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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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Esteve Mogas, nuevo director de la
Fundación Jesuitas Educación
Barcelona, 30 jun (EFE).- Esteve Mogas asumirá la dirección de la Fundación Jesuitas
Educación a partir de septiembre, tomando el relevo del actual director general de la
organización, Enric Masllorens, que ha ostentado el cargo durante los últimos seis años.

Según ha informado el Patronato de la Fundación Jesuitas Educación, la labor de Masllorens ha
sido compleja por el contexto, marcado internamente por la voluntad de hacer crecer el
sentimiento de red en las escuelas jesuitas de Cataluña y, externamente, por la necesidad de
dar buena respuesta al alumnado y sus familias frente a la pandemia.

Después de una década como miembro del Patronato de la Fundación Jesuïtes Educació,
Esteve Mogas, licenciado en Administración de Empresas por ESADE, donde ha ejercido como
profesor durante los últimos diez años, es experto en liderazgo discernente, basado en la toma
de decisiones estratégicas en base al acuerdo.

Mogas tiene también una larga trayectoria en el mundo empresarial, con más de 15 años en la
empresa líder en venta de impresoras en el mundo HP Inc., donde ocupó diferentes
responsabilidades en las direcciones de marketing estratégico y comercial.

Jesuitas Educación inicia así una nueva etapa en su dirección, marcada por el cambio de
paradigma que afecta al mundo educativo, y de manera más intensa a la escuela concertada.
EFE

agp/fl
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El matí de Catalunya Ràdio - Lesbiana en
una família musulmana: "Amb 18 anys vaig
escapar-me de casa sola per poder ser qui
soc"
30/06/2022

La Safi té 31 anys i va arribar de petita del Marroc amb la seva família. En l'adolescència va
començar a dubtar de la seva sexualitat i va adonar-se que era lesbiana, però en el context de la
seva família de religió musulmana sentia que era impossible explicar-ho. Per això, una nit, quan
tenia 18 anys i tots dormien, va decidir marxar de casa.

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/lesbiana-en-una-familia-musulmana-amb-18-anys-vaig-escapar-me-de-casa-sola-per-poder-ser-qui-soc/audio/1140336/
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El papa vuelve a faltar a un acto al
agudizarse su dolor de rodilla
Ciudad del Vaticano, 30 jun (EFE).- El papa Francisco no asistió a la audiencia que tenía
prevista para hoy con el Comité Judío para las ConsuItas interreligiosas al agudizarse su dolor
en la rodilla derecha , informó el Vaticano.

Aunque durante la mañana sí que había recibido a la delegación del patriarcado ecuménico en
su residencia de Santa Marta, el pontífice no acudió a la otra cita prevista en el palacio pontificio.

De esta manera, el papa vuelve a anular actos de su agenda por la gonalgia (dolor generalizado
de articulación de la rodilla) que sufre desde hace meses y de la que parecía estaba mejorando
después de que se le vio hace unos días andando ayudado con un bastón y sin la silla de
ruedas que había empezado a usar.

Incluso en una reunión con los obispos brasileños les había confesado que hacía algunos días
que ya podía caminar sin la silla de ruedas.

Fuentes vaticanas señalaron que quizá el agudizarse del dolor se debe a los últimos eventos a
los que ha participado Francisco la misa de San Pedro y Pablo en la que estuvo mucho tiempo
de pie.

Sus problemas en la rodilla derecha le obligaron incluso a suspender el viaje a la República
Democrática del Congo y Sudán del Sur previsto para principios de julio, por lo que ahora se
teme por lo que podrá ocurrir con la visita a Canadá, confirmada por el Vaticano del 24 al 30 del
mismo mes.

Francisco tampoco ofició el pasado sábado la misa de clausura del X Encuentro de la Familia.

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". EFE
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El Congrés aprova la Llei Zerolo
La Llei Zerolo rep el darrer vistiplau del Congrés després de 10 anys d'espera. El ple de la
Cambra Baixa ha aprovat aquest dijous la Llei Integral per a la Igualtat de Tracte i la No-
Discriminació, impulsada pel partit socialista, que té per objectiu prevenir i eliminar totes les
formes de discriminació i contempla sancions que van des dels 300 als 500.000 euros per
delictes d'odi, més pròximes a les que s'imposen en la resta d'Europa. A més, la llei castiga per
primera vegada l'antigitanisme, equiparant-lo en el Codi Penal a la discriminació antisemita, a
més de l'aporofòbia (l'odi al pobre). La proposició de norma, aprovada després que el Congrés
hagi donat el vistiplau a totes les esmenes presentades en el Senat, queda llesta ara per entrar
en vigor. El PSOE assegura que la llei "no pretén tant reconèixer nous drets com garantir els que
ja existeixen", de manera que desenvolupa l'article 14 de la Constitució, que tracta de la
igualtat, i incorpora la jurisprudència constitucional que hi ha sobre això. Per a tot això, també
es preveu la creació d'un òrgan específic que protegirà i promourà el que la llei inclou.

El Congrés aprova la Llei Zerolo

Després de deu anys treballant en aquesta llei, "Discriminar ja no sortirà gratis, gràcies,
Pedro". Així ha celebrat la diputada socialista Beatriz Carrillo l'aprovació final de la llei, qui ha
agraït així l'activista LGBT mort Pedro Zerolo, impulsor de la llei com a militant del PSOE.
La norma estableix que ningú no podrà ser discriminat per raó de naixement, origen racial o
ètnic, sexe o religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, expressió
de gènere, malaltia, estat de salut, situació socioeconòmica o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social. Així, aborda totes les formes de discriminació, amb especial
recalcament a l'antigitanisme, que el reconeix com un delicte d'odi en el Codi Penal igual
com l'aporofòbia, una mesura que han celebrat especialment els diputats gitanos de PSOE,
Ciutadans i d'En Comú Podem. La llei recull mesures per evitar, entre d'altres, la discriminació
laboral, sanitària, en l'accés a un habitatge o en l'àmbit educatiu i determina que en cap cas no
podran acollir-se a qualsevol mena de finançament públic els centres que excloguin
persones o grups per alguna de les causes establertes en la llei.

Després de celebrar l'aprovació de la llei després d'una dècada de lluita, les catorze
organitzacions socials que formen l'Aliança per la Llei d'Igualtat de Tracte es queixen que no
s'abordin qüestions com l'accessibilitat, la protecció de la infantesa, el diàleg amb la societat i la
formació d'agents clau en la lluita contra la discriminació, i que no hi hagi més concreció de les
conductes que poden donar lloc a una sanció. D'aquesta manera, les ONG avisen que no es
contemplen mecanismes prou efectius de protecció integral de les víctimes, tals com
l'acompanyament i la traducció.

Sancions per delictes d'odi i discriminació

La Llei Zerolo comprèn un règim d'infraccions i sancions que van des dels 300 als 500.000
euros: lleus, entre 300 i 10.000 euros; greus, entre 10.001 i 40.000 euros, i molt greus, entre
40.001 i 500.000 euros. A més, reforça la lluita contra segregació escolar per motius
socioeconòmics, de sexe, raça o malaltia i dictamina que les web i les aplicacions
informàtiques tendiran a complir els requisits d'accessibilitat per garantir la igualtat i la no-
discriminació en el seu accés, en particular de les persones amb discapacitat i de les persones

https://www.elnacional.cat/ca/politica/congres-aprova-llei-zerolo-discriminacio-antigitanisme_780972_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/universitats-crearan-bustia-denunciar-discrimacio-catala-aules_766881_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/dones-gitanes-protagonistes-parlament-motiu-poble-gitano_739035_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/questio-autodeterminacio_631862_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/compromis-reclama-retirar-retrat-genocida-marques-ensenada-senat_771273_102.html


grans, mesures que va incorporar el Senat en les seves esmenes i que avui ha ratificat el
Congrés. La llei també crea l'Autoritat Independent per a la Igualtat de Tracte i la No-
Discriminació, que s'encarregarà de protegir i promoure el que defensa la llei i en els
àmbits competència de l'Estat previstos en la norma, tant al sector públic com en el privat.
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Vaga Feminista denuncia que no pot fer un acte 
reivindicatiu avortista a la nova plaça de la Catedral

POLÈMICA

TToorrttoossaa  A.C.A. 

L’Ajuntament de Tortosa ha dene-
gat la petició d’Assemblea Vaga Fe-
minista per a celebrar un acte reivin-
dicatiu avortista este divendres, 1 de
juliol, a la nova plaça de la Catedral,
cosa que ha despertat polèmica. 

Després de molts anys de reivindi-
cació, d’un any de campanya i pro-
testa per part del col·lectiu feminista,
el passat 30 de març, la Regió Sani-
tària de les Terres de l’Ebre va anun-
ciar que les dones ebrenques ja no
havien de desplaçar-se fora del terri-
tori, com passava fins ara, per a po-
der avortar quirúrgicament, ja que
des d’aquell dia este servei comen-
çava a practicar-se a l’hospital de re-
ferència: el Verge de la Cinta. Davant
d’este fet, considerat pel col·lectiu
com “una gran victòria feminista”,
des de l’Assemblea van organitzar
una jornada de festivitat per tal de
commemorar-ho. 

La data escollida va ser este diven-
dres 1 de juliol, i la intenció inicial
dels membres de Vaga Feminista era
fer-ho a la nova plaça de davant de la
Catedral de Tortosa, entre altres mo-
tius, “per la càrrega simbòlica de la

ubicació”. En este sentit, les feminis-
tes ebrenques determinen que “l’es-
tament eclesiàstic continua defen-
sant que les dones no poden dispo-
sar lliurement del seu cos i criminalit-
za les que volen avortar”. 

A més a més, Selene Alberich,
membre de l’Assemblea Vaga Femi-
nista, també va criticar, en declara-
cions a TV3, que “el bisbe tan sols va

tardar un dia a fer declaracions, un
cop Salut va anunciar que les dones
ebrenques podien avortar quirúrgi-
cament al Verge de la Cinta”.

Amb tot, les feministes denuncien
“el biaix” de l’Ajuntament de Tortosa
a l’hora de donar permisos per a ocu-
par alguns espais públics, ja que més
enllà de denegar la seua petició, va
argumentar-los, tal com han confir-

mat fonts municipals, que “l’ús de la
nova plaça de la Catedral de Tortosa
està reservat per a esdeveniments
organitzats pel consistori o pel Bis-
bat”.   En este sentit, des de l’Ajunta-
ment de Tortosa assenyalen que en
cap moment “s’ha impedit l’acte”, si-
nó que s’han proposat diferents ubi-
cacions alternatives perquè el col·lec-
tiu feminista puga celebrar-lo; i també
han indicat que en anteriors ocasions
ja s’havien reubicat en altres espais
de la ciutat altres esdeveniments que
havien demanat poder ocupar esta
plaça.

