurà traducció simultània.

L'altre Déu

va ser guardonat

ex-aequo

amb el

Premi Abat Marcet

2021, motiu pel qual Marion Muller-Colard visità Barcelona, on també participà a la Jornada

El moviment de l'ànima: el prec i l'empara

, del

Grup Sant Jordi

. El llibre també compta amb el

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/104026/manresa/marion-muller-colard-altre-deu-llibre


Premi Spiritualités d'Aujourd'hui

i

Premi Écritures & Spiritualités

.

Fragmenta

publica la seva obra, inèdita en català i en castellà, on també hi ha

La intranquil·litat

(

Premi d'Espiritualitat Panorama-La Procure

).

El Club de Lectura Espiritual, dirigit per Adelaide Baracco, programa diverses sessions durant el
curs, des del 2020. Entre d'altres, s'hi ha parlat de

Cervell i transcendència

, de

Ramon M. Nogués

,

Èxode i èxtasi en Ignasi de Loiola

, de

Xavier Melloni

, i

Ecosofia, la saviesa de la Terra

, de

Raimon Panikkar

, tots ells a Fragmenta.
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L’IEI recupera l’envelat per 
celebrar la seva Festa Major
El pati de la institució acollirà les vuit propostes 
artístiques els quatre primers dissabtes de juliol
Lleida
REDACCIÓ

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va 
presentar ahir la segona edició 
de la seva Festa Major, que du-
rant els quatre primers dissabtes 
de juliol, oferirà un total de vuit 
propostes de música i arts escè-
niques al pati de la institució, que 
quedarà convertit en un envelat.

La programació comença el 2 
de juliol amb El Drapaire Musi-
cal i el seu Taller de Sons d’Ocells 
(12.00); en la sessió de tarda ac-
tuarà el grup lleidatà Bredda, 
amb la seva música que fusiona 
el reggae, rap i rock (18.00). El 9 
de juliol, la sessió matinal anirà 
a càrrec de la companyia Impro-
visto’s Krusty Show i el seu es-
pectacle Filikrusty, que protago-
nitzen tres pallassos (12.00). A la 
tarda, pujarà a l’escenari l’artista 

Nolah, que oferirà la seva músi-
ca electrònica en directe (18.00 
hores). El 16 de juliol serà el torn 
de la Fundació Pau Casals amb El 

col·leccionista de pipes, un conte 
per a descobrir la figura del mú-
sic català (12.00); mentre que a la 
tarda, la protagonista serà el folk 
català, occità, bretó o irlandès 
del grup La Ruta de les Estrelles 
(18.00). Finalment, la Festa Major 
de l’IEI es tancarà el 23 de juliol 
amb l’espectacle de titlles La ve-

ritable història dels tres porquets, 
en què la companyia Xip Xap revi-
sita el clàssic conte (12.00) i el ba-
ll de tarda amb música de revetlla 
a càrrec de la formació L’Anònima 
Orquestra.

El tret de sortida a la Festa Ma-
jor el donarà el tradicional pregó 
inaugural el 28 de juny (18.00 i 
19.00 hores), tot i que no es va 

FOTO: IEI / El pregó es farà el dimarts dia 28 a la tarda

desvetllar la identitat del prego-
ner o pregonera. El president de 
la Diputació i l’IEI, Joan Talarn, va 
avançar que “es tractarà d’un ve-
ll conegut de la ciutat de Lleida i 

de les nostres comarques”. Talarn 
va recordar la bona acollida de la 
primera edició i va qualificar l’Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs com “la 
regidoria de Cultura del territori”.

L’Auditori Enric Granados va aco-
llir ahir la presentació del tercer 
Concurs Internacional de Piano 
Ricard Viñes Kids and Youth, que 
se celebrarà del 30 de juny al 2 
de juliol i que va adreçat a joves 
promeses, que concursaran dis-
tribuïts en tres categories (fins 
a 11, 14 i 17 anys). En aquesta 
tercera edició s’han inscrit 27 
concursants, entre infants i jo-
ves de tot Catalunya, Espanya 

i de països com França, Itàlia, 
Alemanya, Romania, Suïssa i 
Estats Units. Les proves, ober-
tes a tothom, es faran a la sala 
2 de l’Auditori el divendres 1 de 
juliol i dissabte 2 al matí. L’acte 
de lliurament dels premis es farà 
a la tada (19.00 hores). El Ricard 
Viñes Kids and Youth se cele-
bra amb caràcter bianual, alter-
nant-se amb el concurs destinat 
a adults (de 18 a 34 anys).

