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No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La difusió 
pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de propietat 
intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que 
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TikTok bloqueja el compte de sor Lucía per
mostrar imatges de la tragèdia de Melilla
La censura restrictiva de TikTok s’ha cobrat una nova víctima. La plataforma de vídeos breus
ha bloquejat el compte de sor Lucía Caram per la difusió per part de la religiosa manresana
d’imatges dels migrants morts a Melilla, un contingut dur, però real al cap i a la fi.

Segons ha explicat Caram a Regió7, TikTok ja li havia censurat altres vegades un parell de
vídeos seus. Un, que va protagonitzar amb el pare Ángel per demanar ambulàncies per al
conflicte ucraïnès i que en un segon intent sí que va ser acceptat. L’altre, un clip gravat durant
un viatge amb autobús cap a Ucraïna i en el qual apareixia una persona que baixava del vehicle
per fumar i ella feia broma. «Me’l van censurar perquè deien que promovia les imprudències
de trànsit i l’ús del tabac», assegura.

Però en aquesta ocasió, la plataforma ha anat un pas més enllà i li ha suspès temporalment el
compte. Els seus vídeos es poden veure, però ella no en pot publicar de nous, en principi, fins
al 29 de juny. I li han fet arribar una advertència: «Si tornes a cometre una infracció, és possible
que et suspenguem de forma definitiva el teu compte».

Per no esperar i poder continuar opinant i compartint els seus missatges a TikTok, Caram s’ha
creat un perfil nou, @lamonjaquilombera.

Tragèdia a la frontera

Notícies relacionades

En el vídeo censurat, parla de la mort d’almenys 37 persones en l’intent de divendres d’entrar
a Melilla a través del Marroc. La gendarmeria marroquina va reprimir les prop de 2.000 persones
que intentaven accedir a la ciutat amb antiavalots i gasos lacrimògens.

Era el primer intent massiu de saltar la tanca que separa la localitat espanyola del Marroc
després de la represa de les relacions diplomàtiques entre Madrid i Rabat i després que la
Moncloa canviés el seu posicionament històric sobre el Sàhara Occidental, que ara considera
un territori marroquí. Hi va haver més de 300 ferits, a més de les víctimes mortals.

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20220627/tiktok-bloqueja-sor-lucia-parlar-tragedia-melilla-13948529
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220624/tragedia-valla-melilla-cinco-migrantes-13931433
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Bisbat de Solsona, Diputació i ajuntament
de Guardiola de Berguedà crearan un espai
d'interpretació i estudi del romànic | Nació
Solsona
Des de grans edificis fins a petites esglésies, jaciments, castells i fortaleses, el Berguedà té
centenars d'elements patrimonials del romànic, però molts són totalment desconeguts. Ara, tot
aquest patrimoni es vol posar en valor amb un centre d'interpretació del romànic que finança la
Diputació de Barcelona amb una inversió d'1,4 MEUR. S'ubicarà al monestir de Sant Llorenç de
Guardiola de Berguedà, la principal joia del romànic. "S'ha de convertir en un espai per entendre
el romànic, per entendre el món medieval i per entendre com funcionava la comarca i tot el país",
ha explicat l'historiador i guia del monestir, Joan Busoms. Els treballs s'iniciaran l'any que ve
amb la previsió que el centre es posi en marxa l'any 2025.

 

Assistents a la signatura de l'acord

Conegut com la catedral del món rural, el monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà
s'ha convertit des de fa anys en un centre de cultura, descentralitzat. La programació s'articula a
partir de festivals estacionals i combina exposicions, teatre, instal·lacions, dansa i música, entre
altres.

Ara, el monestir fa un pas més i es convertirà en el centre d'interpretació i estudi del romànic de
la comarca. "Serà un centre neuràlgic, visita obligatòria per a tots els enamorats del romànic",
explica l'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, qui està convençut que el projecte
beneficiarà "tota la comarca".

El centre oferirà una experiència innovadora, que permetrà interpretar la memòria romànica des
de la contemporaneïtat. Un altre dels grans eixos és el desenvolupament econòmic, social,

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/39511/cultura-i-mitjans/bisbat-solsona-diputacio-ajuntament-guardiola-bergueda-espai-interpretacio-estudi-romanic


cultural i turístic del municipi de Guardiola de Berguedà i de tota la comarca. Així, el futur centre
d'interpretació i estudi contempla les activitats culturals que es desenvolupen al voltant del
monestir de Sant Llorenç com a espai catalitzador i dinamitzador de l'oferta cultural de l'alt
Berguedà.

De fet, des del monestir de Sant Llorenç es visiten actualment diversos recursos del romànic del
Berguedà, com són l'església de Sant Quirze de Pedret (Cercs), l'església de Sant Sadurní de
Rotgers (Borredà), l'església de Sant Vicenç de Rus (Castellar de n'Hug) i l'església de Sant
Vicenç d'Obiols (Avià). L'any 2021 van rebre 6.900 visitants, dels quals més de 3.600 van
participar en actes culturals al monestir de Sant Llorenç (tot i les restriccions per culpa de la
covid-19).

Calendari

L'acord, signat aquest dilluns per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, el
bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i l'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, fixa que
durant els pròxims mesos es començaran a redactar els projectes tècnics per poder començar
les obres l'any que ve. Es preveu que els treballs acabin el 2025. El projecte preveu
intervencions a les diferents estances de l'interior del monestir, on s'adequaran els accessos i es
faran obres per adequar l'espai a usos expositius i polivalents (tallers, reunions, programes
educatius i serveis).  

El monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà, la principal joia del romànic a la
comarca Foto: Nia Escolà

El monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà

El monestir de Sant Llorenç està situat al municipi de Guardiola de Berguedà, en un altiplà des
d'on domina l’aiguabarreig del Bastareny i el Llobregat. És propietat del Bisbat de Solsona i l'ús
de l'espai és de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà. Les actuacions de millora han estat a



càrrec de la Diputació de Barcelona. La corporació hi ha invertit, des del 1996, més de 7 milions
d'euros.
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Los jesuítas denuncian una política
migratoria "inhumana" e "irresponsable"
Madrid, 27 jun (EFE).- Las organizaciones sociales de la Compañía de Jesús que trabajan en la
frontera de España y Marruecos han reclamado este lunes una investigación sobre lo ocurrido el
pasado viernes en la valla, donde murieron al menos 23 personas, y ha atribuido esa tragedia a
"una política migratoria y de gestión de las fronteras inhumana e irresponsable".

El Servicio Jesuita a Migrantes, Entreculturas y Alboan han demandado en un comunicado que
el Gobierno utilice la diplomacia para que las autoridades marroquíes abran una investigación
rigurosa que aclare lo ocurrido, así como la identificación de las personas fallecidas y la puesta
en conocimiento a sus familiares.

Las organizaciones recuerdan que en las imágenes grabadas en el lado marroquí de la frontera
se aprecia "la dureza del dispositivo policial y un trato inhumano", pero en el lado español "se
observan rechazos en frontera de personas lesionadas, algunas de ellas que podrían ser
menores de edad, todas con más que probable perfil de protección internacional".

Los jesuitas achacan lo ocurrido a la "insuficiencia de insuficiencia de vías seguras y legales
eficaces para acceder al territorio europeo y a la protección internacional".

Eso "obliga a las personas que huyen de situaciones de conflicto, violencia o escasez de
medios de vida a poner en riesgo su vida y su integridad física" y, ante esa realidad, son
recibidos con "excesiva dureza" por parte de las autoridades.

Porque la mayor parte de las personas que entraron y que se encuentran en el CETI de Melilla,
donde el SJM presta asistencia letrada a varios de ellos, son de Sudán, un país inmerso en una
grave crisis social y con altas tasas de reconocimiento de protección por parte de España.

Entre sus propuestas, las organizaciones piden terminar con el desvío de fondos de cooperación
para control migratorio, que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo sea más garantista
con los derechos de las personas migrantes y refugiadas y "una mayor coherencia del Gobierno
español". EFE

rb/fg

https://www.lavanguardia.com/vida/20220627/8369798/jesuitas-denuncian-politica-migratoria-inhumana-e-irresponsable.html
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Mor Josep Maria Pairot, el primer rector de la Parròquia de
Sant Pere i Sant Pau

27/06/2022

Mn. Josep Maria Pairot Massoni. Foto: Arquebisbat

Mn. Josep Maria Pairot Massoni ha mort aquest dissabte dia 25 de juny a l’edat de 89 anys. Des
del 2010 era canonge honorari del Capítol de la Catedral.

Nascut a Valls el dia 25 de desembre de 1933, va rebre l’orde del diaconat a la capella del
Seminari de Tarragona l’any 1966. El mateix any era ordenat prevere a la Parròquia de Sant
Joan Baptista de Valls.

En els seus dos primers anys de ministeri, Mn. Josep va ser vicari de la Parròquia de Sant Joan
Baptista de Valls. Posteriorment, fou rector de la Parròquia de Santa Coloma de Queralt, entre
1968 i 1972. A partir de llavors i durant vint anys va ser el primer rector de la Parròquia de Sant
Pere i Sant Pau de Tarragona. Entre 1992 i 1999 va passar a ser el rector de la Parròquia de
Sant Esteve de Vila-seca. Finalment, entre 1999 i 2014 va ser destinat, també com a rector, a les
parròquies de Sant Miquel de l’Espluga de Francolí i Santa Maria de Senan, i capellà de la
Residència Jaume I de l’Espluga. Entre 2014 i 2017 va restar adscrit a la Parròquia de Sant
Miquel de l’Espluga de Francolí, d’on havia estat consiliari de la Confraria del Sant Enterrament
durant cinc anys.

Pel que fa a responsabilitats diocesanes, Mn. Pairot va ser secretari de l’arquebisbe Josep Pont
i Gol. També va ser membre del Consell Presbiteral.

