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34  | Societat Dimarts, 13 de desembre del 2022  |

El que va patir aquell dia en una 
classe de tercer d’ESO dels Maristes 
de la Immaculada de Barcelona no 
va ser una cosa nova, però sí més 
greu. I també va ser el que va sumir 
la Paula en el desconsol, que no va 
poder continuar ocultant a casa. Va 
ser durant el curs escolar de 1999-
2000. Les classes havien acabat i la 
Paula, motxilla a l’esquena, cami-
nava a les cinc de la tarda amb la 
resta d’alumnes per un dels passa-
dissos de l’escola, en direcció al ca-
rrer. Al passar per davant de la por-
ta d’una aula buida, la van agafar 
per la força del braç i la van ficar en 
aquella classe a les fosques. «Eren 
els nois de la meva classe», recorda 
en una entrevista amb EL PERIÓ-
DICO més de 20 anys després. La 
van acorralar en una cantonada i 
van començar a grapejar-la. Tam-
bé per dins de la roba. «Uns em 
subjectaven els braços per darrere 
perquè no pogués moure’m i els al-
tres em tocaven», explica. La Paula 
no sap quant va durar aquella 
agressió grupal. Però no ha oblidat 
que en algun moment va ser capaç 
d’alçar la vista i de veure, mentre 
l’assetjaven, algunes de les seves 
companyes de classe al costat de la 
porta: «Se n’estaven rient de mi». 

Per desvestir-la, els nois van 
haver de deixar-li anar els braços, 
un instant que va aprofitar per es-
capolir-se i fugir. La Natalia, una 
companya de la Paula que aquell dia 
l’esperava al final del passadís per 
sortir juntes de l’escola i que no sa-
bia per què tardava, manté gravada 
amb nitidesa en la memòria la 
seqüència de la seva amiga aparei-
xent per fi, amb ulls de terror, cor -
rent. La Natalia acompanya la Pau-
la durant l’entrevista amb aquest 
diari. I confirma que, moltes de les 
coses que explica la Paula, ella les va 
presenciar i van succeir tal com les 
relata. «Aquella tarda em vaig as-
seure al sofà i vaig començar a plo-
rar. No podia parar», prossegueix la 
Paula. La mare de la Paula explica 
que va trobar la seva filla al sofà 
«amb la cara desencaixada». «¿Què 
et passa?», diu que li va preguntar 

una vegada i una altra, fins que fi-
nalment la Paula es va rendir i l’hi 
va explicar, tot: el que havia passat 
aquella tarda i el que estava vivint 
des que havia començat el curs. 

«Amb 12 o 13 anys el meu cos va 
canviar, va deixar de ser el d’una 
nena per ser el d’una dona», deta-
lla la Paula, que no era de les noies 
populars de la classe però que, al 
desenvolupar aquelles formes 
abans que la resta, es va col·locar en 
el punt de mira dels nois que mana-
ven. «Em perseguien cada dia, a to-
ta hora, per tocar-me», assegura. 
«Havia de fugir d’ells fins i tot du-
rant la classe. Recordo un dia, crec 
que era durant l’assignatura de 
Matemàtiques, que vaig haver 
d’escapar saltant d’un pupitre a un 
altre. I el professor va acabar re -
nyant-me a mi». 

L’allunyament 

«Li vaig dir que havia saltat per les 
taules perquè volien tocar-me i em 
va respondre que això era perquè jo 
els provocava. Vaig haver d’asseu-
re’m i quedar-me quieta mentre 
quatre d’ells van seguir tocant-me 
fins que va acabar la classe». 
Aquesta va ser potser la pitjor part 
dels abusos: que el que va patir va 
passar davant els ulls dels pro-
fessors i, encara que alguns van 
mirar d’ajudar-la, d’altres sem-
blaven ser còmplices de la seva 
fustigació, davant la qual la direc-
ció es va posar de perfil. «Un germà 
marista va fer que traiés el cap a 
l’esbarjo des d’una barana. Em va 
dir: ‘Des d’aquí, se’t veu tot’», re-
corda que li va deixar anar, asseve-
rant que la perseguien per com 
vestia. Els pares de la Paula, des-
prés del greu acorralament que va 
fracturar un silenci que fins ales -
hores havia sigut granític perquè 
vivia tenallada per la culpa, van 
acudir a l’escola. El tutor els va es-
coltar i, al cap d’uns dies, «aver-
gonyit», remarca la mare de la 
Paula, els va dir «que ni els pares 
dels nois ho veien tan greu ni l’es-
cola veia amb bons ulls denunciar 
els fets». La direcció de la Immacu-
lada va instaurar durant el curs 
 següent, l’últim que la Paula va es-
tudiar als Maristes, una ordre 
d’allunyament dels implicats amb 

la menor. «Tenien prohibit acos-
tar-se a menys d’un metre», asse-
gura la Paula, que va deixar d’estar 
perseguida però que en lloc de sen-
tir-se acompanyada va notar que 
s’havia convertit en un problema 
per a l’escola. 

La Paula va mirar de combatre 
els seus canvis corporals amb sa-
marretes amples i jerseis folgats. I 
fins i tot va arribar a embenar-se els 
pits per dissimular-los. No va ser-
vir mai de res. Fins a l’agressió gru-
pal, va ser perseguida en cada es-
barjo i també durant les classes. «Es 
parla molt de les seqüeles que dei-
xen els abusos a curt termini. Però 
també els deixen a llarg termini. I 
afecten també les persones que 
tens al costat. He patit jo, van patir 
els meus pares. I ha patit la meva 
parella», relata, després de mesos 
de teràpia iniciats al desenvolupar 
un greu trastorn alimentari, expli-
ca. «Culpava el meu cos per haver 
provocat que em fessin mal».  Un 
any després va sortir dels Maristes i 
va ingressar en un institut, del qual 
va ser expulsada per mal compor-

tament i després de fer mal a com-
panys de classe. «Si pogués, els de-
manaria perdó pel que els vaig fer», 
assegura. «Vaig pensar que si sent 
bona m’havia passat això, sent do-
lenta ho evitaria», lamenta. 

Edu Carratalà és psicoterapeuta 
sistèmic i és qui ha tractat la Paula. 
«Els problemes de relació amb la 
pròpia imatge són freqüents entre 
persones que han patit abusos se-
xuals en la infància», afirma. Quan 
aquests abusos es donen davant 
«figura protectores» que els con-
senten, «es consolida el trauma». 
«Les víctimes, si fallen aquests 
protectors –que en una escola són 
els professors– passen de creure 
que el món és un lloc que té perills 
a creure que es mereixen el que han 
patit», argumenta. 

La Paula, un nom fals per a una 
dona que ara també és mare, ha 
contactat amb aquest diari perquè 
vol saber si també hi ha més casos 
com el seu, d’alumnes agredits 
sexualment per companys de 
classe davant professors que van 
culpar les víctimes. n

«Els Maristes deien 
que jo provocava  
els meus agressors»

Una exalumna de l’escola de la Inmaculada, a BCN, 
revela que els atacs sexuals patits a l’ESO li van causar 
seqüeles que segueixen vigents 20 anys després.

SUCCESSOS

GUILLEM SÁNCHEZ 
Barcelona

La Paula, exalumna agredida sexualment pels seus companys de classe als Maristes de la Inmaculada  
de Barcelona durant el curs 1999-2000, posa d’esquena amb la seva mare i una amiga.

Ricard Cugat

u Els Mossos van detenir ahir el te-
nor i director d’orquestra Albert De-
prius, acusat d’agressió sexual, as-
setjament i d’haver contactat amb 
menors a través de xarxes socials. 
L’arrest es va produir arran de la 
denúncia d’una jove que l’acusa 
d’haver abusat sexualment d’ella 
quan tenia 14 anys i era alumna se-
va a l’escola de música que Deprius 
dirigia a Calella (Maresme) entre 
2010 i 2014.  

u Aquesta no és la primera denún-
cia contra Deprius. El 2016, una do-
na, treballadora de l’escola de músi-
ca, va presentar una denúncia con-
tra ell, tot i que el cas es va tancar 
amb un acord extrajudicial. I el juliol 
passat, una altra jove el va denun -
ciar per abusos. Aquest cas conti-
nua obert en un jutjat de Mataró.

 Apunt

Detingut un professor 
de música a Calella
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Josep Lluís Arín, nou administrador diocesà
de Tortosa | Catalunya Religió
GIEC El Col·legi de Consultors de Tortosa ha elegit Josep Lluís Arín com a administrador
diocesà de Tortosa. Un nomenament que arriba després de la marxa d'Enrique Benavent que
va ser nomenar arquebisbe de València aquest octubre. Arín ha estat escollit en primera votació
aquest dilluns a la tarda, ha acceptat l’elecció i ha assumit el càrrec, emetent la professió de fe
davant el Col·legi de Consultors.

Amb la presa de possessió d'Enric Benavent com a arquebisbe de València el dissabte 10 de
desembre, la diòcesi de Tortosa resta amb seu vacant. A partir d’avui, però, compta amb un
administrador diocesà. La tasca d'Arín, tal com informa el Gabinet d'Informació de l'Església a
Catalunya (GIEC), és que “mentre la seu sigui vacant, res no s’ha d’innovar”.

Així doncs, no es pot innovar o canviar el rumb de la vida i de l'acció pastoral, però sí que s’han
de mantenir i activar tots els objectius pastorals "legítimament marcats" a la diòcesi. La GIEC
també informa que l’administrador diocesà no pot realitzar cap acte que "pugui causar un
perjudici a la diòcesi" i cessa el seu càrrec quan el nou bisbe pren possessió de la diòcesi.