Vint-i-set joves pianistes de 
tot el món se citen en el 
3r Concurs Ricard Viñes

FOTO: IEI / Actuació de la jove Júlia Anguiano Ódena ahir a l’Auditori

Balaguer va presentar ahir la 
tercera edició del Festival Lla-

vors - Cultura en Creixement, 
que enguany se celebra els dies 
16, 17 i 18 de setembre en dife-
rents espais de la ciutat i que, 
a més de la creació artística, 
fusiona el patrimoni cultural, 
entorn natural i gastronomia 
de proximitat. Una de les grans 
novetats d’aquest 2022 és que 
s’amplien el nombre d’escena-
ris en què es desenvoluparà el 
festival. Així, a més del mones-
tir cistercenc de Santa Maria de 
les Franqueses i altres ubica-
cions del centre urbà, enguany 
s’afegirà també la sala La Mer-
cantil, que acollirà dos dels es-
pectacles. 

Entre totes les propostes 
que es podran veure al Llavors, 
hi haurà de totes les discipli-
nes artístiques, tot i que com 
sempre es posarà l’accent en la 
dansa, les arts del moviment i 
la música. Aquestes propostes 
tenen, segons explica l’orga-

FOTO: Ràdio Balaguer / La Calíope o A Vore seran alguns dels participants

Balaguer, eix de la dansa i la 
cultura d’arrel amb el 3r ‘Llavors’
La sala La Mercantil s’afegeix com a nou escenari del 
festival, que se celebra els dies 16, 17 i 18 de setembre

nització, “un denominador comú: 
propostes professionals, emer-
gents i de joves artistes i amb una 
mirada contemporània sobre la 
cultura d’arrel i les danses tradicio-
nals”. Al cartell del Llavors - Cultu-

ra en Creixement d’aquest any es 
poden trobar companyies com Cia. 
Moveo, EnDiciembre, La Calíope, 

Matrimoni Moukhles – Sentís, el 
grup de música A Vore i Els escul-
tors de l’aire.

El paer en cap, Jordi Ignasi Vi-
dal, va dir que “el festival apropa 
a la ciutadania espectacles molt 
interessants que molts cops no 
els podem veure si no anem a les 
grans capitals”.
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El CaixaForum 

tanca avui el cicle 

de projeccions ‘Un 

estiu de pel·lícula’

El CaixaForum Lleida acu-
ll aquesta tarda (19.00 hores) 
l’última projecció del cicle Un 

estiu de pel·lícula. Es tracta del 
film La sociedad literaria y el 

pastel de piel de patata, una 
història ambientada després 
de la Segona Guerra Mundial,  
adaptació del bestseller homò-
nim escrit per l’Annie Barrows i 
Mary Ann Schaffer, que dirigeix 
el britànic Mike Newell.

El Monestir de les 

Avellanes torna 

a celebrar les 

Jornades d’Història

Les XI Jornades d’Història del 
Monestir de les Avellanes (His-
tòria de l’Església i la religio-
sitat) se celebraran el 7 i 8 de 
juliol i inclouran 10 ponències 
i debats al voltant del tema. El 

monacat, més enllà: expansió i 

missió, s. XII-XVI. A més, també 
s’ha organitzat una visita guia-
da, un concert nocturn i un so-
par medieval.
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Claret publica la biografía de la misionera
en África Maria Isabel Correig
Barcelona, 21 jun (EFE).- La editorial Claret acaba de publicar el libro 'Què n'has fet del teu
germà? La resposta de la M. Isabel Correig (1940-2020)', un testimonio de vida evangélica y
profunda espiritualidad escrito por esta monja que dedicó su vida a las misiones en África.