Davant d’això, des d’Assemblea
Vaga Feminista manifesten que “l’es-
pai públic ha de poder ser utilitzat per
la ciutadania” i recorden que “tant
l’enderroc com l’expropiació de les
cases que hi havia a la façana fluvial
davant la Catedral, i també la cons-
trucció de la plaça, es van pagar amb
diners públics” i consideren que és
“poc ètic”, “una decisió arbitrària i
unilateral”, “gens democràtica”, “i
malauradament molt d’acord amb el
tarannà caciquil i autoritari de l’equip
de govern” que el consistori siga qui
decidisca “quines activitats es realit-
zen a la plaça de la Catedral o a quins

col·lectius se’ls dona permís per a
dur-les a terme” i lamenten que, “una
vegada més, els privilegis de l’Esglé-
sia passen per davant dels drets
col·lectius dels tortosins i tortosines”.

De moment, des de l’oposició, ERC
ha registrat una bateria de preguntes
a l’Ajuntament adreçades a l’alcal-
dessa per conèixer en quin acord es
basa el govern municipal per a limitar
l’ús de la plaça de la Catedral i “qui-
nes raons objectives hi ha per esta
restricció”, i sostenen que esta limita-
ció “en cap cas s’ha consensuat amb
els grups de l’oposició”. El portaveu
d’ERC Tortosa, Xavier Faura, ha as-
senyalat que “ens ha sorprès la limi-
tació d’ús d’un espai que és finan-
çat amb diners públics i que és de
tota la ciutadania”, i recorden que
esta actuació urbanística ha costat
2,4 M€. 

Finalment, l’acte reivindicatiu per a
celebrar l’assoliment de l’avortament
quirúrgic al Verge de la Cinta que por-
ta per lema Victòria Feminista. Els
nostres cossos, la nostra decisió se
celebrarà este divendres a la plaça
dels Dolors de Tortosa, a partir de les
22 h, i comptarà amb les discjòqueis
Top RanQueen i En Clau de Dona. ■

El col·lectiu ha organitzat un acte, este divendres, per a celebrar la “victòria feminista” després d’aconseguir que les ebrenques puguen avortar quirúr-
gicament a l’Ebre. Tanmateix, el consistori els ha denegat la petició de fer-ho a este espai perquè “només pot ser utilitzat pel Bisbat i l’Ajuntament”

Imatge del concert de cloenda del Festival Toca’m que es va celebrar a la
plaça de la Catedral. AJUNTAMENT DE TORTOSA

Lola, una gossa de teràpia tortosina, 
salva la vida d’Emiliano, un home de 88
anys que va caure al riu Duero, a Sòria

SUCCESSOS

TToorrttoossaa  A.C.A. 

La intervenció de Lola, una gossa
de teràpia de Tortosa amb 8 anys, va
permetre salvar la vida a l’Emiliano,
un home de 88 anys, que va caure al
riu Duero, al seu pas per la població
d’Almazán (Sòria), mentre hi passe-
java pel seu voltant.

Els fets van ocórrer el diumenge 26
de juny, mentre els tortosins Cinta Ut-
gés i Miquel Barberà, i els dos gossos

de teràpia, Sugus i Lola, passejaven
per la vora del riu Duero, a Almazán,
durant les seues vacances. “A la Lola
li agrada molt l’aigua i en veure el
riu de seguida s’hi va tirar”, explica la
tortosina, que afegix que “en veure
que la cridàvem i no sortia, vaig
anar traure el nas per a veure què hi
feia, al riu... Només vaig veure que
estava quieta al costat d’una mà,
que per l’aparença era d’una perso-
na gran, que s’agafava a unes bran-

ques”. Així, gràcies a la Lola, Cinta i la
seua parella van trobar l’Emiliano, un
home de 88 anys, que havia caigut al
riu feia una estona, i van poder-lo
treure del Duero. “Estava gelat de
fred... Si no arriba a ser per Lola, i si
haguéssem tardat 10 minuts més,
aquell pobre senyor no ho hauria
contat”, conta Utgés. Durant els deu
minuts que van trigar a arribar la
Guàrdia Civil i l’ambulància, Lola no
va separar-se de l’Emiliano, que no

recordava ben bé com hi havia caigut.
Un cop va arribar l’ambulància, van
atendre l’home i se’l van emportar. 

Cinta Utgés és educadora canina i

guia de gossos de teràpia, i va adop-
tar la Lola i el Sugus quan ja eren
adults i va educar-los perquè pogues-
sen ser gossos de teràpia. ■

Imatge de l’Emiliano amb la Lola, un cop rescatat del riu. /  CEDIDA
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ERC Tortosa-Sí qüestiona que es reservi la
plaça de la Catedral a actes del consistori -
Canal 21
Nou capítol en la polèmica pels usos de la plaça de la Catedral de Tortosa, després que el
consistori negués a l’Assemblea Vaga Feminista l’organització d’un acte per celebrar que ja es
pot exercir el dret a l’avortament quirúrgic al territori. Ara, ERC Tortosa-Sí ha qüestionat que es
reservi l’ús d’aquest espai a actes del consistori o del Bisbat, com argumenta el mateix
ajuntament. El consistori afegeix que ha decidit simplificar la delimitació d’úsos perquè les
característiques de la plaça, sobre restes arqueològiques, no permeten qualsevol mena
d’esdeveniment.

Anunci

Però el grup a l’oposició ha registrat una bateria de preguntes a l’Ajuntament sobre la reserva
d’usos de la plaça i assegura que és una decisió que no s’ha acordat amb la resta de grups
municipals. ERC ha mostrat la seva sorpresa per la limitació d’ús d’un espai públic finançat amb
diners públics. L’acte de l’Assemblea Vaga Feminista se celebrarà finalment divendres a la nit a
la plaça dels Dolors.

https://www.canal21ebre.com/2022/06/30/erc-tortosa-si-questiona-que-es-reservi-la-placa-de-la-catedral-a-actes-del-consistori/
https://bit.ly/3nIiTZP
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OPINIÓ

Regió7 

Q
ue difícil escriure sobre l’estiu sense 
recórrer al tòpic. Dies llargs. No-
vel·les gruixudes. Horitzons infinits. 
Mandra i badalls. Quietud. Tempo 
lent. Adagio. Larguetto. Largo. Po-

dríem aprofitar per entrenar-nos en l’slow li-
ving, com en diuen ara. «Recuperar el ritme 
natural de les coses: des del temps per cuinar 
un bon plat, a la forma de viatjar o llegir un 
bon llibre» diu Francesc Miralles coautor del 
llibre Ikigay. Però l’estiu també són gelats, me-
lons i síndries. Sopars a la fresca i passejades 
per la platja. O per la muntanya. Tovalloles 
descolorides, protector solar + 50 i aftersun. 
Mapes, rutes i brúixola. Deixar-se anar i fugir 
de la rutina per poder tornar-hi. Setembre ens 
endreça. Juny ens convida a viure. A empas-
sar-nos la vida d’un glop. Temps de descober-
ta: d’un mateix i dels altres. De nous mons. O 
d’antics que esdevenen nous. No cal llogar un 
jeep ni contractar un guia ni agafar cap avió. 
De fet, Palmira Jaquetti viatjava amb un auto-
òmnibus. 9 de juliol de 1925: Barcelona-Calaf-
Ponts-Organyà-La Seu d’Urgell. Practicaven 
l’slow living per nassos i sense saber-ho! Ana-
ven a la recerca d’un món en forma de can-
çons. Per preservar la memòria d’aquests tre-
sors que avis i àvies custodiaven des d’anys i 
panys. Patrimoni immaterial. Hores i hores de 
dies i dies escoltant melodies cantades per 
veus cansades però agraïdes. Agraïdes de po-
der contribuir a la magnífica obra del Canço-
ner Popular de Catalunya finançat per Rafael 
Patxot i aixoplugat per l’Orfeó Català. Confes-
so que no tenia ni idea de qui era Palmira Ja-
quetti fins que va sortir la proposta de posar el 
seu nom a l’antiga plaça Montserrat de la nos-
tra ciutat. Però la curiositat de saber-ne més 
em va venir per la gran feina que han fet la di-
rectora de la Banda Infantil, Anna Òrrit, i les 
professores de llenguatge musical i col·labora-
dores de la banda, Pilar Pla i Anna Vega i el pi-
anista Benjamí Santacana del Conservatori de 
Música de Manresa. Quina proposta artística 
tan bonica! Això sí que és treballar per compe-
tències! Un guió ben travat, intercalat de poe-
sia, història i música interpretat per joves estu-
diants de vuit a dotze anys. Una exquisidesa. 
Perquè la poetessa, compositora i etnomusi-
còloga Palmira Jaquetti vessa sensibilitat per 
tot arreu. I aquesta sensibilitat s’encomana a 
qui la llegeix o escolta la seva música. Obrir fi-
nestres és una de les tasques més boniques del 
professorat. Conèixer perquè coneguin perquè 
només el que es coneix es pot arribar a esti-
mar. I a respectar. I sobretot, a voler preservar.  
Jaquetti va recórrer quilòmetres i quilòmetres 
per omplir els pentagrames i llibretes que de-
via dur en un bagul. A nosaltres només ens 
han calgut sortir de casa i anar fins a l’auditori 
del conservatori per sentir-nos al Pallars o a la 
Vall d’Aran. Perquè les dues Annes, la Pilar i el 
Benjamí tenien la certesa que, malgrat els en-
trebancs, havien d’agafar els trepants, i som-
hi. I nosaltres, emocionats, us en donem les 
gràcies.

Rosa M. Ortega

JAQUETTI I LA 
BANDA INFANTIL

TRIBUNA

E
l mercat de futurs és el que 
més s’assembla a un endeví. 
Tot i que alguna vegada 
s’equivoca, l’encerta gairebé 

sempre. Si li fem cas, el preu de la 
llum continuarà molt alt força temps. 
És cert que l’excepció ibèrica farà que 
aquí sigui fins a quatre cops més bai-
xa que a França, però així i tot no serà 
barata. El mercat a tres mesos diu que 
a la península estarà molt a prop dels 
160 euros el MWh i a França passarà 
dels 637 euros. Per al primer trimestre 
de l’any vinent, les xifres no varien 
gaire. Aquestes dades ens diuen dues 
coses. Una, que l’excepció peninsular, 
a mesura que caduquin els contractes 
a preu fix dels grans consumidors, 
anirà multiplicant l’efecte, i l’altra que 
la guerra d’Ucraïna va per llarg. 

