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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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El Congrés Islàmic de Catalunya
reivindicarà el paper dels joves en les
comunitats | Catalunya Religió
ROGER VILACLARA –CR 'Joventut, Religiositat i la Qüestió de Fe'. És el lema triat pel XIII
Congrés Islàmic de Catalunya que organitza la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya
(UCIDCAT) i que se celebrarà del 16 al 18 de desembre. La trobada tindrà lloc a la seu de la
Fundació Catalana de l'Esplai i vol ser una oportunitat per implicar i vincular els joves en el
debat sobre la fe i les seves dimensions. 

Després de tres anys sense poder-se organitzar a causa de la pandèmia, el Congrés Islàmic de
Catalunya torna amb una important novetat: "És la primera vegada que la trobada estarà
destinada als joves musulmans de Catalunya". Ho assegura així el president de l'UCIDCAT,
Mohamed El Ghaidouni, que explica que tot el contingut, les línies de treball i els diferents
actes del Congrés s'han pensat per a les noves generacions. 

“Tenim la seguretat que el dia que els joves prenguin les regnes de les comunitats tot canviarà”

El tema central s'ha escollit sent conscients del paper que hauran de tenir els joves musulmans
en les seves comunitats. Per a Ghaidouni, el futur d'aquestes "està en les seves mans". 
Assegura que els joves tenen més preparació per dur a terme el lideratge de les comunitats. I és
així perquè "coneixen la realitat del país, l'idioma, l'estructura administrativa i tenen més
preparació acadèmica", diu. 

El Congrés també vol motivar, conscienciar i posar el dia als joves musulmans. Per al president
de l'UCIDCAT el més important és que "confiem en les noves generacions". "Tenim la seguretat
que el dia que ells prenguin les regnes de les comunitats tot canviarà", diu. Un canvi que serà
visible, segons Ghaidouni, pel seu coneixement de la societat, la seva nova mirada i la seva
integració en el teixit associatiu. 

La trobada de tres dies es materialitzarà a través de taules rodones, grups de treball i debats
sobre el compromís religiós i social; la jurisprudència islàmica integradora; els signes religiosos;
o el sentiment de pertinença, entre d'altres. Un dels actes finals serà la trobada oberta amb
diversos musulmans que compartiran la seva experiència, les dificultats i els desafiaments de
futur.

En aquest sentit, El Ghaidouni expressa la necessitat de fer veure als joves que hi ha altres
persones que van tenir un recorregut complicat, però que van lluitar i han arribat a tenir una
carrera professional exitosa. Això, segons Ghaidouni, pot ser una motivació per la resta de joves
musulmans que sovint senten por d'expressar la seva pràctica o signes religiosos. "No hem de
renunciar-hi", diu, "hem de treballar i explicar als altres que tots els ciutadans som iguals".

Un congrés per als joves i dels joves 

Pel que fa a la preparació del Congrés, el president de l'UCIDCAT explica que els joves també
han estat un pilar fonamental d'aquesta. "Ells han triat el lema, les línies de debats del dia i els
seus continguts", diu. Per fer-ho, l'UCIDCAT ha organitzat reunions amb 4 grups de joves

https://www.catalunyareligio.cat/ca/congres-islamic-catalunya-reivindicara-paper-dels


diferents que han fet arribar les seves propostes. Amb el conjunt d'idees, s'ha fet una selecció
final i s'ha posat en marxa el programa. 

L'organització del Congrés compta amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la
Generalitat de Catalunya, la Comissió Islàmica d'Espanya i la Fundació Pluralisme i
Convivència. Per a participar-hi cal omplir un formulari abans del dia 14 de desembre. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev6D1zi2itH_DmDirCy6-MZL4ToOmuOKMSNmCp6z7PEbAObA/viewform
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Guillem Correa: “El Congrés Protestant és
una oportunitat per obrir una porta de futur”
| Catalunya Religió
CECSota el lema 'Saturem Catalunya amb l’Evangeli de Jesús', el VI Congrés Protestant de
Catalunya se celebrarà a l'Hospitalet de Llobregat el 6, 7 i 8 de desembre. El congrés, que
arriba més de 10 anys després de l'última edició, busca ser una oportunitat per treballar de
manera conjunta i pensar el futur de l'Església en els pròxims deu anys. 

Sobre aquesta trobada el secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya (CEC), Guillem
Correa, destaca que es tracta d'una oportunitat "per obrir una porta de futur". També explica la
importància del lema d'enguany: "Moltes persones poden entendre que la paraula 'saturar' vol
dir que estem angoixats". "Una bona manera d'explicar el lema seria dir: Omplir Catalunya amb
l'evangeli de Jesús", diu. Recollim l'entrevista que el CEC ha fet al secretari general del Consell
Evangèlic de Catalunya amb motiu de l'inici d'aquestes jornades.

— Per què un altre Congrés i per què ara?

El CEC organitza cada deu anys un Congrés i lògicament per raons de la pandèmia no el vam
poder celebrar l'any 2021 quan tocava. Tornar a recuperar-lo seria una molt bona raó per a la
celebració d'aquest congrés. Però aquest Congrés és més que oportú perquè és una gran
oportunitat per a sortir dels efectes que la pandèmia està tenint en el si de la nostra societat. Uns
efectes que l'Església també està patint com a part de la societat. És una oportunitat per trencar
amb una inèrcia i que ens obri una porta de futur. D'un futur prometedor en Jesús.

— Quan se celebrarà el Congrés i a on?

El Congrés el tenim a tocar, són els dies 6, 7 i 8 de desembre i el celebrarem d'una manera que
no diríem austera, però sí sòbria en una de les nostres d'esglésies. Perquè entenem que en un
moment de crisi com el que estem vivint, l'Església ha de ser molt atenta al que està passant al
nostre voltant. De tal manera que és l'església Jesucrist Pa de Vida a l'Hospitalet del Llobregat
on ens congregarem durant aquests tres dies. També, a fi i efecte de seguir aquesta vella
tradició que el Consell Evangèlic és de Catalunya i no de la ciutat de Barcelona. Així ho hem fet
amb els altres quatre congressos, només un ha estat a la ciutat de Barcelona i els altres els hem
fet en altres poblacions. Creiem que és una molt bona manera d'afavorir la presència i el
testimoniatge de l'Església fora del cap i casal de casa nostra.

— Quin és el lema d'aquest Congrés?

Recordem que el Congrés té dos lemes. Un és recuperar la nostra esperança en Crist. És el
lema que com a Església tenim i ho tenim molt clar: Predicar i anunciar el missatge de Jesús, no
només a nosaltres mateixos, sinó a la resta de la nostra societat. Tenim un segon lema que parla
de saturar Catalunya amb l'evangeli de Jesús.

S'ha de fer una mica de pedagogia amb la paraula "saturar" perquè moltes persones poden
entendre que la paraula saturar vol dir que estem cansats o que estem angoixats. Potser una
bona manera d'explicar-la seria dir "omplir", omplir Catalunya amb l'evangeli de Jesús.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/guillem-correa-congres-protestant-es-oportunitat
https://consellevangelic.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/protestants-convoquen-congres-saturar-pais


I quin és l'evangeli de Jesús? L'evangeli de Jesús és que siguem deixebles. La missió de
l'Església és la de fer deixebles. Per aquest motiu, estem cridats i cridades a ser deixebles de
Jesús i el que volem en aquest Congrés és donar l'oportunitat que tots i totes puguem aprofundir
en el coneixement d'allò que significa ser deixebles.
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n El Museu Diocesà d’Urgell ha 
anunciat la posada en marxa d’un 
calendari d’advent virtual, «que 
s’uneix a les altres activitats per 
acostar el patrimoni a les genera-
cions més joves i a les famílies en 
aquest advent i Nadal». Així, se-

gons han explicat des del Palau 
Episcopal, es tracta «d’una activi-
tat en format digital que va néixer 
l’any passat i que es podrà seguir 
a través de la pàgina web del mu-
seu https://www.museudio-
cesaurgell.org/ i també a través de 
les xarxes socials». El programa 

preveu una publicació diària «que 
permet descobrir durant el perí-
ode litúrgic de l’Advent algunes 
curiositats de la col·lecció del Mu-
seu». També organitza dues visi-
tes guiades per a conèixer la Ca-
pella de la Pietat, els dies 28 de de-
sembre i 3 de gener. 

