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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. 
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 
vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de 
la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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Càrites denuncia traves en l’accés a la
renda garantida | Redacció | Barcelona |
Societat | El Punt Avui
Les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya consideren que el desplegament de la renda
garantida de ciutadania (RGC) és “insuficient” per atendre una emergència social en la qual una
de cada tres persones a Catalunya viu en exclusió social i que són moltes les traves
administratives per accedir-hi.

L’últim informe FOESSA a Catalunya alertava que l’any 2021 només el 28% de les persones en
situació de pobresa severa eren perceptores de l’RGC. “Al maig del 2022, només 172.766
persones són beneficiàries, una xifra insuficient per arribar a totes les persones en situació
d’exclusió del conjunt de Catalunya”, ha denunciat Càritas en un comunicat. Segons l’ONG
catòlica, “els requisits per accedir a l’RGC són massa excloents i molts dels col·lectius
vulnerables de la nostra societat en queden fora”.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2160230-carites-denuncia-traves-en-l-acces-a-la-renda-garantida.html
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La Sagrada Família inaugura una maqueta
tàctil de la Torre de Maria per seguir
apropant el temple a les persones cegues

La Sagrada Família inaugura una maqueta tàctil de la Torre
de Maria per seguir apropant el temple a les persones
cegues

Sagrada Família

ACN Barcelona - La Sagrada Família ha inaugurat aquest dimarts una nova maqueta tàctil de la
Torre de Maria per seguir apropant la Basílica a les persones cegues o amb discapacitat visual.
Es tracta d’una peça construïda a escala 1:25 que ja s’ha instal·lat a l’Espai Gaudí i la Natura
amb l’objectiu de facilitar el seu coneixement arquitectònic, accentuant els elements de relleu i
textures a partir de diversos materials. El grup social ONCE ha estat l’encarregat de finançar-la i,
posteriorment, l’ha cedit al temple. En la seva presentació, el cardenal arquebisbe de Barcelona,
Joan Josep Omella, ha recordat que totes les persones “tenen dret a ser acollides” i gaudir de la
visita de la forma més completa possible.

Mostrar comentarios

Cargando siguiente contenido...
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L'ajuntament legalitza les obres per obrir
una mesquita a Alfred Perenya
L’ajuntament va legalitzar el passat 14 de juny les obres d’adequació per obrir una mesquita am

https://www.segre.com/noticies/lleida/2022/06/29/l_ajuntament_legalitza_les_obres_per_obrir_una_mesquita_alfred_perenya_175943_1092.html
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Les víctimes del franquisme reclamen al
Vaticà que obri els arxius de la dictadura
La complicitat de l'Església catòlica amb la dictadura franquista ha estat un tema que no s'ha
tocat des del Vaticà des de fa anys. La documentació de l'Església sobre els crims del
franquisme ha estat tancada durant dècades, a diferència del que ha passat amb els crims del
nazisme, la documentació dels quals s'ha fet pública. El mateix tractament amb els represaliats
pel franquisme és el que es demana des de l'Associació per la Recuperació de la Memòria
Històrica (ARMH), la qual ha remès una carta a la nunciatura a Espanya, la missió diplomàtica
de màxim rang de la Santa Seu en altres Estats. 

El diari digital The Objective ha publicat la carta que ha enviat l'ARMH al nunci apostòlic
espanyol, Bernadino Cleopas Auza. En el text es recorda que: "Recentment, l'Arxiu Històric del
Vaticà ha posat a disposició dels investigadors a la seva pàgina web la sèrie 'Jueus' del
Fons de la Congregació d'Afers Eclesiàstics Extraordinaris, amb documentació datada entre els
anys 1939 i 1948". Justament, es pretén que el Vaticà prengui la mateixa mesura amb els
documents que té relacionats amb la dictadura franquista.

Des de l'entitat consideren que aquesta mesura seria de gran ajuda per localitzar els milers de
desapareguts per la dictadura. "Tot esforç per augmentar la transparència i el lliure accés a la
documentació històrica ajuden a conèixer el passat i és un dret de les societats democràtiques i
a la que han de tenir accés les víctimes dels règims feixistes", remarquen a la carta des de
l'associació. 

Font: The Objective

Assenyalant la complicitat amb el franquisme 

En la seva carta, l'ARMH ha assenyalat que durant la dictadura franquista hi va haver "una
estreta col·laboració amb el dictador durant més de tres dècades, al que va atorgar el títol de
Caudillo por la Gracia de Dios". L'associació també assenyala que des de l'Església es va
col·laborar en el disseny de la repressió de milers de ciutadans de l'Estat espanyol. 

Per aquesta complicitat exigeixen que "80 anys més tard del cop d'Estat franquista" el Vaticà
obri els arxius i l'accés a la documentació que tingui que pugui servir per desxifrar que va passar
amb milers de persones que continuen desaparegudes. Des de l'ARMH es recorda que en altres
ocasions diverses entitats han demanat responsabilitats a l'Església pels crims del franquisme,
però s'han fet oïdes sordes sistemàticament esgrimint que s'ha de deixar enrere el passat. Ara,
cal esperar quina resposta pot rebre aquesta nova petició. 

https://www.elnacional.cat/ca/politica/victimes-franquisme-reclamen-vatica-obri-arxius-dictadura_779589_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/tag/vatica
https://www.elnacional.cat/ca/tag/franquisme-1
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El papa pide que desgracias como las de
Melilla y Texas no sucedan de nuevo
Ciudad del Vaticano, 28 jun (EFE).- El papa Francisco pidió hoy que las muertes de migrantes
como las que se han producido en Melilla y en Texas no sucedan de nuevo, en un mensaje en
su cuenta de Twitter.

"He recibido con dolor las noticias de las tragedias de los migrantes en Melilla y en Texas",
comenzó el mensaje de Francisco, quien pidió rezar todos juntos "por estos hermanos que han
muerto mientras perseguían la esperanza de una vida mejor"

Y pidió además que "el Señor nos abra el corazón y estas desgracias no sucedan de nuevo".

Los fallecidos en el intento de entrar en el Melilla por parte de unas 2.000 personas
subsaharianas, la más numerosa y violenta que recuerdan los vecinos de la localidad marroquí
fronteriza de Nador, van llegando en un goteo de cifras discordantes.

Las muertes se produjeron después de la actuación de los agentes del país magrebí, que
dispusieron un amplio dispositivo para frenar a los emigrantes y actuaron con gas, pelotas de
goma, porras y piedras lanzadas con hondas.

Mientras, este lunes 46 inmigrantes fueron encontrados muertos en el interior del remolque de
un camión aparcado en las afueras de San Antonio, en la frontera de Texas (EE.UU.) con
México, junto a otras 16 personas que necesitaron asistencia médica urgente.

Aunque las autoridades no especificaron las nacionalidades de los fallecidos ni el número de
menores que viajaban en el vehículo, el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, confirmó que
las víctimas eran migrantes que habían cruzado la frontera entre México y EE.UU. hacinados en
el camión en plena ola de calor. EFE

ccg/pi

https://www.lavanguardia.com/vida/20220628/8371396/papa-pide-desgracias-melilla-texas-sucedan-nuevo.html
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La Iglesia ortodoxa rusa en la guerra 

L
A Unión Europea ha fracasado en incluir 
al patriarca de Moscú y todas las Rusias, 
Kirill I, en la lista de las personas san-
cionadas por su responsabilidad en la 
guerra en Ucrania, de la que se ha libra-
do gracias a Víktor Orbán. Sin embar-

go, está exclusión no borra los hechos: desde el co-
mienzo de la invasión rusa de Ucrania, la Iglesia Or-
todoxa Rusa (IOR) y su patriarca han tenido un papel 
muy activo, tanto antes de la invasión, como des-
pués. Kirill I no ha condenado los crímenes amplia-
mente documentados contra civiles ucranianos, 
muchos de los cuales son sus feligreses; ha bende-
cido los misiles y a los soldados que ejecutaron la 
invasión, y en sus sermones afirma que Rusia en 
Ucrania está luchando contra el Anticristo, instan-
do a los rusos a unirse en torno al Gobierno. Kirill I 
no respeta el octavo mandamiento de la Ley de Dios 
(«No levantar falsos testimonios ni mentir»), pro-
mueve las ideas contrarias al quinto mandamien-
to («No matarás») y justifica la invasión rusa de 
Ucrania con los mismos argumentos que usa Vla-
dímir Putin y el Kremlin, que se basan en la supues-
ta unidad religiosa de las Iglesias ortodoxas y de 
«unidad espiritual» (‘dukhovnost’) entre Rusia, Bie-
lorrusia y Ucrania. 