El autor del prólogo y amigo de Correig, Josep Bofarull, ha explicado que la vida de la religiosa
transmite una "singular e insólita comunión de fe, de vida y de opción" por su entrega a Dios y
su austeridad, así como su reflexión continuada de la vida como una peregrinación.

En el manuscrito se destacan episodios importantes de su vida, como la relación con su abuela
Pepa y sus padres, su primera comunión o el nacimiento de su vocación, que ella misma define
en el libro como "una fuerza interior que te estira", como "una respuesta de Dios que te fascina y
te seduce".

El libro explica -entre otras cuestiones- su paso por el noviciado, sus estudios en Roma y el
primer viaje al Congo, país al que dedicaría gran parte de su vida como misionera y donde
impulsaría la institución Ekolo ya Bondeko, encargada de socorrer a niños. EFE
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Noves formes de religiositat, amb Isaac
Llopis | Catalunya Religió
Aquesta pregunta és per comprovar que sou un visitant humà i prevenir els enviaments
automàtics de correu brossa.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/noves-formes-religiositat-isaac-llopis
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Cáritas urge a las familias a buscar
“espacios de encuentro donde la pantalla
no sea el centro” para “prevenir”
adicciones en los niños
MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

Cáritas urgió este martes a las familias españolas a buscar y encontrar “espacios y momentos
de encuentro donde la pantalla no sea el centro” con el fin de “prevenir” adicciones a las nuevas
tecnologías por parte de los más jóvenes.

Además, recordó que antes no tener acceso a Internet “podía ser una consecuencia de la
exclusión”, mientras hoy “priva de acceso a derechos”.

Así lo defendió el técnico de investigación del Equipo de Estudios de Cáritas Española y
Fundación Foessa Daniel Rodríguez de Blas durante su comparecencia, a petición del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de
las Adicciones, en la que expuso las conclusiones del estudio de investigación sobre el ‘Impacto
de las pantallas en la vida de la adolescencia y sus familias en situación de vulnerabilidad
social: realidad y virtualidad’, presentado en febrero y centrado en el uso que hace de las
pantallas la población joven de entre 12 y 17 años en situación de vulnerabilidad y exclusión
social a la que atiende Cáritas.

Tras recordar que el estudio desvelaba que el 19,1% de la adolescencia acompañada por
Cáritas se encuentra en "riesgo de uso adictivo" de las pantallas y que el 66% de encuestados
invierte más de una hora de su tiempo diario en consultar sus redes sociales y, de ellos, el 30%
del total dedican más de tres horas, el experto reclamó el “derecho a la conexión y a la
desconexión” y aseveró que, “tan crítico es para un joven de 15 años no tener acceso a Internet,
como llegar a los actuales niveles de adicción”, consciente de la “dificultad de encontrar el
equilibrio”.

“Las pantallas están y han venido para quedarse, pero que haya momentos de desconexión”,
insistió, convencido de que, en relación al uso “responsable” de estos dispositivos, “la
prevención es la clave”.

Por ello subrayó la importancia de “derivar más recursos a la prevención a nivel nacional,
autonómico, municipal” y aseguró que estar conectado “implica más gasto en las familias,
tensionar sus economías”. “Sin duda, no caer en la brecha digital implica una tensión extra a las
familias que viven con un presupuesto muy justo”, abundó, para incidir en que, “hasta hace poco
no tener acceso a Internet podía ser una consecuencia de la exclusión, pero hoy, en
determinados sitios, priva de acceso a derechos”.

PANDEMIA

En este punto, reconoció los “esfuerzos” por parte de “muchas administraciones públicas y
organizaciones” para dotar de ese acceso a los menores que, durante la pandemia, no han

https://www.lavanguardia.com/vida/20220621/8356314/caritas-urge-familias-buscar-espacios-encuentro-pantalla-sea-centro-prevenir-adicciones-ninos.html


tenido acceso a Internet, si bien, a su entender, “a día de hoy, la brecha digital es un elemento
que conduce a la exclusión, no solamente una consecuencia”.