El Museu Diocesà activa un pla 
d’actes virtuals diaris durant l’advent
MIQUEL SPA. LA SEU D’URGELL

Uns infants en una  activitat al Museu Diocesà MUSEU DIOCESÀ

ERC de Puigcerdà tria Joan Manel 
Serra com a candidat a l’alcaldia

n El debat polític de Puigcerdà ja 
té el segon protagonista per a les 
eleccions municipals de la prima-
vera que ve. ERC ha anunciat que 
qui va ser cap de llista l’any 2019 i 
encara és el cap de l’oposició a 
l’Ajuntament, Joan Manel Serra, 
repetirà com a cap de cartell. Amb 
aquest anunci i el fet fa tres setma-
nes per l’empresari i cap visible de 
l’Associació Universitària de Cer-
danya, Francesc Armengol, d’en-
capçalar un nou projecte sota el 
nom Futur per Puigcerdà, tan sols 
falta que, principalment, l’actual 
alcalde, Albert Piñeira, confirmi 
les seves intencions d’intentar el 
quart mandat en nom de Junts.  

Responsables d’ERC de Puig-
cerdà han explicat que Joan Ma-
nel Serra ha resultat escollit per 
unanimitat per les bases després 
d’analitzar la feina feta els últims 
quatre anys: «la formació republi-
cana avalua positivament la feina 
realitzada al consistori. Una opo-
sició constructiva, prepositiva, al 

servei de la ciutadania i posant en 
valor el territori i un nou horitzó 
més feminista, ecologista, repu-
blicà i social, així com la transpa-
rència que tan caracteritza la nos-
tra organització». Ja com a nou 
candidat a l’alcaldia, Serra ha 
apuntat quin serà el seu decàleg a 
la sala de plens: «el proper maig hi 
ha unes eleccions on s’escolliran 

els nous reptes del municipi. Tre-
ballarem per garantir un consis-
tori ferm amb el medi ambient i la 
transparència, amb un model 
educatiu i econòmic diferent, po-
sant sempre les polítiques socials 
al costat dels nostres veïns i veï-
nes. Volem un Ajuntament de 
Puigcerdà que sigui capdavanter 
en els drets i les llibertats, en el ri-
gor de la gestió del pressupost pú-
blic i que representi a tothom, si-
gui del barri que sigui». El candi-
dat ha anunciat que en els prò-
xims dies completarà la presenta-
ció del cartell electoral donant a 
conèixer una candidatura que 
«representarà el conjunt de la ciu-
tadania de Puigcerdà, a les seves 
empreses, a les entitats culturals». 

Joan Manel Serra i Arenas és 
arquitecte tècnic del sector im-
mobiliari i regidor a l’Ajuntament 
des de l’octubre de 2018. Actual-
ment ERC té tres regidors a la sala 
de plens, on fa oposició al costat 
d’una regidora del PP davant els 
nou regidors de Junts. 

u L’actual cap de l’oposició repetirà com a cap de cartell després de rebre el suport de les bases
MIQUEL SPA. PUIGCERDÀ

Joan Manel Serra a la sala de plens de Puigcerdà MIQUEL SPA

El ja aspirant apunta al 
medi ambient, 
l’educació, l’economia i 
els serveis socials entre 
les seves prioritats 

La Seu completa 
la setmana 
comercial amb 
mercats de Nadal 
i activitats
MIQUEL SPA. LA SEU D'URGELL

n La Seu d’Urgell celebra aquesta 
setmana de festes intrasetmanals 
un programa específic de mercats, 
segons ha anunciat l’Ajuntament. 
Així, aprofitant el pont de la Cons-
titució espanyola i el de la Puríssi-
ma, l a ciutat viurà mercats nada-
lencs, així com també els habitu-
als mercats setmanals, activitats 
comercials incloses també en la 
programació de Nadal del Món 
Màgic de les Muntanyes. Tant di-
marts dia sis de desembre com el 
dissabte dia deu de desembre, la 
capital alt-urgellenca celebrarà 
com és habitual el mercat setma-
nal. Alhora, el dijous dia de de-
sembre, festivitat de la Puríssima, 
al passeig Joan Brudieu es farà el 
Mercat de la Fada del Quer amb 20 
parades de botigues associades a 
la Unió de Botiguers de la Seu, 
amb food trucks i activitats i ta-
llers infantils. Igualment, el diven-
dres a la tarda, dissabte i diumen-
ge es farà al passeig Joan Brudieu 
el Mercat de Nadal amb els pro-
ductes tradicionals de les festes.



Mitjà: elpuntavui.cat

Publicat: 05/12/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 504.867
Lectores

Valor: 869€

URL: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/...

L’Escolania de Montserrat celebra la festa
del “bisbetó” | Mireia Rourera |
MONTSERRAT | Societat | El Punt Avui
Mireia Rourera - MONTSERRAT

L’escolania de Montserrat celebrarà demà 6 de desembre –que coincideix amb Sant Nicolau– la
festa del “bisbetó”, una tradició nadalenca d’arrel medieval i que consisteix en triar com a
“bisbetó” un dels escolans nouvinguts. Aquest escolà i per un dia exercirà, de màxima autoritat
dins el monestir i presidirà totes les celebracions per obra i gràcia del Pare Abat.

Es tracta d’una festa que no té un origen religiós i és una de les celebracions pròpies de la
comunitat de Montserrat que no té cap càrrega litúrgica. La tria del bisbetó es fa pel dia de Santa
Cecília, el 22 de novembre, patrona dels músics, quan entre tots els escolans nouvinguts
s’escull el que ocuparà aquest càrrec de bisbetó. Ha de ser un alumne de primer curs – d’uns 10
anys – i per triar-lo es fan unes eleccions.

El dia 6 de desembre els escolans procedeixen a la investidura del Bisbetó. La cerimònia és
solemne i el Pare Abat atorga a l’escolà escollit la representació de la màxima autoritat i li
imposa les insígnies. Durant tot el dia el Bisbetó fa de bisbe: vesteix una mitra, un pectoral, un
anell i un bàcul i presideix totes les celebracions. És una de les festes més populars entre els
escolans, en la que no hi falten els pares com a públic, i s’inscriu en el conjunt de celebracions
pre-nadalenques que es caracteritzen per la inversió dels rols socials i es poden emparentar
amb les Saturnals romanes.

Les Saturnals eren unes festes dedicades al déu Saturn, que se celebrava cada any el dia 17 de
desembre, quan les feines del camp ja s’havien acabat. Es considerava un període on no hi
havia restriccions de cap mena, predominava l’alegria i hi havia una gran relaxació de costums.

I dos dies després de Sant Nicolau l’Església celebra el dogma de puresa de la Mare de Déu,
concebuda lliure de pecat original, sense cap màcula; d’aquí que també sigui coneguda com a
festa de la Immaculada Concepció.