Fa temps que sostinc que Europa 
ha de tenir una política de defensa 
comuna i independent dels Estats 
Units. Aquests dies que hem tingut 
els de l’OTAN per aquí, crec que és 
necessari insistir-hi. Això no vol dir 
tenir-la al marge de l’OTAN, però sí 
que sigui negociada en igualtat de 
condicions amb els EUA. No sempre 
els nostres interessos són coinci-
dents. Un exemple que crec que ho fa 
molt entenedor és la guerra a Ucraï-

na. Per als americans és una guerra 
molt llunyana, nosaltres la tenim a to-
car. Ells no veuen un sol refugiat, nos-
altres els comptem per centenars de 
milers i molt aviat comptarem per mi-
lions els ucraïnesos que fugen de la 
guerra. Les seves empreses petrolie-
res i gasistes aprofiten l’ocasió per 
vendre les gasolines i el gas a preu 
d’or, a nosaltres ens toca comprar-
los-hi. I no cal dir que la potent in-
dústria de guerra americana està fent 
l’agost, subministrant armes al con-
flicte. 

Amb aquestes dades, víctimes a 
banda, que no deixa de ser el més im-
portant, els interessos dels EUA i els 
nostres són contraposats, a ells els in-
teressa un conflicte llarg, a nosaltres 
el més curt possible. Com s’allarga un 
conflicte? La resposta és tan crua com 
el fet de proveir armes al més feble, i 

amb el pas del temps, com més feble 
estigui, subministrar-les més potents. 
Sembla clar que l’objectiu EUA és que 
la situació quedi empantanada com 
més temps millor. A part del negoci, 
també els interessa tenir al tsar rus 
ocupat i desgastat, mentre ells es pre-
paren per al gran conflicte, esperem 
que només sigui comercial, amb l’im-
peri xinès pel control del planeta. 

La guerra d’Ucraïna, més tard que 
d’hora, s’acabarà i llavors podrem va-
lorar-ne les conseqüències. Però tot 
apunta que fins que això no passi, a 
Europa haurem de conviure un temps 
llarg amb la inflació a prop, sinó per 
sobre, dels dos dígits, amb els tipus 
d’interès alts, amb una pressió migra-
tòria altíssima per l’est i pel sud, i se-
gur que altres dificultats que ara no 
sabem endevinar. 

La pregunta clau d’aquest pati-
ment és, quan s’acabi la guerra, el 
conflicte territorial del Donbass que-
darà resolt? Als ciutadans europeus 
només ens faltaria que, després de tot 
el que hem de passar, i d’acabar gaire-
bé tots més pobres, no s’arregli el pro-
blema real, i amb una Ucraïna, que 
mai ha complert els criteris de Co-
penhaguen per a l’adhesió, membre 
de ple dret de la Unió.

Joan Canongia 

ELS INTERESSOS EUROPEUS

DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA

«Els interessos dels EUA i els 
nostres són contraposats, a ells 
els interessa un conflicte llarg, a 
nosaltres el més curt possible» 

A
vui fa 85 anys de la Carta 
Col·lectiva de l’episcopat es-
panyol, un document sobre 
la guerra civil, de caràcter 

historicodoctrinal, redactat pel car-
denal Isidre Gomà a instàncies del 
general Franco. El document amb 
data d’1 de juliol del 1937, fou signat 
per tots els bisbes espanyols, amb 
l’excepció del cardenal de Tarragona i 
Primat, Francesc Vidal i Barraquer, 
de Mateo Múgika, bisbe de Vitòria, 
així com també de Joan Torres, bisbe 
de Menorca, ja molt ancià. 

Aquest document, divulgat inter-
nacionalment per la propaganda 
franquista, ajudà decisivament el 
Movimiento Nacional, per reconèixer 
la sublevació dels revoltats espanyols 
addictes a Franco. 

Els bisbes lamentaven l’opinió ne-
gativa que els mitjans de comunica-
ció tenien de la guerra civil, ja que 
«una buena parte de la prensa católi-
ca extranjera ha contribuido a ésta 
desviación mental, que podría ser fu-
nesta para los sacratísimos intereses 

que se ventilan en nuestra patria». 
Tot i que els bisbes es mostraven con-
traris a la violència, la Carta defensa-
va que «la guerra es a veces el reme-
dio heroico, único, para centrar las 
cosas en el quicio de la justicia y vol-
verlas al reinado de la paz». Per això 
defensaven la sublevació d’aquells 
que «se alzaron en armas para salvar 
los principios de la religión y justicia 
cristiana». 

Segons la Carta Col·lectiva, van ser 
els polítics de la República «con sus 
prácticas de gobierno, los que se em-
peñaron en torcer bruscamente la 
ruta de nuestra historia en un sentido 
totalmente contrario a la naturaleza y 
exigencias del espíritu nacional, y es-
pecialmente opuesto al sentido reli-
gioso predominante en el país». Per 
als bisbes, el govern republicà va ac-
tuar «anulando los derechos de Dios 
y vejada la Iglesia» i per això, l’episco-

pat defensava «el derecho a la resis-
tencia defensiva por la fuerza». Per 
als bisbes espanyols només hi havia 
una eixida a la situació d’Espanya: «o 
sucumbir en l’embestida definitiva 
del comunismo destructor o intentar 
librarse del terrible enemigo». Els 
bisbes argumentaven així la seva pos-
tura davant el «Alzamiento»: «La Igle-
sia no podia ser indiferente en la 
lucha». Per als bisbes, la rebel·lió 
franquista, qualificada de «levanta-
miento cívico-militar», tenia un do-
ble suport: «el del sentido patriotico y 
el sentido religioso» i per això creien 
que «en España no hay más esperan-
za para reconquistar la justicia y la 
paz que el triunfo del Movimiento 
Nacional». 

Com escrivia Tarancon, «en una 
Església bel·ligerant», els bisbes van 
firmar la Carta per «pressions del go-
vern de Franco». 

La Carta Col·lectiva, que va signifi-
car la unió de l’Església i del Règim 
franquista i el naixement del nacio-
nalcatolicisme, hauria d’evitar que 
l’Església beneís una opció política 
concreta. Per això el 1973, Tarancon 
deia: «L’Església ha de mantenir-se al 
marge de la política», d’aquí que no 
«beneís» la Democràcia Cristiana a 
Espanya.

LA CARTA DELS BISBES DEL 1937

Josep Miquel Bausset 
MONJO DE MONTSERRAT

TRIBUNA

«Com escrivia Tarancon, ‘en una 
Església bel·ligerant’, els bisbes 
van firmar la Carta per ‘pressions 
del govern de Franco’»
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Alerta pel mal estat de la 
glacera de l’Aneto, que ha 
empitjorat per la calor
La Guàrdia Civil emet un comunicat avisant de la 
situació als excursionistes que volen fer el cim
Benasc
ACN 

La Guàrdia Civil ha emès un co-

municat d’alerta pel mal estat de 

la glacera de l’Aneto (Benasc, Ri-

bagorça), que amb 3.404 metres 

d’alçada és el cim més alt del Pi-

rineu i un dels més concorreguts 

pels excursionistes. Les eleva-

des temperatures del juny però 

també del maig han fet avançar 

el desgel i això ha provocat que 

les condicions de la glacera si-

guin actualment com les de finals 
d’agost o principis de setembre, 

que és quan es troba amb més 

mal estat. 

El gel es fon durant el dia per la 

calor, a la nit fossilitza i queda dur 

i lliscant, de manera que si no s’hi 

passa amb equipament adequat 

com grampons i piolet, el risc de 

caiguda és extrem. Es recomana 

als qui vulguin pujar al cim, que 

estudiïn fer-ho per rutes alterna-

tives. 
La Guàrdia Civil va mantenir 

dimecres una reunió amb perso-

nal del Parc Natural de Possets 

Maladeta, l’Associació de guies 

de muntanya de Benasc, els res-

ponsables del refugi de la Ren-

clusa i Muntanya Segura, per 

analitzar les condicions amb què 

es troba la glacera de l’Aneto pel 

perill que suposa actualment pas-

sar-hi per arribar al cim. Ja fa uns 

FOTO: ACN / Imatge de la glacera de l’Aneto, que amb 3.404 metres és el cim més alt del Pirineu

anys que la glacera empitjora ca-

da estiu per la calor però habitual-
ment això solia passar cap a finals 
d’agost o principis de setembre. 

Enguany la calor del juny i el 

maig ha avançat aquest fenomen 

i des de la Guàrdia Civil s’ha vol-

gut alertar del risc d’accidents 

amb resultats molt greus. 

L’any passat, des del cos policial 

també es va emetre un comunicat 

d’alerta sobre l’estat de la glacera 

i pel fet de l’elevat nombre de res-

cats que estaven fent en aquesta 

zona a causa de la gran quantitat 
d’excursionistes que volen pujar 

cada estiu al cim de la muntanya 
més alta dels Pirineus.

Per tot plegat, s’ha apostat per 

informar a les persones que vul-

guin pujar a l’Aneto que optin per 
una ruta alternativa, que partiria 
des del refugi de la Renclusa, però 

per evitar el glaciar fòssil, caldria 

esquivar la pujada pel Portilló su-

perior i prendre la ruta pel coll de 

la Renclusa i l’estany de Salterillo. 
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Un conegut 
astronauta de 
la NASA visitarà 
Cervera 

El diumenge 10 de juliol l’as-

tronauta de la NASA Terry Virts 

serà a Cervera, convidat per 

la Fundació Casa Dalmases (c. 

Major, 87), on impartirà una 
conferència de la seva expe-

riència fruit d’una llarga tem-

porada a l’espai. Terry Virts és 

un astronauta de la NASA, di-

vulgador i autor de National 
Geographic, pilot del transbor-

dador espacial Endeavour en la 

missió STS-130 i fotògraf pro-

fessional. Ha passat més de 200 

dies a l’Estació Espacial Interna-

cional (ISS) com comandant de 

l’Expedició 43.  El seu lema és 

“ad astra”, que significa “cap a 
les estrelles”. Ha estat convidat 

a Cervera per la Fundació Casa 

Dalmases (c. Major, 87).

Sant Ramon 

licita el 

contracte de 

la neteja de 

l’Ajuntament
L’Ajuntament de Sant Ra-

mon en el ple ordinari del 

passat 14 de juny va apro-

var iniciar la licitació del 

nou contracte de serveis de 

neteja de totes les depen-

dències municipals. Aquest 

es durà a terme mitjançant 

procediment obert i tindrà 
una durada de dos anys, 

prorrogable a un tercer. Les 

empreses tenen fins el pro-

per 4 de juliol per presentar 

les seves ofertes. El pressu-

post dels dos primers anys 

ascendeix a 65.340 €.