Mientras la Iglesia Ortodoxa de Bielorrusia de-
pende del Patriarcado de Moscú, en Ucrania hay 
tres Iglesias ortodoxas: una en el exilio, fundada por 
los emigrados fugitivos de la Revolución rusa (1917); 
la segunda es la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que 
ha conseguido separarse del Patriarcado de Moscú 
en 2019, y otra, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania que 
sigue dependiendo del Patriarcado de Moscú. Apro-
ximadamente, el 78 por ciento de los ucranianos se 
identifican como cristianos ortodoxos, de los cua-
les alrededor del 30 por ciento dependen del Pa-
triarcado de Moscú. Abarca 45 diócesis, con casi 
20.000 parroquias. Alrededor de 22 han dejado de 
pedir por al patriarca Cirilo en sus oraciones. A los 
párrocos de obediencia moscovita les es imposible 
justificar ante sus feligreses el respeto debido ha-
cia el patriarca que abiertamente apoya al Kremlin.  

La actitud del patriarca Kirill I (a quien, en ene-
ro de 2012, ‘Nezavismaya Gazeta’ puso en sexto lu-
gar de las 100 figuras políticas más influyentes de 
Rusia) sigue la tradición histórica del papel que la 
Iglesia ortodoxa tiene en los países donde la mayo-
ría de los creyentes se identifican como ‘cristianos 
ortodoxos’ (‘ortodoxo’ es la traducción de la pala-
bra eslava ‘pravoslavie’, que significa ‘fe auténtica’).  

En todos los países poscomunistas, la religión 
sirve como medio para recuperar la identidad per-
dida y recuperar el patrimonio y la memoria histó-
rica olvidados, todo lo cual forma parte de la iden-
tidad nacional. Sin embargo, en los países donde la 
mayoría de los creyentes pertenecen a la Iglesia or-
todoxa, la religión desempeña un papel clave de le-
gitimación política. Esto tiene profundas raíces his-

tóricas entre las cuales destacan dos: la autocefalia 
de las iglesias nacionales y el ‘sistema millet’.  

En la época medieval, los países de religión cristia-
na ortodoxa marcaron su independencia respecto al 
Imperio Bizantino mediante la autocefalia de sus igle-
sias. Los serbios, por ejemplo, remontan la creación 
del Estado serbio independiente a la consecución de 
la autocefalia de la Iglesia Ortodoxa Serbia en 1219, lo 
que supuso el acto mismo de declaración de indepen-
dencia frente a Bizancio. La Iglesia Ortodoxa Rusa re-
cibió el estatus de iglesia autocéfala en 1448 y rápida-
mente se proclamó la ‘Tercera Roma’. Desde la caída 
de Constantinopla en 1453, los rusos creyeron ocupar 
el papel de protectores de los cristianos ortodoxos y 
su fe, en parte porque ya en 1472 el zar Iván III se casó 
con Sofía Paleóloga, heredera del Imperio Bizantino 
y sobrina del último emperador, Constantino XI. Su 
ceremonia de matrimonio se presentó como un rito 
de incorporación de la herencia de Bizancio a Rusia 
y de la legitimación de Moscú como nueva capital de 
los cristianos ortodoxos.  

El ‘sistema millet’ fue creado por el Imperio oto-
mano que dominó a los países de religión ortodoxa 
entre los siglos XV y XIX. El término ‘millet’ fue uti-
lizado para referirse a grupos religiosos minoritarios 
legalmente protegidos, en forma similar a la forma 
que en otros países se utiliza la palabra nación. (La 
palabra ‘millet’ proviene de la palabra árabe ‘millah’ 
y literalmente significa ‘nación’). De esta manera la 
identidad nacional y la identidad religiosa aparecían 
ya como idénticas aun antes de la creación de esta-
dos nación independientes de los imperios. Los ru-

sos tuvieron una experiencia similar durante el siglo 
XIII y XIV, cuando los mongoles los dominaron. 

Desde el comienzo de su primer mandato presi-
dencial en 2000, Putin ha intentado fortalecer el uso 
de la religión en la política exterior, a través de la 
Fundación Ruskii Mir (‘el mundo ruso’) y ‘soote-
chestveniki’ (‘compatriotas’, literalmente «los que 

están con la patria»), pero sobre todo a través 
de IOR, con objetivo de fortalecer los lazos re-
ligiosos, históricos y culturales entre los rusos 
étnicos o rusohablantes en el espacio postso-
viético. 

En Rusia, la diplomacia religiosa forma par-
te de la diplomacia pública, entendida como el 
conjunto de mecanismos para la cooperación 
estatal con las asociaciones religiosas y el uso 
de instituciones religiosas, ideas y símbolos re-
ligiosos. El papel de la IOR está definido en los 
documentos oficiales de la Federación de Ru-
sia: los Conceptos de Política Exterior de 2014 
y de Seguridad Nacional de 2015 describen una 
situación en la que «los valores espirituales y 
morales tradicionales rusos están ‘renacien-
do’», pero también en grave peligro. Para hacer 
realidad los intereses de Rusia como ‘gran po-
tencia’ y aumentar su ‘potencial político, eco-
nómico, intelectual y espiritual’, el Gobierno y 
la población tendrían que reforzar estos valo-
res como piedra angular de la vida rusa. La Es-
trategia de Seguridad Nacional de 2021, sostie-
ne que la «soberanía cultural» de Rusia se en-
frenta a una amenaza existencial por parte de 
Occidente: que «los valores espirituales, mora-
les e histórico-culturales tradicionales de Ru-
sia están siendo atacados activamente por 

EE.UU. y sus aliados». Según este documento, Rusia 
está predestinada a liderar la defensa de la «verda-
dera» Europa, los valores tradicionales y la «sobera-
nía cultural». Entre los instrumentos que propone la 
Estrategia de Seguridad Nacional para garantizar la 
seguridad y defensa de Rusia destaca la promoción 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa y de la religión cristiana 
y la promesa de defender al pueblo ruso de ideas y 
valores ajenos. 

Desde que, a principios de mayo, Kirill I, durante 
un sermón en la Iglesia del Arcángel en el Kremlin 
de Moscú, afirmó que «Rusia nunca ha atacado a na-
die», Onufriy, el metropolitano de Kiev, y toda la Igle-
sia Ortodoxa Ucraniana que depende del patriarca-
do de Moscú, pidió al patriarca ecuménico Bartolo-
meo y a los líderes de las Iglesias ortodoxas autocéfalas 
que condenasen los «crímenes espirituales» come-
tidos por el patriarca de Moscú.  

La exigencia del metropolitano de Kiev de conde-
nar públicamente a Kirill I por «crímenes espiritua-
les», difícilmente obtendrá satisfacción porque la 
Iglesia Ortodoxa Rusa, así como Rosatom, la corpo-
ración estatal rusa de energía nuclear, financian las 
Iglesias ortodoxas en todo el mundo. Estas, proba-
blemente, no irán en contra de su principal benefac-
tor. Pero el patriarca de Moscú tiene las manos su-
cias de la sangre de las víctimas del Ejército ruso, cu-
yos asesinatos bendijo, y aunque no le condene el 
clero de las Iglesias ortodoxas, lo hará la Historia. 

Mira Milosevich 

es investigadora principal del Real Instituto Elcano y escritora

«La exigencia del metropolitano de Kiev de condenar públicamente a Kirill I por 
‘crímenes espirituales’, difícilmente obtendrá satisfacción porque la Iglesia 
ortodoxa rusa, así como Rosatom, financian las Iglesias ortodoxas en todo el 
mundo. Pero el patriarca de Moscú tiene las manos sucias de la sangre de las 
víctimas del Ejército ruso, cuyos asesinatos bendijo, y aunque no le condene el 
clero de las Iglesias ortodoxas, lo hará la Historia»
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Càritas Catalunya lamenta que la RGC "tan
sols" arriba al 28% de les persones en
pobresa severa
ACN Barcelona - Les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya han lamentat en un
comunicat que la renda garantida de ciutadania (RGC) "tan sols" arriba al 28% de les persones
en situació de pobresa severa. Amb xifres del maig del 2022, recollides a l'informe FOESSA,
"només 172.766 persones" reben l'ajut, una xifra "insuficient" per abastar tot el col·lectiu de
persones en situació d'exclusió del conjunt de Catalunya. És per això que l'entitat reclama un
desplegament "més ambiciós" de l'RGC, perquè l'actual "es queda curt davant l'emergència
social". Alhora, les deu Càritas opinen que els requisits per accedir-hi són "massa excloents", fet
que fa que molts dels col·lectius vulnerables "en quedin fora".