A este respecto, afirmó que la “hiperconectividad está muy bien”, pero advirtió de que conseguir
“que haya vínculo entre las personas es lo difícil”. “Y es lo que tenemos que tratar de conseguir,
con y sin pantallas”, espetó, consciente de la importancia de “que seamos una sociedad
vinculada, que nos importemos los unos a los otros”.

En este sentido, mostró su “intuición de que vamos a ir a peor” con respecto a los índices de
exclusión en España, que, dijo, “se incrementan cuando hay este tipo de crisis, pero cuando
vienen etapas de desarrollo económico no somos capaces de reducir esas bolsas de pobreza y
sumamos más personas a este saco”.

“Nos preocupa que en la generación de los que tengan ahora 35 años, que han encadenado
tres crisis globales consecutivas, entren muchos y que no podamos sacarles como sociedad
cuando lleguen, si es que llegan, las épocas de bonanza”, apostilló, sabedor de que la exclusión
“es un fenómeno estructural a nuestra sociedad, más allá de crisis puntuales” y de que ello es
motivo de “reflexión”.

(SERVIMEDIA) 21-JUN-2022 15:35 (GMT +2) MJR/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 retorn del Campus Gospel de Rajadell
uneix cors europeus i figures americanes
El primer èxit és tornar, reflexionava ahir el manresà Ramon Escalé, pioner del gospel a
Catalunya i director musical del Campus Gospel Rajadell que, després del parèntesi de dos
anys per la pandèmia, reprendrà l’activitat, en la seva setzena edició, del 8 al 10 de juliol. Del
centenar i escaig de places disponibles i tot i no percebre «l’eufòria d’altres anys» ja s’han
cobert mes d’una setantena, la meitat de les quals «amb participants que no han vingut mai»
que arribaran, a banda del Principat, de llocs com el País Basc, Mallorca, França, Itàlia o Suïssa.
Una xifra que, de moment, i a dues setmanes del campus, Escalé valora molt positivament
després de les incerteses de la covid. La renovació de participants suposa, a més, un valor
afegit per la «capacitat de sorpresa de les primeres vegades» tant per als organitzadors com per
als assistents. Les inscripcions estan obertes fins l’1 de juliol (campusgospelrajadell.org).

Aquesta setzena edició, que promou Esclat Gospel Singers -el cor manresà que des de fa 22
anys dirigeix Escalé- tindrà un cartell que «si no és el millor, pràcticament», amb dues figures del
gospel de Chicago («bressol mundial i punt neuràlgic de la indústria, com Nova Orleans per al
jazz»). Es tracta de Dexter Walker -que exercirà de Resident Reverend- i Cinque Cullar. Així
mateix, i com ja es va apuntar en la darrera edició, la del 2019, el Campus Gospel Rajadell
continua «ampliant relacions i connectant-nos amb els cors d’Europa», que protagonitzaran els
concerts d’enguany. Explica Escalé que és «sorprenent el moviment gospel que hi ha al nord,
com ara a Noruega, Suècia, Finlàndia...» Una simbiosi programàtica que, en certa manera,
tanca el cercle entre Europa i Estats Units a través d’uns cors que, a diferència de molts dels
d’aquí, com els mateixos Esclat Gospel Singers, estan units per «l’origen religiós. Són cors
d’església vinculats per la fe protestant, tant els europeus com els americans. Nosaltres
connectem amb el gospel a través d’altres paràmetres, potser més lúdics, però amb el mateix
missatge: un sentiment de comunitat, d’unió, de generositat, de sentir-nos part d’un grup a través
de la música».

A banda dels tallers, que continuen sent l’eix central de l’activitat pedagògica del campus, els
concerts a la plaça de l’Església tindran com a protagonistes els amfitrions, Esclat Gospel
Singers, a més dels internacionals Safari Choir (Noruega), que dirigeix Eirik Kaasa i Didier
Likeng &Gospel Wings (Bèlgica), a més del Gran Cor del Campus, format per tots els
participants i dirigit per Walker. Repeteix el Sunday Service per quarta edició, una proposta que
beu del tradicional servei religiós dels diumenges al matí en les comunitats afro-americanes
però que a Rajadell es transforma en una «reunió de tots els participants per compartir
sentiments. És un dels moments més emotius del campus», assegura Escalé. Amb un
pressupost de més de 30.000 euros, el Campus Gospel Rajadell compta amb la complicitat de
l’Ajuntament i dels veïns del poble que acullen participants a casa seva.