Rector, consiliari i degà del Capítol de la Catedral de Tortosa

Josep Lluís Arín i Roig va néixer l’1 de juliol de 1949. Va ser ordenat prevere a la Catedral de
Tortosa el 17 de juny de 1973. És llicenciat en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut Bíblic de
Roma (juny 1981). Entre els seus càrrecs, ha estat vicari general i moderador de la cúria,
canonge lectoral de la Catedral de Tortosa, degà del Capítol de la Catedral, membre del Consell
Episcopal i dels Consells de Presbiteri i de Pastoral, membre del Col·legi de Consultors,
professor del Seminari i de l’Institut Superior de Ciències Religioses a Distància 'Sant Agustí'
(ISCRD), rector de la parròquia Sant Crist del Sagrari de la Catedral de Tortosa, consiliari del
Patronat Escolar Obrer 'Sagrada Família' i consiliari de l’Espai Patronat.

El Col·legi de Consultors, organisme que ha escollit Arín, el formen nou sacerdots designats
legítimament pel bisbe i presidits pel consultor de més edat en ordenació sacerdotal. 

https://www.tarraconense.cat/es/inicio/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-tortosa-enrique-benavent-nou-arquebisbe
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n L’autor d’un dels elements 
d’atracció turística, artística i re-
ligiosa més potents que ha incor-
porat el santuari de la Cova, el 
prestigiós artista Marko Rupnik, 
que signa els mosaics de l’esglé-
sia de la Cova, ha estat acusat 
d’abusar de nou monges. En de-
claracions a Regió7, el superior 
del santuari de la Cova, David 
Guindulain, ha admès que «hem 
quedat perplexos» i que resten  a 
l’expectativa de si la lamentable 
notícia lligada al jesuïta eslovè 
pot tenir efectes pel que fa als vi-
sitants de la Cova. També ha ma-
nifestat el seu respecte per les 
víctimes.  

Rupnik, definit pels crítics in-
ternacionals d’art com «el Mi-
quel Àngel del segle XXI»,  ha es-
tat investigat com a presumpte 
autor dels abusos sexuals i psico-
lògics a nou monges a la comu-
nitat  Loiola de Ljubljana (Eslo-
vènia) durant la dècada dels 90, 
tal com han  recollit els mitjans 
italians La Repubblica i Il Messag-
gero i ha confirmat la Companyia 
de Jesús en un comunicat. 
 
Perplexitat a la Cova  
«Hem quedat perplexos». Aques-
tes són les paraules que ha utilit-
zat el superior del Santuari de la 
Cova de Manresa, el sacerdot i je-
suïta David Guindulain, coneixe-
dor de les acusacions que pesen 
sobre l’artista Marko Rupnik. 

Guindulain ha remès «al que 
com a Companyia de Jesús ja va 
sortir com a escrit la setmana 
passada. No tenim res més a dir 
en ferm ni formalment del que hi 
ha en aquest escrit, que va sortir 
de la delegació de les cases de 
Roma, de la qual depèn Rupnik».  

Admet que «l’any i mig de te-
nir els mosaics amb nosaltres ha 
estat molt positiu per la gent que 
ha vingut, l’interès que han gene-
rat i l’ajuda que han suposat per 
explicar els Exercicis espirituals» 
que sant Ignasi de Loiola va co-
mençar a escriure a Manresa du-
rant l’estada que hi va fer justa-
ment enguany fa cinc segles. De 
fet, els mosaics van ser la cirere-
ta al pastís de les obres de remo-
delació i de millora fetes els dar-
rers anys al Santuari de la Cova 
pensant en aquesta celebració. 

Guindulain ha afegit que el fet 
que, «tot d’una», hagi sortit 
aquesta informació «ens deixa 
perplexos, per tant, estem una 

mica a l’expectativa de si té algun 
efecte o no. Sap greu per aquesta 
persona, amb la qual hem con-
viscut», atès que Rupnik va estar 
acollit a la Cova uns dies el març 
de l’any passat mentre es van ins-
tal·lar els mosaics. Ha expressat 

«tot el respecte cap a les vícti-
mes». Quant a Rupnik, també ha 
valorat que «cal ajudar-lo i la 
Companyia de Jesús ja ha pres les 
mesures per fer-ho. No el crema-
rem a la foguera. Cal fer justícia i 
perdonar i ser perdonat». Pel que 

fa a la seva estada a la Cova, ha 
assegurat que en cap moment va 
generar qualsevol mena de dub-
te sobre la seva honorabilitat. 
«En absolut. Ell va ser molt cor-
recte, amable, atent i molt dòcil 
al que li poguéssim indicar des 

de la casa. Ens queda pregar per 
ell i per les víctimes i veure si, en-
cara que hi ha danys irrepara-
bles, ho podem portar a bon 
port». 

  
Artista i teòleg 
Nascut el 1954 a Zadlog (Eslovè-
nia), Marko Ivan Rupnik  va en-
trar el 1973 a la Companyia de Je-
sús. Va estudiar a l’Acadèmia de 
Belles Arts de Roma i Teologia a 
la Pontifícia Universitat Gregori-
ana, on el 1991 va aconseguir el 
doctorat. Ordenat sacerdot el 
1985, des del setembre del 1991 
viu i treballa al Centre Aletti de 
Roma, que estudia l’impacte de 
la fe cristiana en l’art contempo-
rani. Té obra al Vaticà i a molts al-
tres llocs del món. Per a la Cova 
va crear nou mosaics (vuit per a 
les capelles laterals i un novè si-
tuat a la paret interior de la por-
ta d’entrada), les làmpades que 
il·luminen el temple i el vitrall de 
la façana de l’entrada.  En més de 
550 m2 de mosaics mostra el pe-
legrinatge cristià a través dels 
Exercicis espirituals. Creat a 
Roma, el van muntar a la Cova en 
un parell de setmanes amb un 
equip d’una vintena de persones. 

La Cova, expectant pels efectes en els 
visitants del cas d’abusos de Rupnik 
u El jesuïta, que és un prestigiós mosaïcista, va idear els mosaics que omplen les parets de l’església del santuari i va ser a 
Manresa per instal·lar-los uHa estat acusat d’abusar de nou monges en una comunitat religiosa eslovena en la dècada dels 90
GEMMA CAMPS/ALBA DÍAZ. MANRESA

El jesuïta eslovè Marko Rupnik a la Cova de Manresa el dia que es van presentar els mosaics, el març de l’any passat ARXIU/MIREIA ARSO

n El Dicasteri per a la Doctrina 
de la Fe del Vaticà, responsable 
dels processos canònics en ma-
tèria d’abús sexual, va rebre la 
denúncia contra Marko Rupnik 
a principis del 2021 per «la seva 
manera d’exercir el seu ministe-

ri».  En l’acusació d’abusos sobre 
nou monges no hi hauria cap 
menor implicat. La Companyia 
de Jesús va obrir una investiga-
ció preliminar. Per part seva, el 
Dicasteri per a la Doctrina de la 
Fe va tancar el cas a principis 
d’octubre d’aquest any, després 
de «quedar prescrit».  

Durant la investigació preli-
minar, la Companyia de Jesús va 
prendre mesures cautelars con-
tra l’artista eslovè, com ara «la 
prohibició de l’exercici del sacra-
ment de la confessió, de la direc-
ció espiritual i de l’acompanya-

ment dels exercicis espirituals». 
Aquestes mesures es van aplicar 
el 2021, justament l’any que va 
treballar en la creació i instal·la-
ció dels mosaics a la Cova, que 
va definir com la seva obra cul-
minant. A més, també li haurien 
prohibit exercir activitats públi-
ques sense el permís del seu su-
perior local, mesures que segui-
rien vigents en l’actualitat. Tot i 
això, del 13 al 17 de febrer de 
l’any vinent és previst que diri-
geixi els exercicis espirituals per 
a sacerdots i religiosos al santu-
ari de la Santa Casa de Loreto. 

El cas va quedar tancat pel Dicasteri 
per a la Doctrina de la Fe del Vaticà 

La Companyia de Jesús 
va decidir prendre 
mesures cautelars 
contra l’artista eslovè

G.C/A.D. MANRESA
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"Em perseguien cada dia per tocar-me": una
exalumna de Maristes denuncia agressions
sexuals per part dels companys
El diari El Periódico publica aquest dimarts un nou cas d'abusos sexuals a una escola dels
Maristes. En concret, a l'escola Maristes de la Immaculada de Barcelona. 

Una exalumna ha revelat que els seus companys de classe van abusar sexualment d'ella fa
20 anys. Va ser durant el curs 1999-2000, quan arran del seu canvi de físic quan tenia tretze
anys, va començar a ser víctima dels seus companys. "Em perseguien cada dia, a totes
hores, per tocar-me", revela en una entrevista a El Periódico.

Llegeix també RAC1

Els professors no la creien

Explica que, durant un curs sencer, l'acorralaven per fer-li tocaments. "N'havia de fugir fins i tot
durant la classe. Un dia vaig haver d'escapar-me saltant d'un pupitre a un altre i el professor va
acabar renyant-me a mi".

Quan ho va explicar als professors, diu que li van respondre que ella els provocava per la
manera com vestia. Al curs següent, el centre va decidir prohibir als abusadors acostar-se a
la noia, però el cas no va anar més enllà.

Culpava el meu cos per haver provocat que em fessin mal.
Quan vaig sortir de l'institut, em vaig convertir en una mala
persona

exalumna de Maristes

La noia explica que aquests abusos van portar-li conseqüències, no només durant els mesos en
els quals els va patir i va haver d'anar a teràpia i fins i tot va desenvolupar trastorns
alimentaris sinó també a llarg termini. "Culpava el meu cos per haver provocat que em fessin
mal. Quan vaig sortir de l'institut, em vaig convertir en una mala persona".