Davant d'aquest escenari, Càritas Catalunya demana que es redueixin els terminis per dictar la
resolució administrativa de la prestació. Alhora considera que cal una actualització de l'indicador
de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), "congelat des de fa 12 anys, període en el qual
l'IPC ha augmentat un 27%".

L'entitat subratlla que l'aparició, l'any 2020, de l'ingrés mínim vital (IMV) estatal, del qual l'RGC
"n'és subsidiària", ha suposat un "alliberament de recursos" en la partida del Departament de
Drets Socials. Càritas Catalunya demana, per tant, un "augment real" de la despesa
pressupostària a través dels fons provinents de "l'estalvi dels expedients atorgats a l'IMV".

Finalment, a banda de reiterar que cal establir "l'harmonització definitiva" de l'RGC i l'IMV,
l'entitat proposa reduir de 24 a 12 mesos el requisit de residència continuada i efectiva a
Catalunya per facilitar la concessió de la prestació de la Generalitat, "tal i com ja s'estableix" a
l'hora de percebre l'IMV.

https://www.lavanguardia.com/vida/20220628/8372440/caritas-catalunya-lamenta-rgc-sols-28-les-persones-pobresa-severa.html
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Càritas lamenta que 
la renda garantida “tan 
sols” arriba al 28% de les 
persones en pobresa 
L’entitat reclama un desplegament 
“més ambiciós” per a la subsistència
Les deu Càritas Diocesanes 
amb seu a Catalunya han 
lamentat en un comunicat 
que la renda garantida 
de ciutadania (RGC) “tan 
sols” arriba al 28% de les 
persones en situació de 
pobresa severa.

Lleida
REDACCIÓ

Amb xifres del maig del 2022, 
recollides a l’informe FOESSA, 
“només 172.766 persones” re-
ben l’ajut, una xifra que l’entitat 
va assenyalar que és “insuficient” 
per abastar tot el col·lectiu de 
persones en situació d’exclusió 
del conjunt de Catalunya. És per 
això que l’entitat va deci recla-
ma un desplegament “més am-
biciós” de l’RGC, perquè l’actual 
“es queda curt davant l’emergèn-
cia social”. Alhora, les deu Càritas 
opinen que els requisits per acce-
dir-hi són “massa excloents”, fet 
que fa que molts dels col·lectius 
vulnerables “en quedin fora”.

Davant d’aquest escenari, 
Càritas Catalunya demana que 
es redueixin els terminis per dic-
tar la resolució administrativa de 
la prestació. Alhora va considerar 
que cal una actualització de l’indi-

cador de renda de suficiència de 
Catalunya (IRSC), “congelat des 
de fa 12 anys, període en el qual 
l’IPC ha augmentat un 27%”.

L’entitat va subratllar que 
l’aparició, l’any 2020, de l’ingrés 
mínim vital (IMV) estatal, del qual 
l’RGC “n’és subsidiària”, ha supo-
sat un “alliberament de recursos” 
en la partida del Departament de 
Drets Socials. Càritas Catalunya 
va demanar, per tant, un “aug-
ment real” de la despesa pressu-

postària a través dels fons provi-
nents de “l’estalvi dels expedients 
atorgats a l’IMV”.

Finalment, a banda de reiterar 
que cal establir “l’harmonització 
definitiva” de l’RGC i l’IMV, l’en-
titat social va proposar reduir de 
24 a 12 mesos el requisit de resi-
dència continuada i efectiva a Ca-
talunya per facilitar la concessió 
de la prestació de la Generalitat 
de Catalunya, “tal i com ja s’esta-
bleix” a l’hora de percebre l’IMV.

FOTO: Càritas / Càritas celebra el Dia Mundial del Comerç Just a Lleida

La UGT FICA exigeix adequar 
totes les categories previstes al 
conveni agropecuari de Catalun-
ya al salari mínim interprofessio-
nal (SMI). El sindicat va remarcar 
que aquesta mesura “ve donada 
per llei”, malgrat que la patronal 
exigís incorporar aquesta qües-
tió com a matèria de discussió 
en les negociacions sobre el con-
veni, segons va explicar la UGT. 

El sindicat va assenyalar que 
“cinc de les set categories pro-
fessionals del conveni es troben 
per sota de l’SMI” i “no s’han 
adequat les taules salarials, ni de 
l’any 2020 ni tampoc del 2021, 
amb la conseqüent pèrdua de 
poder adquisitiu” dels treballa-
dors. Ahir dimarts, la UGT va de-
nunciar aquesta pràctica al Tri-
bunal Laboral de Catalunya.

La UGT exigeix adequar 
les categories del conveni 
agropecuari al salari mínim
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L’Audiència de Lleida  jutja un home que

traficava amb marihuana, heroïna i cocaïna

Denuncien penalment un conductor 
per circular sense cap punt al carnet

L’Audiència de Lleida acull avui un judicis per un delicte contra la salt 
pública, la fiscalia demana 3 anys i sis mesos de presó més una multa 
de 800 euros. L’acusat va ser sorprès per la Guàrdia Urbana a la plaça 
Cervantes en possessió de marihuana, heroïna i cocaïna. També por-
tava sobre uns 140 euros obtinguts de la venda de les substàncies. 

La Urbana va aturar un vehicle a la plaça Sant Jordi arran d’una infrac-
ció de trànsit. Els agents van comprovar que al conductor, un home 
de 39 anys, li constava una pèrdua de vigència del permís de conduir 
per pèrdua total de punts, per això es van obrir diligències penals.

Enxampen un 
home fumant 
marihuana al
carrer Templers
Una patrulla de la Guàrdia Ur-
bana que realitzava rondes a 
peu per la zona de l’Escorxa-
dor, va observar un individu 
al carrer Templers fumant una 
cigarreta tipus porro. Un cop 
identificat, els agents policials 
van procedir a denunciar l’ho-
me, de 52 anys, per consum 
de drogues tòxiques i al comís 
de la substància tòxica.

La Guàrdia Urbana va detenir di-
lluns a la nit un home de 20 an-
ys a la plaça del Dipòsit, com a 
coautor del robatori amb força 
comès el dia 25 en un edifici del 
carrer Alfred Perenya i en el que 
també va ser detingut un altre 
jove. El dia dels fets, el presen-
tat com a detingut va aconseguir 
evadir les patrulles i durant la fu-
gida va perdre la documentació 
que va facilitar la seva identifica-
ció i posterior detenció.

La Urbana arresta el 

coautor del robatori 

en un pis dissabte

Les millors idees per donar 
llum al debat de la societat 

sorgeixen de les entitats amb 
les persones més brillants

Aquest diumenge, reservi el seu exemplar

IMPULSEM EL 

TEU ÈXIT
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Barcelona obté la
primera destinació
Biosphere
Platinum

MEDI AMBIENT

Barcelona ha aconseguit ser
la primera destinació al món
amb la certificació Biosphere
Platinum. La marca la inte-
gren la capital catalana i les
tres marques turístiques Cos-
ta Barcelona, Paisatges Bar-
celona i Pirineus Barcelona. El
distintiu es va entregar ahir en
un acte en què també es van
repartir certificacions de com-
promís amb la sostenibilitat a
844 empreses d’arreu del ter-
ritori. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

La Sagrada Família inaugura una
maqueta per a persones cegues
La Sagrada Família, amb el fi-
nançament de l’ONCE, va in-
augurar ahir una maqueta
tàctil de la torre de Maria pen-
sada per als visitants cecs o
amb problemes de visió. Es
tracta d’una peça construïda
a escala 1:25 que ja s’ha ins-
tal·lat a l’Espai Gaudí i la Natu-
ra, amb l’objectiu de facilitar el
seu coneixement arquitectò-
nic, accentuant els elements
de relleu i textures a partir de
diversos materials. En la seva
presentació, el cardenal ar-
quebisbe de Barcelona, Joan
Josep Omella, va emfatitzar
que totes les persones “tenen
dret a ser acollides” i gaudir
de la visita de la forma més
completa possible. Per això va
celebrar que les persones ce-
gues puguin gaudir “de la vi-
sió” com ho van fer la resta de
persones quan es va il·luminar
la torre fa uns mesos. En
aquest sentit, ha subratllat
que, de fet, el col·lectiu pot
“percebre detalls” que potser
s’escapen per a la resta
d’usuaris, amb una percepció
més “profunda” de l’obra de
Gaudí.