L’èxit de la proposta a Rajadell va fer néixer el 2019, One Heart, el primer Festival Internacional
de Gospel a Barcelona, també liderat per Escalé: «és el germà gran». Una proposta que pot fer
replantejar en un futur el format a Rajadell «potenciant més el lloc i potser buscant
l’especialització. Hi rumiarem», clou Escalé.

Assaig al Castell i projecció de cinema: novetats del 2022

https://www.regio7.cat/cultures/2022/06/22/retorn-campus-gospel-rajadell-uneix-67529062.html


«Poc o molt sempre hem anat introduint novetats, són necessàries tant per als organitzadors
com per als participants, sobretot si n’hi ha molts, de repetidors, com ha passat en altres
edicions», explica Escalé. Així, enguany, i a proposta d’Àlex Mazcuñán, ideòleg del campus
amb Escalé, hi haurà la possibilitat de fer un dia d’assaig a una de les sales del Castell de
Rajadell: «té una energia especial, per la sonoritat i la història». I s’estrenarà la Gospel Movie: la
projecció d’una pel·lícula en gran pantalla, en aquest cas Amazing Grace, sobre «una de les
grans del Gospel: Aretha Franklin». Després de la projecció es farà un col·loqui.
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Santpedor programa una visita a Santa
Anna i Santa Maria de Claret | NacióManresa
El proper dissabte 2 de juliol l'oficina de turisme de

Santpedor

farà una visita guiada a

Santa Anna

i

Santa Maria de Claret

. Serà a 2/4 d'11 del matí i per a participar-hi cal inscriure's prèviament a través d'

aquest enllaç

.

Es tracta d'una visita guiada a Claret, on s'explicaran els orígens de l'indret, que donà lloc a una
sagrera o

petit nucli de cases en època medieval

, avui desaparegut. S'entrarà a l'interior de l'església romànica de Santa Maria (segle XII) i la de
Santa Anna (segle XVIII), on es podrà veure la

imatge romànica

de Santa Anna, copatrona de la vila, i es relataran algunes de les llegendes que inspirà la seva
figura protectora.

La proposta s'engloba dins la iniciativa de les regidories de

Turisme i Patrimoni

de donar a conèixer els atractius del poble a través d'un servei regular de visites i rutes guiades
dels elements patrimonials, naturals, històrics i emblemàtics de Santpedor. La visita coincideix
sempre amb els dissabtes de plaça, cada primer dissabte de mes.

 

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/104021/santpedor/visita-guiada-santa-anna-maria-claret
https://www.santpedor.cat/regidories-i-serveis/turisme-noves-tecnologies-a-la-ciutadania/visites-guiades-santpedor/
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Ucrania, segundo país que más dinero
recibe de Ayuda a la Iglesia Necesitada
Madrid, 21 jun (EFE).- La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), que asiste
a la Iglesia católica en todo el mundo, destinó en 2021 -antes del comienzo de la guerra- más de
6 millones de euros a Ucrania, que por tercer año consecutivo fue el segundo país que más
dinero recibió.

La Fundación ha presentado este martes la memoria de actividades del año 2021, en el que se
recaudaron en España 18.683.672 euros, un 37 % más que el año anterior, en buena medida
por el incremento de herencias y legados.

El director en España de ACN, Javier Menéndez Ros, ha indicado que Ucrania lleva más de tres
años en ese puesto de la lista y con el estallido de la guerra en febrero de 2022 las ayudas han
incrementado, sobre todo para la reconstrucción de sus iglesias.

El primer puesto de la lista de los países que más dinero recibieron en el año 2021 lo ocupa
India con más de 12 millones de euros, más del doble que el siguiente país. Tras Ucrania se
encuentran Líbano, Siria y República del Congo.

El presidente de ACN, Antonio Sainz de Vicuña, ha expuesto que aunque los dos primeros
países de la lista son uno asiático y otro europeo, la zona donde más se focaliza la fundación es
en África, por las persecuciones a cristianos que se realizan en este continente.