El seu enterrament s’ha celebrat aquest dilluns dia 27 de juny a la Parròquia de Sant Miquel de

http://diaridigital.tarragona21.com/mor-josep-maria-pairot-el-primer-rector-de-la-parroquia-de-sant-pere-i-sant-pau/


l’Espluga de Francolí.
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El Mapa de Llibreries d’Espanya 
2022, elaborat per la Confedera-
ció Espanyola de Gremis i Asso-
ciacions de Llibreters (CEGAL), 
indica que hi ha un total de 2.977 
llibreries a l’Estat, el 15,2% de les 
quals estan a Catalunya amb 453 
botigues, el territori amb més lli-

breries, mentre que la Comunitat 
de Madrid en té 402. L’estudi ha 
identificat 2.977 llibreries inde-
pendents a l’Estat, 231 menys que 
l’any anterior. 

En el cas de Catalunya, l’any 
passat se’n van comptabilitzar 
438 i aquest any hi ha 15 llibreries 
més. CEGAL destaca que la xifra 

es redueix degut a la metodolo-
gia de depuració de les botigues 
que no mantenen la venda de 
llibres com activitat rellevant, tot 
i recollir que s’han tancat i obert 
noves llibreries. En el mapa, que 
s’ha fet amb la col·laboració de la 
Direcció General del Llibre i Fo-
ment de la Lectura, del Ministeri 

de Cultura, no formen part del 
cens les llibreries que només ve-
nen en línia o que estan integra-
des en cadenes de llibreries amb 
més de 25 locals amb el mateix 
nom comercial. 

L’Estat compta amb una mitja-
na de 6,2 llibreries independents 
per cada 100.000 habitants i pels 

municipis de més de 500.000 
habitants, la ràtio de llibreries 
per 100.000 habitants se situa 
en el 8,3%. Segons el mapa, el 
24% de les llibreries a Catalunya, 
que han contestat l’enquesta i 
representen el 22% del total, té 
una facturació entre 150.000 i 
300.000 euros, el 22%, entre 
30.000 i 90.000 euros i el 18% 
entre 300.000 i 600.000 euros. 
Així mateix, el 3% té més d’1,5 
milions de facturació o el 10% 
de 600.000 a 1,5 milions. L’infor-
me destaca que més de la meitat 
de las llibreries (52%), facturen 
anualment més del 80% en 
venda de llibres, superant els 
150.000 euros anuals.

CULTURA

Catalunya lidera amb 453 botigues 
el Mapa de Llibreries d’Espanya 2022
L’Estat compta amb una mitjana de 6,2 llibreries independents per cada 100.000 habitants

Redacció

Mossèn Josep Maria Pairot Mas-
soni va morir aquest dissabte 
passat a l’edat de 89 anys. Des 
del 2010 era canonge honorari 
del Capítol de la Catedral.

Nascut a Valls el dia 25 de de-
sembre de 1933, va rebre l’orde 
del diaconat a la capella del Se-

minari de Tarragona l’any 1966. 
El mateix any era ordenat pre-
vere a la parròquia de Sant Joan 
Baptista de Valls. En els seus 
dos primers anys de ministeri, 
mossèn Josep va ser vicari de la 
parròquia de Sant Joan Baptista 
de Valls. Posteriorment, va ser 
rector de la parròquia de Santa 

Coloma de Queralt, entre 1968 
i 1972. A partir d’aleshores i du-
rant vint anys va ser el primer 
rector de la parròquia de Sant 
Pere i Sant Pau de Tarragona. 
Entre 1992 i 1999 va passar a 
ser el rector de la parròquia de 
Sant Esteve de Vila-seca. Final-
ment, entre 1999 i 2014 va ser 

destinat, també com a rector, a 
les parròquies de Sant Miquel 
de l’Espluga de Francolí i Santa 
Maria de Senan, i capellà de la 
Residència Jaume I de l’Esplu-
ga. Entre 2014 i 2017 va restar 
adscrit a la parròquia de Sant 
Miquel de l’Espluga de Francolí, 
d’on havia estat consiliari de la 

Confraria del Sant Enterrament 
durant cinc anys. Pel que fa a 
responsabilitats diocesanes, 
mossèn Pairot va ser secretari de 
l’arquebisbe Josep Pont i Gol. El 
seu enterrament es va celebrar 
ahir a l’Espluga de Francolí.

Mor mossèn Josep Maria Pairot, rector de 
l’Espluga i Senan durant quinze anys

OBITUARI

Des de l’any 2010 era canonge honorari del Capítol de la Catedral de Tarragona

ARQTGN

Tarragona
Remedios Navalón Sebas-
tia. Ha mort a 87 anys. El seu 
funeral serà avui a les 9 h. a la 
parròquia Sant Josep Obrer de 
Torreforta.
El Catllar
Carmen Pons Solé. Ha mort 
a 92 anys. El seu funeral serà 
avui a les 10 h. a la parròquia 
Sant Joan Baptista. 
Valls
Dolors Balcells Mateu. El seu 
funeral serà demà a les 17 h. al 
Tanatori. 
Vilafortuny
Anna Maria Pahí Salvadó. 
Ha mort a 91 anys. El seu fu-
neral serà avui a les 12 h. a la 
parròquia de Santa Maria.
Blancafort
Josep Farré Poblet. Ha mort 
a 93 anys. El seu funeral serà 
demà a les 10 h. a la parròquia 
de Santa Magdalena. 

DEFUNCIONS

Esqueles
al Diari Més

Tel. 977 21 11 54
Fax 977 23 68 83
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Aquest és el vídeo pel qual TikTok ha
bloquejat el compte de Sor Lucía Caram |
NacióManresa
TiKTok

ha bloquejat el compte de la monja manresana

Sor Lucía Caram

, segons ha confirmat ella mateixa a

NacióManresa

, després que pengés un vídeo on denunciava la matança d'aquest cap de setmana a la tanca
de Melilla.

En el vídeo, la responsable de la

Fundació del Convent de Santa Clara

feia una dura

crítica als governs espanyol i marroquí

a qui titllava de "menyspreables" i "fastigosos" per uns fets que deixen un últim balanç de 37
persones mortes i centenars de ferits.

El vídeo finalitzava amb imatges del maltractament sofert pels migrants a mans policials que
encara rebien cops mentre eren a terra.

Arran d'aquest atac de censura, Sor Lucía Caram ha obert un

nou perfil a TikTok

.

 

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/104121/aquest-es-video-qual-tiktok-bloquejat-compte-sor-lucia-caram
https://www.tiktok.com/@monjaquilombera
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TikTok bloqueja Sor Lucía per mostrar
imatges de la tragèdia de Melilla - Regió7
Segons ha explicat Caram a aquest diari, TikTok ja li havia censurat altres vegades un parell de
vídeos seus. Un, que va protagonitzar amb el Padre Ángel per demanar ambulàncies per al
conflicte ucraïnès i que en un segon intent sí que va ser acceptat. L'altre, un clip gravat durant un
viatge en autobús cap a Ucraïna i en el qual apareixia una persona que baixava del vehicle per
fumar i ella bromejava. "Me'l van censurar perquè deien que promovia les imprudències de
trànsit i l'ús del tabac", assegura.

Però en aquesta ocasió, la plataforma ha anat un pas més enllà i li ha suspès temporalment el
compte. Els seus vídeos es poden veure, però ella no en pot publicar de nous, en principi, fins
al 29 de juny. I li han fet arribar una advertència: "Si tornes a cometre una infracció, és possible
que et suspenguem de forma definitiva el teu compte".

Per no esperar i poder continuar opinant i compartint els seus missatges a TikTok, Caram s'ha
creat un perfil nou, @lamonjaquilombera.

A la part superior d'aquest article adjuntem el vídeo de la monja que TikTok ha censurat. En ell,
parla de la mort d'almenys 37 persones en l’intent de divendres d’entrar a Melilla a través del
Marroc. La gendarmeria marroquina va reprimir les prop de 2.000 persones que intentaven
accedir a la ciutat amb antidisturbis i gasos lacrimògens. Era el primer intent massiu de saltar la
tanca que separa la localitat espanyola del Marroc després de la represa de les relacions
diplomàtiques entre Madrid i Rabat i després que La Moncloa canviés el seu posicionament
històric sobre el Sàhara Occidental, que ara considera un territori marroquí. Hi va haver més de
300 ferits, a més de les víctimes mortals.

https://www.regio7.cat/manresa/2022/06/27/tiktok-bloqueja-sor-lucia-per-67713814.html
https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2022/06/26/les-ong-eleven-fins-37-67672091.html
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El Berguedà tindrà un centre d'interpretació
del romànic l'any 2025
El monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà es convertirà a partir del 2025 en un
centre per a la interpretació, l’estudi i els itineraris romànics del Berguedà. L'alcalde de
Guardiola i president del Consell Comarcal, Josep Lara, la presidenta de la Diputació de
Barcelona, Núria Marín, i el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, han signat aquest dilluns el
conveni de col·laboració entre totes les parts que farà possible el projecte.

Les obres d'adequació de l'espai començaran l'any vinent i acabaran el 2025. S'esperen
intervencions en les diferents estances de l’interior del monestir, on s’adequaran els
accessos i es faran obres per adaptar l’espai a usos expositius i polivalents (tallers,
reunions, programes educatius i serveis). A banda, es preveu millorar la instal·lació de la llum
perquè s'ajusti a la normativa vigent i a unes condicions de seguretat.

El futur centre oferirà una experiència innovadora al país, que permetrà interpretar la memòria
romànica des de la contemporaneïtat i en totes les seves accepcions (arquitectura,
pintura, escultura, música, etc.). L'altre gran eix que es vol potenciar amb és el
desenvolupament econòmic, social, cultural i turístic de Guardiola i de la comarca. A més,
el centre podrà conviure amb les activitats culturals que es fan habitualment al monestir
cada cap de setmana.

Lara, Marín i Conesa en la signatura del conveni CCBerguedà

L'alcalde de Guardiola, Josep Lara, ha destacat que amb aquest centre "es fa un pas més" per
dinamitzar un espai que ja de per sí aconsegueix atraure progressivament més visitants.
"Donarà un abans i un després que tots els estudiosos, interessats i enamorats del
romànic hagin de passar per aquí", ha comentat Lara.