En aquesta mateixa línia es
va expressar el director gene-

ral de la Fundació ONCE, José
Luis Martínez Donoso, que
creu que la resta d’usuaris
també aprofitaran la possibili-
tat de poder tocar la maqueta
de la torre de Maria. “La inclu-
sió no seria real si no fóssim
en tots els escenaris: l’oci, l’es-

port i també el culte”, va afir-
mar. De fet, Donoso es va
comprometre a seguir treba-
llant per la inclusió en el tem-
ple. “Tindrem en un futur una
rèplica total de la Sagrada Fa-
mília en aquest museu”, va as-
segurar. ■ REDACCIÓ

Persones cegues toquen la nova maqueta de la torre de
Maria de la Sagrada Família, inaugurada ahir ■ ACN

El català serà reconegut com
a víctima del franquisme

POLÍTICA

L’executiu de Pedro Sánchez
ha arribat a un acord amb el
PDeCAT i Mas País per incor-
porar, durant els treballs de
ponència, una sèrie d’esme-
nes a la futura llei de memòria
democràtica que, en principi,
s’hauria d’aprovar pel ple del
Congrés dels Diputats a mit-
jan juliol. Entre els canvis
acordats per ambdues forma-
cions, destaca un apartat que
declara “il·legal” el règim fran-
quista, un petició que estava
recollida en una esmena pre-
sentada anteriorment per
ERC, formació amb qui, per
ara, el govern del PSOE i Po-
dem no ha aconseguit tancar
cap pacte per modular la re-
dacció de la llei. Pel que fa, pe-
rò, a l’acord amb el PDeCAT,
s’ha incorporat un apartat
que considera a víctimes del
franquisme “les comunitats,

les llengües i les cultures bas-
ca i gallega en els seus àmbits
territorials lingüístics, els habi-
tants de les quals van ser per-
seguits per fer ús d’aquestes
llengües”. Igualment, també
s’ha pactat que les institu-
cions d’aquests tres territoris
rebin “mesures específiques
de reconeixement i reparació”
per part de la llei.■ REDACCIÓ

Ferran Bel (PDeCAT) ■ EPA
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Ajuntament de
Corbera de Llobregat
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CODI: APV.D. PARCELLARI MM 2022

“EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA  
DEL PARCEL·LARI DE LA UNITAT 
D’ACTUACIÓ  DE CAN  MONTMANY DE 
MAS PASSOLES 

Que la Junta de  Govern Local  de data  26 
de març de 2022 va  aprovar inicialment 
el parcel·lari de la UA de Can Montmany 
de Mas Passoles,  tot sotmetent-lo a 
informació pública pel termini d’un mes 
mitjançant anunci publicat al BOP CVE 
202210057320 de 12/04/2022; DOGC núm. 
8645 de 11/04/2022; diari El Punt Avui de 
data 07/04/2022, al tauler d’anuncis de la 
Corporació i notificació individualitzada als 
propietaris de la unitat d’actuació de referèn-
cia.

Que no s’han presentat al·legacions ni recla-
macions en contra i, per tant,  d’acord amb 
el punt Quart de l’acord de Junta de Govern 
Local, aquest document queda aprovat amb 
caràcter definitiu.. “

Us comunico que contra el present acte 
administratiu, que posa fi a la via administra-
tiva, podeu interposar, de manera optativa i 
no simultània, els recursos següents:

Recurs de reposició potestatiu: que haurà 
de presentar-se, davant el mateix òrgan 
que ha dictat aquest acte, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la recep-
ció d’aquesta notificació. Transcorregut un 
mes des de la seva presentació sense que 
hagueu rebut notificació de la resolució 
expressa, el recurs de reposició s’entendrà 
desestimat per silenci. Llavors, en el termini 
de 6 mesos, a comptar des del dia següent 
a aquell en que s’entén desestimat per silen-
ci el recurs de reposició, podreu interposar 
recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la pro-
víncia de Barcelona.

Recurs contenciós administratiu, direc-
tament, sense previ recurs potestatiu de 
reposició. Aquest recurs s’ha d’interposar en 
el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la recepció de la present noti-
ficació davant els jutjats contenciosos admi-
nistratius de la província de Barcelona en la 
forma i amb els requisits que determina la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

No obstant això, podeu interposar qualsevol 
altre recurs que considereu adient 

Corbera de Llobregat, a data de la signa-
tura digital

L’alcaldessa

Montserrat Febrero i Piera 

LA/is
Expedient: TRVA 2022/19

EDICTE
En compliment d’allò que disposen l’article 
178.1.b) del text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, i  l’article 63.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres,activitats i 
serveis dels ens locals, es fa públic que 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en ses-
sió ordinària del Ple municipal de data 22 
de juny de 2022, amb el quòrum legalment 
exigible, ha acordat el següent:
Primer.- Crear la Caixa Municipal de 
Garanties i Dipòsits de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès.
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament 
de la Caixa Municipal de Garanties i 
Dipòsits de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès.
El text del projecte de Reglament consta a 
l’expedient com a annex I.
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’an-
terior acord inicial juntament amb el pro-
jecte  de Reglament, mitjançant un anunci 
que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, a un dels mitjans de comu-
nicació escrita diària i a l’E-tauler d’aquesta 
corporació, pel termini de 30 dies hàbils, 
per a la formulació de reclamacions i al·le-
gacions.
Transcorregut el període d’exposició pública 
sense que s’hagi presentat cap reclamació, 
l’acord inicial esdevindrà definitiu.
Quart.-  L’acord definit iu d’aprovació 
del Reglament de la Caixa Municipal de 
Garanties i Dipòsits serà objecte de publica-
ció en el Butlletí Oficial de la Província i no 
entrarà en vigor fins que s’hi hagi publicat 
completament el text i hagi transcorregut 
el termini de quinze dies hàbils previst a 
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.
Barberà del Vallès, 23 de juny de 2022
L’alcalde
Francisco Javier Garcés Trillo

Ajuntament de 
Barberà del Vallès

865128-1260353Q

166503-1260352Q

Ajuntament de Manlleu

ANUNCI 

Modificació d’Ordenances fiscals

Mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de juny de 

2022, es sotmet a informació pública l’expedient, aprovat en la sessió plenària del passat 21 de 

juny de 2022, Modificació de les Ordenances Fiscals núms. 17 i 25 per a l’any 2022, d’acord amb 