Sobre los datos de ingresos en todo el mundo, han recibido 128,5 millones de euros, de los que
el 82,4% se han destinado a los proyectos de la organización y el resto a la administración, la
atención a los benefactores y la obtención de fondos.

Los proyectos buscan ayudar a defender la Iglesia Católica en todo el mundo, por lo que su
misión principal es la construcción y reconstrucción de iglesias, a lo que se destinó el 28,2% de
los ingresos.

Otras actividades son la formación de sacerdotes y religiosos (13,5%), sostenimiento de
religiosas (10,5%) o la formación en la fe de laicos (6%). EFE
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El cambio y la juventud, protagonistas de la
4ª edición de los Premios Blanquerna
Impulsa
La cuarta edición de los Premios Blanquerna Impulsa deja un palmarés de escándalo. Los
centros ganadores son la escuela Vedruna Vall, de Terrassa; el instituto Sant Quirze del Vallès y
la escuela también barcelonesa Sant Ramon Nonat. Entre los finalistas, hay tres centros que
forman parte del proyecto Revista Escolar Digital (RED), la red de revistas escolares impulsada
por el diario para jóvenes Junior Report, que es media partner de la Fundación Blanquerna.

El acto de entrega se ha celebrado en el auditorio de la Facultad de Comunicación y Relaciones
Internacionales Blanquerna-FCRI y ha contado con los discursos de la doctora Giorgia Miotto,
directora general de Blanquerna, y del doctor Josep Rom, vicerrector de la Universitat Ramon
Llull (URL).

¿Qué son los Premios Blanquerna?

Los Premios Blanquerna Impulsa se articulan en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que son los hitos marcados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
afrontar problemas como la pobreza, el cambio climático, las desigualdades o la hambruna.

Este año, se han seleccionado el “ODS12: producción y consumo responsable"; el “ODS16: paz,
justicia e instituciones sólidas", y el “ODS17: alianzas para lograr los objetivos".

Los premios se dividen en tres categorías: la de Comunicación, la de Educación y la de Centros
Escolares. Cada uno de estos galardones reconoce el esfuerzo hecho por los y las estudiantes
para expandir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y concienciar sobre su importancia
en nuestro día a día.

Lee también Judith Vives

Sostenibilidad, conciencia y respeto en el podio

En la edición actual, se han presentado 18 centros educativos de toda Catalunya, Andorra e Illes
Balears, pero solo ocho han pasado a la fase final.

Los ganadores del primer premio de Comunicación han sido el alumnado y el profesorado de
segundo de bachillerato de la Escola Vedruna Vall (Terrassa), con el proyecto "Make It Visible",
una aplicación que permite escanear los productos del supermercado y conocer su proceso de
elaboración y sus ingredientes. Los alumnos del proyecto ganador llevaron la propuesta al
Parlament de Catalunya, pero no llegaron a las firmas suficientes para que fuese debatida en el

https://lavanguardia.com/vida/junior-report/20220621/8355909/cambio-juventud-protagonistas-4a-edicion-premios-blanquerna-impulsa.html


pleno. No obstante, la escuela ha recibido como premio una Beca RED, que le permitirá crear el
medio de comunicación de su alumnado durante el próximo curso 2022-2023 y formar parte de
la red de diarios escolares del proyecto Revista Escolar Digital (RED).

De hecho, el proyecto Revista Escolar Digital (RED) ha tenido mucho peso en esta categoría ya
que el Institut Quatre Cantons (Barcelona) y la Escola Pia Nostra Senyora (Barcelona), ambas
pertenecientes a la red de revistas escolares, han quedado segunda y tercera, respectivamente.

En el ámbito de la Educación, el oro se lo ha llevado el Institut Sant Quirze del Vallès con su
propuesta "Swap Party", una fiesta para intercambiar ropa y potenciar el consumo de segunda
mano. La medalla de bronce se la ha colgado el instituto barcelonés L'Alzina, que también forma
parte del proyecto RED, con su propuesta "Campaña antiracista", que busca "la construcción de
un mundo donde el racismo y la xenofobia sean impensables", según ha comentado una
profesora del instituto.