El president comarcal també ha remarcat la feina que ha fet l’ens provincial per restaurar i
mantenir el patrimoni romànic de la comarca des del 1914 i fins a l’actualitat actuant per
preservar 38 esglésies, monestirs, castells o ponts.

Per la seva banda, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, en la seva primera visita oficial al
Berguedà, va ressaltar que és "un acord bo per l'església i pel poble", i va posar en valor la
gran quantitat de patrimoni romànic que hi ha a la comarca.

Mentrestant, la presidenta de la Diputació, Nuria Marín, ha elogiat la tasca de dinamització del
monestir i va posar en valor la feina de la institució provincial en recuperar una quarantena
d'esglésies i monestirs romànics de la comarca que estaven deteriorats.

Les actuacions de millora han estat a càrrec de la Diputació de Barcelona. La corporació
ha invertit en el monestir, des del 1996, més de 7 milions d’euros. L'edifici és propietat del
Bisbat de Solsona i l’ús de l’espai és de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

https://www.regio7.cat/bergueda/2022/06/27/bergueda-tindra-centre-dinterpretacio-romanic-67713028.html
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La Diputació destina 1,4 milions d'euros al
monestir de Sant Llorenç per convertir-lo en
un espai d'interpretació i estudi del romànic
| NacióBerguedà
La presidenta de la Diputació de Barcelona,

Núria Marín

, el bisbe de Solsona,

Francesc
Conesa

i l’alcalde de Guardiola de Berguedà i president del Consell Comarcal,

Josep Lara

, han signat aquest dilluns al

Monestir de Sant Llorenç

de Guardiola de Berguedà el conveni de col·laboració que convertirà aquest singular espai en
un centre per a la interpretació, l’estudi i els itineraris romànics del Berguedà amb l'aportació d'

1.400.000 euros

per part de la

Diputació de Barcelona

.

L’acord preveu

iniciar les obres el 2023 i finalitzar-les el 2025

, que serviran per posar al dia el monument i el seu entorn. S’adequaran les

diferents estances de l’interior del monestir

de la planta baixa, la primera, la segona i la tercera amb l'objectiu que esdevingui una
infraestructura per donar a conèixer el romànic del Berguedà a nivell nacional i internacional, en
base també al conjunt d’esglésies restaurades per la Diputació de Barcelona al llarg dels anys.

Mantenint les activitats culturals que es fan actualment a l’església, el futur centre

vol projectar el monestir com una

https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/25384


experiència innovadora i contemporània

de la interpretació del romànic; que

fomenti el desenvolupament

econòmic, social, cultural i turístic del municipi de Guardiola de Berguedà i del Berguedà.

"Oferirà una experiència innovadora al país, que permetrà interpretar la memòria romànica des
de la contemporaneïtat". L’objectiu "és situar el coneixement i la interpretació d’un art ancestral
com el romànic en totes les seves accepcions (arquitectura, pintura, escultura, musica...) com a
base per al desenvolupament de nou coneixement i noves expressions artístiques que
transcendeixin els significats de l’art romànic i el contextualitzin en el món actual".

Un altre dels grans eixos del projecte és el del d

esenvolupament econòmic, social, cultural i turístic de Guardiola i de la comarca

. Així, el futur centre d’interpretació i estudi contempla les activitats culturals que es
desenvolupen al voltant del monestir de Sant Llorenç com a espai catalitzador i dinamitzador de
l’oferta cultural de l'Alt Berguedà. 

Per últim, aquest centre d’interpretació, estudi i difusió es basa en la

xarxa de l’art romànic del Berguedà

, que, de manera capil·lar, "va més enllà de les seves pròpies fronteres, i uneix amb l’esperit
inicial d’aquest art un nou missatge cap a la nostra contemporaneïtat amb els valors col·lectius
que el romànic preconitzava".

Des del monestir de Sant Llorenç es visiten actualment diversos recursos del romànic del
Berguedà, com són l’església de Sant Quirze de Pedret (Cercs), l’església de Sant Sadurní de
Rotgers (Borredà), l’església de Sant Vicenç de Rus (Castellar de n’Hug) i l’església de Sant
Vicenç d’Obiols (Avià).

L’any 2021

van rebre

6.900 visitants

, dels quals més de 3.600 van participar en actes culturals al monestir de Sant Llorenç (tot i la
restricció d’ocupació de bona part de l’any 2021 a causa de la Covid).

Calendari de les obres

Segons l’acord signat aquest dilluns, els pròxims mesos es començaran a redactar els

projectes tècnics

per poder començar les obres l’any que ve. Es preveu que els treballs

acabin el 2025. El projecte preveu intervencions les diferents estances de l’interior del monestir,



on s’adequaran els accessos i es faran obres per adequar l’espai a usos expositius i polivalents
(tallers, reunions, programes educatius i serveis). 

"A partir d'avui, Guardiola i el Berguedà canviaran"

Per la seva banda, 

Josep Lara

, alcalde de Guardiola de Berguedà i president del Consell Comarcal, ha valorat i agraït la
inversió que destina la Diputació de Barcelona: "És un somni fet realitat", ha dit. El dirigent ha
assegurat que "a partir d’avui, Guardiola i el Berguedà canviaran. Aquesta actuació serà un

revulsiu econòmic

que suposa un pas endavant no només per Guardiola sinó per la comarca, ja que esdevindrà un
motor de dinamització cultural, turístic i econòmic. Tothom en sortirà beneficiat".

Així mateix, ha destacat el paper que ha jugat la Diputació des del 1996 per tal de restaurar el
monestir i fer que torni a esdevenir un actiu de la vida berguedana amb una inversió de

7.322.811,86 d’euros

, xifra a la qual ara caldrà afegir els 1,4 milions que hi aportarà.
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SOCIETATBAGES
Regió7 

n El retorn de la festa major de 
Sant Joan de Vilatorrada després 
de la pandèmia, que s’ha celebrat 
aquest cap de setmana amb la 
programació dedicada al públic 
adult, ha tingut una gran acollida, 
amb una bona resposta per part 
del públic en totes les activitats. 
Encara queden pendents les Fes-
tes del Sector Llobet, de l’1 al 3 de 
juliol. 

El municipi ha notat l’augment 
d’assistència respecte la que hi 

havia hagut anys anteriors. Un 
dels punts àlgids han estat l’espec-
tacle del Mag Lari i el piromusical, 
celebrats a la gespa del Parc Cata-
lunya, que es va omplir a vessar, 
amb més d’un miler de persones. 

L’alcalde, Jordi Solernou, con-
sidera que en l’èxit d’enguany «hi 
han influït molt els dos anys de 
pandèmia que hem viscut perquè 
teníem molta il·lusió de tornar a 
gaudir de les nostres festes». No 
obstant això, també atribueix l’èxit 
a «la implicació de totes les enti-
tats que han participat enguany i 
de la bona feina feta per part de 
l’equip de l’Ajuntament». 

Tots els actes han transcorre-
gut amb plena normalitat i en les 
ubicacions habituals. Els concerts 
de l’Orquestra Girasol i de l’Or-

questra Rosaleda van omplir la 
Plaça Major, tant en els concerts 
de tarda com amb els balls de nit, 
així com l’humorista Lo Pau de 
Ponts, mentre que La Flama del 
Canigó va encetar la Foguera de 

Sant Joan. Els gegants van tenir el 
seu homenatge pel 40è aniversa-
ri que van finalitzar davant de Cal 
Gallifa amb una mostra del corre-
foc de Xàldiga. La Vesprada dels 
40 va comptar amb els Gegants de 

Manresa, padrins dels gegants del 
municipi, i del bestiari del corre-
foc de Xàldiga. D’altra banda, la 
Festa Major Jove també ha aug-
mentat la seva assistència respec-
te les últimes edicions.

Sant Joan tanca una 
de les festes majors 
amb més afluència

REDACCIÓ. SANT JOAN DE VILATORRADA

u El piromusical i l’espectacle 
del Mag Lari han estat alguns 
dels principals reclams de la 
programació d’enguany

Actuació de l’Orquestra Rosaleda a la Festa Major de Sant Joan AJUNTAMENT DE SANT JOAN

n Rosa Verneda, des de la setma-
na passada nova batllessa de Ta-
lamanca, s’ha convertit en la no-
vena dona que presideix en 
aquest mandat un Ajuntament 
del Bages, el que suposa una xifra 
rècord d’alcaldesses a la comarca 
exercint simultàniament aquest 
càrrec.  

La seva presa de possessió, 
però, aporta una altra dada relle-
vant i alhora significativa del pes 
desigual que han tingut els homes 
i les dones en les alcaldies. Les 
batllesses que hi ha ara mateix al 
Bages (nou) son tantes com les 
que hi ha hagut en la suma dels 
deu mandats anteriors, d’ençà del 
restabliment de la democràcia. 
Dit d’una altra manera, des de les 
primeres eleccions municipals 
del 1979, a la comarca hi ha hagut 
divuit alcaldesses diferents, la 
meitat de les quals són les que hi 
ha ara en actiu.  

A banda de Verneda, ostenten 
el càrrec des de principi de l’actu-
al mandat Noèlia Ramírez (Balsa-
reny), Montse Badia (Castellbell i 
el Vilar), Verònica Hirano (Marga-
nell), Montserrat Playà (Mura), 
Georgina Mercadal (Sant Salva-
dor de Guardiola) i Adriana Del-
gado (Sant Vicenç de Castellet). El 
juny del 2020 s’hi va afegir Àdria 
Mazcuñan després de la moció de 
censura que va prosperar a Sant 
Fruitós, i ara fa dues setmanes va 
ser Alba Pérez qui va agafar el càr-
rec a Navarcles, en substitució de 
qui era el seu company de partit, 
Josep Maria Feliu. 

Hi ha una xifra, però, que enca-
ra és més significativa en relació 
al pes homes/dones al capdavant 

dels consistoris. En els 11 man-
dats acumulats (comptant-hi l’ac-
tual, que es tancarà d’aquí a un 
any), el Bages ha tingut un total de 
165 alcaldes, dels quals 18 han es-
tat dones (el 10,9%) i 147 homes 
(el 89%). En aquests moments, 
pràcticament un terç dels Ajunta-
ments de la comarca estan presi-
dits per dones (9 d’un total de 30). 