el que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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ÀREA D’EMPRESA I OCUPACIÓ
Urbanisme I Mobilitat
Gestió Urbanística
Exp.  301/2021
La Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament, en sessió de data 27 de juny 
de 2022, en ús de la competència delega-
da pel Decret d’alcaldia de 10 de juliol de 
2019 (BOPT 22/07/2019), ha acordat apro-
var inicialment, amb condicions, el Projecte 
d’urbanització del Pla de Millora Urbana de 
l’Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, presentat per Reus 
Mobilitat i Serveis, SA, així com sotmetre’l a 
informació pública per un termini d’un mes.
En compliment d’aquest acord i de conformi-
tat amb el que estableix l’article 89.6 en rela-
ció al 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’urbanisme, l’esmentat projecte d’ur-
banització se sotmet a informació pública 
per un termini d’un mes, a comptar des de 
l’endemà de la darrera publicació d’aquest 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, 
en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l’àmbit municipal i en la 
seu electrònica de l’Ajuntament (e-tauler), 
perquè s’hi puguin formular les al·legacions 
que s’estimin pertinents. 
D’acord amb el que preveu la Disposició 
Addicional Desena del text refós de la  Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, l’esmentat termini 
s’ampliarà en un mes en el cas que aquest 
coincideixi totalment o parcialment amb el 
mes d’agost.
Durant aquest període, l’expedient es troba 
disponible, per a la seva consulta, a la seu 
electrònica municipal de l’Ajuntament de 
Reus, a l’espai anomenat «Planejament 
Urbanístic / Documents en tràmit», accedint 
a traves de l’enllac:
https://seu.reus.cat/seu/urbanismeCate-
goriaPublic/listPublicacionsAmbCatego-
ria?categoria.id=3804&multiseu=
Així mateix, aquelles persones que no dis-
posin dels mitjans electrònics necessaris i 
no es trobin obligats a relacionar-se elec-
trònicament amb l’Ajuntament de Reus, 
poden consultar presencialment el contingut 
d’aquest expedient, acudint a les dependèn-
cies del departament responsable (Unitat 
de Gestió Urbanística: C/ de Josep Sardà 
i Cailà, núm. 2, edifici del Mercat Central, 
1r. pis), els dies laborables durant l’horari 
d’atenció al públic (de 9 a 14 hores). Per a 
fer-ho, hauran de demanar cita prèvia, escri-
vint un correu electrònic a l’adreça gestio.
urbanistica@reus.cat o bé trucant al telefon 
977010017.
Reus,  27 de juny de 2022
El secretari general,
Per delegació de signatura:
La cap de Secció dels Serveis
Administratius Territorials
Montserrat Torné Homs 15
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ÀREA D’EMPRESA I OCUPACIÓ
Urbanisme I Mobilitat
Gestió Urbanística
Exp.  193/2022
EDICTE
La Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament, en sessió de data 27 de juny 
de 2022, en ús de la competència delega-
da pel Decret d’alcaldia de 10 de juliol de 
2019 (BOPT 22/07/2019), ha acordat apro-
var inicialment, amb condicions, el Projecte 
de reparcel·lació, modalitat de compensa-
ció bàsica, del Pla de Millora Urbana de 
l’Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, presentat per Reus 
Mobilitat i Serveis, SA , així com sotmetre’l a 
informació pública per un termini d’un mes.
En compliment d’aquest acord i de confor-
mitat amb el que estableix l’article 119.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urba-
nisme, l’esmentat projecte de reparcel·lació 
se sotmet a informació pública per un termini 
d’un mes, a comptar des de l’endemà de 
la darrera publicació d’aquest edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un dels 
diaris de premsa periòdica de més divul-
gació en l’àmbit municipal i en la seu elec-
trònica de l’Ajuntament (e-tauler), perquè 
s’hi puguin formular les al·legacions que 
s’estimin pertinents.
D’acord amb el que preveu la Disposició 
Addicional Desena del text refós de la  Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, l’esmentat termini 
s’ampliarà en un mes en el cas que aquest 
coincideixi totalment o parcialment amb el 
mes d’agost.
Durant aquest període, l’expedient es troba 
disponible, per a la seva consulta, a la seu 
electrònica municipal de l’Ajuntament de 
Reus, a l’espai anomenat «Planejament 
Urbanístic / Documents en tràmit», accedint 
a traves de l’enllac:
https://seu.reus.cat/seu/urbanismeCate-
goriaPublic/listPublicacionsAmbCatego-
ria?categoria.id=3804&multiseu=
Així mateix, aquelles persones que no dispo-
sin dels mitjans electrònics necessaris i no 
es trobin obligats a relacionar-se electrònica-
ment amb l’Ajuntament de Reus, poden con-
sultar presencialment el contingut d’aquest 
expedient, acudint a les dependències del 
departament responsable (Unitat de Gestió 
Urbanística: C/ de Josep Sardà i Cailà, núm. 
2, edifici del Mercat Central, 1r. pis), els dies 
laborables durant l’horari d’atenció al públic 
(de 9 a 14 hores). Per a fer-ho, hauran de 
demanar cita prèvia, escrivint un correu elec-
trònic a l’adreça gestio.urbanistica@reus.cat 
o bé trucant al telefon 977010017.
Reus,  27 de juny de 2022
El secretari general,
Per delegació de signatura:
La cap de Secció dels Serveis
Administratius Territorials
Montserrat Torné Homs

Òmnium recorre
contra la decisió de
no investigar NSO
pel Catalangate

POLÍTICA

Òmnium Cultural recorrerà
contra la decisió del jutjat
d’instrucció 21 de Barcelona
de no investigar l’empresa is-
raeliana propietària del progra-
ma NSO pel Catalangate. La
decisió es produeix després
que el jutjat 21 hagi admès a
tràmit parcialment la querella
d’Òmnium per l’afer, la prime-
ra que s’admet pel cas de pre-
sumpte espionatge massiu a
l’independentisme a través de
Pegasus. ■ REDACCIÓ
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Cruces de Sant Jordi para el pintor Josep
Minguell y el escritor Josep Espunyes
Entre los galardonados también se encuentran la actriz Carme Elias, el payaso Tortell Poltrona,
la deportista Laia Palau, la compañía Eléctrica Dharma, el grupo Estopa, la Fundación
Gran Teatre del Liceu y la farmacéutica Hipra, entre otros

Veinte personas y diez entidades han sido escogidas este 2022 para recibir una de las máximas
distinciones que otorga la Generalitat: la Creu de Sant Jordi. Se trata de diez mujeres y diez
hombres de todos los ámbitos, desde el artístico y científico al campesinado.

El pintor muralista de Tàrrega Josep Minguell ha sido distinguido "por ser un artista único,
sobresaliendo en el arte de la pintura en el fresco y la pintura mural integrada en grandes
espacios arquitectónicos". Hasta la actualidad ha pintado 38 conjuntos de pintura mural en el
fresco, entre los cuales destacan la escalera y fachada de la Diputació de Lleida, iglesia de
Santa Maria de l'Alba, iglesia de Sant Joan de Reus, Facultat de Medicina de la UdL,
Residencia Carrara (Italia), iglesia de l'Espluga Calba.

Por su parte, el poeta y narrador nacido en Peramola Josep Espunyes recibe la distinción
"por|para su tarea ejemplar, abnegada e incansable, y por su compromiso con el país y con la
lengua catalana. Por su profundo arraigo, armonía y comunión con el territorio del Alt Urgell y su
proyección nacional." Espunyes es autor de una decena de poemarios y también ha cultivado el
género de la novela juvenil. Además, su profundo arraigo en las tierras del Alt Urgell lo ha
llevado al cultivo de trabajos de investigación histórica y antropológica.

Entre los galardonados también se encuentran la actriz Carme Elias, el payaso Tortell
Poltrona, el deportista Laia Palau, la compañía Elèctrica Dharma, el grupo Estopa, la
Fundació Gran Teatre del Liceu y la farmacéutica Hipra, entre otros.

Además, entre las personalidades distinguidas también están la activista social Fàtima Ahmed;
la profesora de lengua catalana Maria Carme Cardó; la artista Mari Chordà; el productor
discográfico e impulsor de Picap Joan Carles Doval; la profesora e intérprete Rosa Maria Duran;
la física María del Carmen Llasat; la profesora, política y activista Maria Olivares; el campesino
Lluís Parés; el ingeniero Jordi Puig; el sociolingüista Miquel Strubell; el fotógrafo japonés
afincado en Cataluña Hisao Suzuki; el físico Lluís Torner; la economista Carme Trilla; la pastora
Marina Vilalta; y el artista plástico Andreu Vilasís i Fernàndez-Capalleja.

En cuanto a las entidades, la Associació Colla de Castellers els Bordegassos de Vilanova por el
50.º aniversario, la Associació El Círcol de Reus; la Associació pels Drets Sexuals i
Reproductius; l'Associació Societat Cultural i Esportiva La Lira; el Teatre Joventut de la
Faràndula por los 75 años de historia; y el Orfeó Vigatà con motivo de sus 120 años de
trayectoria.