Llegeix també RAC1

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221212/exalumna-maristas-abusos-sexuales-companeros-inaccion-profesores-79575329
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La Sombrerería Obach, la
barreteria situada a la can-
tonada del Call amb Banys
Nous de Barcelona, ha tor-
nat a obrir. Va tancar du-
rant la pandèmia, acabada
la pandèmia va obrir po-
ques setmanes i va tornar
a tancar i quan es temia el
pitjor, el negoci, un dels
més antics de Barcelona,
fundat per Ramon Obach
l’any 1924, ha aixecat de
nou la persiana.

L’obertura és definitiva
i avui ja du les regnes del
negoci la quarta generació
de la família. Aquesta boti-
ga, que forma part del pa-
trimoni arquitectònic de
la ciutat, destaca pel seu
estil modernista, amb uns
grans aparadors emmar-
cats amb fusta i un inte-
rior, també de fusta, ex-
traordinàriament elegant.
L’edifici és una obra prote-
gida com a bé cultural d’in-
terès local i la seva reober-
tura ha estat celebrada
per veïns i comerciants del
Gòtic. “És una molt bona
notícia que es recuperin
aquestes botigues emble-
màtiques com l’Obach,
que és una icona del pai-
satge comercial del centre

de Barcelona, o també el
restaurant Agut al carrer
d’en Gignàs, un altre local
històric, del 1924”, diu
Isabel Rodríguez, gerent
de Barna Centre, associa-
ció que representa els co-
merciants del barri Gòtic.

El Gòtic és un dels bar-
ris que, comercialment,
van patir més durant la
pandèmia i s’ha recuperat
a poc a poc. “És espectacu-
lar veure les diferents velo-
citats amb què s’han recu-
perat els barris de la ciu-
tat. A nosaltres, els del
centre, ens ha costat més
remuntar que a ningú i
avui, si bé és veritat que te-
nim moltes persianes ai-
xecades, constatem que
hem perdut un teixit co-

mercial molt valuós que,
en molts casos, s’ha subs-
tituït per un altre comerç,
enfocat sobretot al turis-
me, que no té tant de valor

comercial”, manté la ge-
rent de Barna Centre.

Els veïns i comerciants
del centre de la capital ca-
talana denuncien la ten-

dència a “substituir” els
negocis de tota la vida que
donaven caràcter al barri i
servei als seus veïns i als vi-
sitants locals per negocis
només dedicats als turis-
tes de pas, un fet que, su-
mat a altres problemàti-
ques, també allunya el visi-
tant local del centre.

No hi ha diversificació
“Constatem una preocu-
pant pèrdua de diversifi-
cació comercial”, manté
Isabel Rodríguez, que la-
menta que s’estigui “afa-
vorint que costi remuntar
la situació perquè no s’ha
posat fre a aquests mono-
cultiu de comerços i això
fa que el client local no tin-
gui interès per venir”. “Al
client local cada vegada se
li posa més difícil arribar al
centre i tampoc hi ajuda a
la pèrdua de l’atractiu de
l’espai, i això afavoreix un
tipus de comerç que no és
el que interessa”, lamenta
Barna Centre. ■

a Barna Centre
denuncia la
substitució del teixit
comercial propi
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Reobre la barreteria Obach
en un Gòtic que agonitza

La barreteria Obach , ahir sota la pluja ■ M.ROURERA

Catalunya està eclesiàsti-
cament en una situació
anòmala perquè el Vaticà
ha de nomenar tres bisbes:
per a Girona, Tortosa i
Sant Feliu. La presència
del nunci del papa, Bernar-
dito Auza, la setmana pas-
sada a Barcelona, amb mo-
tiu del 150è aniversari de
la benedicció de la basílica
de la Concepció, ha fet
pensar que potser s’està a
punt de desencallar el cas.
En tot cas, el Vaticà –acon-
sellat pel cardenal Omella,
arquebisbe de Barcelona,
que és qui en els darrers
anys està dibuixant el nou
mapa eclesial català– no
hauria de tardar gaire a
desencallar aquesta situa-
ció, que fa temps hauria
d’estar solucionada.

La vacant que fa més
temps que està pendent és
la de Girona, ja que el bisbe
Francesc Pardo, que es va
morir el 31 de març del
2022, ja esperava ser subs-
tituït i havia presentat la
renúncia al papa quan va
fer 75 anys, el juny del
2021. Tants mesos des-

prés i tot i que de fa temps
sembla imminent el nou
nomenament, no hi ha
manera i ens consta que
han estat diverses les per-
sones que han declinat
l’oferta per ocupar aquest
càrrec.

A la diòcesi de Tortosa
també hi falta bisbe, per-
què el que fins ara ocupava
aquest càrrec, Enrique
Benavent, ha pres posses-
sió de la cadira d’arquebis-
be de València, en substi-
tució de l’ultra Antonio Ca-
ñizares. Benavent ha tor-
nat a casa, perquè és fill de
València i s’hi va formar.

Finalment, el 23 d’octu-
bre passat va fer 75 anys el
bisbe de Sant Feliu, Agustí
Cortés Soriano, també
nascut i format a València
i que ha estat dirigint
aquesta diòcesi des que va
ser creada, el 2004. Va ser
quan l’arxidiòcesi de Bar-
celona –comandada pel
cardenal Ricard Maria
Carles i amb instruccions
del papa Joan Pau II– va
quedar partida amb tres:
Barcelona, Terrassa i Sant
Feliu. El bisbe Cortés ha
patit una llarga malaltia i
els darrers anys ha estat

sovint absent. Per això el
seu relleu es considera im-
prescindible i urgent.

També ha superat l’edat
de jubilació el cardenal
Joan Josep Omella, que a
l’abril farà 77 anys, però el

seu relleu ara mateix es
veu molt llunyà, atesa la
seva vinculació amb el pa-
pa Francesc, que és presi-
dent de la Conferència Epi-
scopal Espanyola (CEE) i
membre de la congregació

dels bisbes, per tant, qui
decideix els bisbes per a les
diòcesis del món. Serà un
dels bisbes de més pes en el
pròxim sínode de bisbes,
convocat pel papa per al
pròxim octubre.

Qui sí que arribarà als
75 anys aquest any que ve
és el bisbe de Lleida, Salva-
dor Giménez. Una altra va-
cant i més feina per a Ome-
lla i Auza, que es troben en
la difícil situació de triar i
de fer contents uns fidels
molt crítics que han de-
nunciat reiteradament – i
més després del nomena-
ment dels darrers bisbes
de Solsona i Terrassa– que
es nomeni per a Catalunya
bisbes formats a fora del
país i no es tingui en comp-
te el clergat de casa, fidels
que reclamen respecte per
les arrels del país i la llen-
gua.

Entre els noms que es
rumoreja que podrien ocu-
par algun dels tres bisbats
vacants hi ha Norbert Mi-
racle, que va ser vicesecre-
tari de la Conferència Epi-
scopal Tarraconense i que
avui és rector del Vendrell,
i Mn. Daniel Palau, rector
de Corbera de Llobregat i
organitzador del famosís-
sim pessebre vivent que or-
ganitza aquesta localitat,
un dels més importants
que es fan al país i que en-
guany ja es fa des del dia 9
de desembre. Havia sonat
el nom del carmelita Agus-
tí Borrell per a Girona, pe-
rò sembla que, finalment,
el nom s’ha descartat.
També són candidats els
bisbes auxiliars de Barce-
lona, Segi Gordo i Javier
Vilanova. I no cal oblidar
que després de la mort del
qui també era bisbe auxi-
liar de Barcelona, Toni Va-
dell, aquest és una altre
càrrec que cal substi-
tuir. ■

Mireia Rourera
BARCELONA

Catalunya està pendent del
nomenament de tres bisbes
aLes diòcesis de Girona i Tortosa no tenen cap i a Sant Feliu el bisbe ja ha fet 75 anys aEl cardenal
Omella, de 76 anys, no es considera substituïble perquè és la mà dreta de Francesc a l’Estat

Els bisbes es van reunir l’octubre per celebrar els deu anys de Catalonia Sacra ■ J. RAMOS
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La nova edició del missal català incorpora
per primera vegada textos en valencià |
Catalunya Religió
Miquel Codolar –CR Els catòlics catalans van començar a fer servir una nova edició del Missal
Romà el diumenge 27 de novembre. Han estat 22 anys de treballs que han conclòs en un text
que suposa diversos canvis, alguns que afecten al que diuen els fidels durant la missa. Per
primera vegada el Missal aprovat oficialment incorpora textos en la varietat valenciana, el que
podria accelerar els treballs per aprovar el missal en valencià. També podrà ajudar-hi que un
dels qui han treballat els textos ara en vigor és el recentment nomenat arquebisbe de València,
Enrique Benavent, que va participar en la seva redacció com a bisbe de Tortosa.

En parlem amb Joan Baburés, delegat de Litúrgia de Girona i coordinador de la Comissió de
Litúrgica de la Tarraconense, i un dels que ha participat en la redacció de la nova edició,
publicada per l’Editorial Balmes i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, amb il·lustracions de
l’artista jesuïta Marko Rupnik.

Per què s’han fet canvis al missal?

Hi ha dues raons, la primera és perquè hi ha una tercera edició del Missal Romà llatí del 2000 i
encara més tard va sortir una nova edició el 2008, anomenada tercera edició esmenada, amb
canvis afegits. Bàsicament són canvis d’oracions revisades, o bé afegits de nous beats o sants
que s’han canonitzat o beatificat darrerament.

I l’altra raó?

És un document de Joan Pau II (Liturgiam authenticam) del 2001 que demanava revisar les
traduccions que s’havien fet després del Concili Vaticà II, la majoria de manera ràpida per tenir
el missal en la llengua del poble, i ser fidels al text original llatí.

La nova edició del Missal Romà és el resultat d'un treball que s'ha allargat 22 anys

I com es fan els canvis del missal?