I encara una tercera dada per 
donar més perspectiva al fet que, 
malgrat ara coincideixen nou bat-
llesses al Bages en el que és un rè-
cord (la màxima coincidència en 
mandats anteriors havien estat 
cinc), s’està lluny encara d’una 
certa paritat. Dels 30 ajuntaments 
que hi ha a la comarca, més de la 

meitat (16) no han estat mai pre-
sidits per una dona (sense comp-
tar que hi hagi hagut alguna alcal-
dessa accidental que hagi fet una 
substitució temporal).  

A banda dels nou consistoris 
actuals, també han tingut dones a 
l’alcaldia en mandats precedents 
a Cardona (Maria Àngela Gassó), 
Monistrol de Montserrat (Maria 
Àngels Queraltó), Navàs (Maria 
Àngels Estruch), Sallent (Mirella 
Cortès) i Santpedor (Laura Vila-
grà). I saben quin és el municipi 
del Bages que ha sumat més alcal-
desses? Un dels més petits de la 
comarca: Marganell (menys de 
300 habitants). De fet, ha tingut 
més dones al capdavant del con-
sistori, tres (Isabel Ramon, Anna 
Garcia i l’actual, Verònica Hirano) 
que no pas homes, dos.  

Altres municipis on hi ha hagut 
alguna altra batllessa a banda de 
l’actual són Navarcles (Maria Car-
me Alòs) i Sant Vicenç de Caste-
llet (Glòria Torner). La primera al-
caldessa de la comarca va ser Ma-
ria Àngels Queraltó, que va assu-
mir aquest càrrec a Monistrol de 
Montserrat durant el mandat sor-
git de les terceres eleccions muni-
cipals, les del 1987. Quant a les ca-
pitals de les comarques de l’àrea 
d’influència de Regió7, actual-
ment Judit Gisbert, a l’Ajuntament 
de Solsona, és l’única dona alcal-
dessa. A banda del de Gisbert, no-
més hi ha un segon cas, el de 
Montse Venturós a Berga, que va 
deixar el càrrec el juliol de l’any 
passat. Són les dues úniques do-
nes d’un total de 40 batlles que hi 
ha hagut des del 1979 entre Man-
resa, Moià, Berga, Puigcerdà, la 
Seu d’Urgell, Solsona i Igualada.

El Bages té actualment 
tantes alcaldesses com en 
els deu mandats anteriors
u Les 9 dones que ara, amb el canvi a Talamanca, presideixen ajuntaments 
de la comarca és la mateixa xifra que hi ha hagut en els 30 anys precedents 

DAVID BRICOLLÉ. MANRESA

Rosa Verneda prenent possessió de l’alcaldia de Talamanca ARXIU/OSCAR BAYONA

El 30 municipis actuals 
del Bages han tingut 
des de les eleccions de 
1979 165 alcaldes, el 
90% dels quals, homes
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n El monestir de Sant Llorenç de 
Guardiola de Berguedà es converti-
rà a partir del 2025 en un centre per 
a la interpretació, l’estudi i els itine-
raris romànics del Berguedà. L’alcal-
de de Guardiola i president del Con-
sell Comarcal, Josep Lara, la presi-
denta de la Diputació de Barcelona, 
Núria Marín, i el bisbe de Solsona, 
Francesc Conesa, van signar ahir di-
lluns el conveni de col·laboració en-
tre totes les parts que farà possible el 
projecte. 

Les obres d’adequació de l’espai 
començaran l’any vinent i acabaran 
el 2025. S’esperen intervencions en 
les diferents estances de l’interior del 
monestir, on s’adequaran els acces-
sos i es faran obres per adaptar l’es-
pai a usos expositius i polivalents (ta-
llers, reunions, programes educatius 
i serveis). A banda, es preveu millo-
rar la instal·lació de la llum perquè 
s’ajusti a la normativa vigent i a unes 
condicions de seguretat. La Diputa-
ció hi invertirà 1,4 milions d’euros. 

El futur centre oferirà una experi-
ència innovadora al país, que per-
metrà interpretar la memòria romà-
nica des de la contemporaneïtat i en 
totes les seves accepcions (arquitec-
tura, pintura, escultura, música, etc.). 
L’altre gran eix que es vol potenciar 
amb és el desenvolupament econò-
mic, social, cultural i turístic de Guar-
diola i de la comarca. A més, el cen-
tre podrà conviure amb les activitats 

culturals que es fan habitualment al 
monestir cada cap de setmana. 

L’alcalde de Guardiola, Josep 
Lara, va destacar que  «es fa un pas 
més» per dinamitzar un espai que ja 
de per sí atrau cada cop més públic. 
«Donarà un abans i un després que 
tots els estudiosos, interessats i ena-
morats del romànic hagin de passar 
per aquí», va comentar. 

El president comarcal també va 
remarcar la feina que ha fet l’ens pro-
vincial per restaurar i mantenir el pa-
trimoni romànic de la comarca des 
del 1914 i fins a l’actualitat actuant 
per preservar 38 esglésies, mones-
tirs, castells o ponts. 

Per la seva banda, el bisbe de Sol-
sona, Francesc Conesa, en la seva 
primera visita oficial al Berguedà, va 
ressaltar que és «un acord bo per l’es-
glésia i pel poble», i va posar en valor 
la gran quantitat de patrimoni romà-
nic que hi ha a la comarca. 

Mentrestant, la presidenta de la 
Diputació, Núria Marín, va elogiar la 
tasca de dinamització del monestir i 
va posar en valor la feina de la insti-
tució provincial en recuperar una 
quarantena d’esglésies i monestirs 
romànics de la comarca que estaven 
deteriorats. 

La Diputació de Barcelona ha in-
vertit 7 milions d’euros  en el mones-
tir des de 1996. L’edifici és propietat 
del Bisbat de Solsona i l’ús de l’espai 
és de l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà.

El monestir de Sant Llorenç 
esdevindrà el 2025 un centre 
d’interpretació del romànic
u S’adaptarà l’espai a usos expositius i polivalents, on es podran fer tallers, 
reunions o programes educatius i hi continuarà havent activitats culturals

GUILLEM CAMPS/REDACCIÓ. GUARDIOLA DE B.

Francesc Conesa i Núria Marín, prenent nota del monestir abans de la signatura del conveni GUILLEM CAMPS

JUEGA CON RESPONSABILIDAD

2DE
JULIO

20
MILLONES
A UN DÉCIMO

EXTRAORDINARIO DE

SORTEO
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El papa se mueve ya sin la silla de ruedas y
con la ayuda de un bastón
Ciudad del Vaticano, 27 jun (EFE).- El papa Francisco apareció hoy en el Vaticano caminando
con la ayuda de un bastón y sin la silla de ruedas que había empezado a usar por sus
problemas en la rodilla derecha y que le obligaron a suspender el viaje a la República
Democrática del Congo y Sudán del Sur previsto para principios de julio.

El pontífice llegó hoy con paso lento al aula Pablo VI para la audiencia con el movimiento
Neocatecumenal pero mucho más seguro que antes de someterse a las infiltraciones en la
rodilla para curar los dolores que sufre y que le impiden estar mucho tiempo de pie o andar.

Francisco no ofició este sábado la misa de clausura del X Encuentro de la Familia y se limitó a
leer la homilía, pero sí se le vio dar unos primeros pasos con la ayuda de un bastón.

Tras anular el viaje a África, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, destacó que el viaje se había
aplazado porque "los médicos consideraron que un esfuerzo excesivo podría hacer que volviese
a la situación anterior y no recuperar las ventajas logradas hasta ahora".

Hace algunos días, durante la reunión con los obispos italianos, Francisco les confesó que no
quería operarse y que continuará con las infiltraciones para curar su dolencia, según reveló el
diario "Il Messagero".

Mientras que el Vaticano confirmó la pasada semana el viaje que Francisco realizará a Canadá
del 24 al 30 de julio. EFE

ccg/mr /mj

(foto)

https://www.lavanguardia.com/vida/20220627/8368408/papa-mueve-silla-ruedas-ayuda-baston.html
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Montserrat reprèn les Trobades
d’animadors de cant per a la litúrgia -
Regió7
Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat són un espai per compartir
anhels, preocupacions i projectes pel que fa al cant a la litúrgia; i també per descobrir mètodes i
pràctiques que afavoreixin la participació del poble en les celebracions litúrgiques. Se’n
celebren tres cada estiu i tenen una durada de sis dies cadascuna. «El secret és poder aprendre
i fer música junts, perquè aquesta és també la base pedagògica de les trobades: fer per
aprendre, cantar per aprendre a cantar, participar en la litúrgia per a aprendre a valorar aquesta
mateixa participació», afirma el Pare Abat de Montserrat, Manel Gasch.

Les tres trobades d’aquest estiu es faran del 25 al 30 de juliol, dirigida per Aïda Espelt; del 8 al
13 d’agost, dirigida per Isabel Pla i del 14 al 20 d’agost, dirigida per Jordi Martí. A cadascuna
de les trobades hi ha instructors adjunts. La ponència d’enguany porta per títol «Els efectes de la
música en l’ésser humà», que impartirà la Dra. Serafina Poch, psicopedagoga i psicòloga
especialista en musicoteràpia.

En les tres trobades anuals s’hi treballen cants en català per a la litúrgia i direcció musical.
Es tracta de posar uns bons fonaments, els punts bàsics del cant i la direcció, per tal d’aplicar-
los posteriorment a la realitat concreta de cada assemblea. També s’hi imparteix una ponència i
es facilita la participació a la pregària i a l’Eucaristia del Santuari. Igualment hi ha estones de
lleure que permeten la convivència i el coneixement de diferents realitats de Montserrat.
S’inicien a les 12 del migdia del dilluns i acaben a les 4 de la tarda del dissabte. L’allotjament és
a l’Hostatgeria del Monestir de Montserrat.