La elección de las personalidades distinguidas con este galardón ha querido respetar, como ya
ha sido patente en las últimas ediciones del premio, la paridad de género. Además, la selección
de personas galardonadas también refleja la diversidad de campos en que trabajan las
personas y las entidades distinguidas con las cruces, así como la representación territoria

https://www.segre.com/es/noticias/cultura/2022/06/28/creus_sant_jordi_per_pintor_josep_minguell_escriptor_josep_espunyes_175914_1112.html


El acto de entrega de las Creus de Sant Jordi se celebrará el día 11 de julio a las siete de la
tarde en el Teatro Monumental de Mataró.
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La Paeria dona via lliure al 
projecte de la nova mesquita 
del carrer Alfred Perenya 
La comunitat islàmica impulsora del centre de 
culte no concreta els terminis d’obertura del local
La Paeria ha donat via lliure 
per reprendre el projecte 
de la mesquita que és als 
baixos del número 63 del 
carrer Alfred Perenya, ja que 
les obres per a l’adequació 
del local s’ajusten a la 
normativa urbanística i han 
quedat legalitzades.

Lleida
REDACCIÓ

El govern municipal ha desen-

callat el projecte per habilitar 

la mesquita més gran de Lleida, 

amb un aforament màxim per a 

200 persones, segons va informar 

ahir Catalunya Informació. La co-

munitat islàmica Imam Malik es 

va mostrar satisfeta però encara 
no van voler concretar els termi-

nis d’obertura del centre.

Les obres estaven aturades 

des de finals de l’any passat per-
què havien començat sense la lli-

cència pertinent. A més, a finals 
de gener agents de la Guàrdia 

Urbana van entrar al local i van 

trobar persones resant i diferent 

material d’obra.

Fonts municipals van informar 

que els promotors de la instal·la-

ció d’un local de culte als baixos 

del carrer Alfred Perenya 63 han 
presentat una nova comunicació 

prèvia d’obres per a l’adequació 

del local, que s’ajusta a la norma-

FOTO: Selena García / El local del carrer Alfred Perenya on s’habilita l’oratori del barri del Clot

tiva urbanística d’aplicació. Per 
aquest motiu, mitjançant un de-

cret del passat 14 de juny, s’ha ar-
xivat l’expedient de suspensió de 

les obres i de protecció de la lega-

litat urbanística, un cop aquestes 
ja han quedat legalitzades.

La normativa per a l’obertu-

ra dels centres de culte era molt 

restrictiva i per això la Paeria la va 
modificar per facilitar la implanta-

ció de centres de culte als barris.

Amb la modificació de la nor-
mativa s’elimina el requisit de les 
places d’aparcament, que eren de 

14 per cada 100 persones. L’afora-

ment pot ser d’un màxim de 200 

persones i també s’ha modificat 

que les voreres hagin de tenir un 

mínim de 3 metres incloent una 
plaça d’aparcament. En aquest 

punt del carrer Alfred Perenya, 
la vorera fa uns 2,70 metres per 

la qual cosa hauran d’ocupar un 

aparcament. La nova normativa 
no permet construir la mesquita 

projectada al carrer del Nord.

Valents va presentar ahir a Lleida  

la incorporació de Javier Rivas, el 

que va ser diputat per Ciutadans 

al Parlament de Catalunya i re-

gidor a l’Ajuntament de Vielha. 
Rivas va destacar que “Valents 

ha de ser el catalitzador de tot 

el constitucionalisme a Catalun-

ya. Una de les meves prioritats 
sempre ha estat vertebrar Cata-

lunya”. Rivas també va dir que 
“Lleida és la província més gran 

en superfície, però la més peti-

ta en població. No per això me-

reixem menys serveis que la 
resta de catalans; els catalans 

que vivim al camp de Lleida 

volem els mateixos serveis que 

tenen a les grans ciutats”. Tam-

bé va dir que “hem de sortir 
de la roda de hàmster en què 

estem ficats des de molts anys; 
l’únic que ens ha portat és de-

generació i odis”.

Valents fitxa al seu projecte 
Javier Rivas, exdiputat al 
Parlament de Ciutadans 

FOTO: Valents / La presentació es va fer a la plaça Sant Joan

CS vol canviar 

les sancions 

d’incivisme 

per treballs 

comunitaris

Licitació del 

servei d’un 

professional en 

ètica aplicada

Aprovada la 
proposta per 
fer l’Institut    
de Cappont

El grup de Ciutadans a Llei-

da presenta una moció 

per possibilitar la substitu-

ció voluntària de sancions 

d’incivisme, de caràcter 

lleu, per treballs comunita-

ris. Amb aquesta mesura, 
es podrà trobar alternati-

ves a la multa com a únic 

element dissuasiu, com la 

prestació de treballs en be-

nefici de la comunitat, l’as-

sistència a cursos de for-

mació o la col·laboració per 

reparar l’element públic 

danyat a causa d’un acte 
d’incivisme.

La Paeria ha licitat la contrac-

tació d’un assessorament en 

ètica aplicada mitjançant la 
designació d’un professional 

especialitzat en ètica aplicada, 
que formarà part del Comi-

tè d’ètica de serveis socials de 
l’Ajuntament de Lleida, con-

siderat com una prestació de 

caràcter intel·lectual. Aquest 
servei d’assessorament inclou 

la participació i lideratge en les 
reunions ordinàries del Comitè 

d’ètica, en total 10 sessions mí-
nim anuals, entre d’altres. 

La Comissió d’Educació del Par-
lament va aprovar ahir la Pro-

posta de Resolució socialista 

“sobre les necessitats educati-

ves de Lleida i la construcció de 

l’Institut de Cappont”. La inicia-

tiva va assolir la unanimitat dels 
vots favorables, amb la transac-

ció d’una esmena d’Esquerra, 

que permeti la construcció de 
l’Institut en un màxim de dos 
anys. El cap de l’oposició a la 
Paeria, Fèlix Larrosa, va lamen-

tar que “malgrat el solar està 

cedit des de 2009, la Genera-

litat encara té el més calent a 

l’aigüera”.
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Sor Lucía rebrà aquest dimecres el Premi
Enric Martínez i Julià per la seva lluita
contra la pobresa infantil - Regió7
El Premi Enric Martínez i Julià és un dels pocs premis a Catalunya creat des de la societat civil
per premiar a una personalitat, i/o institució/entitat de la mateixa societat civil que hagi destacat
al llarg dels anys en la defensa activa dels valors humans i personals més universals. En
un moment en què majoritàriament la societat no sembla donar rellevància a valors com la
solidaritat, l’ajuda discreta als més necessitats, la integritat personal i social, la lluita per la
millora de la cultura en tots els aspectes, l’ajuda desinteressada a éssers humans en risc, etc...
els seus creadors consideren que es fa més que mai necessari reconèixer a aquells que, de
forma directa o indirecta, representen aquests valors destacant-los com a far per la resta de la
comunitat. Enric Martínez i Julià (soci més antic del Centre Sant Pere de Barcelona),
representa, juntament amb tota una sèrie de persones de la seva generació, tots aquests valors
envers la millora de la societat, suport a la joventut i ajuda als altres de manera discreta i
honesta.

El Centre Sant Pere

El Centre Sant Pere, una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1892, és avui un espai
d’activitats socioculturals adreçades als socis i sòcies, als veïns i veïnes i a totes aquelles
persones interessades. Vol ser un punt de trobada on puguin confluir diverses maneres de
pensar i d'actuar que promoguin valors socials i generin activitats obertes i de convivència amb
les quals acomplir les motivacions personals i col·lectives.

El principal capital del Centre és la seva experiència, ja que sempre ha procurat entre els seus
socis i sòcies la creació i la dinamització d’una xarxa associativa i comunitària basada en la
transmissió de valors com ara la solidaritat, la responsabilitat, el civisme, l’esperit crític,
l’honestedat, el respecte, el compromís, l'esperit emprenedor, etc. Sempre a partir del treball en
equip, la coordinació entre entitats i col·lectius, la realització d’espectacles i foment d’activitats
per a tota mena de públic, amb la intenció de fer partícip un barri en què actualment s’hi troben
tantes necessitats socials i culturals i alhora tantes realitats diverses. 

És Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya Medalla d’Honor de la Ciutat de
Barcelona.

Després de dos anys de parèntesi a causa de la pandèmia, el guardó s'ha tornat a convocar
enguany. Per triar el premiat es va convocar un procés de participació obert als socis i
sòcies del Centre Sant Pere, que van poder proposar candidats/es a rebre el premi.

Qui és sor Lucía Caram?