Hi va haver una comissió encarregada per la Comissió Interdiocesana de Litúrgia que va anar
revisant els textos. Com que han passat una colla d’anys, enmig ha sortit un nou document,
aquest del papa Francesc (Magnum principium), que demana una triple fidelitat: al text original,
a la llengua a la que es tradueix i a la comprensió dels fidels.

I en quins canvis es concreta?

Són diversos. Per exemple en comptes de dir “la noia tindrà un fill” cal que digui “la verge tindrà
un fill”. O en comptes de “confio el meu alè a les vostres mans” ha de dir “confio el meu esperit a
les vostres mans”. N’hi ha d’altres, com el famós qualificatiu dels publicans, que a la primera
traducció es va traduir per cobradors d’impostos. Per tant, s’ha hagut de fer una revisió a fons.

I això qui ho aprova?

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-tortosa-enrique-benavent-nou-arquebisbe


Hem pogut treure aquesta nova edició després de 22 anys de treballs. Després dels treballs de
revisió hi ha hagut d’haver l’aprovació dels bisbes de Catalunya, de la Conferència Episcopal
Espanyola, la confirmació per part de la Congregació del Culte. El 2020 es va enviar a Roma el
text oficial aprovat pels bisbes que no va tornar fins el 22 de febrer d’aquest any.

Però alguns canvis ja s’han anat afegint sobre la marxa, no?

Es va començar a treballar el text el 2000 i el mateix any ja es va publicar un apèndix que es va
incorporar a la segona edició, amb els canvis més significatius. Enmig també hi va haver el
decret del Papa que demanava que en la consagració del vi en comptes de dir “per a tots els
homes” es digués  “per molts” perquè el llatí diu ‘pro multis’.

“No ens toca inventar la litúrgia, sinó ser fidels al que la santa Església ens demana que fem”

I qui participa a les reunions per fer els canvis?

Ho hem treballat des de la comissió interdiocesana de litúrgia, amb un delegat de cada bisbat de
Catalunya, presidits per el bisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, que ha dirigit tot aquest treball
durant tot aquest temps. Tot i que quan es va començar encara hi havia el bisbe Pere Tena que
presidia la comissió. A banda dels delegats hi havia també altres experts, com per exemple
Josep Urdeix, Lluís Prat, Bernabé Dalmau, Ramon Ribera, Jaume Gavarró, Armand Puig...
i molts altres que han intervingut en aquest procés tant llarg. Són 22 anys, moltes reunions. La
responsabilitat final de la revisió és de la comissió interdiocesana de litúrgia.

Algú pot tenir la impressió que s’han fet moltes reunions i pocs canvis.

Bé: Cal aclarir que no es tracta d’un nou Missal. És el Missal que ja vam rebre de la tradició i
que ens ve, bàsicament,  del Concili de Trento, tot i que aquest es formar seguint, per exemple,
l’anomenat missal romanogermànics de Carlemany, i dels sacramentaris de l’antiguitat cristiana
i primigèniament del mateix Nou Testament i dels Evangelis. No és un missal nou, sinó una
nova edició. Si hi havia hagut aquestes revisions del Missal Romà llatí, s’hi havien d’incorporar.
Que siguin petites o poques, no depèn de nosaltres. No ens toca inventar la litúrgia, sinó ser
fidels al que la santa Església ens demana que fem.

Però canvis com “I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica”, que ara es digui “I
en l’Església, que és una, santa, catòlica i apostòlica”, poden semblar poc significatius.

Fins ara en el text del Credo sempre hem dit que l’Església és una, però els teòlegs, i els
eclesiòlegs i professors de la Facultat de Teologia de Barcelona ens van indicar que calia
canviar-ho perquè quedés més clar que les quatre notes de l’Església són aquestes: Una,
Santa, Catòlica i Apostòlica, com diu el text llatí del credo. Aquí quedava poc clar que hi havia
quatre notes.

Un altre canvi. Ara no direm: “i també per al nostre bé i de tota la seva santa Església”,
sinó “… i també per al nostre bé i el de tota la seva santa Església.”

És una correcció gramatical. No és que tingui un importància cabdal, però aquest i el del Credo
que hem comentat abans, són els dos únics canvis en allò que pertoca al que han de dir els
fidels.

“Els valencians no tenen encara el missal aprovat, caldria l'aprovació dels seus bisbes i de la



Conferència Episcopal Espanyola i la confirmació de la Santa Seu”

Quin és el canvi més important des del seu punt de vista?

Els canvis més importants són coses d’aquesta mena. Un ja te l’he dit, posar “per molts” on
abans es deia “per tots els homes”. Un altre ha estat afegir la menció a sant Josep en la pregària
eucarística, per exprés manament del Papa. També s’han afegit totes les oracions pels sants
patrons dels bisbats, i els sants canonitzats de nou com sant Pau VI o sant Joan XXIII, i  altres
coses concretes de revisió dels textos. Certament que grans canvis no hi són ni els hem
d’esperar.

Quins són els nous sants?

Deuen ser una vintena. Ara hi trobarem les misses de Maria Mare de l’Església, de sant Gregori
de Narek, de sant Pau VI, dels sants Marta, Maria i Llàtzer, de santa Hildegarda de Bingen, de
santa Faustina Kowalska, de sant Joan XXIII, de sant Joan Dídac Cuauhtlatoatzim, de la
Mare de Déu de Guadalupe, de Loreto i altres... També la missa pròpia de la Mare de Déu dels
Desemparats i de sant Vicenç Ferrer per al territori valencià de la diòcesi de Tortosa. Aquests
s’hi han afegit en valencià.

El missal en valencià resta pendent.

El missal en valencià seria un tema pendent, un altre tema pendent. Quan es va fer el primer
Missal en català, els mallorquins van fer el seu, però a València fins ara no han estat així.
Espero que ara el nou arquebisbe Enrique Benavent ho pugui activar.

Es pot fer missa en valencià a València ara?

Ara poden fer missa en valencià, però no tenen encara el missal aprovat. En va sortir un que va
fer el pare Riutort i que es va publicar ja fa anys, però no és una versió oficial. Caldria que es
faci aquest treball i que rebi l’aprovació dels seus bisbes, de la Conferència Episcopal
Espanyola i la confirmació de la Santa Seu.

I no poden fer servir el català?

A les diòcesis valencianes poden fer servir el català, però caldria, com ja he dit que es faci una
versió valenciana oficial aprovada i admesa per tothom. En tot cas depèn de l’episcopat d’allà.

“El diumenge 27 de novembre no tothom tenia el missa, i això que hi ha un decret dels bisbes
que s'ha de fer servir des d'aquell dia”

És la primera vegada que s’incorpora la variant valenciana en un missal?

En el nostre Missal, sí. Vicenç Ferrer és Vicent Ferrer, per exemple, o hui en comptes d’avui,
entre d’altres. Ara mateix són els dos únics textos propis pel regne de valència. Els textos propis
d’aquestes dues misses. Els va impulsar l’actual arquebisbe de València, Enric Benavent, quan
era bisbe de Tortosa. El nomenament de Benavent a València pot ajudar a normalitzar la qüestió
lingüística en la litúrgia al País Valencià.

I a la Catalunya Nord i l’Alguer?

A l’Alguer, si fan missa en català, ningú els dirà res, però ara mateix no en tinc notícia. Però sí



que a Perpinyà hi havia uns quants mossens que celebraven amb el missal català. A l’Alguer en
tot cas s’hauria de fer la consulta al bisbe del lloc i que ho confirmés la seva conferència
episcopal. No obstant el nostre missal català està aprovat per les diòcesis de parla catalana.

Alguns mossens encara no han rebut la nova edició que en teoria fa dues setmanes que
s’utilitza.

El cas és que el vam enviar a Roma el març del 2020, i el febrer del 2022 va tornar confirmat des
de Roma. Des d’aquest moment les editorials es van posar a treballar, i l’edició va estar
enllestida l’1 de juliol. Des de llavors s’ha anat imprimint. Però també hi ha el treball
d’enquadernació que, pel que sé, es fa amb una tècnica manual artesana. El diumenge 27 de
novembre no tothom tenia el missal, i això que hi ha un decret dels bisbes que s’ha de fer servir
des d’aquell dia. Però, no passa res, amb el vell també es compleix. Ara es van servint els
missals. Però a Girona, per exemple, fins al dia d’avui encara només n’han arribat 20.

I no seria més fàcil tenir la versió digital?

El text ha de ser escrit en algun lloc, pot ser digital i de fet a la llarga tot es té en digital. El text de
la litúrgia de les hores, el breviari, quan es va acabar de vendre l’edició impresa i es va
considerar recuperada la inversió de l’edició se n’ha fet una versió per poder-ho seguir des de
una aplicació de mòbil. El problema és econòmic, si es fa el llibre i no es ven hi ha un problema.
A la litúrgia de les hores, vam deixar passar un parell d’anys i després es va divulgar l’aplicació.
Amb el missal passarà el mateix, però això depèn dels editors.

No es pot fer la missa amb el mòbil?

Sí, no hi ha res a dir. Abans hi havia les sacres, uns textos com una “xuleta” pel mossèn per no
haver de buscar al missal. La tablet no deixa de ser el mateix. Cap problema.

I ja penseu en la quarta edició?

Ara el que esta sobre la taula, que no està encara programat, sinó només emparaulat, és la
revisió dels leccionaris, els llibres amb les lectures de la missa. S’hauran de revisar les
traduccions. Ens hi hem de posar.
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❘ LLEIDA ❘ Els alumnes de quart 
d’ESO han empitjorat en mate-
màtiques, català, castellà i an-
glès, mentre que els de sisè de 
Primària només han millorat 
lleugerament en llengua cas-
tellana (0,4 punts més) i una 
mica més en anglès (3,7). Així 
ho constaten els resultats de les 
competències bàsiques, segons 
va indicar ahir Educació, que va 
atribuir a la pandèmia la “pèr-
dua d’aprenentatge”. A Primà-
ria, en llengua catalana les pro-
ves reflecteixen un descens de 
4,2 punts respecte a l’edició an-
terior i de 4,9 en matemàtiques. 
I a l’ESO, la caiguda més gran és 
en matemàtiques, de 5,5 punts, 
mentre que baixa 2,4 punts en 
català, 2,8 en castellà i 2,1 en 
anglès.