Les condicions per a la inscripció són: tenir 17 anys com a mínim –o estar avalat per algú que
se’n faci responsable-, i exercir l’animació i la direcció del cant en la Litúrgia. Per obtenir més
informació o inscriure’s a les trobades es pot fer a través del telèfon 646137305 (G. Andreu) o
per correu electrònic: trobadescant@abadiamontserrat.net. El termini d’inscripció finalitza el 8 de
juliol.  

https://www.regio7.cat/bages/2022/06/27/montserrat-repren-les-trobades-d-67712357.html
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Montserrat convoca les Trobades
d'Animadors de Cant per a la Litúrgia
d'aquest estiu | NacióManresa
Les

Trobades d'Animadors de Cant per a la Litúrgia

de

Montserrat

, adreçades a les persones a qui els agrada el cant i la música litúrgica, constitueixen una ocasió
per a formar-se en el ministeri de l'animació del cant en la litúrgia, com a servei a les
assemblees dominicals en les parròquies. Aquest estiu tindrà lloc una nova edició, la 52ena,
que tornarà a ser una plataforma d'aprenentatge per als animadors de cant que hi participin.

Les Trobades no són tan sols uns dies d'aprenentatge. "El secret és poder aprendre i fer música
junts, perquè aquesta és també la base pedagògica de les Trobades: fer per aprendre, cantar
per aprendre a cantar, participar en la litúrgia per a aprendre a valorar aquesta mateixa
participació", com afirma l'abat de Montserrat,

Manel Gasch

. “Segur que des de Montserrat, per efecte de les Trobades, s'ha estès a tantes persones,
comunitats i parròquies aquesta comprensió de com es pot pregar junts. Però també cal dir, que
les Trobades no són només tot això sinó també la manera d'acomplir totes aquestes finalitats.
L'ambient d'extrema cordialitat, d'amistat, de sanes relacions humanes entre persones d'edats
molt diverses i de dedicacions ben diferents, són un marc per anar molt més enllà".

El ministeri de l'animador és un servei i alhora un compromís per a envigorir la vida litúrgica en
les comunitats parroquials. El

cant litúrgic

ben interpretat ajuda a viure de manera aprofundida i conscient el gran tresor de la litúrgia,
veritable aliment de fe, eix vertebrador i dinamitzador de la vida cristiana de les comunitats del
nostre temps i les nostres diòcesis.

Gregori Estrada

n'era conscient de la importància de la formació de l'animador, i per això va iniciar, l'any 1970,
les Trobades de Montserrat.

Les Trobades d'Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat són un espai per compartir

anhels, preocupacions i projectes

pel que fa al cant a la litúrgia; i també per descobrir

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/104120/montserrat-convoca-trobades-animadors-cant-liturgia-aquest-estiu


mètodes i pràctiques

que afavoreixin la participació del poble en les celebracions litúrgiques. Se'n celebren tres cada
estiu i tenen una durada de sis dies cadascuna.

Les tres Trobades d'Animadors de Cant per a la Litúrgia d'aquest estiu són:

- Del 25 al 30 de juliol, dirigida per

Aïda Espelt

- Del 8 al 13 d'agost, dirigida per

Isabel Pla

- Del 14/15 al 20 d'agost, dirigida per

Jordi Martí

A cadascuna de les Trobades hi ha instructors adjunts. La ponència d'enguany porta per títol Els
efectes de la música en l'ésser humà, que impartirà la

Dra. Serafina Poch

, psicopedagoga i psicòloga especialista en musicoteràpia.

El programa de les Trobades

En les tres Trobades anuals s'hi treballen cants en català per a la litúrgia i direcció musical. Es
tracta de posar uns bons fonaments, els punts bàsics del cant i la direcció, per tal d'aplicar-los
posteriorment a la realitat concreta de cada assemblea. A les Trobades també s'hi imparteix una
ponència i es facilita la participació a la pregària i a l'

Eucaristia del Santuari

. Igualment hi ha estones de lleure que permeten la convivència i el coneixement de diferents
realitats de Montserrat. Les Trobades s'inicien a les 12 del migdia del dilluns i acaben a les 4 de
la tarda del dissabte. L'allotjament és a l'

Hostatgeria del Monestir de Montserrat

.

Les condicions per a la inscripció són tenir 17 anys com a mínim -o estar avalat per algú que
se'n faci responsable-, i exercir l'animació i la direcció del cant en la Litúrgia. És bo tenir
coneixements musicals o almenys preparar-s'hi.

Més informació i inscripcions a les Trobades a través del telèfon 646137305 (G. Andreu) o per
correu electrònic

trobadescant@abadiamontserrat.net

. El termini d'inscripció finalitza el 8 de juliol. La primera Trobada d'enguany ja està plena. 

mailto:trobadescant@abadiamontserrat.net
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El Campus Gospel de Rajadell tindrà un
dels millors cartells de la història del
festival | NacióManresa
El

Campus Gospel de Rajadell

tornarà els dies 8, 9 i 10 de juliol amb un dels millors cartells de la història del festival. La 16a
edició del certamen recupera la normalitat després de dos anys d'absència a conseqüència de
la situació de pandèmia i ho fa amb energies renovades i una proposta cultural de màxim nivell.

El festival comptarà amb la participació dels músics nord-americans

Dexter Walker

i

Cinque Cullar

, figures clau de l'escena musical de Chicago, bressol mundial de la música gospel. Walker, que
exercirà de

Resident Reverend

, és director del

Zion Movement Choir

, guanyador de nombrosos premis i reconeixements i col·laborador de grans noms de l'escena
americana. Per la seva part, el pastor Cullar es va formar al prestigiós

Soul Children

de Chicago de

Walt Whitman

.

Els tres concerts

El festival programarà els concerts les nits de divendres, dissabte i diumenge a la plaça de
l'Església, al bell mig del nucli de Rajadell, un marc incomparable per a un festival d'estiu. El
divendres 8 de juliol (22.00 hores) el protagonisme serà per al

Safari Choir

, dirigit per

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/104128/rajadell/campus-gospel-dexter-walker-cinque-cullar


Eirik Kaaasa

, director d'un dels grups de gospel més reconeguts de Noruega.

Dissabte (22.00 hores) serà el torn del grup belga

The Gospel Wings

, encapçalat per

Didier Likeng

, que repeteix presència a Rajadell amb un cor de gran qualitat musical. Finalment, diumenge a
la tarda (19.00 hores) la gran festa de cloenda en format de concert comptarà amb l'actuació dels

Esclat Gospel Singers

&

Esclat Gospel Junior

. Les entrades per als tres concerts es poden adquirir a través de la

pàgina web del Campus

a un preu de 15 euros per a cada actuació. També hi ha disponible un abonament per a les tres
actuacions a un preu únic de 36 euros. En paral·lel, les entrades es podran comprar a la mateixa
plaça de l'Església 30 minuts abans de cada concert.

Novetats

El festival arriba amb novetats, entre les quals destaca un nou espai per assajar, ubicat a
l'interior del

Castell de Rajadell

i l'estrena de la

Gospel Movie

. En aquesta edició es projectarà la pel·lícula

Amazing Grace

, que gira al voltant d'una de les figures mundials del gospel,

Aretha Franklin

, i que inclourà un col·loqui posterior. Un dels actes que es manté és el

Sunday Service

, en format de reunió diumenge al matí amb tots els participants al festival en un espai proper al
bosc que fa que l'experiència sigui única i molt emotiva.

http://campusgospelrajadell.org


Les inscripcions als tallers, a bon ritme

L'organització ja suma una setantena d'inscripcions per als tallers per

aprendre a cantar gospel

, un dels plats forts del festival. Durant els tres dies de Campus Gospel, es preveu que prop d'un
centenar de persones aficionades a la música gospel de Catalunya, de la resta de l'Estat i també
de França, Itàlia o Suïssa participin de la comunitat de

campusins

. Les inscripcions s'han de fer a través de la

pàgina web del festival

.

El festival compta amb l'organització dels Esclat Gospel Singers i de l'Ajuntament de

Rajadell

i té com a col·laboradors l'Associació Cultural Recreativa de Rajadell, els Bastoners de Rajadell,
Cal Valls, Collbaix, Copisteria Sarrió, Electricitat Josep Oliva, Mengem Bages, Parròquia Sant
Iscle i Santa Victòria de Rajadell, Regió7, Restaurant Ca l'Isclet i Restaurant Cal Miliu.

 

http://campusgospelrajadell.org
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El campus Gospel Rajadell recupera la
normalitat i preveu un centenar de
participants
ACN Rajadell - La 16a edició del campus Gospel de Rajadell recupera la normalitat després de
dos anys per culpa de la pandèmia. El festival comptarà amb la participació dels músics nord-
americans Dexter Walker i Cinque Cullar, figures clau de l’escena musical de Chicago, bressol
mundial de la música gospel. Com és habitual, el certamen programarà els concerts les nits de
divendres, dissabte i diumenge a la plaça de l'Església, al bell mig del nucli de Rajadell. Pel que
fa als participants, de moment ja s'han inscrit una setantena de campusins i l'organització preveu
arribar al centenar. El certamen tindrà lloc del 8 al 10 de juliol.

El festival arriba amb novetats, entre les quals destaca un nou espai per assajar, ubicat a
l’interior del castell de Rajadell i l’estrena de la Gospel Movie. En aquesta edició es projectarà la
pel·lícula Amazing Grace, que gira al voltant d’una de les figures mundials del gospel, Aretha
Franklin, i que inclourà un col·loqui posterior.

Els tres concerts

El divendres 8 de juliol, a les deu del vespre, el protagonisme serà per al Safari Choir, dirigit per
Eirik Kaaasa, director d’un dels grups de gospel més reconeguts de Noruega.

Dissabte serà el torn del grup belga The Gospel Wings, encapçalat per Didier Likeng, que
repeteix presència a Rajadell amb un cor de gran qualitat musical. Finalment, diumenge, a les
set de la tarda, es farà la festa de cloenda en format de concert i comptarà amb l’actuació
dels Esclat Gospel Singers & Esclat Gospel Junior.

https://www.lavanguardia.com/vida/20220627/8369810/campus-gospel-rajadell-recupera-normalitat-i-preveu-centenar-participants.html
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Trobada diocesana de les famílies - Diari de
Terrassa

Salvador Cristau, bisbe de Terrassa

Diumenge va cloure a Roma el X Encontre mundial de les famílies. A la nostra
diòcesi ens hi unim també amb la convocatòria de la Trobada diocesana de les
famílies al Santuari de la Mare de Déu de la Salut.