Sor Lucía Caram Padilla (Tucumán, Argentina, 21 d'octubre de 1966) és una monja
dominica contemplativa i activista cristiana que fomenta la solidaritat i justícia social i lluita
contra la pobresa i l'exclusió social. Viu al convent de Santa Clara de Manresa des de l'any

https://www.regio7.cat/manresa/2022/06/28/sor-lucia-rebra-aquest-dimecres-67761535.html


1994, on ha impulsat diverses entitats. Va fundar la Fundació del Convent de Santa Clara,
que actualment dirigeix, anteriorment anomenada Fundació Rosa Oriol, per ajudar persones en
situació d'exclusió social des de diferents fronts. També ha fomentat la creació el Grup de
Diàleg Interreligiós, el Projecte Mosaic de salut mental i, darrerament, ha estat molt activa a
l'hora d'ajudar persones que fugen de a guerra a Ucraïna i de fer arribar ambulàncies i
material sanitari al país atacat.

També és la impulsora del programa Invulnerables de lluita contra la pobresa infantil, que acull
la Casa de la Infància Francesc d'Assís, al mateix convent de Santa Clara.

El 2018 va rebre la Creu de Sant Jordi.

Justament ahir a la pàgina web i avui al diari, Regió7 s'ha fet ressò que TikTok havia bloquejat
Caram, que és molt activa a les xarxes socials.

https://www.regio7.cat/manresa/2022/05/26/crida-sor-lucia-aconseguit-69-66543571.html
https://www.regio7.cat/manresa/2022/06/27/tiktok-bloqueja-sor-lucia-per-67713814.html
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D
urante dos años Amadeo-Martín Rey y Cabieses 
ha estado recogiendo las anécdotas que le han 
contado 48 familias de la nobleza española, in-
cluidas muchas historias inéditas, de esas que se 

cuentan en casa, pero que, si nadie se ocupa de escribir, co-
rren el riesgo de olvidarse o distorsionarse para siempre. 
Y lo que le han contado lo ha publicado en  el libro ‘Anéc-
dotas de la Nobleza Española. Una historia íntima’ (La Es-
fera de los Libros). La obra está escrita con el rigor de un 
autor que es doctor en Historia y Medicina, académico de 
número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Ge-
nealogía y académico correspondiente de la Real Acade-
mia de Historia. 

Se trata de un libro que muy pocas personas podrían 
escribir, ya que no es nada fácil que los aristócratas espa-
ñoles cuenten anécdotas de sus familias a un escritor. «Ha 
habido de todo –relata el autor–. La mayoría me han dicho 
que colaboraban encantados, porque me conocen, somos 
amigos de amigos o, incluso, parientes. Pero una persona 
con títulos muy importantes, me dijo que no tenía nada 
que contarme porque no sabía nada sobre sus títulos ni su 
familia. Me dio pena. Y otra persona me recibió en su casa, 
pero al día siguiente me pidió no salir y taché su nombre 
de la lista».  

Los demás le han contado «muchísimas cosas que no 
se sabían o no se habían publicado». Entre otros muchos 
hechos, el libro relata el intento de suicidio de una joven 

Eugenia de Montijo enamorada del marqués de Alcañi-
ces, cuyo inmenso palacio estaba donde ahora se levan-
ta el Banco de España y fue quien sostuvo a Isabel II en 
el exilio. «El marqués se casó después con Sofía Trou-
betzcoy, una mujer interesantísima que era hija natural 
de Nicolás I de Rusia. Sofía se casó en primeras nupcias 
con el duque de Morny, que era hijo de un romance que 
mantuvo la Reina Hortensia de Holanda (esposa de Luis 
Bonaparte) con el conde Charles de Flahaut, quien a su 
vez era hijo natural de Talleyrand. Morny, que en su ca-
rruaje llevaba una hortensia –por su madre–, en lugar del 
escudo de su familia, decía de si mismo: ‘Yo soy hijo na-
tural, nieto natural y me he casado con una hija natural. 
En mi vida todo es natural’». «Morny fue el que creó Deau-
ville como destino veraniego elegante de la época, y Eu-
genia de Montijo creó Biarritz. De hecho, el hotel Du Pa-
lais era su casa», añade. Rey destaca que el linaje de Eu-
genia de Montijo «le daba cien mil vueltas al de Napoleón 
III, porque aunque él fuera Emperador procedía de una 
familia de hidalgos corsos con muy poco brillo social e 
histórico». 

En el libro, el autor relata, entre otras historias, la rui-
na del marqués de la Regalía, la vida de playboy del mar-

qués del Portago; la ‘espon-
taneidad’ del mayordomo 
peruano de la marquesa de 
Tamarit y las ocurrencias 
del chófer boliviano del 
marqués de Campo Real, 
embajador en Londres, que 
al verle vestido de diplomá-
tico le pidió una foto por-
que estaba «igualito a Si-
món Bolívar». También 
cuenta el corte que le dio la 
marquesa de Torrelaguna 

al Rey Alejandro de Serbia cuando él la vio, bellísima, aso-
mada a un balcón en París y envió un ayudante para que 
le invitara a cenar a su residencia: «Dígale que yo no acos-
tumbro a cenar con personas desconocidas». Y muchas 
historias más, con todo lujo de detalles, en 600 páginas.

La excepción 

«Una persona con 
títulos muy 
importantes me 
dijo que no tenía 
nada que contarme 
porque no sabía 
nada de su familia. 
Me dio pena»

Amadeo-Martín Rey y Cabieses, autor de ‘Anécdotas de la nobleza española’  // GUILLERMO NAVARRO

Amadeo-Martín Rey, la memoria 
íntima de la nobleza española 

∑ Doctor en Historia y experto en 
genealogía y heráldica, ha recogido 
en un libro las anécdotas y los 
hechos inéditos que le han relatado 
los miembros de 48 familias  
de la aristocracia 

ALMUDENA  
MARTÍNEZ-FORNÉS 
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ALFA Y OMEGA

La Iglesia pide velar por la dignidad de todos: 
del no nacido, como en EE.UU., al migrante 

Dejarte el alma para que el 
mundo libre te haga un 

‘ongi etorri’ 

D
E entrada, sí. De entrada el 
tiro de cámara en Ifema, que 
va pareciendo que aquí se 

atan los perros con longaniza. Que 
el documental monclovita vaya con-
tando lo atlantista y la buena per-
cha de Sánchez en eso de compare-
cer ante el mundo y reformular la 
OTAN (según su entender). El niño 
del Maeztu, desde la línea de tiro o 
desde el Ctrl+C y el Ctrl+V, se ha he-
cho líder mundial. Sostenido por 
Rufián y demás patulea, pero líder 
mundial al fin y al cabo. 

Narciso está reluciente, guapo 
como un San Luis. Un Kennedy que 
le lloró al Follonero en su día, pero 
es que tampoco damos para más en 
el país de Los Calatrava y salió aquí 
el macho alfa, venido arriba desde 
la escenita del funeral de Rubalca-
ba, a comerse el mundo. Y hay que 
verlo, a Sánchez, y le escucharán un 
inglés vacío, tan vacío como su es-
pañol. Y habrá alguno que le pida 
toros, y la ‘Carmen’ de Merimeé, y 
una pachanga en el Bernabéu. De 
solteros contra casados. 

Madrid es un candado. Zona ca-
liente en la Geopolítica, pero Sán-
chez, incluso en junio, levita con los 
aires de niño recién comulgado 
mientras le da el puyazo a la sepa-
ración de poderes. Biden no lo ha 
espantado como espantamos a las 
gitanas que nos venden romero en 
la Giralda; todo lo contrario. Sán-
chez ha demostrado que tiene una 
flor en salva sea la parte, una rosa 
de los vientos que lo hace ser man-
datario de copetín y, casi a la vez, 
guardián de las esencias izquierdis-
tas con una mirada penosa como la 
de una Dolorosa andaluza. 

‘Padece’ la inflación como todo 
hijo de vecino, pero España es resi-
liente como él: la resiliencia de ser 
uno y múltiple. Así, que peña que 
venga de defender a las FARC, En-
rique Santiago, se manifieste con-
tra la Alianza, y siga cobrando. 