L’edició 47 edició del Retaule de 

Sant Ermengol que tindrà lloc del 
29 de juliol al 6 d’agost, a les deu 

de la nit, al claustre de la Cate-

dral de Santa Maria d’Urgell es va 

presentar ahir. Així ho van anun-

ciar en roda de premsa la presi-

denta del patronat del Retaule, 

Núria Balletbò, el director artís-

tic d’aquest espectacle medieval, 
Xavier Piguillem, i un dels seus 

membres més veterans, Francesc 

Xavier Galindo, acompanyats per 

l’alcalde de la Seu d’Urgell, Fran-

cesc Viaplana.

La presidenta del patronat del 

Retaule, Núria Balletbò, va re-

marcar que “després de dos anys 

de pandèmia que no s’ha pogut 

representar, ens tornem a re-

trobar aquest estiu amb moltes 
ganes i molta il·lusió en aquest 

claustre tan meravellós”. Balletbò 

va voler agrair a tots els compan-

ys i companyes del Retaule: “tots 

venim de manera desinteressada 

i voluntàriament, assajant durant 

quinze dies a les nits per tornar 

l’endemà a treballar, però per a 

tothom és una experiència molt 

gratificant”.
En la presentació d’aquesta 

edició recuperada del Retaule 

de Sant Ermengol, l’alcalde ur-

gellenc, Francesc Viaplana, va 

lloar aquest acte cultural que “és 

tan propi de la Seu i tan nostre, 

que és una part important de la 

nostra història, que té lloc en un 

marc incomprable com el claus-

tre de la catedral”. L’alcalde va 

manifestar la satisfacció de què 
es faci la representació.

El claustre de la Catedral de 
la Seu acollirà el Retaule de 
Sant Ermengol aquest estiu

FOTO: Aj. La Seu / Ahir es va fer la presentació a la capital de l’Alt Urgell
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Inauguració musical ahir a la tarda del XVII Festival de Bandes de Lleida a la plaça Paeria.

JORDI ECHEVARRIA

Tres nens, ahir tocant el piano al carrer al costat de l’Auditori com a preludi del concurs Ricard Viñes.

MAGDALENA ALTISENT

J.B.

❘ LLEIDA ❘ L’Eix Comercial de Llei-
da també es va convertir ahir 
en el carrer més musical. Dos 
esdeveniments de caràcter in-
ternacional es van estrenar om-
plint de ritmes musicals carrers i 
places. D’una banda, el Festival 
Internacional de Bandes va in-
augurar la dissetena edició a tot 
ritme després de dos anys d’in-
terrupció per la pandèmia. Així, 
l’organitzador del certamen, la 
Banda Municipal de Lleida, va 
compartir escenari a la plaça 
Paeria amb una de les cinc for-
macions convidades aquest any, 
l’Associazione Musicale Corpo 
Bandistico de la localitat sicili-
ana de Canicattini. El festival 
torna amb més força que mai, ja 
que avui i demà arribarà també 
a deu localitats més del Segrià i 
les Garrigues. Demà al migdia, 
la banda italiana s’unirà a con-
junts de València, Múrcia, Ala-
cant i Portugal en una cercavila 
des de diferents punts de l’Eix 
Comercial, que culminarà a la 
plaça Paeria.

D’altra banda, també va co-
mençar ahir el concurs interna-
cional de piano Ricard Viñes, 
que celebra fins demà la tercera 
edició del Piano Kids & Youth, 
dedicat a participants de fins a 
17 anys. Com a singular reclam 
del certamen, l’organització va 
treure al carrer, al costat de 
l’Auditori, durant tota la jor-
nada un piano de cua perquè, 
tant els joves inscrits al concurs 
com alumnes o la gent de forma 
espontània, poguessin tocar da-
vant del públic que passava pel 
carrer Pi i Margall. Finalment, 
el millor pianista espanyol de 
l’edició de l’any passat, Pedro 
López Salas, va protagonit-
zar a la sala 2 de l’Auditori el 
concert inaugural del concurs, 
que compta amb vint-i-set jo-
ves d’Espanya, França, Itàlia, 
Alemanya, Romania, Suïssa i 
Estats Units.

Carrers musicals a Lleida
La plaça Paeria ressona amb la inauguració del Festival Internacional de Bandes 
|| L’estrena del concurs Ricard Viñes convida a tocar el piano a l’aire lliure

MÚSICA CERTÀMENS

La Seu d’Urgell recupera el 
‘Retaule de Sant Ermengol’

ARTS ESCÈNIQUES PRESENTACIÓ

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Després de dos 
estius d’aturada per la pandè-
mia, la Seu d’Urgell recuperarà 
del 29 de juliol al 6 d’agost les 
representacions del Retaule de 
Sant Ermengol, al claustre de 
la Catedral d’Urgell cada dia a 
les 22.00 hores. La presidenta 
del patronat que organitzarà la 
quaranta-setena edició d’aques-
ta escenificació històrica sobre 
la figura del bisbe Ermengol, 
Núria Balletbò, i l’alcalde de 
la Seu, Francesc Viaplana, van 

presidir ahir la presentació de la 
recuperació d’aquest espectacle, 
en el qual participaran prop de 
noranta veïns de la capital de 
l’Urgell, entre actors i tècnics. 
El director artístic del muntatge, 
Xavier Piguillem, va explicar 
que “reprendrem l’obra on la 
vam deixar, amb l’última no-
vetat escènica del Retaule, les 
Velles d’Ayguatèbia, les narra-
dores que van introduint al pú-
blic cada episodi de la vida de 
sant Ermengol”.

L’Orquestra Julià Carbonell, al  
patrimoni romànic de la Vall de Boí

MÚSICA FESTIVAL

❘ LLEIDA ❘ Després de l’èxit de l’es-
trena l’any passat, l’Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell de 
les Terres de Lleida tornarà 
aquest mes de juliol a orga-
nitzar el festival OJC-Patri-
moni en el marc del romànic 
de la Vall de Boí. El director 
de l’orquestra, Alfons Rever-
té, afirma que el certamen té 
com a objectiu “unir dos tre-
sors culturals: la música amb el 
patrimoni romànic”, en aquest 
cas, amb escenaris ubicats en 

temples Patrimoni de la Hu-
manitat de la Unesco. El cicle 
reunirà diverses formacions 
de cambra de l’OJC. S’inau-
gurarà el 10 de juliol a Santa 
Maria de Taüll amb Els vents 
de l’OJC, amb onze músics de 
la secció de vents de la Julià 
Carbonell que interpretaran 
obres de Schubert, Mozart i 
Caplet, entre d’altres. El 17 
de juliol serà el torn del Trio 
Meraki (Mar Aldomà i Núria 
Caballé al violí i Mamen Bar-

reña a la viola) a la Nativitat de 
Durro, que interpretarà obres 
de Cambini, Dvorák i Beetho-
ven. El 24 de juliol, el duo Dos 
de Lis (Roser Farré al violí i 
Laura Fontanals a la guitarra) 
actuarà a Santa Eulàlia d’Erill 
la Vall, amb obres d’Albéniz, 
Falla i Granados. Finalment, 
el 31 de juliol el Quartet Amo-
enus (flauta, clarinet, fagot i 
trompa) actuarà a Sant Joan de 
Boí amb un repertori de peces 
de Spies, Lickl i Rossini.

‘L’instant abans 
de l’impacte’, de 
Glòria de Castro, 
Premi Llibreter

LLIBRES

❘ BARCELONA ❘ El Gremi de Lli-
breters de Catalunya va ator-
gar ahir els principals guar-
dons del XXIII Premi Lli-
breter 2022: el de literatura 
catalana, a Glòria de Castro 
per L’instant abans de l’im-
pacte (Periscopi), i el d’altres 
literatures a Rebecca Makkai 
per Els grans optimistes/Los 
optimistas (Periscopi/Sexto 
Piso). Aquest és el primer any 
en què les guanyadores de 
totes les categories d’aquest 
guardó atorgat pels llibreters 
són dones. L’infantil i juve-
nil va ser per a L’hivern del 
Sr. Jeroni (Anima Llibres), 
d’Eulàlia Canal; i el d’àlbum 
il·lustrat, per a Cues de som-
nis (Akiara Books), de Rita 
Sineiro i Laia Domènech.

El ‘Solsona dona 
la nota’, amb  
una quarantena 
de propostes

MÚSICA

❘ SOLSONA ❘ El cicle d’estiu Sol-
sona dona la nota recupe-
rarà el volum d’actuacions 
d’abans de la pandèmia amb 
una quarantena de propostes 
fins a finals d’agost, la mei-
tat gratuïtes. El 9 de juliol, 
l’actuació de La Gravetat 
de Coulomb estrenarà el 41 
cicle de concerts d’estiu, in-
clòs a la vintenta edició del 
programa Solsona dona la 
nota. El cicle es completarà 
amb O Val das Mouras (15 
de juliol) i La Vella Dixieland 
(22 de juliol). El programa 
inclou també el Cap de Set-
mana Jove (23 de juliol), sar-
danes, revetlles i el festival 
de l’Acadèmia Internacional 
de Solsona.
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Penedès

L’associació Pro Vegueria 
Penedès fa balanç del 
darrer any

El passat 22 de juny va tenir lloc 
l’assemblea general ordinària 
de l’associació Pro Vegueria Pe-
nedès, en la qual van participar 
vora una trentena de membres 
provinents de les quatre comar-
ques de la Vegueria. El presi-
dent, Jordi Cuyàs, va fer un re-
sum de l’activitat de l’associació 
durant l’últim any, del qual va 

destacar els quatre debats sobre 
el desplegament de la Vegueria i 
el Pla Territorial del Penedès que 
van tenir lloc a les quatre capi-
tals penedesenques entre oc-
tubre del 2021 i gener del 2022. 
Per al debat, introduït per Fèlix 
Simon, es va anar fent palesa la 
necessitat que des de la societat 
penedesenca s’impulsi el com-
pliment de tot allò que resta 
pendent. Es va valorar la tasca 
de l’actual delegat del Govern a 
la Vegueria i en canvi es troba a 
faltar algun ens que sigui la veu 
de la ciutadania, “un interlocu-
tor potent”, va expressar.