Com una gran família que som els diocesans, aquesta tarda Maria, la Mare de Déu i de
l’Església, ens aplega per donar gràcies a Déu pel gran do de la família.

El papa Francesc va convocar l’any passat l’any Família Amoris Laetitiae, amb motiu del cinquè
aniversari de la publicació de l’exhortació apostòlica sobre la família que marca i orienta la
pastoral familiar a l’Església en el futur. Aquest any va des del mes de març del 2021 al juny del
2022.

Durant aquest temps a l’Església s’ha reflexionat a través de grups de matrimonis en les
parròquies i moviments sobre la importància de la família per a la mateixa Església i per a la
humanitat en general. La família és font d’alegria i té una gran força transformadora de l’amor
humà a través del sagrament del matrimoni. Les famílies, a més, són cridades en el moment
present a tenir una dimensió evangelitzadora i missionera a la nostra societat mostrant el
veritable goig i l’alegria de formar part d’una comunitat viva d’amor i de servei.

En la reflexió que s’ha fet a escala general s’ha constatat que cal ampliar la mirada i l’acció
pastoral familiar, de manera que sigui una pastoral que esdevingui transversal, és a dir, que
inclogui els esposos, els nens i els joves, i les persones grans, i que ofereixi itineraris formatius
per a totes les edats. A la nostra trobada diocesana d’aquesta tarda, això es té en compte en les
diverses propostes i dinàmiques que s’han preparat per a totes les edats, des dels més petits
fins als més grans.

Un element important també ha estat la reflexió i l’acompanyament de les famílies que pateixen
ferides i crisis, sigui per les implicacions de la situació econòmica o per les dificultats en el
matrimoni. En aquest sentit, des de la diòcesi s’ofereix acompanyament a les famílies a través
del Centre d’Orientació Familiar (COF), i a través de lloables iniciatives com el Projecte Raquel,
d’acompanyament a mares que han avortat, o de Casa Guadalupe, d’acompanyament a mares i
famílies en precarietat que volen tenir els seus fills. L’acompanyament de les famílies, sigui
quina sigui la seva situació, és un dels elements que cal potenciar a la vida de la nostra diòcesi.

Aquest any dedicat a la família ens fa prendre més consciència encara de la necessitat
d’acompanyar les famílies, de potenciar la pastoral familiar a la diòcesi i d’implicar especialment
les famílies en les estructures parroquials i diocesanes per tal que la família ocupi el lloc que li
pertoca a la vida de l’Església. La família és una església domèstica, i l’Església, cada
parròquia, moviment o institució i la mateixa diòcesi ha de viure com una gran família, la família
dels fills de Déu.

Us convido, doncs, a trobar-nos aquesta tarda com a gran família diocesana als peus de la

https://www.diarideterrassa.com/opinion/2022/06/28/trobada-diocesana-de-les-families/


nostra Mare, i aprofito l’avinentesa per agrair tot el treball que es fa des de la diòcesi per tal
d’acompanyar, ajudar i potenciar la vida familiar.
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Excavaran el claustre del monestir de Santa
Maria, a la Ciutadella de Roses - Diari de
Girona
El quart Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna de Roses es concentrarà en
l’excavació del claustre del monestir de Santa Maria, situat a l’interior del recinte de la vila
medieval. Després de dos anys marcat per la pandèmia, el curs recupera l’alumnat internacional
i comptarà amb una quinzena de futurs professionals de l’arqueologia i la restauració provinents
d’universitats catalanes, franceses i italianes i de l’Escola de Restauració, que treballaran en un
dels espais més desconeguts per investigadors i visitants de la Ciutadella.

Excavacions anteriors realitzades a l’entorn van determinar l’existència d’una església
tardoantiga (segles VI-VII) en l’espai que va ocupar a partir del segle X el monestir. Del claustre,
però, solament se’n coneixen les fases més modernes (que daten dels segles XVII-XVIII), tot i
haver-hi indicis de canvis importants en la seva estructura al llarg del temps. L’objectiu dels
treballs és la de resseguir l’evolució històrica d’aquest espai des de la creació de l’esglesiola
tardoantiga, i els canvis que va patir el complex monàstic rosinc entre el segle X i el XVII.

El curs, organitzat per la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat
de Girona i l’Ajuntament de Roses, amb la col·laboració de la Fundació Girona Regió de
Coneixement, va arrencar ahir i s’allargarà fins el 15 de juliol.

El treball pràctic es complementarà amb tot un seguit de conferències entorn d’els monestirs
medievals. A més, durant el curs es realitzaran sortides a alguns dels espais i jaciments
medievals més emblemàtics de la zona.

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/06/28/excavaran-claustre-monestir-santa-maria-67734610.html
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Santa Eugènia de Berga enderrocarà "la
garrafa" de l'església | Osona.com
Santa Eugènia de Berga

enderrocarà “

la garrafa”

, l'edificació adjacent a l’

església romànica

. Així ho ha decidit aquest juny la ciutadania en una

consulta vinculant

. En aquest

procés participatiu

sobre l'avantprojecte de millora dels encontorns del temple, es proposaven

tres opcions

: mantenir “la garrafa”, mantenir-la però separar-la de l'església, o eliminar-la. Dels 125 veïns
que hi han participat, 109 (87%) han optat per treure-la, 10 persones han votat mantenir-la i 6
separar-la.

En declaracions a

Osona.com

, l'alcalde

Xevi Fernández

explica que a l'hora de treballar en el projecte dels encontorns del centre van veure que “la
garrafa” era "

un element determinant

". "Com a poble, mai havíem tingut el debat i la millor manera de decidir-ho era amb aquest
procés de participació ciutadana", apunta.

Decidit això, ara es comença a treballar el

projecte executiu

. A sobre la taula hi ha els materials o paviments que s'utilitzaran i el mobiliari urbà que s'hi
col·locarà, entre altres. També s'haurà de determinar quants cotxes podran aparcar-hi i que hi

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/68404/santa-eugenia-berga-enderrocara-garrafa-esglesia


hagi "el mínim de barreres arquitectòniques".

El govern espera poder aprovar-lo a finals d'any i poder-lo licitar abans del maig del 2023 per tal
que comencin les

obres

.

Una edificació amb poc valor històric

“La garrafa” es va edificar a la dècada dels anys cinquanta (1956-1958) quan es feien
restauracions a les esglésies d'arreu de Catalunya. “Es va construir com un element provisional"
perquè els feligresos i veïns poguessin celebrar-hi cerimònies. En aquest sentit, l'alcalde
subratlla que "

no té un valor històric

", però podia tenir "un valor sentimental" per algú. La que sí té un valor històric és l’església,
considerada un 

Bé Cultural d’Interès Nacional 

(BCIN).

El primer procés participatiu

Tot i que Santa Eugènia està immers en els

pressupostos participatius

, aquesta consulta ha estat

el primer procés participatiu

amb inici i final. És el primer "de tota la història", subratlla l'alcalde. En fa una bona valoració i
afegeix que, de cara a futurs processos, "sempre hi ha coses a millorar", com la participació.
"Cal veure que si no votem, els altres acabaran decidint per nosaltres", reflexiona.

Sigui com sigui, aquest

no serà l'últim procés participatiu

. Fernández assegura que en projectes rellevants no descarten apostar per les consultes
ciutadanes.
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Iglesia | Álvaro, el ingeniero aeronáutico
que dejó Iberia para hacerse sacerdote
Álvaro Serrano es el ejemplo de lo que muchos definen como la llamada de Dios. Este
joven nacido en la localidad pacense de Castañar de Ibor en 1986 guarda en su trayectoria
profesional y vital una historia poco común. Cursó Ingeniería Aeronáutica en la Universidad
Politécnica de Madrid. En segundo de carrera ya trabajaba en la facultad y el último año lo
contrató la compañía Iberia a través de un programa de talentos al tiempo que terminaba sus
estudios.

Durante media década ocupó un puesto de adjunto a Presidencia en la empresa, donde se
encargaba del control de gastos y ahorros de toda la flota de aviones de la aerolínea. Tenía
un buen sueldo, viajaba gratis, novia con la que forjar un proyecto familiar de futuro, una casa
de 130 metros cuadrados con piscina y gimnasio en una urbanización de la capital española.
Asimismo, compaginaba su oficio dedicándose a la magia cómica, de la mano de dos
managers que los fines de semana le buscaban eventos en teatros, centros comerciales y
televisiones del país.

Sin embargo, un día cambió definitivamente su suerte cuando se presentó a un concurso de
la ACB y Orange, donde regalaban un coche. Álvaro se decidió y entregó una única papeleta.
De la urna, donde se guardaban 5.000 tickets, sacaron el suyo. Ahí comenzó el reto que
transformaría su vida: desde la mitad de la cancha tenía que encestar una canasta y lo
logró. Antes de meterla, y ante las dudas de fe que existían en su interior, miró hacia arriba y
dijo: "Señor, yo no sé si tú quieres que sea o no sacerdote, pero si la encesto me hago
cura". Así fue. Solo contaba con una oportunidad y la pelota entró limpia. El asombro del jurado
fue tan generalizado que uno de sus miembros le señaló: "Llevamos cuatro años celebrando
el concurso por todas las canchas de baloncesto de España y es la primera vez que pasa
esto".

Ya con el Fiat en sus manos, Serrano volvió a mirar al cielo y añadió: "Bueno, Señor, esta es
una clara señal de que quieres que sea sacerdote". El joven jamás había jugado al baloncesto:
"Yo no tenía la fuerza suficiente como para lanzarla normal y resultó muy gracioso porque
tuve que tirar como a cuchara", rememora sonriente. De manera que su canasta fue, como él
mismo reconoce, "una parábola perfecta".