En realidad, en ese Madrid que 
tanto le disgusta, Sánchez se ha de-
jado el alma para que el mundo li-
bre le haga un ‘ongi etorri’. Putin, a 
pesar de sus maldades, supongo que 
se estará tocando sus botones nu-
cleares y partiéndose las gónadas 
sabiendo quién es Sánchez. Ése que 
ya, comparándose a Churchill por 
la vía de ‘sus’ hechos consumados, 
no tendrá armario para su ego.

JESÚS 
NIETO JURADO

‘OTÁNchez’
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Deixar l'Església catòlica: com pots
apostatar en cinc passos
A Catalunya el catolicisme és la religió predominant. Segons dades del Centre d’Estudis
d’Opinió (enquesta sociopolítica del 2020), el 58,5% dels catalans asseguren que són
catòlics, un 21,5% es consideren ateus i un 9,5%, agnòstics. A més, un 6,1% diuen que són
cristians evangèlics o protestants i cap altra religió, segons aquestes dades, arriba a l’1% de la
població.

D’aquesta manera, sis de cada deu catalans s’identifiquen amb la religió catòlica, però la
dada contrasta amb el fet que set de cada deu no van mai a missa. Quan els pregunten si
assisteixen als actes de culte oficiós religiós d’alguna confessió (sense comptar casaments,
comunions i funerals) el 72,2% dels catalans responen que no hi van mai, el 15,1%, que hi
van algun cop l’any, i només un 6,2% hi van un cop per setmana o més.

Sis de cada deu catalans s'identifiquen amb la religió catòlica. 

Freepik

El primer sagrament que rep un catòlic practicant és el bateig. Aquesta és la porta d’entrada a
l’Església, però el que potser no es coneix tant és que la institució també té una porta de sortida:
apostatar, abandonar públicament la teva religió. Tenint en compte que moltes vegades els
batejats són nadons o infants, pot passar que quan creixin deixin de ser creients, que no se
sentin identificats amb l’Església o que rebutgin tenir-hi qualsevol mena de vincle, pel motiu
que sigui: la ideologia de l’Església, els escàndols públics de pederàstia o els privilegis de la
institució, entre altres raons possibles.

Apostatar de l’Església catòlica pot semblar un tràmit llarg o complicat, però al web
Apostatar.org (un punt de trobada per a tots aquells que volen fer-ho a l’estat espanyol)
expliquen cinc passos senzills per poder-ho fer. Els detallem a continuació.

COM PUC APOSTATAR?

https://www.rac1.cat/societat/20220628/98016/com-apostatar-esglesia-catolica-abandonar-fe-catolicisme-tramits.html
http://apostatar.org/


Cinc passos per abandonar l'Església catòlica

1

Demana una còpia de la partida de bateig.

Cal que demanis la partida de bateig a la parròquia on et van batejar. Pots fer-ho en
persona o per telèfon. “Pots dir que és per apostatar, però si sospites que hi haurà traves
per la raó que sigui, pots dir que és per casar-te o que la vols de record”, expliquen al web.
Algunes parròquies cobren per enviar-la, uns deu euros com a molt.

2

Fes una fotocòpia compulsada del DNI.

Ho pots fer a diversos llocs: a l’Ajuntament de la teva localitat, en una comissaria de la
policia espanyola (sol ser gratuït i sense cita prèvia) o bé a qualsevol notaria, on el cost
pot ser d'uns cinc euros.

3

Descarrega i omple el formulari.

És un formulari de sol·licitud d’apostasia i és el més complet dels que hi ha per internet.
Cal imprimir-lo i omplir-lo. Aquí trobaràs la versió en català. També pots fer el teu propi
escrit, basat en el formulari.

4

Presenta la documentació o envia-la.

La partida de bateig, la fotocòpia compulsada del DNI i el formulari d’apostasia s’han de
fer arribar a la diòcesi on visquis (aquí pots consultar la que correspon a casa teva). Ho
pots portar en persona o enviar-ho per correu, amb carta certificada i avís de rebuda,
dirigit al bisbe o a la vicaria general.

5

Rep la declaració d’abandonament de la fe catòlica.

Si has portat personalment la documentació, en la majoria de diòcesis et donaran una
declaració d’abandonament de la fe catòlica. També pot ser que te l’enviïn per correu
postal al cap d’unes setmanes. A Apostatar.org també recomanen fer-ne seguiment,
trucant per telèfon per assegurar-te que t’enviaran aquest certificat.

https://apostatar.files.wordpress.com/2013/05/apostatar-catalc3a0.pdf
https://www.conferenciaepiscopal.es/iglesia-en-espana/mapa-eclesiastico/


Apostatar és abandonar públicament una religió. 

Freepik

LES CONSEQÜÈNCIES D'APOSTATAR

Una vegada ha acabat el tràmit de l’apostasia, a la partida de bateig hi haurà una nota marginal
on quedarà clar que aquella persona ha rebutjat la fe catòlica. A partir de llavors, lògicament,
aquella persona no podrà casar-se per l’Església, ser padrí de bateig o de confirmació, rebre
les exèquies eclesiàstiques (els rituals de defunció de la religió catòlica) i tampoc podrà
pertànyer a associacions públiques de fidels.

Notícies relacionades Rac1
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El Vaticano lanza un periódico mensual
escrito por y para los más pobres
Ciudad del Vaticano, 28 jun (EFE).- El Vaticano lanzará mañana un nuevo periódico mensual,
"L'Osservatore de strada" (El observador de la calle) que estará escrito en parte por pobres y
personas sin hogar y que contará sus historias.

Su lanzamiento será el miércoles, 29 de junio, con motivo de la fiesta de san Pedro y san Pablo,
y se distribuirá el primer domingo de cada mes, tras el rezo del ángelus del papa Francisco,
entre los fieles en la plaza de San Pedro a cambio de una contribución voluntaria, explicaron
hoy en su presentación.

Esta iniciativa del Dicasterio (ministerio) para la Comunicación del Vaticano "pretende dar voz a
los que normalmente no son escuchados, a los pobres, a las personas heridas por la vida, a los
que están a la puerta y excluidos", aseguraron.

Los ejemplares en papel se distribuirán en la Plaza de San Pedro, por algunas de las personas
que se alojan en el Palacio Miglior, un antiguo hotel que el Vaticano ha dado en gestión a la
Comunidad de San Egidio para dar techo a las personas sin hogar que suelen vivir en los
alrededores de la basílica vaticana.

Será para ellos la contribución que los fieles y turistas quieran dar, pero puntualizan que el
periódico que se inspira en el nombre del diario oficial vaticano "L'Ossservatore romano" es
totalmente gratuito.

"L'Osservatore di Strada", aseguran, "no será sólo un periódico para los pobres y por los pobres.
Es y quiere ser ante todo un periódico con los pobres, un periódico hecho junto con ellos, dando
la posibilidad de expresarse a quienes tienen talento para escribir o dibujar o simplemente una
historia que contar o una opinión que expresar".

Cada ejemplar tendrá doce páginas y para el primer número, dedicado al tema del "camino", el
artículo lleva las firmas de Mimmo, una persona sin hogar en el centro histórico de Roma, y del
escritor Daniele Mencarelli.

"Qué es lo peor de vivir en la calle: la noche. No hay un escondite realmente seguro en la ciudad
para dormir", escribe Luigi, otro "sintecho", en la portada de este primer número en la que relata
el frío y la inseguridad de no tener un lugar propio.

Además se dedicarán dos páginas enteras a lo que han llamado "las canciones de los
suburbios", una colección de relatos, reflexiones, poemas, dibujos realizados por personas
asistidas por asociaciones y grupos eclesiales o simplemente encontradas en la calle.

Otra sección, titulada “la otra portada”, que ocupa la contraportada, contará con dos lecturas, una
espiritual y otra humorística y para el primer número, los autores son el cardenal Enrico Feroci y
el artista callejero romano Maupal (Mauro Pallotta), que ve la Iglesia como un importante
cardenal que ayuda a una anciana a llevar la compra y cruzar la calle.

"La vida de este mensual sólo es posible gracias a la generosidad de benefactores, lo que
permite cubrir los costes de impresión de la edición impresa, y de amigos y profesionales que

https://www.lavanguardia.com/vida/20220628/8371232/vaticano-lanza-periodico-mensual-escrito-mas-pobres.html


pondrá a disposición de forma gratuita su tiempo y su talento para crear el contenido de la
revista", explicaron durante la presentación. EFE

ccg/mr/pi

(foto)(vídeo)
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