Cunit

Multen un banyista per 
entrar a l’aigua amb 
bandera vermella

L’Ajuntament de Cunit va mul-
tar divendres un banyista per 
entrar a l’aigua quan hi havia 
mala mar i onejava la correspo-
nent bandera vermella de perill 
i prohibició del bany. La situació 
era similar en una quarantena 

de platges de la Costa Daurada i 
l’home va desobeir els socorris-
tes que eren a l’indret i que van 
haver d’entrar a treure’l de l’ai-
gua, amb el risc vital que això els 
comportava. A més, val a dir que 
s’havia endinsat més enllà de 
l’anomenada ‘línia de vida’, que 
marca la prohició de banyar-se 
mar endins fins i tot amb bones 
condicions meteorològiques. La 
sanció que haurà de pagar l’ho-
me se situa entre els 751 i els 
1.500 euros.

El Vendrell

Comença el servei de 
socorrisme a les platges 
del litoral vendrellenc

Dijous passat, vigília de Sant 
Joan, es va presentar el servei 
de socorrisme de les platges 
del Vendrell (Coma-ruga, Sant 
Salvador i el Francàs), que com 
els últims anys anirà a càrrec de 
l’empresa Rescatadores fins a 
l’11 de setembre, en horari de 10 
del matí a 6 de la tarda. El servei 
de socorrisme aquàtic disposa 
d’un total de 26 persones, una 
ambulància, un quad, una moto 
d’aigua, un vehicle 4x4 i una 
embarcació.

D’altra banda, val a dir que hi 
ha 4 punts de primers auxilis, 
10 torres de vigilància i 4 punts 
de bany assistit, amb un servei 
de préstec de cadires amfíbies 
per a persones amb mobilitat 
reduïda.

Vilafranca

Vitrall nou per Santa Maria 
en la festa dels 25 anys de 
mossèn Aymerich

Divendres passat es va inaugu-
rar el nou vitrall de Santa Maria, 
titulat ‘Sant Jordi i Montserrat’, 
que ha sufragat la família Ayme-
rich-Miñarro. D’aquesta mane-
ra es completa el conjunt de 28 
vitralls de la basílica vilafran-
quina. Situat al damunt de la 
capella del Sagrat Cor de Jesús, 
ha estat dissenyat per la vitra-
llera vilafranquina Txell Colo-
mer, que forma part de l’equip 
del taller gironí Can Pinyonaire, 

encarregat de la confecció.
El nou vitrall va ser beneït al fi-
nal de la missa d’acció de gràci-
es celebrada amb motiu dels 25 
anys d’ordenació presbiteral de 
mossèn Xavier Aymerich, actu-
al rector de les parròquies de Vi-
lafranca del Penedès.

3d8

Cunit

Aquest dissabte, a 2/4 de 9 del 
vespre, es presentarà en una 
projecció pública a la plaça de 
la Vila de Cunit el documen-
tal Cunit. Vivències d’una pan-
dèmia. El treball, d’una hora de 
durada, és un reportatge elabo-
rat per Martí Esteban, barcelo-
ní llicenciat en periodisme, i la 
calafellenca Lorena Sánchez, 
amb els estudis d’audiovisu-
als, a partir d’aproximadament 
una seixantena d’entrevistes a 
persones de Cunit o que treba-
llen al municipi, per abordar i 
deixar constància històrica de 
com van viure la pandèmia del 
coronavirus.
Esteban i Sánchez van estar 
contractats durant sis me-
sos per l’Ajuntament de Cu-
nit, amb ajut econòmic del 
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) i el programa 
ocupacional Garantia Juve-
nil, per poder tirar endavant  
aquest projecte històric.

Entre les persones entrevista-
des, hi ha autoritats polítiques 
del municipi de Cunit, però 
també, per exemple, Èric Bar-
tra, germà del futbolista pene-
desenc del Betis, Marc Bartra, i 
que gestiona un campus a Cu-
nit. “Hem parlat amb persones 
que han passat la Covid i amb 
gent que ha estat treballant 
en el sector sanitari”, apunta 
Esteban. 
A més de donar cos al docu-
mental que s’estrena demà, 
les entrevistes van servir per 
elaborar cinc episodis temà-
tics que es van emetre per Rà-
dio Cunit.

Cunit  |  Audiovisual

Cunit estrena demà un 

documental sobre la Covid

// AUTORS Dos joves han entrevistat uns 60 testimonis locals

Al febrer encara 
vam trobar gent 
molt ancorada 
en la mala 
experiència i que 
no passava pàgina 
de la Covid”

Martí Esteban

Coautor de l’audiovisual
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Jordi Savall reivindica la pau al país del Cister 

en marxa avui a les 21 h a l’església 
de Santa Maria de Montblanc amb 
un concert dedicat al còdex del con-
vent de Santa María de las Huelgas 
(Burgos), un manuscrit polifònic 
amb peces del segle XII al XIV com-
postes per dones. Per interpretar 
aquest interessant recull de músi-
ca medieval ibèrica, el mestre hi 
desplegarà els efectius del grup ins-
trumental Hespèrion XXI i el con-

junt vocal La Capella Reial de Cata-
lunya. Com a complement al con-
cert inaugural, Savall ha convidat el 
filòsof italià Nuccio Ordine, autor 
de La utilitat de l’inútil, per parlar 
de música i pau.  

El segon concert del festival se-
rà demà a les 21 h a l’església de Sant 
Miquel, també a Montblanc. El pro-
tagonista no serà Savall, sinó Dichos 
Diabolos, un ensemble de músics 

amb seu a Barcelona que va ser se-
leccionat en una convocatòria artís-
tica del festival. Avesats al reperto-
ri del Renaixement i el Barroc his-
pànics, i guanyadors del Concurs 
Internacional de Cuivres Anciens 
de Tolosa el 2016, abordaran un 
programa titulat El cançoner de Bar-
celona, un recull del segle XVI con-
servat a la Biblioteca de Catalunya 
que inclou una missa i un magnifi-
cat atribuïts pel copista a un inexis-
tent Fray Benito, però que són com-
posicions del francès Antoine Bru-
mel, tal com va demostrar el musi-
còleg Emilio Ros-Fábregas. 

El Renaixement a Nàpols 
Savall tornarà a dirigir Hespèrion 
XXI i La Capella Reial de Catalunya 
en el tercer concert del festival, que 
se celebrarà al convent de Sant 
Francesc de Montblanc diumenge a 
les 19 h. El programa, titulat El Re-
naixement musical a Nàpols, d’Al-
fons X el Magnànim a Felip II (1442-
1598), és una de les especialitats de 
Savall, les músiques del Renaixe-
ment de la Corona Catalanoarago-
nesa i el regne de Nàpols. 

La segona edició del Festival Jor-
di Savall continuarà el 5 d’agost amb 
un concert d’homenatge a Montser-
rat Figueras al monestir de Poblet, i 
el gruix de la programació es con-
centrarà de l’11 al 15 d’agost al mo-
nestir de Santes Creus. Els progra-
mes aniran dels mestres del barroc 
a les músiques balcàniques i gita-
nes, de la música iraniana (amb la 
presència de Mostafà Taleb) a l’obra 
de Mateu Fletxa el Vell, i també hi 
haurà un vespre dedicat a Ignasi de 
Loiola i un gran final amb les Can-
tigas de Santa María.e

Jordi Savall en 
una imatge 
d’arxiu. ACN 

 

 

 

 

La segona edició del festival organitzat pel mestre comença avui amb un concert a Montblanc

MÚSICA

“La música és una llengua de con-
ciliació i, sobretot, un instrument 
de pau i de civilització. Al capda-
vall, creiem que aquesta és la fun-
ció última de l’art i del pensament”, 
diu Jordi Savall. Aquest pensa-
ment, i el lema explícit “Per la pau”, 
guia la segona edició del Festival 
Jordi Savall que comença aquest 
cap de setmana a Montblanc i que 
inclourà catorze concerts repartits 
per diferents localitzacions de la 
Ruta del Cister, com ara els mones-
tirs de Poblet i de Santes Creus, 
fins al 15 d’agost. 

El festival va néixer l’estiu de 
l’any passat, coincidint amb la ce-
lebració del vuitantè aniversari de 
Savall, i encara en un context de 
restriccions pandèmiques. En 
aquella primera edició es van pro-
gramar cinc concerts al Reial Mo-
nestir de Santes Creus. D’alguna 
manera, donava continuïtat, però 
ja amb el nom de Festival Jordi Sa-
vall, a les set edicions del Festival 
de Música Antiga de Poblet que 
s’havien celebrat des del 2013. 
Aleshores el mestre ja parlava de 
“convertir Santes Creus en un cen-
tre que irradiï tota la Ruta del Cis-
ter, convidant-hi joves músics i 
grups emergents”. 

Dit i fet. Aquella primera experi-
ència del 2021 ha donat pas a una 
proposta més ambiciosa en què 
participen els diferents conjunts de 
Savall (Hespèrion XXI, La Capella 
Reial de Catalunya, Le Concert des 
Nations i Orpheus 21), a més d’ar-
tistes convidats. Tot plegat es posa 

BARCELONA
XAVIER CERVANTES

La música antiga 
s’escampa pels Pirineus

cert de Musica Alchemica, la for-
mació dirigida per la violinista ei-
vissenca Lina Tur Bonet, que inter-
pretarà un programa basat en el re-
pertori que va incloure en el disc 
La bellezza. The beauty of 17th cen-
tury violin music. Musica Alchemi-
ca també actuaran el 2 de juliol a 
l’església de Sant Martí dels Banys 
d’Arles i l’endemà a l’església de 
Sant Domènec de Puigcerdà. 

El segon nom balear és Acadè-
mia 1830, orquestra i cor de Ma-
llorca que sota la direcció de Fer-
nando Marina abordarà cantates 
de Bach els dies 8, 9 i 10 de juliol a 
Organyà, Ger i Pesillà de la Ribera, 
respectivament. La participació 
balear es completa amb l’Orques-
tra de Cambra Illa de Menorca, que 
té Francesc Prat com a director ar-
tístic però que al festival serà diri-
gida per un altre imprescindible de 
la música antiga, el tarragoní Dani 
Espasa: oferirà un programa amb 

La violinista 
Lina Tur Bonet 
en concert. 
EUROPA PRESS 

 

obres del barroc italià el 23 de ju-
liol a Ripoll i el 24 a Avià. 

El FeMAP inclou una coproduc-
ció amb el Festival de Pasqua de 
Cervera, la Missa regalis de Fran-
cesc Valls interpretada per l’En-
semble Lisboa 1740 dirigit per F. 
Miguel Jalòto. Valls (1671-1747), 

màxim representant del barroc ca-
talà i mestre de capella de la catedral 
de Barcelona, va compondre la Mis-
sa regalis per al rei Joan V de Portu-
gal. L’obra, que es va interpretar a 
Cervera el 15 d’abril, es podrà escol-
tar del 19 al 21 d’agost a Castell de 
Mur, Borén i Camprodon, com a 
cloenda del festival. 