El director de Junior Report, Francesc Castanyer, y el decano de Blanquerna FCRI,
Josep Lluís Micó, han entregado el primer premio de Comunicación a la escuela
Vedruna Vall de Terrassa

Pere Virgili

Siguiendo la estela de la edición pasada, los Premios Blanquerna Impulsa han reconocido la
labor de los centros educativos al impulsar proyectos transversales para lograr uno o más ODS.
La ganadora de esta categoría ha sido la escuela Sant Ramon Nonat, de Barcelona, con "Blau,
construyendo la paz desde la sombra". Una de sus impulsoras, Anna Vila, ha subrayado que se
puede "construir un mundo mejor a través del arte", y es que "Blau" parte de un cuento infantil
que repasa las crisis más recientes que ha vivido el mar Mediterráneo.

La "contracultura" de los ODS

Tanto la directora general de Blanquerna, Giorgia Miotto, como el vicerrector de la URL, Josep
Rom, han felicitado al alumnado por sus propuestas. En su turno, Miotto ha destacado la "mirada
global" que los ODS aportan a la lucha climática y Rom ha concluido el acto con una apelación
a la juventud: "Estáis impulsando una contracultura, la de ir a favor de un mundo donde



podamos compartir y sobrevivir".  

Lee también
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Un perro se hace famoso por robar el pan
de misa
Un perro se ha hecho viral en Internet después de robar el pan en una misa. El hecho ocurrió en
la iglesia Nuestra Señora de Belencito, ubicada en el municipio de Nobsa, Boyacá, Colombia,
ante la mirada atónita de todos los feligreses que presenciaron el hurto. Un perro pasea por la
iglesia durante el oficio y se acerca curioso a una mesa anexa al altar donde se encuentran el
pan y el vino antes de ser bendecidos.

En el vídeo -publicado por @legoth en su cuenta de TikTok- se puede ver como el perro se
acerca tranquilamente y, en un momento de despiste, coge el pan sagrado con el hocico y huye
con él, a pesar de que se escucha a una persona intentando parar al animal y dejar el pan en su
sitio, el ladrón consigue huir.

Las personas que se encontraban en el lugar y presenciaron lo ocurrido no se molestaron, hubo
incluso quienes rieron al verlo correr con su botín. Lo más cómico del suceso fue que mientras
todo ocurría, ninguno de los sacerdotes que oficiaban la misa se percató de lo ocurrido.

Este curioso momento rápidamente se ha vuelto viral y en pocos días ha logrado más de 5.5
millones de reproducciones y ha provocado múltiples reacciones y comentarios, la mayoría de
ellos en tono de humor, pero algunos criticando que nadie lo impidiera.

Mascotas en misa

En Colombia, donde está grabado el suceso, el perro pasea
tranquilamente y a nadie le sorprende su presencia

En Colombia, donde está grabado el suceso, el perro pasea tranquilamente y a nadie le
sorprende su presencia, sin embargo, no ocurriría lo mismo en España, donde no es común ver
a animales dentro de las iglesias.

Pero ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Está permitida o prohibida la entrada de perros en las
iglesias de nuestro país?.

El sistema de leyes que regula la Iglesia, el canónico, no se expresa claramente al respecto.
Entre la regulación de las actividades de los fieles y de las estructuras eclesiásticas, no se
menciona la presencia de perros y otros animales en el lugar sagrado. Entonces, en cierto
sentido, la presencia de las mascotas no está permitida ni prohibida. Como suele ocurrir en
estos casos, o cuando no se pronuncia la Ley, gana el sentido común y la discreción de quienes
son responsables en ese lugar, y en este caso sería el párroco el que tendría la última palabra.

Lee también

En definitiva, si el párroco decide que el perro no puede entrar a la iglesia, aunque no estemos
de acuerdo con esta elección, deberemos acatar su decisión, ya que es él el que decide cuando
la ley no se ha pronunciado claramente al respecto.

https://www.lavanguardia.com/mascotas/perros/20220621/8354516/perro-famoso-robar-pan-misa-viral-nbs.html
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