Explica Antoni Serés a Festa, tradició i identitat, que entre les tradicions del dia de la Puríssima,
en moltes cases catalanes es menjaven els primers torrons de la temporada, com també les
noies de casa bona organitzaven festes sota l’advocació de la Mare de Déu, que vetllava per la
seva puresa.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2227025-l-escolania-de-montserrat-celebra-la-festa-del-bisbeto.html
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Roben les peces de bronze del via crucis
del Montsacopa d'Olot | NacióGarrotxa
Ja fa una setmana que tothom qui puja al

volcà Montsacopa

d'Olot pel camí del via crucis pot trobar a faltar-hi alguna cosa. Segurament, els visitants
esporàdics no se'n adonaran, però els més fidels ho hauran detectat. Des de dimarts passat, els
monòlits de pedra que hi ha al camí asfaltat que puja al volcà els hi falta una de les seves parts:

les peces rodones de bronze

que sempre han lluït.

Resulta que algú va robar-les d'una desena d'estacions del Via Crucis. Són

plaques gruixudes i rodones amb dibuixos en relleu

que representen els moments de la vida de jesús i configuren el recorregut religiós.

Els lladres van robar totes les plaques, menys les que estan més a prop de les cases, a l'inici del
camí.

Només van deixar-ne tres o quatre d'un total de catorze

per evitar que fossin descoberts mentre picaven la pedra per emportar-se el metall. Els veïns van
ser qui van donar l'alerta a la Policia Municipal, qui ja ha rebut denúncia per part del mossèn. Es
desconeix qui ha estat, però, tot apunta que els lladres haurien robat les peces per treure'n un
benefici econòmic.  

L'espai buit que ocupava una de les peces robades Foto: Pau Masó

Mentrestant, la brigada municipal ha tret les plaques que quedaven a l'inici del camí i ara les
estacions del Via Crucis que hi ha a Sant Francesc s'han quedat sense la seva representació
gràfica. El

Via Crucis

és una pràctica catòlica que recorda els moments de la vida de Jesús de Natzaret. Normalment,
es porta a terme durant Setmana Santa i a Olot se solia fer,

almenys fins fa pocs anys

, en forma de processó des de l'església de Sant Esteve fins a dalt la capella de Sant Francesc.
Els monòlits de pedra del camí del viacrucis es van instal·lar de nou als anys quaranta i amb ells
les peces que ara han robat.

 

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/27348/roben-peces-bronze-via-crucis-montsacopa-olot
https://www.youtube.com/watch?v=08-51lFhFo0
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El Govern nomena Montse 
Bergés delegada a Lleida
Substitueix en el càrrec a Bernat Solé, inhabilitat 
per haver organitzat el referèndum de l’1-O
Lleida
ACN

El Govern va nomenar ahir di-

marts Montse Bergés com a dele-

gada territorial a Lleida en substi-

tució a Bernat Solé, inhabilitat per 

la seva participació com a alcalde 
d’Agramunt en l’organització de 

l’1-O. La dirigent republicana va 

assenyalar que es fixa com a ob-

jectiu prioritari “treballar pel des-

plegament de l’Agenda Rural com 

a eina de repoblament” del te-

rritori i, al mateix temps, “col·la-

borar de manera proactiva en la 
transformació feminista que està 

liderant el departament”. Final-

ment, va agraïr “la confiança di-
positada” per part d’Esquerra i de 

l’executiu català. Bergés va indi-
car que inicia aquesta nova etapa 

fent un “especial reconeixement” 
a Solé, ja que creu que ha estat 

inhabilitat “de manera totalment 
injusta i arbitrària”.

La nova delegada del Govern 

a Lleida també va expressar que 
fa “extensiu” el reconeixement 
“a totes les persones exiliades 
i represaliades per lluitar per la 

llibertat” del país. Bergés va ex-

plicar que agafa aquest relleu 

amb la voluntat de “donar con-

tinuïtat als projectes engegats al 
llarg d’aquest any i mig”, sobre els 

quals, va dir, ha pogut treballar al 

costat de Solé. En aquest sentit, 
va detallar que tots ells “es carac-

teritzen per treballar de manera 

transversal amb tots els departa-

ments, administracions i agents 

implicats per donar impuls a les 

terres de Lleida i oportunitats a 

tota la ciutadania”. Montse Ber-

gés, nascuda a Lleida l’any 1967, 

és llicenciada en Ciències Biològi-

FOTO: ACN / Montse Bergés és llicenciada en Ciències Biològiques

ques per la Universitat de Barce-

lona. 

Ha desenvolupat la seva carre-

ra professional en la docència, la 

gestió ambiental i la planificació 

de projectes. 

També ha treballat en política 
municipal a l’Ajuntament de Llei-

da i ara exercia de cap de l’oficina 
del delegat del Govern a Lleida. 

Alpicat inverteix 400.000 euros 

en obres de reurbanització en 

carrers del seu centre històric
S’ha substituit el paviment en diferents zones 
Alpicat
REDACCIÓ

L’Ajuntament d’Alpicat va inaugu-

rar ahir les obres de reurbanitza-

ció dels carrers del centre històric 

i casc antic de la vila en un acte 
encapçalat per l’alcalde d’Alpicat, 
Joan Gilart, que va comptar amb 

la presència, entre altres, del vi-

cepresident primer de la Dipu-

tació de Lleida, Jordi Latorre; i el 

president del Consell Comarcal 

del Segrià, David Masot.

Aquesta és la segona fase de 

l’actuació que s’ha dut a terme 

en aquest espai, concretament 

als carrers Centre, La Riba i Sant 

Antoni. Ha consistit en la substi-

tució del paviment de diferents 

zones, així com la modernització 
i soterrament de les instal·lacions 
de serveis existents, com ara la 
xarxa elèctrica, de telefonia i d’ai-
gua i clavegueram. S’han reurba-

nitzat alguns trams que estaven 

FOTO: Aj. Alpicat / Les obres de millora es van inaugurar ahir

força deteriorats, s’ha equipat la 
zona amb un nou mobiliari urbà i 

s’han guanyat 21 places d’aparca-

ment a la zona del carrer Centre. 

Aquesta segona fase ha suposat 

una inversió de 400.000 euros, 

dels quals 250.000 s’han finançat 
mitjançant un ajut del PUOSC (Pla 
únic d’obres i serveis de Catalun-

ya). Entre les dos fases executa-

des fins al moment l’Ajuntament 
ha destinat 750.000 euros.
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La Diputació de Lleida va in-

formar ahir que s’ha iniciat la 

plantació de l’arbrat dels Canals 

d’Urgell al Pla d’Urgell, una ac-

tuació cofinança per fons FE-

DER, la Diputació de Lleida i els 8 

municipis participants (Barbens, 
Linyola, Vilanova de Bellpuig, 

Golmés, Mollerussa, Palau d’An-

glesola, Bellvís i Torregrossa). 

Es tracta d’una actuació inclosa 

en el projecte ‘Paisatges de Po-

nent’, amb un import d’adjudi-

cació de 158.871,72€.El projecte 

consisteix en la plantació arbòria 
a les banquetes del Canal; con-

cretament, es plantaran 1.376 

arbres (freixes, àlbers, lledoners, 
plataners i aurons negres) al 

llarg de 13,78 km, a les sèquies 

2a, 3a, 4a i al canal auxiliar. L’ob-

jectiu d’aquesta actuació és el 
de preservar la funció principal 

de transport.