Rèpliques medievals 
Altres programes destacats són la 
recuperació de cançons catalanes a 
càrrec del Canigó Ensemble, la Mis-
sa hispànica de l’Artean Ensemble, 
els motets de joventut de Tomás 
Luis de Victoria que farà Musica Re-
servata de Barcelona i Instruments 
per lloar Santa Maria, un concert en 
què l’Ensemble Alfonsí interpreta-
rà cantigues d’Alfons X amb 35 rè-
pliques d’instruments construïdes 
a partir de les miniatures que apa-
reixen en manuscrits medievals. 

Una de les novetats d’aquesta 
edició és el Concerts amb Gust, “en 
horari de vermut”, en què el FeMAP 
implica set cellers i set xarcuters i 
formatgers. “El festival va més enllà 
de la música i vol contribuir al des-
envolupament, no només econò-
mic, del territori”, diu Dutrèn.e

55 concerts en 38 municipis, de l’1 
de juliol al 21 d’agost. Aquests són 
els números de l’onzena edició del 
Festival de Música Antiga dels Pi-
rineus (FeMAP). Tal com recorda 
el director artístic del festival, Jo-
sep Maria Dutrèn, són “més con-
certs que mai” i s’hi incorporen 
“cinc nous municipis”: Ger (Cer-
danya), Sant Feliu de Pallerols 
(Garrotxa), Coll de Nargó (Alt Ur-
gell), Gerri de la Sal (Pallars Sobi-
rà) i els Banys d’Arles (Vallespir). 
El territori convidat, que en altres 
edicions ha sigut el País Basc, Po-
lònia, el País Valencià i Flandes, 
enguany és les Balears, que hi par-
ticipen amb tres propostes.  

La primera és precisament la 
que inaugura el FeMAP avui a la 
catedral de la Seu d’Urgell: un con-

BARCELONA
X.C.
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El bisbe de Terrassa ordena diaca 
un jove de 28 anys de Granollers
Martí Triquell Garrell va entrar al seminari diocesà l’any 2015. D’aquí mig any serà ordenat sacerdot
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Martí Triquell aquest dijous al migdia a la parròquia de Sant Esteve de Granollers

Granollers

Ferran Polo

Martí Triquell Garrell, de 
28 anys i veí de Granollers, 
serà ordenat diaca diumenge 
al vespre en una missa a la 
catedral del Sant Esperit, a 
Terrassa. Serà un pas més 
en el procés per esdevenir 
capellà que segueix des que 
el setembre de 2015 va deci-
dir entrar al seminari diocesà 
del bisbat de Terrassa. Han 
estat set anys de formació, 
el darrer ja incorporat al dia 
a dia d’una parròquia, la de 
Sant Esteve de Granollers, on 
viu. Han de culminar d’aquí a 
mig any amb la seva ordena-
ció com a prevere. En l’acte 
de diumenge, Triquell estarà 
acompanyat per la família i 
per desenes de feligresos de 
les parròquies de Sant Esteve 
de Granollers, de Sant Julià 
de Palou, de l’església de 
Sant Josep Obrer de Can Bas-
sa i de Santa Agnès. Gairebé 
han omplert tres autocars i 
divendres decidiran si en fan 

un quart.
Triquell explica que assu-

meix la seva ordenació com 
a diaca “amb moltes ganes i 
il·lusió” després d’un procés 
de “sis anys de preparació 
–ha estudiat dos anys de 
Filosofia i tres de Teologia–, 
discerniment i de veure que 
sents realment la vocació”. 

El jove de Granollers va 
estudiar l’Educació Infantil i 
Primària a l’escola Salvador 
Espriu i l’ESO i el Batxillerat 
a l’institut Antoni Cume-
lla. Després, va fer un cicle 
formatiu de treball social i 
va començar a treballar en 
un centre de dia per a gent 
gran. Havia estat batejat, 

havia fet la comunió i s’havia 
confirmat a la parròquia de 
Sant Esteve, on abans d’en-
trar al seminari ja havia fet 
de monitor, catequesi per a 
joves i havia estat vinculat 
al grup de joves. “Sentia que 
Déu em demanava alguna 
cosa més”, explica Triquell. 

La decisió de fer-se capellà 

explica que va agafar per 
sorpresa família i amics. “No 
s’esperaven aquesta vocació 
però quan els ho vaig expli-
car em van dir que endavant 
si era el que em feia feliç.” 
“M’han estat acompanyant 
en tot el procés. He sentit 
molt el seu suport.” 

Durant els anys al semi-
nari, ja va estar col·laborant 
amb la parròquia de la 
Mare de Déu del Roser, de 
Cerdanyola, i de la Santa 
Creu de Bellaterra. En aquest 
curs vinculat a la parròquia 
de Sant Esteve, ha estat 
col·laborant amb les misses 
–a Palou, Can Bassa i Santa 
Agnès– i en la formació d’in-
fants i joves. Un cop ordenat 
diaca, podrà fer batejos, casa-
ments i enterraments. “Espe-
ro fer més batejos i casa-
ments que enterraments!” 
També podrà fer cerimònies 
de la litúrgia de la paraula 
amb el pa i el vi consagrats 
prèviament per un capellà. 
Per Triquell, un prevere jove 
pot ajudar “a trencar el tòpic 
que a l’església només hi ha 
gent gran”. “Hi ha molta gent 
jove que hi fa serveis i que 
vol aportar el seu punt de 
vista i les seves idees.” Valora 
el procés del sínode impulsat 
pel Papa Francesc. “És impor-
tant que hi participin els 
joves per aportar el seu punt 
de vista, per veure què neces-
sita l’Església”, ressalta.
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Xavier Blanco, rector de Caldes

Marxa a Castellar i serà substituït per Alejandro Cantero Contrera

Xavier Blanco deixarà la parròquia 
de Caldes després de deu anys

Caldes de Montbui

F.P.

Xavier Blanco, rector de 
Caldes des de 2012, ha estat 
designat com a nou respon-
sable de les parròquies de 
Castellar, al Vallès Occiden-
tal. Cobreix la baixa de Joan 
Artur Boardman Iranzo, que 
va morir al maig a 59 anys. 

A Caldes, Blanco serà subs-
tituït per Alejandro Cantero 
Contrera, que fins ara estava 
al capdavant de les parròqui-
es de Sant Antoni i Sant Pere 
de Vilamajor. També es farà 
càrrec de Sant Sebastià de 
Montmajor i Sant Esteve de 
Palaudàries. Els canvis, que 
es faran efectius al setembre, 
es van fer públics dimecres 

coincidint amb Sant Pere i 
Sant Pau. Són els primers 
que assumeix el bisbe Sal-
vador Cristau després del 
relleu al capdavant del bisbat 
de Terrassa. Queda pendent 
de designar el nou responsa-
ble de les parròquies de Sant 
Antoni i Sant Pere. Es conei-
xerà les properes setmanes. 

Els nomenaments inclouen 

el pas d’administrador par-
roquial a rector a diverses 
parròquies: passa amb José 
Baena, rector de Bellavista, 
amb Marata; Sergi González, 
rector de Corró d’Avall, 
amb Corró d’Amunt: Jacinto 
Muriana, amb Fàtima, de 
Granollers, i amb Sant Fèlix, 
de Canovelles, i Carlos 
Valenciano de Mendiolaza, 
amb Montmeló. Francisco 
Fernández es converteix en 
rector de Vilanova –era admi-
nistrador– i Vallromanes. 
Aquí substitueix Germà 
Prats, que es jubila. 

Oriol Gil de Montornès, ha 
estat designat delegat episco-
pal de pastoral familiar.
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 TARRAGONA

Roger Freixa

Santa Tecla 2022 ja té cartell. La 
imatge d’enguany homenatja 
els 700 anys de l’arribada de la 
relíquia del braç a Tarragona. 
La proposta gràfica és obra de 
19 artistes del projecte amb em-
premta social La Torreta, l’Estudi 
Creatiu i de Disseny que impul-
sen la cooperativa El Far i la Fun-
dació Topromi (de la Fundació 
Catalunya La Pedrera). Tal com 
va explicar en l’acte de la presen-
tació una de les dissenyadores, 
Annelie Bäder, s’han combinat 
«les capacitats de persones amb 
i sense diversitat funcional amb 
l’objectiu d’aconseguir resultats 
amb un estil propi».

La consellera de Cultura de 
l’Ajuntament, Inés Solé, va pre-
sentar ahir el cartell de les festes, 
que se celebraran entre el 12 i el 
25 de setembre, amb els artistes. 

«Aquest cartell reflecteix la sim-
biosi entre passat i present», va 
expressar la consellera. La imat-
ge representa l’entrada del braç 
a la Catedral, motiu pel qual se li 
ha atorgat el color groc de fons, 
per tal de simbolitzar la llum i el 
foc. Tal com va exposar José An-
tonio Parejo, un dels autors de la 
proposta, el cartell també comp-
ta amb la il·lustració de dife-
rents braços que representen els 
participants a l’acte i «elements 
característics de les diferents ac-
tivitats de la festa», com el Ball de 
Diables, les activitats musicals o 
la Cucafera. Parejo i Bäder van 
apuntar que la proposta és «molt 
juganera perquè incita a la des-
coberta, tant de grans com petits, 
de cadascun dels elements ama-
gats dins del cartell».

Solé va destacar «l’autentici-
tat i la mirada original que han 

aportat tots i cadascun dels au-
tors donant com a resultat un 
disseny únic». Per la seva banda, 
Bäder va posar en valor «el dis-
seny inclusiu i participatiu» de 
la imatge, ja que és «un cartell 

fàcil d’entendre per a qualsevol». 
La dissenyadora també va agrair 
l’oportunitat donada a La Torre-
ta per realitzar el projecte: «És un 
orgull i un privilegi poder parti-
cipar activament en la celebració 
dels 700 anys de Festa Major a la 
ciutat». 

A banda de Bäder i Parejo, els 
altres 17 autors són Javi Ciudad, 
Luisa López, Miguel Torres, José 
de la Rosa, Rafa Aragón, Mari 

Aragón, Dani Cebrián, Emilio 
García, Eva María Lorenzo, Mer-
cè Vallverdú, Cristina Lavilla, 
Azucena Guerra, Cristina Rodrí-
guez, Júlia Abelló, Glòria Balada, 
Amanda Pérez i Núria Loras. A 
partir d’aquesta obra, les entitats 
festives de la ciutat confecciona-
ran les diferents peces de mar-
xandatge d’aquesta Santa Tecla 
2022, les quals es presentaran 
properament.