La conselleria va remarcar 
que la pandèmia “ha incidit de 
forma notable en el descens dels 
aprenentatges”, sobretot en ma-
tèries com ara l’anglès, català o 
matemàtiques, en les quals el 
reforç de l’escola té especial in-
cidència. Per intentar revertir la 
situació, aposta per més forma-
ció al professorat i més activi-
tats als centres i la secretària de 
Transformació Educativa, Núria 
Mora, confia a veure resultats 
positius en dos anys.

Mesures de reversió

El director general d’Innova-
ció Educativa, Digitalització i 
Currículum, Joan Cuevas, va 
detallar que per millorar resul-

Els alumnes d’ESO empitjoren a 
català, ‘mates’, castellà i anglès
Els de sisè de Primària només milloren lleugerament en dos de les proves

ENSENYAMENT COMPETÈNCIES BÀSIQUES

tats en matemàtiques preveuen 
augmentar l’oferta de capacita-
ció als docents, nova formació 
per a les matemàtiques a Bat-
xillerat (s’iniciarà al febrer i 
tindrà més de 300 places) o el 
desenvolupament d’activitats 
formatives i millorar el vector 
de matemàtiques en el progra-
ma STEAMCat.

A català, va anunciar que in-
troduiran proves orals en les 
competències i que preveuen 
reformar la competència lin-
güística del professorat (aug-
mentant a 4.150 les places per 
obtenir el nivell C2 de català), 

acompanyar 700 centres cada 
any per promoure l’ús del ca-
talà, així com acompanyar els 
docents en les seues metodolo-
gies i activitats.

Pel que fa a l’anglès, propo-
sar impulsar diferents activitats 
d’immersió en aquesta llengua 
dirigides a centres de comple-
xitat (es passarà d’un pressu-
post de 100.000 euros el 2022 a 
40.000 el 2023), incrementar la 
formació en anglès del professo-
rat, obrir per al curs 2023-2024 
proves lliures per acreditar el 
nivell C2, millorar el programa 
de certificació de coneixement 

de llengua estrangera i fomentar 
programes d’intercanvi.

Centres complexos

Per un altre costat, el de-
partament d’Educació també 
prendrà mesures en centres de 
complexitat, millorant les opor-
tunitats per poder afavorir la 
“millora en les competències 
bàsiques dels seus alumnes”. Per 
exemple, comtempla ampliar 
els centres participants en el pla 
de millora de les oportunitats 
educatives, reforçar iniciatives 
d’aprenentatge i estendre el 
temps de reforç.

LES PUNTUACIONS

Sisè de Primària
z La puntuació mitjana en ma-
temàtiques a sisè de Primària 
és de 71,1 punts, davant dels 76 
del passat. En català també han 
baixat, de 76,7 a 72,5 punts. En 
canvi, en castellà ha millorat de 
73,6 a 74 punts i en anglès, de 
73,2 a 76,9.

Quart d’ESO
z  Els alumnes de quart d’ESO 
han baixat en totes les compe-
tències i el descens més pro-
nunciat s’ha produït en mate-
màtiques, de 66,7 punts el curs 
anterior a 61,2 l’actual. En català 
ha caigut de 76,5 a 74,1 punts; en 
llengua castellana de 78 a 75,2 i 
en anglès, de 70,5 a 68,4. Educació va presentar ahir els resultats de les proves.

ELI DON/ACN

La UdL col·labora amb el Goethe-Institut

❘ LLEIDA ❘ La Universitat de Lleida (UdL) i el Goethe-Institut Bar-
celona van renovar ahir la col·laboració per al foment de l’apre-
nentatge de la llengua i la promoció de la cultura alemanyes, 
així com la certificació dels coneixements d’alemany adquirits 
per l’alumnat de l’Escola d’Idiomes de la UdL. També permetrà 
que els exàmens oficials del Goethe-Institut es puguin fer a la 
UdL amb condicions especials per als membres de la comunitat 
universitària.

El PP promet canviar els usos de les Josefines

❘ LLEIDA ❘ El portaveu municipal del PP, Xavi Palau, va dir ahir 
que demanarà que el convent de les Josefines, que es reformarà 
amb fons europeus per acollir un centre de persones sense llar, 
sigui un centre de salut assistencial per al barri de l’Escorxador. 
Una proposta que, assegura, “és una demanda dels veïns del 
barri” i va prometre que farà aquest canvi si guanya les elec-
cions municipals del maig. Palau també va dir que els veïns 
“estan cansats de pagar impostos de primera i tenir carrers de 
segona” i reclamen millores en la neteja i il·luminació.

Adjudicat el servei de dinamització de tres barris

❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha adjudicat a la Fundació Pere Tarrés, per 
104.618,76 euros, el servei per a la dinamització comunitària 
dels barris, que incialmente tindrà un caràcter de projecte 
pilot a Balàfia, Centre Històric i la Mariola. També ha licitat 
llicències d’ús privatiu de dotze horts familiars de Rufea, que 
estan destinats a l’autoconsum. La durada del contracte és de 
quatre anys i el cost de 153,80 euros anuals.

Els col·legis 
majors no 
separaran sexes

UNIVERSITATS

❘ MADRID ❘ La nova Llei Orgà-
nica d’Universitats (LOSU), 
que es troba en tramitació 
parlamentària al Congrés 
dels Diputats, impedirà als 
col·legis majors adscrits a 
la universitat pública se-
gregar per sexe. Així ho va 
confirmar el líder de Més 
País-Equo, Íñigo Errejón, 
després que s’admetés una 
esmena amb aquesta petició, 
que es va registrar després 
que es fes viral un vídeo a 
les xarxes socials en el qual 
alumnes del col·legi major 
masculí Elías Ahúja aco-
vardien les seues veïnes del 
CMU femení Santa Mónica 
femení proferint-los crits i 
insults masclistes.

El Claver 
rehabilita 
l’església del 1961

PATRIMONI

❘ LLEIDA ❘ El col·legi Claver-Je-
suïtes Lleida ha acabat les 
obres de rehabilitació de la 
seua església després de qua-
tre mesos de treballs. L’edifi-
ci va ser contruït el 1961 i el 
centre assegura que és “dels 
pocs edificis del moviment 
modern catalogats a Lleida”, 
ja que es troba en el registre 
de la fundació DoCoMoMo, 
la tasca de la qual és inven-
tariar i divulgar el patrimoni 
arquitectònic del moviment 
modern. Per celebrar la reha-
bilitació del temple, dirigida 
per l’arquitecte Josep Maria 
Puigdemasa, el centre cele-
brarà un acte lúdic divendres 
a les 19.00 hores.

Inici d’obres  
per desdoblar 
Rovira Roure

URBANISME

❘ LLEIDA ❘ Els treballs per am-
pliar el nombre de carrils 
de circulació en un tram de 
l’avinguda Rovira Roure ja 
han començat amb els tre-
balls previs. Així ho van 
assegurar responsables de 
l’empresa Esclat-Bon Preu, 
que sufraga aquesta actuació 
valorada en 600.000 euros 
i que permetrà que aquesta 
avinguda tingui dos carrils 
per sentit entre l’avinguda de 
Pinyana i la rotonda de l’es-
glésia de Montserrat. Per la 
seua part, el tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, Toni Postius, 
també va dir que els tre-
balls començarien a partir 
d’aquesta setmana.

FORMACIÓ JOVENTUT
AJUNTAMENT DE LLEIDA

La sessió inaugural de les xarrades va ser ahir a la sala Jaume Magre.

Jornades d’orientació laboral i 
acadèmica per a 870 estudiants
❘ LLEIDA ❘ Un total de 870 estu-
diants de 14 centres educatius 
de la ciutat participaran en els 
tallers i xarrades d’orientació 
laboral i acadèmica Professions 
i passions, que van començar 
ahir i que organitza la regidoria 
de Joventut. Aquestes jornades 

es faran fins dijous a les sales 
Jaume Magre i Paulo Freire, el 
centre cívic l’Ereta, l’Escola Mu-
nicipal d’Art Leandre Cristòfol 
i les dependències de l’àrea de 
Joventut. A la primera sessió de 
les xarrades va assistir l’alcalde, 
Miquel Pueyo.
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L’actual presidenta de la Cambra 
de Comerç de Tarragona, Lau-
ra Roigé, va anunciar ahir que 
es presentaria a les eleccions 
de l’entitat que se celebraran el 
2023. D’aquesta manera, aspira 
a mantenir-se al càrrec que va 
assumir el 2017. Durant l’acte, va 
fer el balanç anual de l’activitat 
de la Cambra durant l’exercici 
2022 i també va lamentar que 
la ciutat no es declari municipi 
turístic per tal que les botigues 
puguin obrir els diumenges i els 
dies festius. 

Roigé va reivindicar l’obertu-
ra per tal que els comerciants i 
els creueristes se’n puguin be-
neficiar. «De la mateixa manera 
que els municipis del voltant, 
com Torredembarra, Altafulla, 
Salou o Cambrils», va subratllar. 
La presidenta de l’ens cameral 
considera que cal donar més 
opcions als empresaris perquè 
aquests «es puguin guanyar mi-
llor la vida», però que en cap cas 
se’ls està obligant a treballar tot 
l’any. En aquesta línia, va lamen-
tar no haver arribat a un acord 
amb l’Ajuntament de Tarragona, 
l’administració que ha de do-
nar llum verda a la redacció de 
l’estudi de viabilitat exigit per la 
Generalitat.