Inicien la plantació de 
l’arbrat al llarg dels Canals 
d’Urgell al Pla d’Urgell

FOTO: Diputació de Lleida / Imatge del Salt del Duran

Guimerà 
informa sobre 
el projecte de 
reparació de 
l’església
El Casal de Guimerà va aco-

llir ahir una sessió informativa 
adreçada als veïns i veïnes de la 
població sobre les actuacions 

que preveu el full de ruta per 

a la reparació de l’església pa-

rroquial de Santa Maria, que 

roman tancada al públic des 

del mes de març del 2021 pe-

ls problemes estructurals que 

presenta l’edifici.
L’acte informatiu va comptar 

amb la participació del director 
dels Serveis territorials de Cul-

tura, Albert Turull; l’alcalde del 

municipi, Salvador Balcells; el 

president del Consell Comar-

cal de l’Urgell, Gerard Balcells; 

la delegada diocesana per al 

patrimoni cultural de l’Arque-

bisbat de Tarragona, Roser 

Martín; el rector de l’Arxipres-

tat del Priorat Xavier Roig; i els 
presidents de les entitats Gui-
mera.info i Viu Guimerà, Pas-

qual Pous i Jordi Dalmau, entre 
altres.
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Vallgorguina a punt per escenificar el 12è
Pessebre Vivent | NacióBaixMontseny
El centre neuràlgic de

Vallgorguina

serà l'escenari on aquest dissabte 11 de desembre, a partir de les sis de la tarda, tindrà lloc el
12è

Pessebre Vivent

, amb la participació de 65 figurants, confirmats fins el moment.  

Organitzat per la Comissió del Pessebre i la col·laboració de l'Ajuntament tindrà lloc a la plaça
de la Vila, on també hi ha la parròquia Sant Andreu, i el seu voltant. "Serà un pessebre petit i
molt eixerit", ha explicat

Montse Palomer

, una de les organitzadores. Dies enrere es va fer una crida als veïns per si hi volien participar i
la resposta ha estat

molt semblant a l'edició de l'any passat

.  

Els visitants hi trobaran

diferents escenes

com els romans, Herodes, anunciació, naixement, parades de mercat (forner, teles, fuster, fruita,
terrissaire). També pastors i aviram, rentadora i dimonis.  

L'entrada és per les escales de l'església i en acabat l'

Ajuntament de Vallgorguina

oferirà coca, vi i refrigeri a tots els assistents.  

 

https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/18430/vallgorguina-pessebre-vivent
https://www.vallgorguina.cat/actualitat/noticies/12e-pessebre-vivent-a-vallgorguina.html
https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/17067/vallgorguina-escenifica-pessebre-vivent
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Almacelles organitza un taller de 
Nadal per a dones del municipi

El Monestir de les Avellanes 
aposta per la recerca científica

Una vintena de dones van participar en el taller nadalenc de treballs 
manuals d’Almacelles, organitzat per l’Associació de Mestresses de 
Casa ‘Verge de Montserrat’ i van elaborar les seves pròpies creacions 
nadalenques.

El Monestir de les Avellanes ha renovat per dotzè any la seva 
col·laboració amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida per 
tal de promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca 
científica a Ponent.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 

su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat

Nenes i nens d’Alpicat busquen el tió

Mercat de Nadal a Benavent de Segrià

Joan Bosch lliura un dibuix a Orvepard
L’artista lleidatà Joan Bosch ha lliurat un dibuix, una rèplica d’una imatge que està a Pinto (Madrid), a 
la comissió de cultura d’Orvepard de Pardinyes per recaptar diners per La Marató de TV3. 

Més d’un centenar de famílies van participar en l’activitat ‘Anem a buscar el tió’, una de les propostes 
més especials i esperada de Nadal a Alpicat per als més petits.

Els veïns i veïnes del municipi van gaudir del III Mercat de Nadal, que va comptar amb diverses 
activitats, tallers, espectacles infantils i parades amb productes artesanals.
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Per què a la Sagrada Família hi ha torres
dedicades a apòstols 'suplents'?
La basílica de la Sagrada Família de Barcelona ha estat notícia aquests dies per la
culminació de la torre dedicada a l’evangelista Marc, que va ser coronada amb la figura d’un
cap de lleó dimarts de la setmana passada i que s’ajunta així a la torre de l’evangelista Lluc
acabada a l’octubre, tot i que la figura que la corona, el cap de bou que simbolitza Lluc al
tetramorf, ha donat lloc a interpretacions taurines força desencertades. En tot cas, el passat
30 de novembre va haver-hi també una efemèride relacionada amb el temple expiatori, ja que
tal dia com aquell de l’any 1925 es va coronar la primera de les torres i l’única que va veure
acabada l’arquitecte Antoni Gaudí, que va morir l’any següent a conseqüència de ser atropellat
per un tramvia.

L’única de les torres que Gaudí va veure finalitzada és la que queda a l’esquerra de la
façana del Naixement, també obra d’aquest arquitecte, i tot i ser la primera de les dotze torres
dedicades als apòstols -ja n’hi ha vuit d’aixecades, les de les façanes del Naixement i la Passió
i n’hi haurà quatre més a la futura façana de la Glòria-, té una curiositat que es reprodueix en
altres dues torres: tot i formar part del paquet de construccions dedicades als dotze apòstols,
n’hi ha tres que no estan dedicades a aquest grup, sinó a, per dir-ho d’alguna manera, a
apòstols 'suplents'.

Efectivament, la primera torre finalitzada està dedicada a Bernabé, un sant de l’església
cristiana que no forma part de la dotzena d’apòstols, sinó de la segona categoria de
seguidors de Jesús, els anomenats setanta deixebles. Al mateix temps, al temple expiatori hi
ha dues torres més que no es corresponen a cap dels dotze apòstols originals, la dedicada a
sant Macià, que és la que queda a la dreta de la façana del Naixement, i la de sant Pau,
encara per construir a la façana de la Glòria. Evidentment, hi ha una raó per a aquestes
substitucions i cal trobar-la en la mateixa evolució dels substituïts.

Judes Iscariot, el primer descartat

Si hi ha tres substituts, hi ha tres substituïts, el primer dels quals, per poc que ens hi fixem,
s’ho va ben guanyar. Judes Iscariot, l’apòstol que va trair Jesús a canvi de trenta monedes
de plata per suïcidar-se a continuació no mereix, per raons òbvies, una torre al seu nom al
temple expiatori. De fet, els mateixos apòstols van triar el seu substitut en la figura de sant
Macià, el suplent que, merescudament, té la seva pròpia torre a la Sagrada Família. Convé, a
més, no confondre Judes Iscariot amb Judes Tadeu, un altre dels apòstols que també té la
seva pròpia torre, en concret la que fa parella amb la de sant Macià a la façana del Naixement.

La traïció de Judes Iscariot, identificant Jesús fent-li un petó / Foto: Miryam I

Joan i Mateu promocionen

Pel que fa a les altres dues torres, en aquest cas els dos apòstols concernits no van ser
descartats per eliminació com Judes Iscariot, sinó per promoció. La seva condició
d’evangelistes els reserva un espai amb més prestància al tronc central. Tots dos tindran

https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/sagrada-familia-torres-dedicades-apostols-suplents_926376_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/sagrada-familia-culmina-torre-evangelista-marc_925776_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/culminat-torre-lluc-sagrada-familia_917100_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/confonen-bou-lluc-sagrada-familia-simbol-espanya_925824_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/18-torres-sagrada-familia-les-fetes-pendents_678308_102.html


les seves pròpies construccions singularitzades amb les respectives figures del tetramorf,
l’àliga per a sant Joan i l’home per a sant Mateu. Curiosament, aquestes dues torres són les
que encara queden pendents de fer un cop enllestides les dels evangelistes Lluc i Marc, però la
previsió és la de donar-les per finalitzades el 2023. A més, seran les torres que miraran en
direcció mar.