Aunque para entender la vocación sacerdotal de Álvaro Serrano hay que retrotraerse a su
infancia, marcada por juegos infantiles con los Playmobils a los que disfrazaba de clérigos,
montaba andas gracias a su habilidad con la marquetería y los hacía procesionar. En
ocasiones se ponía el albornoz emulando un alba sacerdotal, tomaba una biblia, las obleas
de la feria de Guadalupe y una lata de Coca-Cola para imitar el momento culmen de la
Eucaristía. "De pequeño –subraya con seguridad a este diario- sentía esa devoción por las
misas, por ayudar a los pobres y a los más desfavorecidos".

En aquellos años el padre de Álvaro trabajaba en Cetarsa, una empresa dedicada al sector
tabaquero, de modo que sus primeros estudios los realizó en la localidad de Talayuela hasta
que se trasladaron a Coria y allí, entre el colegio Virgen de Argeme y el instituto Alagón,
pasó gran parte de su etapa académica. Los fines de semana tocaba ir al pueblo, donde no

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220628/alvaro-dejo-iberia-cura-13950288


faltaban los partidos de fútbol con los amigos, aunque su vocación estaba muy latente y era
fácil encontrárselo los domingos como un monaguillo más en las misas de la parroquia de
San Benito Abad en Castañar.

"Señor, yo no sé si tú quieres que sea o no sacerdote, pero si la encesto me hago cura", dijo
mirando al cielo en la cancha

El primer intento de seguir el camino de Dios lo protagonizó a los 18 años cuando le
comentó a sus padres que quería entrar en el seminario. Ellos le respondieron que quizá sería
mejor aprovechar su laureado expediente académico para estudiar antes una carrera
universitaria. "Mi familia es católica, pero para la mayoría de la gente resultó algo
incomprensible mi decisión. Estaba en un período de búsqueda y sentía que la ingeniería
no iba a ser mi medio de vida", recuerda. Dice que Dios supo reorientar su senda para servir a
los demás. Y aunque trabajaba en Iberia lo suyo era acudir a misa a diario, participar en
campamentos con los niños, ejercer como catequista...

A los 29 dio el paso definitivo. Entró en la oficina de su jefe y le espetó: "Mira, que me voy al
seminario". Él, pensando que se trataba de un seminario de formación de los que imparte
Iberia, le contestó: "Ah, ¿cuánto dinero necesitas y cuántos días vas a estar fuera?". A lo
que Álvaro aclaró: "No. No me has entendido. Se trata del seminario de rezar". Su jefe se
sorprendió muchísimo. "Disponía de un contrato de confidencialidad porque yo estaba en un
cargo de relevancia en Presidencia, conocía los movimientos, las acciones que se iban a
comprar, las rutas más eficientes...". El responsable de su departamento le conminó entonces a
que subiera a la planta de Recursos Humanos. "Les comenté otra vez todo y añadí: También
lo he hablado con Jesús". Y los compañeros preguntaron: "¿Pero con Jesús Dios?". A lo
que, entre carcajadas, Serrano aclaró: "No hombre, con Jesús mi jefe". 

De Iberia conserva un bonito recuerdo: "Se portaron muy bien conmigo. Me guardaron el
puesto dos años por si me arrepentía, porque sabían que era una decisión importante y
arriesgada. Sigo teniendo una buena relación con ellos, pero no volví".

En sus juegos de niño disfrazaba a los Playmobils de clérigos, montaba las andas y los hacía
procesionar

Álvaro lo dejó todo y entró en el seminario de Toledo. Ahora ejerce su actividad sacerdotal
en Fuenlabrada y Villarta de los Montes. En plena crisis de vocaciones, el joven de Castañar
de Ibor es la excepción dentro de un panorama con cifras que hablan por sí solas. En los
últimos años se ha producido un importante descenso en el número de ingresos en los
seminarios extremeños. A eso se une la despoblación de las zonas rurales, lo que obliga a
la Diócesis de Coria-Cáceres, por ejemplo, a tener un cura por cada tres parroquias, según
el estudio realizado el pasado mes de marzo por la propia Iglesia en los ocho
arciprestazgos de la provincia cacereña.

Serrano ya lo tenía bastante claro. El cambio de su vida en la capital española a su vida de cura
rural en la región lo define como "muy interesante". Actualmente se levanta temprano, en torno
a las seis de la mañana, para rezar y coger fuerzas en la oración que le permiten encarar el
día con decisión y alegría. Luego abre el despacho parroquial, acude a ver a los enfermos,
entra en las tiendas y saluda a la gente, "para que vean que eres uno más en el pueblo",
remarca. A media tarde celebra catequesis, preside la escuela de monaguillos, las reuniones
con los padres, con los grupos de matrimonio&mldr; hasta que la jornada concluye con



oración de vísperas, la Adoración del Santísimo y las misas. Sobre las diez de la noche se
acuesta porque al día siguiente hay que empezar una nueva jornada, que se esfuma entre la
oración y el acompañamiento a los demás.

Serrano es, tirando de jerga religiosa, un milagro divino a tenor de los datos que apuntan a
que el número de sacerdotes, seminaristas, monjes y otros religiosos católicos continúa en
números rojos en Extremadura. La cantidad de matriculaciones en los seminarios españoles
baja cada año y aunque hay análisis que aseguran que las vocaciones podrían estar cerca de
su desaparición, aún existe un grupo reducido de personas que deciden dedicar su vida y
su tiempo a la Iglesia.

Álvaro lo dejó todo y entró en el seminario de Toledo. Ahora ejerce su actividad en Fuenlabrada
y Villarta de los Montes

Noticias relacionadas

Álvaro es de los que piensan que hoy en día "la gente necesita mucho de Dios, pero sobre todo
piden que se les escuche. La sociedad tiene una herida, estamos viviendo en un mundo
cada vez más individualista e independiente. Se mira poco el tú a tú y se mira mucho el ‘por
sí’. Falta compromiso, nos estamos deshumanizando. Aún así todavía hay esperanza".

En los pueblos –sostiene- queda mucha humanidad. "Sale la gente al fresco con la silla, pero
fuera de allí hay bastantes que solo viven de ver la tele y eso empobrece". Por eso, lo que
intenta en su trayectoria pastoral es "llevar esa ilusión, esa alegría y esa esperanza de que
hay algo más, de que la cosa no se acaba cuando te mueres, que merece la pena vivir,
que Dios existe", indica este cura para quien el destino, tarde o temprano, se acaba
cumpliendo. Como le pasó a Álvaro Serrano aquel día que una canasta cambió su pasaje de
Iberia por un billete que lo condujo en vuelo directo al Reino de los Cielos.
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Una cifra récord de creyentes abandonó la
Iglesia católica alemana en 2021
Berlín, 27 jun (EFE).- Casi 360.000 personas abandonaron la Iglesia católica en Alemania en
2021, según datos presentados este lunes, una cifra récord que según la propia institución
guarda relación con los escándalos de abusos sexuales a menores.

De acuerdo con estadísticas publicadas por la Conferencia Episcopal de Alemania, el año
pasado dieron la espalda a la Iglesia 359.338 fieles, con lo que se supera el anterior récord, de
273.000, en 2019.

Los datos muestran la "profunda crisis" en que se encuentra la Iglesia, declaró al respecto el
presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Georg Bätzing, que manifestó estar
"conmocionado".

Agregó que según sus informaciones no sólo abandonaban la iglesia feligreses que desde hace
tiempo ya no tenían contacto con su parroquia, sino también muchas personas que hasta ahora
estaban "muy implicadas".

Según Bätzing, esto quiere decir que el proceso de renovación que emprendió la Iglesia católica
alemana en 2019 a raíz de un informe sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la
institución "no ha llegado todavía al contacto con los creyentes".

"Los escándalos que lamentamos en el interior de la Iglesia y de los que en medida significativa
somos nosotros mismos responsables, se ven reflejados en la cifra de salidas," afirmó el obispo.

Bätzing agregó que es preciso despedirse de la idea de que el número de practicantes vuelva a
ascender y de que las iglesias vuelvan a llenarse, aunque al mismo tiempo afirmó que las
estadísticas constituyen para él un mandato de "continuar con valor el camino emprendido".

Según las estadísticas publicadas hoy, en la actualidad la Iglesia católica cuenta en Alemania
con 21.645.875 miembros, lo que supone un 26 % de la población total.

La Iglesia evangélica alemana publicó sus propias estadísticas en marzo, que revelaron también
una cifra récord de abandonos, con 280.000 protestantes menos en 2021.

En enero, un informe encargado por el arzobispado de Múnich (sur de Alemania), estableció que
el más tarde papa emérito Benedicto XVI supo en su periodo como jerarca de la Iglesia católica
alemana de la existencia de casos de abusos sexuales a menores y en varias ocasiones no
tomó las medidas que debería haber adoptado para evitar más abusos. EFE
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Panorama Internacional

n En menys de tres anys, l’Alian-
ça Atlàntica ha passat d’estar en 
«mort cerebral», segons va dir el 
president de França, Emmanuel 
Macron, i de viure la seva etapa 
més conflictiva sota el mandat de 
l’expresident dels Estats Units 
Donald Trump, a renéixer de les 
cendres. Un canvi provocat per 
l’«electroxoc» que ha suposat 
l’agressió de Rússia a Ucraïna, 
que ha sacsejat com mai abans el 
tauler geopolític del continent i 
ha disparat la sensació d’insegu-
retat entre els aliats. Fins al punt 
que la cimera de Madrid, que re-
uneix demà i dijous els 30 caps 
d’Estat i de Govern aliats, marca-
rà un abans i un després amb més 
tropes sobre el terreny, fins a su-
perar els 300.000 efectius, més 
disponibles i més pressupost. 

«La cimera de l’OTAN a Ma-
drid aquesta setmana serà trans-
formadora amb moltes decisions 
importants», va anunciar el se-
cretari general de l’Aliança, Jens 
Stoltenberg, en vigílies del des-
plaçament a la capital espanyola. 
Decisions de tanta importància 
com el nou concepte estratègic, 
el document que adoptaran els 
països aliats i que marcarà el 
rumb en matèria de seguretat i 
defensa durant la propera dèca-
da. 