Malgrat tot, Roigé es va mos-
trar optimista i espera arribar a 
un acord amb el consistori du-
rant el pròxim mandat. Pel que fa 
als comicis, per primera vegada, 
es faran de manera telemàtica.

Roigé va aprofitar la jornada 
per fer balanç de l’any 2022. En 
aquest sentit, va destacar les ca-
torze missions comercials de la 
Cambra, que han ajudat a 150 
empreses nacionals a fer negocis 
amb companyies de 26 països 
diferents, la majoria d’Àfrica. En 
aquesta línia, i, de cara al 2023, 

l’entitat preveu augmentar fins 
a quinze les missions comercials 
i visitar un total de 30 països, la 
majoria d’Àfrica, però també 
d’Àsia i Amèrica. Tal com van 
recordar, la Cambra de Tarra-
gona és líder nacional en els 
mercats africans, sobretot en els 
subsaharians, pel que fa al co-
neixement i experiència de més 
de 30 anys. Precisament, l’acti-
vitat de la Cambra a l’estranger 
ha permés que l’organització 
guanyi aquest any el Premi a la 
Internacionalització atorgat per 
la Cámara de España, motiu pel 
qual Roigé va mostrar la seva sa-
tisfacció. «Va ser emocionant», 

va expressar. La Cambra també 
ha rebut aquest mateix any el 
Premi a l’Excel·lència Empresa-
rial.

 Roigé també va afegir que en-
guany, a partir d’un centenar de 
cursos, s’han format prop d’un 
miler d’alumnes en diferents àm-
bits empresarials. També en la lí-
nia de la formació, prop de 4.000 
persones han participat enguany 
a les dues Fires de l’Ocupació que 
s’han organitzat al Baix Penedès, 
amb 36 empreses, i a Tarragona, 
amb 60 empreses.  Les Fires de 
l’Ocupació, la principal platafor-
ma laboral del sud de Catalunya, 
s’encarreguen de posar en con-

tacte a persones que busquen 
feina, o volen canviar la que ja 
tenen, amb empreses que neces-
siten contractar treballadors.

Pel que fa a l’àmbit digital, 
aquest mateix any l’entitat ha 
posat en marxa l’Oficina Ace-
lera Pyme, la primera de les 
comarques de Tarragona, i una 
nova àrea de negoci pionera al 
territori, Cambra 360, amb l’ob-
jectiu d’impulsar i acompanyar 
en la transformació digital a les 
empreses mitjançant l’adopció 
d’una cultura d’ús i aprofitament 
de les TIC en les estratègies de 
les organitzacions. La Cambra ha 
realitzat ja més de 200 assessora-

ments personalitzats i organitzat 
més de vint jornades de sensi-
bilització i informació que han 
estat seguides per més de 500 
persones. 

D’altra banda, la Cambra va 
participar activament a la tro-
bada Vull Corredor, celebrada 
recentment a Barcelona, a la qual 
van assistir més d’un miler d’em-
presaris de Catalunya, València, 
Múrcia i Andalusia per defensar 
i reclamar una infraestructura 

decisiva com és el corredor del 
Mediterrani. 

En aquest sentit, l’ens cameral 
ha signat acords de col·laboració 
amb les Cambres de Terol, Caste-
lló i Lleida per impulsar accions 
conjuntes a favor del desenvo-
lupament d’infraestructures que 
consideren que són estratègi-
ques per garantir el desenvolu-
pament econòmic i la mobilitat 
de les persones.  

Durant el 2022, la Cambra 
també ha continuat enfortint la 
xarxa territorial entre empreses 
i administracions amb diferents 
accions, com per exemple les 
cinc campanyes de dinamització 
comercial a Altafulla, la Bisbal 
del Penedès, la Canonja, Arrelats 
food fest i el projecte Tarragona 
Ciutat de Compres, o bé les tres 
campanyes de bons descompte 
per incentivar el consum a Cala-
fell, el Vendrell i Cunit.

L’entitat organitzarà 
quinze missions 
comercials l’any vinent a 
un total de 30 països

Prop de 4.000 persones 
han participat en les 
dues Fires de l’Ocupació 
celebrades enguany

COMERÇ

Laura Roigé es presentarà a les 
eleccions de la Cambra de Comerç
L’actual presidenta, qui lamenta que les botigues de la ciutat tanquin els dies festius, aspira a continuar en el càrrec

ACN

La presidenta de la Cambra, Laura Roigé, va 
apuntar que des de la Taula de Creuers «conti-
nuem aportant la nostra experiència a favor de 
l’increment de l’activitat creuerística al Port». 
«Els que es queixen dels creuers és per la mas-
sificació a Barcelona, però a Tarragona no es 
dona aquesta circumstància», va afegir. Alhora, 
va reivindicar l’acte celebrat la setmana passa-

da a favor del projecte turístic de Hard Rock, al 
qual no va assistir cap representant del govern 
de l’Ajuntament de Tarragona. «L’alcalde, Pau 
Ricomà, em va trucar i em va comentar que vin-
dria, però finalment va dir que no podia», va ex-
posar. En aquest sentit, Roigé va manifestar que 
la Cambra no fa política, sinó que simplement 
vetlla pels interessos de les empreses.

«La massificació dels creuers és a Barcelona, no a Tarragona»

Torreforta acollirà 
divendres el concert 
de nadales del Pla 
Educatiu d’Entorn

Torreforta acollirà aquest di-
vendres, 16 de desembre, el 
concert de nadales del grup 
de treball Música i Entorn, en 
el marc del Pla Educatiu d’En-
torn (PEE) de Tarragona. La 
cantada de nadales comença-
rà a les 10.30 hores i es farà a 
la plaça del Tarragonès amb 
la participació de l’alumnat 
de nou centres:  les escoles 
Ponent, Torreforta, Campclar, 
Els Àngels i Riu Clar; els ins-
tituts Torreforta, Collblanc i 
Campclar; i el col·legi La Salle 
Torreforta. La nadala es titula 
Estimo el Nadal i el seu autor 
és Toni Tolmos.  El PEE és una 
iniciativa de cooperació entre 
el departament d’Educació de 
la Generalitat i l’Ajuntament, 
mitjançant l’Institut Munici-
pal d’Educació (IMET),  per 
coordinar i dinamitzar l’ac-
ció educativa en els diferents 
àmbits de la vida dels infants i 
joves. El pla té com a objectiu 
aconseguir l’èxit de l’alumnat 
i contribuir a la cohesió social 
mitjançant l’equitat, l’educa-
ció intercultural, el foment de 
la convivència, l’ús de la llen-
gua catalana i el treball en xar-
xa dels diferents agents educa-
tius de la comunitat.

La comissió de 
terrasses es torna a 
reunir per dissenyar la 
nova ordenança

Els diferents grups polítics del 
consistori tornen a reunir-se 
avui amb motiu del disseny 
de la futura ordenança de ter-
rasses. Els representants dels 
partits municipals a la comis-
sió, després de reunir-se per 
primera vegada fa unes set-
manes, compartiran les seves 
esmenes a l’esborrany inicial. 
Entre les propostes dels grups 
d’oposició, En Comú Podem 
demana que s’avanci una hora 
el tancament de dijous a diu-
menges de la plaça de la Font 
per tal d’evitar molèsties als 
veïns de la zona. Alhora, con-
sidera necessari rebaixar la 
mida de les terrasses a la ma-
teixa plaça de la Font. D’altra 
banda, des del PSC proposen 
que el règim especial dels es-
tabliments de la plaça també 
s’apliqui al carrer de Trafalgar, 
a la Rambla de Ponent i a l’Illa 
Corsini, indrets que, d’aques-
ta manera, podrien tenir la 
terrassa operativa fins a les 2 
hores a l’estiu amb la intenció 
de «descongestionar i descen-
tralitzar» l’oci de la ciutat. Els 
socialistes també plantegen 
ampliar mitja hora el tanca-
ment de caràcter general du-
rant l’hivern.

Redacció

Càritas Diocesana de Tarragona 
va inaugurar ahir, al número 18 
del carrer de Governador Gon-
zález, la primera botiga Moda 
Re- de la cooperativa d’inserció 
Arada. L’establiment té com a fi-
nalitat oferir als usuaris roba de 
segona mà. Arada, empresa de 
Càritas on treballen 1.500 perso-
nes, s’encarrega de rebre la roba 
reutilitzable, classificar-la, repa-
rar-la si és necessari i portar-la 
al punt de venda. En aquest 

procés participen persones amb 
poques oportunitats laborals. 
Tant particulars com empreses 
poden fer donatius per a aques-
ta botiga, que vol ser la primera 
de cinc més que té la intenció 
d’obrir Càritas en l’àmbit de 
l’Arquebisbat de Tarragona en 
els pròxims tres anys. Arreu de 
l’estat, n’hi ha 118. L’arquebisbe 
de Tarragona, Joan Planellas, va 
dur a terme l’acte d’inauguració 
ahir a la tarda, acompanyat d’al-
tres personalitats. L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va inaugurar i beneir el nou local de moda.

GERARD MARTÍ

Càritas obre a Tarragona una 
botiga de roba de segona mà

MODA
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Homenatge a Josep M. Casafont a la
Catedral de Solsona | Nació Solsona
Josep M. Casafont Fornell

(1935-2012) va néixer a Solsona, on es formà religiosament al seminari i fou ordenat sacerdot
l'any 1957. Poc després, va ser destinat a la Cardona, on va ostentar el càrrec d'organista i
mestre de capella fins als seus darrers dies. A banda de la seva tasca pastoral, en aquesta
localitat va desenvolupar una intensa activitat musical al capdavant de l'escolania parroquial,
l'Schola Cantorum i, més endavant,

la Coral Cardonina, entitat que va fundar i dirigir al llarg de més de cinc dècades

. Durant tots aquests anys d'activitat musical, va llegar també un bon grapat d'arranjaments i
composicions que els cantaires cardonins interpreten encara en les seves actuacions i festivitats
més preuades.