En tot cas, el que és un fet és que la construcció de les torres avança a un ritme inesperat fa
només unes dècades, si les primeres quatre torres es van construir en el període 1925-1930,
les següents quatre, que corresponen a la façana de la Passió van trigar més de quatre dècades
més, ja que es van donar per acabades el 1976. La següent torre, la de la Mare de Déu, va haver
d’esperar al 2021, i aquest 2022 s’han finalitzat dues més, mentre es preveu acabar les dels
evangelistes Joan i Mateu el 2023 i la de Jesús el 2026. Encara sense calendari queden les
quatre previstes a la façana de la Glòria, la que cau sobre el carrer Mallorca.

A la dreta, culminació de les torres dedicades als evangelistes -i apòstols- Mateu i
Joan / Foto: Sagrada Família

Ara bé, malgrat que les torres són la part més destacable del temple, fins al punt que marca un
skyline de la ciutat que es modifica a mesura que s’aixequen aquestes construccions, la
culminació de les torres no suposarà l’acabament del temple. Al contrari, encara queda
molta feina pendent, entre les quals la capella de l’Assumpta, que se situa a la façana de
l’absis al carrer Provença i que ja està en construcció; els quatre petits claustres annexos; el
futur Baptisteri; les cobertes de la nau central i les naus laterals; la Sagristia i els accessos
subterranis, inclòs un accés directe des del Metro. I encara, la façana de la Glòria i la polèmica
escalinata que hi ha de donar accés. Feina per a uns quants anys, encara.

https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/pendent-sagrada-familia_888357_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/acabar-sagrada-familia-important_728049_102.html
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EUROPA
difoses per la policia secreta que vo-
lia estendre l’ateisme. Per defensar-
se de l’estat, l’Església va desenvolu-
par una cultura del silenci. 

Tomasz Terlikowski és un filòsof 
catòlic que encapçala una comissió 
d’investigació de l’abús a monges i 
dones en mans d’un frare dominicà, 
que al setembre va ser declarat cul-
pable de violació. Argumenta que 
els polítics de dreta no donen im-
portància a les proves de la mala 
conducta dels sacerdots i les catalo-
guen com “un atac més contra l’Es-
glésia” dels seus enemics polítics. 

Les estadístiques registren quei-
xes a l’Església d’abusos a 368 nens i 
nenes, en un període de dos anys, fins 
al 2020. Polak, el primat, va demanar 
“perdó” als “ofesos i a les persones 
commocionades pel mal de l’Esglé-
sia”. El papa Francesc també ha cas-
tigat públicament sacerdots polone-
sos cruelment negligents, com l’ar-
quebisbe Glodz, però ha permès que 
siguin els líders de l’Església local els 
que vigilin els seus subordinats. 

Sacerdots còmplices 
Això va suposar, per exemple, que 
Pawel Kania, un sacerdot detingut 
el 2005 a la ciutat de Wroclaw, al 
sud-oest de Polònia, per possessió 
de pornografia infantil i sota sospi-
ta d’abús de menors, no fos expul-
sat, sinó traslladat a la diòcesi del 
nord de Bidgostia. Allí va supervisar 
l’aprenentatge de molts escolans, 
un dels quals el Karol. El seu advo-
cat afirma que “tothom sabia que 
estaven amagant un pedòfil i aques-
ta és la tragèdia més gran”. No van 
trigar a arribar les queixes que el sa-
cerdot Kania es comportava de ma-
nera indecent amb els estudiants 
adolescents. Un cop més, les autori-
tats eclesiàstiques van optar per 
traslladar-lo a un altre districte. Fi-
nalment, el 2015 va ser declarat cul-
pable d’abús a menors i va passar set 
anys a la presó, cosa que va posar fi 
a la seva carrera com a sacerdot. 

El Karol afirma que va començar a 
patir abusos als 14 anys. Explica que 
el van violar diverses vegades, però no 
ho va explicar a ningú perquè “sen-
tia vergonya i no entenia el que esta-
va passant”. La jerarquia de l’Església 
només va reconèixer els abusos quan 
un tribunal de la ciutat de Gdansk va 
determinar el 2021 que les diòcesis de 
Bidgostia i Wroclaw eren culpables 
de negligència perquè “els bisbes es-
taven assabentats de la pedofília del 
seu sacerdot”. El tribunal va ordenar 
a les dues institucions pagar danys i 
perjudicis al Karol per una quantitat 
aproximada de 57.000 euros. Els dos 
bisbes responsables d’encobrir els 
delictes no han rebut cap càstig: l’un 
va morir i l’altre, després d’iniciar-se 
una investigació des del Vaticà, va re-
nunciar al càrrec l’any passat. 

El Karol encara creu en Déu, pe-
rò ja no li interessa mantenir cap re-
lació amb l’Església catòlica. “La ins-
titució en conjunt s’hauria d’abolir 
–diu–, només es basa en mentides i 
hipocresia. És maligna”.e

Els joves polonesos 
perden la fe en 

l’Església catòlica
La institució passa una gran crisi pels escàndols 
d’abusos i una presumpta aliança amb el govern

Església de 
Sant Pere i 
Sant Pau de 
Cracòvia. 
JAN KUCHARZYK / GETTY 

 

 

 

 

Durant la infantesa, el Karol, catòlic 
i compromès, havia sigut escolanet. 
Durant l’adolescència somiava amb 
ingressar al seminari del seu poble 
natal, al nord de Polònia, per conver-
tir-se en sacerdot. “Tenia una fe pro-
funda i volia servir l’Església”, expli-
ca el noi, que ara té 26 anys. Recor-
da com expressava l’esperança de 
convertir-se en bisbe al seu mentor 
espiritual, un sacerdot de l’Església 
de la Divina Providència a la ciutat de 
Bydgoszcz. Però tot això va passar 
abans que el sacerdot el violés. “L’Es-
glésia està enverinada”, es lamenta el 
Karol en una entrevista al New York 
Times: va demanar que no es publi-
qués el seu nom complet. 

La seva història forma part d’una 
allau d’escàndols per abusos sexuals 
que han sumit l’Església catòlica de 
Polònia en una crisi profunda i han 
erosionat la fe dels joves del país. Ara 
desconfien de la relació, que conside-
ren simbiòtica, entre l’Església i el 
partit profundament conservador al 
govern: Llei i Justícia . 

En comparació amb la majoria de 
països europeus, Polònia encara és 
tot un bastió de la fe, perquè gairebé 
el 94% de la població s’identifica com 
a catòlica, segons dades de l’Oficina 
Central d’Estadística. L’Església està 
profundament implantada en la soci-
etat del país, amb més de 33.000 sa-
cerdots i 10.382 parròquies i una línia 
molt semblant a la del govern polo-
nès. Des del 2015, el govern dominat 
per Llei i Justícia ha instaurat canvis 
molt benvinguts per l’Església: la pro-
hibició gairebé total de l’avortament, 
la prohibició que les botigues obrin el 
diumenge, una llei que prohibeix la 
“blasfèmia” i un gran interès per fer 
desaparèixer conductes que denun-
cia com “ideologia LGBT”. 

Bancs buits 
Segons un informe publicat el mes 
de novembre pel Centre de Recer-
ca d’Opinió Pública (CBOS), una 
agència polonesa d’enquestes i son-
dejos finançada pel govern, només 
el 23% dels polonesos menors de 25 
anys van regularment a l’església, 
un terç de la xifra de fa tres dècades. 