FESTES

L’entrada del braç a 
la Catedral serà la 
imatge de la Santa 
Tecla dels 700 anys
El cartell de 2022 és obra de 19 artistes de La 

Torreta, un projecte amb empremta social

GERARD MARTÍ

Imatge de la presentació de la proposta gràfica de les festes de Santa Tecla d’enguany.

La imatge conté diversos 
braços i elements 
característics de les 
activitats de la festa

Rafael Amargo 
omplirà avui de 
flamenc l’auditori del 
Camp de Mart

El Festival d’Estiu porta aquest 
cap de setmana dues propos-
tes per a les nits d’avui i de 
demà a l’auditori del Camp de 
Mart. Avui, Rafael Amargo, un 
dels grans noms de la dansa in-
ternacional, torna a l’escenari 
amb un nou projecte, la Joven 
Compañía Nacional de Fla-
menco, estrenat aquest març 
a Jerez de la Frontera i poste-
riorment a Sevilla, catedrals 
del flamenc. En aquesta oca-
sió, l’acompanyen convidats 
de luxe com Elena Miajailova 
(violí), Diego Carrasco el Rey 
del Compás, Curro, Navajita 
Plateá, Maloko i Ane Carrasco. 
Demà la cita al Teatre Audito-
ri del Camp de Mart serà amb 
l’orquestra Franz Schubert 
Filharmonia, el pianista Albert 
Guinovart i el mestre Tomàs 
Grau, presentant West Side 
Story & Rhapsody in blue. Els 
espectadors gaudiran de l’es-
sència d’una música plena de 
ritme, color, humor i swing 
interpretada per una gran or-
questra simfònica i el talent 
d’Albert Guinovart al piano.  
Els dos espectacles comença-
ran a les 22 hores. Les entrades 
es poden comprar a través de 
la web entrades.tarragona.cat.
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Local Girona-Gironès

n La família d'una alumna de 4t 
d'ESO de La Salle de Cassà de la Sel-
va denuncia que la direcció del cen-
tre va expulsar la seva filla (i un alum-
ne més del mateix curs) per escriure 
una poesia «amb connotacions erò-
tiques». Els fets es remunten al 22 
d'abril de 2022, vigília de la Diada de 
Sant Jordi. 

«Els professors els van demanar 
que escrivissin un poema o escrit a 
l’aula que fes referència a Sant Jordi, 
ella ho va fer i el va entregar, però des-
prés, juntament amb un company, 
van veure que els quedava temps lliu-
re», relata el seu pare, que prefereix 
restar en l’anonimat. «Jugant, van es-
criure una segona poesia amb con-
notacions eròtiques, amb paraules 
com 'mamada' o 'palla', que suposo 
que a la direcció els va incomodar», 
explica. Però aquest segon poema, re-
marca, «no l’havien d’entregar, no-
més era un passatemps perquè esta-
ven avorrits». Aleshores, relata, «va 
passar per allà una professora i va riu-
re, després un altre professor els va dir 
que no la presentessin però li van dir 
explicar que només era per ells, però 
va arribar una altra professora i va po-
sar el crit al cel, els va treure la poesia 
de les mans, la va fer arribar al direc-
tor i els van dir que era inadmissible i 
que tindrien una falta molt greu». I va 

arribar el «càstig»: un dia d’expulsió i 
la prohibició d’anar al viatge de final 
de curs. 

La condemna va fer posar les 
mans al cap a la família, que la consi-
deren «desproporcionada»  tot i que 
reconeixen que el vocabulari de la po-
esia era «inadequat» i «gens apropi-
at» (contenia frases com: «al drac vull 
fer una mamada», «també li volia ofe-
rir una palla i a dormir», «de la seva 
llet volia beure» o «mentre ella em ca-
valcava, jo dins seu acabava»). «La 
meva filla em va explicar el que havia 
passat, després em va trucar la cap 
d'Estudis, li vaig dir que no hi estava 
d'acord i que l'endemà mateix hi ani-
ria a parlar en persona», defensa. «El 
director ens va dibuixar un organigra-
ma i va assenyalar a dalt de tot, repe-
tint-nos que ell era qui prenia les de-
cisions, ens va dir que considerava 
que era una falta molt greu i que l’ex-
pulsió era ferma». Una sanció que la 
família considera «injusta» perquè «el 
poema no falta al respecte a ningú i 
no té cap mala intenció». En aquest 
sentit, assegura que «si hagués posat 
el nom d'algun alumne o professor 
ho hauria entès, però no va ser així». 
A més, lamenta, hi va haver un «greu-
ge comparatiu» amb la magnitud de 
la sanció, ja que «alumnes d’una al-
tra classe van entregar com a treball 
un dibuix de Sant Jordi canviant l’es-

pasa per un porro i no se’ls ha sanci-
onat de la mateixa manera». 

Amb tot, lamenta que el director 
«va coaccionar» la seva filla perquè 
«posés per escrit que considerava 
que havia comès una falta molt greu». 
«La va fer anar al seu despatx, la va 
obligar a fer un escrit de penediment 
i, en acabar, li va dir que no estava 
complert, que havia d’afegir que con-
siderava que era una falta molt greu», 
explica el pare. «Estava espantada i 
ho va escriure», relata, i afegeix que 
«el que jo vaig trobar molt greu és que 
la coaccionés per escriure el que vo-
lia que escrivís, quan ella no ho con-
siderava així». En aquest sentit, asse-
gura que «una escola religiosa també 

hauria de posar en pràctica valors 
com el perdó o la comprensió». 

Tot i això, la família va decidir ac-
tuar amb una primera instància pre-
sentada el 26 d’abril de 2022, on recla-
maven que «valoressin la possibilitat 
de modificar la mesura sancionado-
ra» i demanaven que es tingués en 
compte la «trajectòria acadèmica, ac-
titud i implicació» de la seva filla al 
llarg de l’ESO. A més, defensava que 
en un context de final d’etapa, «la san-
ció li podia suposar una forta desmo-
tivació a nivell personal i acadèmic». 
Dos dies més tard va obtenir una res-
posta escrita del centre, on exposa-
ven que «s’ha ratificat la consideració 
de falta molt greu pel contingut del 

text, les paraules emprades, la divul-
gació posterior i pel fet que s’hagués 
passat a net a una cartolina tot i la ne-
gativa del professorat present a clas-
se». A més, van assegurar que la san-
ció aplicada és la que estableix el «re-
glament de règim intern» i que en cas 
d’estar en desacord amb la «ratifica-
ció de consideració de falta molt greu 
i en conseqüència, no participar al vi-
atge de final de curs, s’haurà d’obrir 
un expedient disciplinari», a partir 
d’on els adjuntaven el procediment.  

L’endemà, el pare va presentar una 
segona instància, al·legant que esta-
va «en total desacord» amb la ratifi-
cació, i els va sol·licitar els «fonaments 
jurídics en els quals es fonamenta la 
sanció».  També va posar els fets en 
coneixement de La Salle Catalunya, 
que els va dir que «estudiarien el cas» 
i dels Serveis Territorials d’Educació 
a Girona. La  inspectora d’Educació li 
va respondre que «puc entendre que 
no estigui d’acord amb l’aplicació de 
la sanció ja que pares i mares tenim 
tendència a protegir els nostres fills 
dels disgustos que puguin tenir».  

Per la seva banda, el director de 
centre, Dante de Zabaleta Orellano, 
va assegurar ahir que es tracta d’una 
«decisió interna» i va afirmar que «no 
volem fer públiques coses que afec-
tin als menors perquè vetllem per la 
seva privacitat». Tot i això, va defen-
sar que «el nostre marc de funciona-
ment sempre és el diàleg i el consens 
amb les famílies».

La Salle de Cassà expulsa dos alumnes de 
4t d’ESO per escriure una poesia eròtica

MERITXELL COMAS. CASSÀ DE LA SELVA

La façana de La Salle de Cassà de la Selva, ahir. MARC MARTÍ

Tot a punt      
per a l’obertura 
de la Brutal     
de Marc Ribas
u EL MUSEU DEL VI RENEIX COM 

A MASIA TRADICIONAL DE 

L’EMPORDÀ. El restaurant La 
Brutal del mediàtic cuiner nascut a 
Girona Marc Ribas ja és una realitat 
al Barri Vell. Ubicat a l’antic Museu 
del Vi, al carrer de la Cort Reial, 
l’establiment ha quedat reconvertit 
en una  masia tradicional de 
l’Empordà i amb un arc medieval 
que ha quedat al descobert després 
de les obres d’adequació. El restau-
rant ofereix a partir d’avui produc-
tes de qualitat (embotits, carns i 
formatges, entre d’altres) i del ter-
ritori a més d’hamburgueses 
d’autor i una àmplia varietat de 
vins. Ahir al vespre es va fer una 
inauguració per mostrar com ha 
quedat el local i oferir els produc-
tes que es podran degustar a partir 
d’ara. 

ANIOL RESCLOSA

u El director de centre educatiu al·lega que es tracta d’una «decisió interna de l’escola» però 
defensa que «el nostre marc de funcionament sempre és el diàleg i el consens amb les famílies»
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La Colla Gegantera de Reus uti-
litzarà la seu del Centre d’Amics 
per les seves activitats, per a 
celebrar reunions, dipositar el 
material i els gegants i fer tro-
bades, tallers i actes diversos. El 
local ja va acollir a la colla en la 
matinada de la revetlla de Sant 
Pere, el passat dimarts, ja que 
alguns dels seus socis van assis-
tir, per menjar coca amb sucre, 
a la seu del Centre d’Amics. En 
la mateixa nit, el seu president, 
Joan Maria Mallafrè, els va do-
nar la benvinguda i va celebrar 
l’acord al qual s’ha arribat, que 
«suposa un guany per a les dues 
entitats». Per la seva banda, la 

presidenta de la Colla Gegan-
tera de Reus, Astrid Martín, 
destaca «la bona rebuda que 
hem tingut per part del Centre 
d’Amics des del primer mo-
ment», així com que l’acord «és 
un guany per a les dues entitats, 
nosaltres solucionem el proble-
ma que teníem de manca d’es-
pai en condicions i el Centre 
suma nous associats». Els Ge-
gants es trobaven en una seu de 
reduïdes dimensions al carrer 
del Roser. «Ara es podrà treba-
llar sumant esforços, a més els 
Gegants tindrem una seu més 
visible per als ciutadans, ja que 
dóna al Raval Robuster, a peu 
de carrer», explicava Martín.