Justament

el mateix dia que s'acompliran10 anys del seu enterrament a la catedral de Solsona

, la Coral Cardonina tornarà de nou al temple solsoní per dedicar-li una vetllada d'homenatge
que serà oficiada per mossèn Antoni Guixé, qui fou rector de Cardona durant vint anys i amic de
Casafont.

 

Després d'una pregaria i d'unes paraules de recordança a l'homenatjat, els cantaires cardonins
oferiran

un recital de cançons, acompanyats a l'orgue pel mestre Joan Boix, director de l'Orfeó
Nova Solsona i de la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre

.

Entre el repertori del programa, podran escoltar-se composicions religioses i cançons
tradicionals de Josep M Casafont, així com també alguns números de la seva “Missa de les
cançons de Nadal”, que cada any s'interpreta a Cardona per la Missa del Gall. També podran
escolat-se algunes nadales d'altres músics del bisbat, com Antoni Muntada i Llorenç Riu, i de
compositors bagencs com Francesc Vila, del qual enguany se'n commemora el centenari de
naixement.

L'acte tindrà lloc el

diumenge 18 de desembre, a les 18:30h, a la Capella de la Mare de Déu del Claustre

de la Catedral de Solsona i serà d'accés lliure, obert a tothom.

 

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/25392/cardona-festeja-seus-patrons-60e-aniversari-seva-historica-coral
https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/6050/mort-mn-josep-casafont-fornell


Mitjà: catalunyareligio.cat

Publicat: 12/12/2022

El Papa als seminaristes de Barcelona:
“Sigueu intrèpids predicadors de
l'Evangeli” | Catalunya Religió
Vatican News El papa Francesc ha rebut en audiència els membres del Seminari Conciliar de
Barcelona aquest dissabte. En les seves paraules, el Papa ha encoratjat als alumnes del
seminari a "No apagar mai el foc que els farà intrèpids predicadors de l'Evangeli". 

"Estimats seminaristes, demaneu a Maria que els ajudi a revelar els misteris del sacerdoci que
Déu els crida". Aquesta ha estat l'exhortació del Papa en el discurs que ha fet a la sala dels
Papes del Vaticà a la comunitat del Seminari de Barcelona. El Papa els ha recordat que "l'oració
perseverant dona els seus fruits" i que és "important invocar la mediació de l'Església". Per
aquest motiu, el Papa els ha animat a no deixar de demanar les oracions dels seus pastors i les
comunitats. Unes pregàries que han de demanar que "Déu els concedeixi perseverança en el
camí del bé". 

“La primera obligació dels seminaristes quan siguin sacerdots és la pregària”

El Papa ha destacat que hi ha dues temptacions per les quals els seminaristes han de vigilar: la
de centrar-se en les coses dolentes i la d'intentar presentar un món idíl·lic i irreal. Davant d'això,
ha subratllat el testimoni del bisbe Manuel González, qui desgranava "el que és bo i el que és
dolent fent una pregària".

En el seu discurs, Bergoglio ha recordat que la primera obligació dels seminaristes quan sigui
sacerdots serà "una vida de pregària que neixi de l'agraïment". Sobre la pregària, ha demanat
confrontar-la amb "les actituds de la Mare de Déu".

Segons el Papa, el sacerdot "no és un dominador de les ànimes per la plata i l'or". "El bon
sacerdot sap molt bé que, mentre li quedin ulls per plorar, mans amb què mortificar-se i cos per
afligir, no té dret a dir que ha fet tot el que havia de fer per les ànimes que li estan confiades", ha
dit.

“No deixin mai d'agradar i rememorar aquest amor de predilecció que s'escampa i s'escamparà
abundantment al seu cor, a la seva ordenació i a la resta dels seus dies", ha demanat el papa
Francesc als seminaristes. "No apagueu mai aquest foc que els farà intrèpids predicadors de
l'Evangeli, dispensadors dels tresors divins”, ha conclòs.

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-12/papa-francisco-discurso-seminaristas-barcelona-espana-2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2022/december/documents/20221210-seminario-barcellona.html
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L’espectacle ‘El rescat dels 
Minairons’ de la Seu d’Urgell 
es representarà cada 2 anys 
En aquesta quarta edició, l’obra tindrà novetats i 
s’ha escurçat 15 minuts “per fer-la més dinàmica”
La Seu d’Urgell va presentar 
ahir la quarta edició de 
l’espectacle ‘El rescat 
dels minairons’, que des 
d’enguany passarà a ser 
biennal.

La Seu d’Urgell 
REDACCIÓ 

En aquest 2022 l’espectacle ofe-

rirà quatre funcions a la sala d’ac-

tes del col·legi La Salle. Les dues 

primeres seran aquest cap de 

setmana, dissabte (19.00 hores) 

i diumenge (17.00), mentre que 

les dues restants es representa-

ran els dies 23 i 26 de desembre 

(19.00). Es tracta d’una obra de 

teatre que s’inspira en els tradi-

cionals Pastorets, amb una his-

tòria nadalenca que té els minai-

rons com a protagonistes, i l’Ot, 

la Urgell, el Peirot i els escrofus, 

com a personatges principals.

L’obra combina diferents dis-

ciplines escèniques com la músi-

ca en directe, el cant, l’animació 

d’objectes, el teatre físic i la dan-

sa. Dirigida per Joel Pla, escrita 

per Agustí Franch, amb música 
de Pilar Planavila i Aniol Gurrera, 

i està basada en el conte i els per-

sonatges d’El tió de la Freita, d’Al-

bert Galindo.

En la presentació de les quatre 

funcions d’El Rescat dels Minai-
rons, l’alcalde de la Seu d’Urgell, 

Francesc Viaplana, va manifes-

tar que “aquest espectacle –una 

coproducció entre l’Ajuntament 

urgellenc i l’Escola de Teatre de 

la Seu que es porta escenificant 
des del 2019–  és una obra molt 

rellevant per la ciutat, on parti-

cipen 110 urgellencs i urgellen-

ques, per fer-la realitat tan nos-

tra, que explica el nostre Nadal, 

a través de les aventures de l’Ot i 

la Urgell, que ens aporta la màgia 

d’aquestes dates tan assenyala-

des”. L’alcalde urgellenc va agrair 

a tothom que fa possible El Res-

cat dels Minairons per la seva de-

dicació i preparació.

Per la seva banda, el seu di-

rector artístic, Joel Pla, va expli-
car que es tracta “d’una feinada 

preciosa el poder tirar endavant 
el Rescat dels Minairons un any 

més, és com un petit miracle, que 
tanta gent durant tant de temps 

s’aplegui per crear una obra que 

es presenta només quatre dies”. 

La directora adjunta de l’espec-

tacle, Danae Playan, acompan-

yada per dos dels actors, Agus-

tí Guasch i Syra Faty, va avançar 
que l’obra presenta nous perso-

natges, acompanyats de noves 

cançons i noves coreografies, i 
que la durada de l’obra s’ha es-

curçat un quart d’hora “per fer-
la més dinàmica”. Abans de ca-

da funció, el públic podrà gaudir 

d’una animació a càrrec dels Ge-

gants de la Seu. Les entraes es 

poden adquirir de manera online 

a: https://entradas.codetickets.
com/entradas/laseu i presencial-

ment a l’Oficina de Turisme Seu.

30 CULTURA | DIMARTS 13 DE DESEMBRE DE 2022

Demanen declarar 

Patrimoni Cultural 

de la Humanitat la 

rumba catalana

La Plataforma per la Rumba 

Catalana va presentar ahir la 

candidatura perquè la rumba 

catalana sigui declarada Patri-

moni Cultural Immaterial de la 

Humanitat per la UNESCO. La 

plataforma és un projecte so-

cial que agrupa músics, activis-

tes, i personalitats simbòliques 

en l’àmbit de la rumba catalana 

i busca la complicitat amb mú-

sica del sud de França.

Zum-Zum Teatre 

esgota entrades i 

farà un altre passi 

d’‘El Testament’

Les entrades per a l’espectacle 

El Testament de Zum-Zum Tea-

tre a l’Escorxador els dies 22 i 

23 de desembre (20.00 hores) 

s’han exhaurit i la companyia 

lleidatana oferirà una altra ses-

sió el 23 a les 22.00. Ramon 

Molins protagonitza l’especta-

cle que té direcció i dramatúr-

gia del mateix Molins, Izaskun 

Fernàndez, Julian Sáenz López 
i Jokin Oregui.

La Coral Maristes 

Montserrat estrena 

dissabte el concert 

‘Nadal Rock 2022’
L’església de la Sagrada Famí-
lia de Cappont acollirà aquest 

dissabte dia 17 (18.00 hores) 

l’estrena de l’espectacle Co-
ral Rock, de la Coral Maristes 

Montserrat, una proposta en 

què s’acompanya d’una banda 

formada per set músics lleida-

tans. A més, també s’estrenarà 

la Coral Infantil, que compartirà 
escenari amb el cor gran.