L’arquebisbe Wojciech Polak, 
primat de l’Església polonesa, es la-
menta del que anomena un descens 
“devastador” de la pràctica religio-
sa entre els polonesos més joves. 
L’estiu passat el seminari de Byd-
goszcz, el poble natal del Karol, va 
tancar per falta de nous estudiants. 

La pandèmia del coronavirus 
també va fer perdre el costum d’as-
sistir a l’església per la prohibició de 
les reunions de grups grans. A Byd-
goszcz, el nombre de persones que 
anaven a missa l’any passat era no-
més un 20% –una xifra per sota del 
33,5% del 2019–, segons ha revelat 
aquest mes el bisbe local, Krzysztof 
Wlodarczyk, als mitjans polonesos. 

Renata Mazurowska era una feli-
gresa habitual, però ara fa campanya 
pels drets de les dones a Bidgostia, ja 

no va a l’església i ha encoratjat les se-
ves dues filles a també mantenir-se’n  
allunyades perquè “la idea que es tro-
bin amb sacerdots que són pedòfils és 
horrorosa”: “Per a mi, l’autoritat de 
l’Església s’ha ensorrat”. 

Als anys 80 l’Església catòlica po-
lonesa va donar suport al moviment 
sindical Solidaritat, considerat una 
força unificadora com a oposició al 
Partit Comunista al govern. Però ara 
l’Església s’ha convertit en una força 

que divideix en un país cada cop més 
polaritzat entre partidaris i opositors 
del partit al poder. 

Segons el professor de la Univer-
sitat Cardenal Stefan Wyszynski de 
Varsòvia, Andrzej Kobylinski, el fra-
càs de l’Església polonesa a l’hora 
d’abordar els casos d’abusos sexuals 
s’explica pel llegat del govern comu-
nista. Llavors, les acusacions contra 
els sacerdots per violació i abusos se-
xuals eren qualificades d’invencions 
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Fra Valentí Serra: “Les plantes són antibiòtics naturals”
05.12.2022 - 21:40

|
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Fra Valentí Serra i Fornell (Manresa, 1959), religiós caputxí, sacerdot i doctor en Història, estudia i dóna a conèixer l’aportació franciscana i caputxina a la
cultura popular, en temes com el pessebrisme i les tradicions religioses, herbes remeieres i agricultura monàstica. D’ençà de l’any 1987, és l’arxiver
provincial dels caputxins i director de la Biblioteca Hispano-Caputxina. És redactor del calendari de pagès, agrari i astronòmic L’ermità, i col·laborador del
setmanari Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, amb seccions sobre herbes remeieres, horticultura i cuina caputxina. Acaba de publicar el llibre Entrem dins
del pessebre i és autor també de Tornar als remeis de sempre i El llibre de la mel, tots editats per Edicions Morera.

Són tan sols tres exemples de la tasca prolífica d’aquest frare que desperta texts que romanien adormits en manuscrits. Ho fa del convent de Sarrià estant,
on conviu amb una quinzena de germans caputxins que ja tenen a punt els seus pessebres, amb vegetació natural i llums que hi donen caliu. Ell se
n’ocupa. N’ha compost un al claustre, recolzat al pou que, des del mig de l’espai exterior, dóna harmonia a un jardí amb flors diverses i plantes remeieres,
com les que envolten també el gran hort conventual, amb arbres, i més vegetació que neix per fer el bé. I, presidint l’espai de conreu, la figura de Sant
Francesc d’Assís, patró de l’ecologia.

—Som al temps dels pessebres, naixements, betlems i fires de tot allò que engalana les llars per Nadal. Les esglésies són buides, però hi ha
encara molta afecció a visitar les paradetes de Santa Llúcia.
—Sí, malgrat el secularisme i la descristianització a Europa, s’ha mantingut aquesta tradició, fins i tot entre els no-practicants assíduament, perquè forma
part de l’ànima del nostre poble, i seria difícil que es perdés. El papa Francesc, en una visita a la població italiana de Greccio, on hi ha el santuari del
pessebre, va demanar que no es perdés la tradició. Fer el pessebre a casa, amb la intervenció de tota la família, sobretot dels infants, és un punt molt
important de la fe cristiana, perquè en els moments que vivim, ens recorda que hi ha un Déu bo que ens estima.

—Quina ha estat l’aportació franciscana en la tradició pessebrista?
—L’any 1223, Sant Francesc d’Assís va representar a Greccio el primer pessebre vivent. Tres anys abans, havia quedat impressionat en la visita a Terra
Santa, i passant per la vall de Rieti –a una hora i mitja al nord de Roma– va veure unes coves que li varen recordar Betlem. L’any que ve farà vuit-cents
anys, per això hem fet ara el llibre, on s’explica també que el primer pessebre franciscà amb figures, tal com el coneixem avui, es va fer a Nàpols l’any 1330.
A Mallorca es venera des del segle XV, i a Catalunya, els franciscans fomenten el pessebre familiar domèstic des dels segles XVIII i XIX. Ara fa cent anys,
el caputxí Basili de Rubí, autor del llibre Art pessebrístic, va vindicar el pessebre català, que reprodueix el paisatge i costums d’aquí, amb elements naturals
com soques, rabasses, suro, molsa…

—La figura del caganer ningú la descuida.
—Tot i que no hi és, ni de bon tros, en l’origen del pessebre, és de molt final del segle XVIII i principi del XIX. Al caganer li han donat un protagonisme
exagerat i groller, excessiu. Hi surt, perquè hi surt tot, per mostrar que el pessebre ho recull tot i tothom, faci el que faci, també personatges que continuen
fent com si res. El caganer és també a la tradició pessebrista de Nàpols, i a Múrcia tenen també els seus cagones, però el personatge més característic del
pessebre català i mallorquí és el pastor assegut davant la foguera, bufant el seu foc. També hi són el pastor que llesca el pa per preparar les sopes i el que
fa l’allioli de codony. El pessebre reflecteix molt bé la realitat en la qual neix Jesús: pobre entre els pobres, amb totes les incomoditats de la pobresa, enmig
de l’olor dels fems dels animals. El bou i la mula li donen escalf amb l’alè. Les nadales descriuen els personatges autèntics del pessebre i les ofrenes que
porten al Messies, com panses, nous, olives, mel i mató, les postres de pastor.

https://www.vilaweb.cat/noticies/fra-valenti-serra-els-caputxins-som-els-pioners-dels-horts-urbans/
https://www.vilaweb.cat/botiga/producte/tornar-als-remeis-de-sempre/


—A la mel li heu dedicat també un bon treball: El llibre de la mel. Apicultura popular i plantes mel·líferes. Hi descriviu les propietats de les
principals plantes mel·líferes i els seus beneficis, i defenseu les abelles com a garantia de vida.



—Sense les abelles no podríem viure, gairebé. Elles pol·linitzen les plantes de l’hort, d’on surt més d’un terç dels aliments que ingerim a taula. Perquè hi
hagi bones verdures, hi ha d’haver abelles a prop. La desbandada d’abelles, per la contaminació, l’ús de pesticides i l’excés de monocultius, fa perillar la
subsistència humana mateixa, la vida i feina de les abelles és importantíssima. La mel és l’edulcorant més antic que hi ha, i no caduca mai. Té moltes
propietats, per a ferides, amb infusió i ungüents, per a conduir principis d’altres plantes, i també és vitalitzadora. La més comuna és la de mil flors, però
després cada mel específica té unes propietats concretes, segons la flor de la qual prové.