La Colla Gegantera 
utilitzarà la seu del 
Centre d’Amics de Reus

SOCIETAT

A canvi, el Centre suma nous associats

Redacció

Amb motiu de la festa de la 
Puríssima Sang, que és avui, la 
Reial Congregació ha progra-
mat una sèrie d’actes per a cele-
brar-la. Avui, a les 20 h., es farà 
una conferència sobre la Festa 
de la Puríssima Sang, segons 
l’Homilia del Beat Josep Gomis 
i Martorell, a càrrec del con-
gregant Josep Gomis i Blanch. 
Diumenge es durà a terme una 
cercavila de la banda Sant Llu-
ís Gonzaga, de la Congregació 
Mariana pels carrers adjacents 
a l’església. Tot seguit, sonarà 
el toc solemne de la campana 
de la parròquia i, a les 11.30 h., 
es durà a terme la Santa Missa 

de la Festa de la Puríssima Sang, 
que serà celebrada pel mossèn 
Joan Anton Cedó i Perelló, prior, 
arxipreste de Reus i prefecte de 
la Reial Congregació de la Purís-
sima Sang. L’acompanyament 
musical anirà a càrrec de l’Esco-
lania, Cor Jove i Capella de Can-
tors del Sant Crist de la Sang, 
dirigits per David Molina Font. 
En finalitzar la celebració, es 
farà el cant dels goigs del Sant 
Crist de la Sang i l’adoració de 
la seva venerada Imatge. Final-
ment, sonarà el repic de la cam-
pana de la parròquia i hi haurà 
una exhibició de la Banda Sant 
Lluís Gonzaga de la Congrega-
ció Mariana.

La Reial Congregació 
celebra la festa de la 
Puríssima Sang

RELIGIÓ

Avui es durà a terme una conferència

Redacció

Les instal·lacions d’Aigües de 
Reus han rebut al llarg del curs 
2021-2022, que tot just ha arri-
bat a la seva fi, un total de 608 
visites d’alumnat de la ciutat 
i del Baix Camp, a través d’al-
guna de les activitats i sortides 
proposades per conscienciar 
la ciutadania de l’ús de l’aigua, 
de la seva gestió i del seu valor. 
Aquestes curs ha estat el pri-
mer amb activitats educatives 
d’aquest tipus després de l’atu-
rada pandèmica. Les visites a 
l’Estació de Tractament d’Ai-
gua Potable (ETAP), i l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR) tornen a ser, igual que 

els anys prepandèmics, les ac-
tivitats més sol·licitades pels 
centres d’ensenyament. Aquest 
curs, concretament, l’EDAR i 
l’ETAP van rebre 286 visites i 
l’Espai Aigua, 36. A més, s’ha 
iniciat una nova activitat peda-
gògica que es tracta d’un taller 
itinerant Els carrers de l’aigua. 
És un joc participatiu per a 
nens d’Infantil i Primària que 
els porta a descobrir el sistema 
de transport i gestió de l’aigua 
de la ciutat, amb l’objectiu que 
reflexionin, mentre juguen, so-
bre la importància de la cura de 
l’aigua. L’activitat ha rebut un 
total de set sol·licituds al llarg 
del curs.

Les activitats d’Aigües 
de Reus han rebut 600 
alumnes aquest curs

EDUCACIÓ

286 nens han visitat l’ETAP i l’EDAR

Anna González

El restaurant Terrassa Gaudí, 
ubicat al Gaudí Centre, obrirà les 
portes a partir de dimarts vinent, 
5 de juliol. L’empresa adjudica-
tària del concurs que el passat 
novembre va convocar Redessa, 
Perimar 2004 SLU, ha dut a ter-
me una remodelació de l’interior 
del local per a convertir-lo en un 
espai més il·luminat i diàfan. La 
nova proposta té l’objectiu de ser 
un lloc on els reusencs i els visi-
tants puguin acudir en qualsevol 
moment del dia, bé sigui per di-
nar o sopar, o per fer el vermut al 
migdia. 

Les obres per a reformar el res-
taurant i la manca de subminis-
trament dels materials han com-
portat que aquest obri un mes 
després del que Víctor Rubio, 
administrador de l’empresa, pre-
veia quan va guanyar el concurs 
públic per a la gestió de l’espai. 
Aquestes obres d’interiorisme 
han convertit el local en un es-
pai amb molta llum i més diàfan 
que l’antic Gaudí Centre Reus. 
El gerent del grup Perimar 2004 
SLU va explicar en la presentació 
de les instal·lacions que «la re-
modelació que ha fet l’empresa 
tenia una premissa clara: donar 
més llum a l’espai i fer-lo més 
confortable, amb un ambient 
acollidor que faciliti la interacció 
i el converteixi en un nou punt de 
trobada de la ciutat». 

A part de la inversió de l’em-

presa, Redessa, que gestiona 
l’espai per encàrrec de l’Ajunta-
ment, va destinar 40.000 euros 
per a adequar instal·lacions  com 
la cuina i, d’aquesta manera, «fer 
l’espai atractiu pels professionals 
de la restauració del territori», va 
recordar Teresa Pallarès, regido-
ra d’Economia, Coneixement i 
Habitatge i consellera delegada 
de Redessa. 

Pel que fa a la proposta del 
grup, és un espai que oferirà tant 
l’opció de bar, per poder prendre 
el vermut, estar-hi a la tarda o 
després de sopar, com l’opció de 
restaurant, que oferirà un menú 
de migdia i una carta dinàmica i 
mediterrània que anirà canviant 
cada temporada. Segons Ru-
bio, els preus no seran molt alts 
perquè «pugui venir qualsevol 
persona», ja que un dels seus 
objectius, tal com explicava a 
Diari Més quan va convertir-se 

en l’empresa adjudicataria, és 
«apropar l’espai, on abans no-
més uns quants sentien tenir 
l’exclusivitat de poder accedir». 
Segons l’administrador, el pro-
ducte de proximitat serà un punt 
molt rellevant de la seva oferta 
gastronòmica, com l’avellana de 
Reus, l’oli Siurana o el vermut. 

La superfície útil total de plan-
ta del local és de gairebé 225 me-
tres quadrats, amb una terrassa 
de poc menys de 130 metres, i 
una zona exterior al sobreàtic, de 
33,28 m². Aquest últim espai, que 
encara no està del tot llest, «esta-

rà completament connectat amb 
el restaurant, però serà un espai 
per a utilitzar, sobretot, a l’hora 
del vermut. Ara bé, dependrà de 
l’època de l’any, perquè a l’estiu 
fa massa calor al migdia, no obs-
tant això, s’adaptarà perquè sigui 
confortable durant tot l’any», va 
declarar Rubio. 

La Terrassa Gaudí obrirà els 
dies laborables, de 12 del migdia 
a 12 de la nit; i els festius i caps 
de setmana fins a les 2 h. Pel 
que fa als treballadors, es preveu 
que el local compti amb unes 12 
persones, cinc de les quals du-
ran a terme les tasques de cuina. 
Una persona s’encarregarà de 
l’atenció, guia, acompanyament, 
control i accés al restaurant i les 
altres sis treballadors faran el 
servei a taula.

Per la seva part, l’alcalde de 
Reus, Carles Pellicer, va afirmar 
que «la recuperació de l’activitat 
d’aquest espai és una bona notí-
cia per la ciutat, l’esperàvem tots. 
És un espai molt característic». 
Per a la regidora de Promoció de 
Ciutat, Montserrat Caelles, «amb 
la posada en marxa del restau-
rant Terrassa Gaudí, el Gaudí 
Centre completa la seva oferta, 
tant per als visitants que arriben 
a la ciutat, com per als ciutadans 
de Reus i de la resta del territori». 
També per a Carles Prats, regidor 
d’Empresa i Ocupació, l’obertura 
de l’espai és una bona notícia: 
«Ens alegra perquè aporta llocs 
d’ocupació, a la vegada que am-
plia l’oferta gastronòmica de la 
ciutat». 

Actualment, l’empresa que 
s’instal·la a l’espai, que ha cres-
cut molt durant aquests últims 
dotze anys, compta amb cinc 
establiments, tots a Miami Platja. 
Aquests ofereixen plats de cuina 
mediterrània i japonesa, cuina 
saludable i servei de cafè i cocte-
leria, entre d’altres.

GASTRONOMIA

La Terrassa Gaudí obrirà el pròxim 
dimarts amb un espai remodelat
El grup Perimar 2004 ha reformat el restaurant del Gaudí Centre i oferirà una carta amb productes de proximitat

GERARD MARTÍ

Els regidors, l’alcalde, Víctor Rubio i alguns dels treballadors del nou restaurant a la cuina.

GERARD MARTÍ

Imatge de l’interior del nou restaurant.

El restaurant té l’objectiu 
de ser un punt de 
trobada per a tothom i a 
qualsevol hora

Redessa va invertir 
40.000 euros per 
a reformar les 
instal·lacions de la cuina
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Los católicos españoles ayudaron con casi
18 millones a las misiones en 2021
Madrid, 30 jun (EFE).- Obras Misionales Pontificias (OMP) recaudaron en España el pasado año
un total de 17.977.193 euros destinados a financiar proyectos, a través del Domund (un 72 % del
total), Infancia Misionera y Vocaciones Nativas, según se recoge en la Memoria de Actividades,
presentada este jueves.

La secretaria general de Infancia Misionera, Roberta Tremarelli, ha explicado en rueda de
prensa que el pasado año se pudieron financiar más de 2.600 proyectos de esta institución, con
un importe superior a los 15 millones de dólares, de los que España aportó el 13 %, lo que le
convierte en el país europeo que más contribuyó.

El objetivo de esta obra, según Tremarelli, es ayudar y fomentar el trabajo de la Iglesia con los
niños de hasta 14 años de edad.

El punto fuerte son las colectas en las parroquias, ha explicado el director general de OMP, José
María Calderón, ya que el 43 % de los ingresos en 2021 llegaron de las iglesias, mientras que el
21 % fue por herencias y el 7 % procedía de los colegios.

Descontados los gastos, OMP puso a disposición de la Santa Sede 14,1 millones de euros, una
cifra superior a los 13,6 millones del año anterior, un incremento que "posiblemente" se deba a
la reapertura de las iglesias que habían permanecido cerradas por la pandemia, según
Calderón.

“Yo vengo a dar testimonio de que lo que OMP recauda aquí, se gasta allá”, ha dicho el
misionero del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) en Zimbabue y director
diocesano de OMP en Hwange, Luis Carlos Rilova.

En la actualidad hay registrados 10.382 misioneros españoles, enviados desde 390
instituciones, de los que el 54 % son mujeres. En su mayoría son religiosos y religiosas, y
sacerdotes, aunque también hay 662 laicos.

El 6 7% se encuentran en América, y el país que acoge a más misioneros españoles es Perú.
EFE
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