Rússia, l’amenaça 
Un text clau que canviarà el llen-
guatge cap a Moscou, situarà 
Rússia com l’«amenaça més sig-
nificativa i directa» per a la segu-
retat de l’Aliança -el 2010 encara 
es veia com un soci estratègic- i 
esmentarà «per primera vegada 
la Xina» com un dels desafia-
ments del futur en termes de se-
guretat, interessos i valors. Tam-
bé quedaran cobertes altres ame-
naces com els ciberatacs i el ter-
rorisme, una preocupació parti-
cularment important en el flanc 
sud a causa de la inestabilitat a la 

regió del Sahel. 
En el que no va entrar Stolten-

berg és en la referència explícita 
de Ceuta i Melilla en el nou Con-
cepte. Segons va recordar, el Trac-
tat de Washington recull la defen-
sa col·lectiva dels territoris a Eu-
ropa o Amèrica del Nord en el cas 
de les illes per sobre del Tròpic de 
Càncer, com les Canàries, però no 
els territoris espanyols al conti-
nent africà. «Dit això, cal enten-
dre que la qüestió d’invocar l’ar-
ticle 5 i la clàusula de defensa 
col·lectiva és una decisió política. 
Així que s’ha d’adoptar per con-
sens de tots els aliats en el Con-
sell Atlàntic, basat en última ins-
tància en allò que sigui important 
en cada cas concret», es va limi-
tar a assenyalar. 

La nova realitat portarà  
l’OTAN a adoptar canvis pro-
funds en termes pràctics. Per 
exemple, la transformació de la 
Força de Resposta de l’OTAN 

amb un augment dels efectius 
disponibles fins per sobre dels 
300.000, cosa que permetrà aug-
mentar «la capacitat de reforç en 
cas de crisi i conflicte, fins i tot 
amb més equips i reserves o sub-
ministraments militars preposi-
cionats», va explicar el dirigent 
noruec sobre una decisió que 
busca «respondre sense proble-
mes i amb rapidesa a qualsevol 
emergència» en la revisió més 
gran de la política de dissuasió i 
defensa col·lectiva des de la 
Guerra Freda. 

Per altra banda, la «zona zero» 
d’Ifema a Madrid va activar ahir 
la «fase crítica» del macrodispo-
sitiu de seguretat per a la cimera 
en intensificar els controls de 
trànsit aleatoris amb suport de la 
vigilància aèria mitjançant drons 
de la Policia Nacional, així com el 
desplegament de 98 gossos espe-
cialitzats en la detecció d’artefac-
tes, segons Europa Press.

L’OTAN anuncia 
el reforç militar 
més important 
des dels temps de 
la Guerra Freda
u L’Aliança Atlàntica augmentarà els efectius 
de la força de resposta ràpida a 300.000 
davant l’amenaça que suposa Rússia

SILVIA MARTÍNEZ. BRUSSEL·LES

Membres del dispositiu desplegat a Madrid per la cimera de l’OTAN, EUROPA PRESS

n El tsunami conservador que 
sacseja els Estats Units des d’un 
Tribunal Suprem radicalitzat 
avança a un ritme imparable i va 
donar ahir un altre cop d’impac-
te, enderrocant un altre dels murs 
que mantenien la separació entre 
església i Estat. 

Tres dies després de la trans-

cendental derogació de la protec-
ció constitucional del dret a 
l’avortament, i sis després d’haver 
donat llum verda al finançament 
públic per a l’educació religiosa, 
la majoria conservadora dels ma-
gistrats a l’Alt Tribunal va dictar 
una sentència que avala l’oració 
a les escoles públiques. 

Es tracta de la darrera decisió 
d’una majoria conservadora a 
l’Alt Tribunal que cada cop prote-
geix més els drets religiosos. Tam-
bé, de la darrera en què aquesta 
majoria conservadora es mostra 
disposada a trencar amb els pre-
cedents. En aquest cas, encara 

que a diferència del tema de 
l’avortament no deroga sentènci-
es prèvies, sí que trenca amb al-
menys sis dècades de jurispru-
dència. 

Al centre del cas hi havia Jo-
seph Kennedy, un antic entrena-
dor de futbol en un institut públic 
de l’estat de Washington que so-
lia pregar amb jugadors. Tot i ha-
ver rebut ordres de deixar de fer-
ho, les va desatendre i va continu-
ar pregant. El districte escolar el 
va expulsar i, amb el suport del 
First Liberty Institute, un grup le-
gal religiós, Kennedy va acudir als 
tribunals. 

El Suprem dels Estats Units es mostra 
favorable a l’oració en les escoles 

IDOYA NOAIN. NOVA YORK

u Els magistrats de la 
majoria conservadora donen 
un altre cop a la separació 
entre església i Estat

u ALMENYS 11 MORTS. Un míssil rus va impactar ahir contra un centre 

comercial a la localitat ucraïnesa de Krementxuk, a prop d’una estació de 

trens, on en el moment de l’atac hi havia més de mil civils. L’explosió va 

acabar amb la vida d’almenys 11 persones i va ferir diverses desenes.

Nou atac contra civils a Ucraïna  
REUTERS

Rússia entra en una 
situació de suspensió 
de pagaments 

u Rússia ha entrat en sus-

pensió de pagaments per 

primera vegada en cent 

anys en superar el període 

de gràcia per a l’abonament 

de prop de 100 milions de 

dòlars en concepte d’inte-

ressos del deute sobirà, se-

gons va informar ahir 

l’agència Bloomberg, que va 

afegir que aquesta situació 

és la «culminació de les san-

cions occidentals cada cop 

més severes a Rússia per la 

seva ‘operació militar espe-

cial’ a Ucraïna».
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Entierran a los dos sacerdotes jesuitas
asesinados en el norte de México
Cerocahui (México), 27 jun (EFE).- Los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas asesinados hace
una semana, Javier Campos y Joaquín Mora, fueron enterrados este lunes en el atrio de la
iglesia donde recibieron los balazos mortales, en la comunidad de Cerocahui, en el norteño
estado de Chihuahua.

El entierro, que tuvo lugar pasadas las 14.00 horas (19.00 hora GMT) en el templo San
Francisco Javier, fue liderada por otros religiosos jesuitas y atendida por miembros de la
comunidad.

Todos, visiblemente afectados por los hechos, depositaron flores sobre los ataúdes de los
sacerdotes, quienes fueron abatidos por un presunto sicario.

También murió en el ataque un guía turístico, Pedro Palma, quien fue despedido en una
ceremonia íntima el pasado jueves .

En el templo de Cerocahui se ofreció una misa de cuerpo presente, en la que el padre Gallo y el
padre Morita -como se les apodaba en la región donde trabajaban, en la sierra Trahumara-
recibieron aplausos y fueron despedidos con el repicar de las campanas.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, estuvo presente en la ceremonia, que tuvo lugar
protegida por un fuerte dispositivo policial.

El municipio de Urique, donde se encuentra el poblado de Cerocahui y también los municipios
colindantes, está lleno de policías y militares desde el pasado lunes, puesto que el presunto
autor material del asesinato, José Noriel, conocido como El Chueco, todavía no ha sido
localizado.

Las muertes de los religiosos han sido condenadas por organizaciones civiles y la comunidad
jesuita en México, que destacó que al menos siete sacerdotes han sido asesinados durante la
administración de López Obrador.

Estos hechos se enmarcan en la ola de violencia que vive en México, pues se tiene registro de
33.316 homicidios en lo que va del año, después de los dos años más violentos de su historia,
con 34.688 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la percepción de
inseguridad de los mexicanos aumentó del 65,8 %, en diciembre de 2021, al 66,2 % en marzo
pasado. EFE
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La reforma del entorno de Notre Dame
intentará que vuelvan los parisinos
París, 27 jun (EFE).- Las obras de rehabilitación del entorno de la catedral de Notre Dame de
París están pensadas para hacerlo atractivo para los parisinos y para que vuelvan a esta zona
muy frecuentada por visitantes, pero también para recibir a los turistas "en las mejores
condiciones posibles".

Este es el mensaje subrayado este lunes por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, durante el
acto de presentación de la reforma, en el que explicó que se pretende afrontar el problema del
cambio climático porque una ciudad como París "no puede quedarse al margen".

Insistió en que el proyecto se ha concebido mirando al futuro y al interés de las generaciones
venideras que vivirán en París, especialmente en la Isla de la Cité, conocida como la "cuna" de
la capital, donde se ubica la catedral entre dos brazos del río Sena.

En el nuevo entorno de la catedral, las zonas verdes serán las protagonistas para el disfrute de
los visitantes y se prevé un sistema de riego para refrescar el ambiente cuando haga mucho
calor.

Se contempla crear una plaza que cubriría todo el contorno de la basílica con una banda de
césped de 400 metros de longitud con vistas al Sena donde seguirán los árboles actuales.
Ninguno de ellos desaparecerá, aclaró el responsable del proyecto, Bas Smets.

Por otra parte, el aparcamiento subterráneo que existe se convertirá en una zona de ocio que
ofrecerá nuevas experiencias a los visitantes, como exposiciones inéditas de la catedral, un
nuevo acceso a la cripta arqueológica y una salida directa a la orilla del Sena.

Las obras deben comenzar en 2024, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de París, que es
cuando está previsto que acabe la restauración de la catedral por el incendio que sufrió el 15 de
abril de 2019 y que acabó con parte de su estructura.

Hidalgo indicó que estas obras se alargarán al menos hasta 2027, aunque ese año no está
confirmado como fecha definitiva ya que, si se puede, "se acelerarán". El costo presupuestado,
que será asumido por el Ayuntamiento de París, es de 50 millones de euros.

La alcaldesa agradeció la movilización de los parisinos, de la Iglesia Católica y de los mecenas
para que la catedral pueda reabrir sus puertas, y apeló a la unión de las instituciones y de
asociaciones de la Isla de la Cité: "Solos no somos nada".

Por otro lado, el canónigo de la catedral de Notre Dame, Gilles Drouin, agradeció al equipo de
arquitectos su disposición para "dialogar y escuchar" antes de tomar decisiones, y su
implicación con un trabajo de estas dimensiones. EFE
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