—Per exemple?
—La mel de timó va molt bé per combatre la faringitis, l’afonia i la tos convulsiva, i també desinfecta i cicatritza ferides. I la mel de til·ler es recomana per al
bon funcionament dels budells, tonifica l’estómac i combat el mal de cap i l’arterioesclerosi. El pol·len ajuda a augmentar les defenses de l’organisme, el
pròpolis és una font molt important d’antioxidants, i la gelea reial, presa, és eficaç en casos d’hipertensió i, usada externament, va bé per als èczemes. Els
caputxins som pioners d’una apicultura de tarannà ecològic, bresquem amb el fum del marduix, que no és agressiu. Abans es feia amb el fum dels fems del
bou, però és molest i agressiu. L’abella és el primer animal domèstic, i les primeres apicultores eren les dones. Mentre els homes anaven a caçar, elles
anaven a buscar caragols, mel i bolets, que són antibiòtics naturals perquè molts tenen penicil·lina.

—La natura és sàvia, generosa i senzilla.
—Tot és més senzill i més profund, i tot està interconnectat, tot queda lligat. La naturalesa et va donant, a cada moment, el que necessita el teu cos. A
l’estiu, fruites sucoses per a no perdre sals del cos. Jo sóc un usuari diari de les herbes, infusions i preparats que ajuden a afrontar cada temporada. El
serpoll, per exemple, és un protector bronquial, el prenc ara, al temps de tardor i hivern, i saüc, que és depurador de l’organisme i ajuda a eliminar toxines
per la suor i l’orina, en dejú i una tassa diària. A tots els convents hi havia sempre una murtrera, una planta que serveix tant per a cuinar com per a la
infermeria, és liquadora de les mucositats. La seva fruita, el murtró, quan no es coneixien les espècies, es feia servir per fer més digestiva la carn, s’hi
clavaven, com després es va fer amb l’espècie del clau. De la murta, a més, se’n fa mel. Les plantes són antibiòtics naturals, sempre s’han de prendre en
proporció i seny, i segons el moment que es viu. I per prendre-les, has d’anar variant, fer una quarantena, una novena, un trentenari… Tot això té un lligam
amb el cicle de la lluna i també amb les pràctiques religioses.

—Quines plantes remeieres aniria bé que tothom tingués a casa si pogués?
—De timó i farigola, sempre se n’hauria de tenir. També una mata de romaní, una de sàlvia i donzelles. Són plantes molt comunes, però també molt útils. La
sàlvia era estimadíssima pels romans, i el timó, pels grecs. La sàlvia estimula el fetge i va bé en cas de digestions lentes i difícils. El timó i el romaní tenen
nombroses propietats antiinflamatòries conegudes des de molt antic. El donzell, o herba santa, ajuda a pair. I, aplicada amb cataplasmes calents, calma els
dolors articulars. Són totes molt senzilles de tenir, pràcticament no necessiten atenció, viuen soles a la finestra o al balcó. L’espinalb o arç va bé per a tenir
la tensió equilibrada, bona circulació i el cor en bon estat. El franciscanisme té un patrimoni de cultura immaterial sobre herbes remeieres que s’usen des de
l’era de pedra, però que ara té molta actualitat.

—També en tenen l’ecologia i el medi, dels quals és patró Sant Francesc d’Assís.
—Sant Francesc és patró dels pessebres, de l’ecologia i d’Itàlia. El papa Joan Pau II el va declarar patró de l’ecologia per la seva manera de relacionar-se
amb la terra, no com a amos, sinó com a administradors, i per com Sant Francesc s’adreçava a les criatures per conviure-hi. I la nostra orde dels caputxins
és una reforma del franciscanisme basada en l’ideal de retornar als orígens i la fidelitat a la manera de viure de Sant Francesc. Vuit segles de vida
franciscana creen un tarannà, una identitat i una manera de fer i viure. Els caputxins som els pioners dels horts urbans a Barcelona. L’hort que fins a l’any
1835 hi havia hagut al nostre convent de Santa Madrona, on ara hi ha la plaça Reial, era l’admiració dels barcelonins; el baró de Maldà, al seu Calaix de
Sastre, en parla. Era un oasi entre muralles, com ho és avui el nostre hort enmig de la ciutat, amb verdures i arbres fruiters, i herbes remeieres.

—A Catalunya hi havia hagut vint-i-sis convents de caputxins abans de l’exclaustració, la supressió de convents de 1835. Ara en queden set. La
vostra comunitat té prou relleu?
—Malgrat tota la reducció de vocacions, tenim un grup de joves, al convent d’Arenys de Mar, dos novicis i un postulant, que asseguren la continuïtat del
carisma franciscà caputxí a Catalunya. Aquí a Sarrià havíem arribat a ser una seixantena i ara som una vintena. Però, sí, tenim algunes vocacions noves.
L’últim apotecari caputxí que hi va haver a Catalunya era fill de la família Serra-Mandri. A mi tot això em ve de pagès, de la tradició pairal de casa meva, al
veïnat manresà de Viladordis, on encara tinc oncles i cosins, i un germà que és pastor d’ovelles. El meu pare era pagès d’oliveres i cereal. Jo, com que sóc
l’arxiver, les plantes més que res les estudio. Vaig anar-me’n de casa per anar a Arenys l’any 1989, per fer els estudis i la formació de sacerdot. I des del
1987 sóc al convent de Sarrià. El jardí del claustre és l’únic que cuido jo, i conreo les plantes remeieres.

—Quines són les vostres fonts per a trobar tanta informació?
—Rescato fragments de manuscrits, texts de la tradició, i els edito. Els extrec dels arxius caputxins. Són manuscrits i texts editats als segles XVI, XVII i XVIII.
Molts dels llibres que en resulten tenen un doble interès, agrari i lingüístic, perquè es tenen en compte també per saber quin català es parlava i s’escrivia als
segles XVII i XVIII, en texts adormits molt de temps. Als nostres dies, certes contraindicacions de la química i l’abús de medicaments han fet recordar la
tradició de l’edat de pedra, però que als convents sempre l’hem mantinguda. En aquesta nova edició del meu llibre d’herbes remeieres, hi he afegit les
herbes santes, que hem vinculat a algun sant protector, que li dóna més força, per exemple: l’herba de Sant Francesc, la de Sant Benet, o la de Sant Joan.

—Quin és el remei que més ens convé, en general, com a societat?
—Seny i pau, i no perdre l’orientació de les coses fonamentals. I mirar la vida amb perspectiva de més profunditat, pensar que darrere de les criatures, de tot
ésser viu, com diu el salm, “tot el que respira lloa el senyor”.
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Coses del vel i de la moral | Carme Vinyoles
Casas | Articles | El Punt Avui
Ara que sembla que la rebel·lia de les activistes iranianes i les mobilitzacions –reprimides: 470
morts, entre els quals 64 menors, 2.000 detinguts, sis condemnats a la pena capital– poden
acabar erradicant les Gasht-e-Ershad o patrulles de l’orientació culpables de l’assassinat de
Mahsa Amini i poden portar a la revisió de la llei que obliga les dones a tapar-se, recordem el
capítol la misió moral dels teixits dins del desmitificador llibre L’Islam sense vel signat per
Martha Zein i Nazanín Armanian, aquesta última iraniana exiliada a l’Estat espanyol. Les
autores incorporen el concepte de vel climàtic o vestimentes elaborades pels diferents grups
humans per adaptar-se a l’entorn i a les activitats necessàries per la supervivència (per exemple:
un mocador al cap de dones camperoles per protegir-se del calor o del fred). El problema
comença quan l’indumentària, més enllà del seu valor utilitari, adquireix un rol simbòlic com a
exponent de poder i estatus que marca la naturalesa de les relacions entre capes socials i entre
homes i dones, una qüestió sobre la qual hi han tingut molt a dir les religions semítiques, el
judaisme, el cristianisme i l’islam. Zein i Armanian sostenen que vincular la roba a certes
prohibicions permet fixar els tabús que convenen per preservar el domini sobre els pensaments i
les accions de les persones i que les tres religions, cadascuna a la seva particular manera, han
utilitzat la cobertura climàtica per a controlar i segregar les dones, imposant les actituds de
rectitud, castedat i submissió que reforcen el sistema patriarcal.
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Parece una tontería Jurar es ya solo una frase estrambótica. Dices 
«te lo juro» y suena un estribillo, como si can-
tases «ei, bi, si, one, two, three / Mira qué fácil 
te lo v’y a decir / Que esta motomami ya no está 
pa’ti». La acción de jurar casi pasó de ser un he-
cho célebre, que enmarcaba el destino, a uno 
tristemente célebre. Digamos que el juramento 
posee dos momentos, uno crítico y otro más 
crítico. Al principio, parece un pacto perentorio. 
Juras, y tus palabras se vuelven tan enfáticas 
que es imposible no hacer aquello que acabas 
de jurar. En caso contrario te dejarías cortar una 
mano, quizá alegando que aún tienes otra. Pero 
hoy en día ese efecto absoluto, tan contunden-
te, es poco más que una escaramuza, y dura 
apenas unos minutos en el aire. A menudo tú 

mismo te desprendes de él, como cuando fu-
mas un cigarro a escondidas y al oír pasos lo 
apagas y empujas el humo con una mano. Un 
juramento es una patata caliente. Lo sabes des-
de antes de anunciarlo, por eso, en tu cabeza, al 
pronunciarlo suena un «lo juro, pero me la su-
da». Además, no te gusta tomar las cosas al pie 
de la letra. Es de pánfilos. Si además juras, y lo 
haces por algo demasiado absoluto, como Dios, 
o tu madre, o tus muertos, queda claro que ju-
rar es una gilipollez. Dices «juro» o «no juro» y 
todo va a parar, por distintos conductos, al 
mismo lugar: la insignificancia.  

Es un milagro que en la infancia el jura-
mento aún sea sagrado. Quizá porque hasta los 
ocho o nueve años no declina el género huma-

no, y hay señales que te hacen confiar en la be-
lleza, la ternura, la inteligencia. A los seis años, 
los niños empiezan a pedirte que les jures co-
sas: que la leche no quema, que iréis al parque, 
que no les pondrás kiwi de merienda. Justo 
acaban de aprender a desconfiar y qué es sen-
tirse un poco defraudados. Algunas invencio-
nes les dan miedo, así que te ofrecen el meñi-
que para que lo enganches al tuyo, y te piden 
«júramelo», con la creencia de que hay cosas 
por las que no serán jamás engañados. El día 
que el meñique ya no te conmueva marca el 
principio de tu decadencia.  n 

 

 

P Juan Tallón es escritor.

No lo jures 
 
 

Es un milagro que en la infancia el juramento aún sea 
sagrado. Quizá porque hasta los ocho o nueve años 

no declina el género humano 

Juan Tallón 

¿Qué pinta un festivo el 8 de di-
ciembre cuando ya lo es el día 6, 
día de la Constitución? ¿Qué nece-
sidad había de celebrar dos festivos 
a las puertas de Navidad y, en 
cambio, dejar unos cuantos meses 
del resto del año desguarnecidos y 
sin fiestas? 

Para entender esta anomalía, 
hay que entrar en el túnel del tiem-
po. El primer milagro es histórico: 
el 7 de diciembre, pero de 1585, los 
Tercios españoles, en una situación 
desesperada, acorralados en la isla 
de Bommel durante la Guerra de 
los Ochenta Años, se encontraron 
de casualidad una tabla flamenca 
con la imagen de la Inmaculada 
Concepción, improvisaron un al-
tar, le rezaron durante toda la no-
che, y al día siguiente, día 8, un ex-
cepcional y brusco cambio de tiem-
po heló las aguas, los tercios pudie-
ron atacar al enemigo y alzarse con 
una épica victoria, o al menos esto 
cuenta la leyenda. A partir de aquel 
momento, la Inmaculada Concep-
ción fue proclamada patrona de los 
Tercios de Flandes: poco después 
se convertiría también en patrona 
de España, además de ser también 
patrona de la infantería del Ejército. 

Posteriormente, el 8 de diciem-
bre de 1854 la Iglesia católica pro-
clamó como dogma de fe el milagro 
de la Concepción Inmaculada. Es, 
pues, una fecha en la que conver-
gen los intereses de dos institucio-

nes tan fuertes como la Iglesia y el 
Ejército. Sin embargo, la consoli-
dación del 8 de diciembre como 
festivo se produjo, paradójicamen-
te, en los primeros compases de la 
democracia. 

Pocos días después de aprobar la 
Constitución, el Gobierno de Adolfo 
Suárez cerró el 3 de enero de 1979 
un gran acuerdo con la Iglesia en el 
que, además de fortalecer sus pri-
vilegios y aceptar que estuviera 

exenta de pagar impuestos, acordó 
que fueran festivos todos los do-
mingos y unos festivos religiosos 
«de común acuerdo», entre los 
cuales había este día de la Inmacu-
lada Concepción. Curiosamente, el 
primer presidente que intentó car-
garse la fiesta fue Mariano Rajoy 
(por razones de pura productivi-
dad), pero rápidamente la Confe-
rencia Episcopal lo bloqueó. 

Curiosamente, una fiesta emi-
nentemente religiosa ha sobrevivi-
do a la propia Constitución Espa-
ñola, donde queda claro que «nin-
guna confesión tendrá carácter es-
tatal», un principio esencial que sin 

embargo queda agrietado por el 
perverso redactado que viene a 
continuación: «Los poderes públi-
cos tendrán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española y 
mantendrán las consiguientes re-
laciones de cooperación con la 
Iglesia Católica y las demás confe-
siones». 

Es esta profunda contradicción, 
entre el carácter aconfesional del 
Estado y a la vez su enraizamiento 
en una tradición católica de la que 
no puede escapar, lo que explica 
esta festividad folclórica del 8 de 
diciembre, que llega a inutilizar 
una semana entera como la de este 
2022, y condiciona absurdamente 
el calendario anual de festivos. 

La fiesta de la Inmaculada es 
especialmente artificial, porque a 
diferencia del día de Navidad o de 
Reyes, igualmente de origen reli-
gioso, no tiene ningún arraigo so-
cial ni ningún fervor devoto que la 
justifique, como sí sucede por 
ejemplo en Semana Santa. Curio-
samente, los dos últimos bastiones 
que se resisten a cambiar esta fe-
cha son la Iglesia católica y el sec-
tor turístico, que lo tiene señalado 
en rojo como uno de los grandes 
momentos del año para facturar. 
Tampoco deja de ser curioso que el 
último Gobierno que intentó al 
menos desplazar la fecha fuera del 
PP y la coalición más de izquierdas 
de la historia (PSOE-Podemos) ni 
siquiera lo haya intentado. Prueba 
irrefutable de que, a pesar de su 
absurdidad, la fiesta del 8 de di-
ciembre sobrevivirá probable-
mente otros tantos siglos.  n

Festividades

Ni el Gobierno más de izquierdas de la historia ha podido mover este festivo injustificable

Ernest Folch

La absurda Purísima

‘La Inmaculada’, de Bartolomé Esteban Murillo.

José Baztán Lacasa / Efe

Un Estado que 
se proclama 
aconfesional 
sigue permitiendo 
que la Iglesia 
católica 
mantenga su 
poder y privilegios 
 

P Ernest Folch es periodista.  
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