FOTO: El rescat dels Minairons / Més d’un centenar de persones participen en el muntatge

La Sala Gran del Teatre Nacio-

nal de Catalunya serà l’escenari 

aquesta nit, a partir de les 20.00 
hores, de la 72a edició de la Nit 

de Santa Llúcia - Festa Òmnium 
de les Lletres Catalanes. Es trac-

ta de la nit literària de referència 

als Països Catalans, que atorgarà 

els premis més rellevants de la li-

teratura en català: el Premi Sant 

Jordi de novel·la, el Premi Carles 

Riba de poesia, el Premi Mercè 

Rodoreda de contes i narracions, 

el Folch i Torres de novel·les per a 
nois i noies i el Joaquim Ruyra de 

narrativa juvenil. 
També s’atorgaran el Premi 

Internacional Joan Baptista Cen-

drós i el Premi de Comunicació 

Muriel Casals, que en aquesta 

ocasió va ser concedit al perio-

dista de TV3 Manel Alías “per la 

seva acurada i arriscada cobertu-

ra de la guerra de Rússia a Ucraï-

na, oferint testimonis de primera 
mà a banda i banda del conflicte, 
amb una mirada política i social” 
i també per “una feina de més de 

vuit anys de pedagogia i informa-

ció com a corresponsal a Rússia a 

través dels mitjans públics i en lli-

bres” com Rússia, l’escenari més 
gran del món (2021) i L’última 

Òmnium celebra la Nit de Santa 
Llúcia, que premiarà Manel Alías

FOTO: ACN / El periodista de TV3

victòria de l’URSS (2022). La gala 

tindrà com a tema principal l’ús 
de la llengua i es farà amb dina-

misme i convidant l’espectador a 

participar-hi i presenta enguany 
un format original i molt sorpre-

nent, tant per la posada en esce-

na com per la forma de presentar 

els premis. Una proposta que la 

fa radicalment diferent de les edi-

cions anteriors. La direcció artís-

tica de la Nit de Santa Llúcia és a 
càrrec del dramaturg Jordi Oriol, 

que també n’és el guionista junta-

ment amb el poeta Josep Pedrals, 

i comptarà amb l’actuació en di-

recte de Maria Arnal.
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Escolteu amb atenció i evitareu una 
disputa. No val la pena dedicar temps 

a iniciar una baralla amb algú amb qui no com-
partiu creences. Poseu l’energia a ser millors.

TAURE 20-IV / 20-V.
Si anheleu un canvi, feu alguna cosa 
simple i divertida i no gran i costosa. 

Utilitzeu les connexions per esbrinar què està 
passant i com podeu utilitzar les tendències.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No aneu tan ràpid. El temps està de la 
vostra banda, i fer el que us correspon 

valdrà la pena. Concentreu-vos en el que és im-
portant per a vosaltres i en les responsabilitats.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Recorreu a la perspicàcia i talent creatiu 
per millorar-vos a vosaltres mateixos. 

Promocioneu el que us agrada i convertiu-ho en 
un objectiu. Eviteu despeses compartides.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Si voleu alguna cosa, accelereu el procés 
i no us atureu fins que estigueu satis-

fets. Feu el millor esforç per ajudar els altres pel 
camí i compartiu l’èxit.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Promoveu el canvi i feu que les coses 
succeeixin. L’entusiasme i impuls us 

ajudaran a cridar l’atenció i us brindaran suport 
per aconseguir una cosa nova i emocionant.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Apreneu tot el que pugueu abans de 
fer un pas o dir res. Feu el que pugueu 

per ser d’ajuda, però mentrestant no descuideu 
les responsabilitats.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No us arraconeu ni personalment ni 
professionalment. Preneu-vos temps 

per passar pel procés de principi a final abans de 
decidir què és el millor per a vosaltres.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Verifiqueu la informació abans de pas-
sar-la o d’alterar-ne el curs a causa del 

que sentiu. La recerca de la veritat us il·luminarà 
i us animarà a fer un pas positiu.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Encarregueu-vos dels assumptes finan-
cers, mèdics o legals abans que s’acabi 

el temps. No deixeu res a l’atzar ni en mans de 
d’altres. Feu canvis positius a la llar.

AQUARI 20-I / 18-II.
Feu-vos una promesa a vosaltres matei-
xos o a algú que estimeu que mostri 

com us sentiu i com de compromesos esteu amb 
un projecte, decisió o pla.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Com més feu ara, més fàcil serà gaudir  
de la temporada festiva. Feu la transició 

a l’any que ve amb un full en blanc i un pla que 
us entusiasmi.

PARC AGROBIOTECH

Maials ret homenatge  
als veïns més grans

Maials va celebrar diumenge la Festa de la Gent Gran, dedicada 
als veïns que han complert 85 anys. La celebració va incloure 
un dinar al restaurant 2MIL9 i entrega de medalles.

AJUNTAMENT DE MAIALS

Inauguren a la Catedral 
una mostra de diorames 
del naixement de Jesús
La Catedral de Lleida va inau-
gurar aquest diumenge passat al 
matí una mostra de cinc diora-
mes, obra del mestre pessebrista 
Francisco Vidal Bleda, que re-
produeixen diverses escenes del 
naixement de Jesús. Serà a l’espai 
expositiu de la Catedral fins al 
dia de Reis.

AGRUPACIÓ ILERDENCA DE PESSEBRISTES

ACN

A la venda els bombons saludables 
‘Mumel’, creats a Almenar
L’empresa d’Almenar Organa Espirulina ha tret a la venda 
els bombons saludables Mumel, creats al costat d’Origen 
Bean to Bar Lleida. Estan elaborats amb cacau i espirulina, 
una microalga considerada un superaliment.

AMADO FORROLLA

Concert de nadales de les cases  
regionals de Lleida a l’Escorxador
La Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida va 
celebrar ahir a la tarda al Teatre de l’Escorxador un con-
cert de nadales, dins dels actes programats amb motiu de 
les festes de Nadal.

El Parc Agrobiotech de Lleida celebra el Nadal amb una torronada
El Parc Agrobiotech de Lleida va cele-
brar ahir la tradicional torronada per 
felicitar les festes nadalenques i l’Any 
Nou als representants de les empreses 
i entitats que hi estan ubicades. L’acte 

va ser presidit pel gerent del Parc, Mi-
quel Aran; l’alcalde de Lleida, Miquel 
Pueyo, i el rector de la Universitat de 
Lleida, Jaume Puy, que van dirigir unes 
paraules als assistents posant en relleu 

el gran potencial del talent que treballa 
en les diferents empreses ubicades al 
Parc, així com la importància que tenen 
a l’hora de contribuir en la transferèn-
cia de coneixements. 

Tot això, acompanyat d’una no-
va marca que posa en relleu el Parc 
Agrobiotech com un espai de talent 
i innovació d’empreses amb un perfil 
tecnològic.

Foto de família dels assistents ahir al matí a la torronada a la sala d’exposicions de l’edifici Cedico del Parc Agrobiotech de Lleida.
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Concert de Nadales de les Cases Regionals

El Teatre de l’Escorxador va acollir ahir a la tarda el tradicional concert de Nadales de la Federació 
de Cases i Centres Regionals de Lleida. Foto: Tony Alcántara.

Moltes felicitats Cristòbal!!!
Cristòbal, la teva família et desitja un molt feliç 50è aniversari!!

Taller d’art floral nadalenc a Torre-Serona
Torre-Serona va celebrar el passat diumenge un taller d’art floral de Nadal, que va anar a càrrec de 
‘Flaires disseny floral’, i que va comptar amb molt bona participació.

Festa de la gent gran a Maials
Maials va celebrar la Festa de la Gent Gran, en què es va retre 
homenatge als avis i àvies que enguany compleixen 85 anys.

Diorames a la Catedral
L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes va fer benedicció dels Jesusets 
a la Catedral de Lleida i va inaugurar diorames de Francisco Vidal.

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
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La regalèssia (llat., Glycyrrhiza 
glabra; cast., orozuz, regaliz) s’ha 
usat per les seves finalitats medici-
nals des de fa més de tres mil anys! 
La trobem esmentada a les tauletes 
dels assiris i als papirs egipcis. Els 
antics religiosos la definirien com 
una «planta de fullas semblants a la 
mata [: llentiscle], d’arrels estiraga-
nyosas y molt dolses», tant, que els 
apotecaris en deien Radix dulcis i la 
consideraven «pectoral, calmante, 
refrescante y diurética, y a falta de 
azúcar, muchos se sirven de dicha 
raíz para sus tisanas. Sirve, también, 
contra los ardores de estómago y con-
tra las enfermedades del pecho y del 
hígado. Bebida con vino paso, sana la 
sarna de la vejiga y el dolor de riño-
nes» (Laguna, 266-267). En el segle 
XV els frares dominics la començaren 
a conrear en llurs hortes conventuals 
i la introduïren a Anglaterra.

L’arrel de la regalèssia és molt adi-
ent per resoldre alguns problemes 
digestius i respiratoris, especialment 
contra la tos. També és molt útil per 
tractar la gastritis i com a remei antiin-

flamatori d’algunes afeccions bucals, 
especialment de la gola. La regalès-
sia s’havia usat per alleujar el mal de 
ronyó i en contra la retenció i la coïs-
sor de l’orina i, sobretot, s’emprà per 
perfumar la cervesa i aromatitzar el 
rapè, és a dir, per adobar el tabac en 
pols per inhalar. També es pot usar 
la regalèssia per fer col·liris quan hi 
ha les parpelles inflamades.

A les botigues dels herbolaris i, 
també, a les fires de productes ar-
tesans i a les paradetes de la fira de 
Sant Ponç es troben una gran abun-
dor de troncs de regalèssia de diver-
sa mida i textura i, àdhuc, amb tron-
xos aptes per preparar un bon xarop 
pectoral contra la tos dels refredats, 
especialment si aquest beuratge 
es barreja amb mel. Cal recordar, 
però, que un abús de masticació de 
l’arrel de regalèssia pot contribuir a 
augmentar la tensió arterial. Estudis 
recents han posat de manifest que, 
xuclada en excés, la regalèssia pot 
contribuir a la pèrdua de potassi i a la 
retenció de sodi. A l’article vinent us 
vull parlar, si Déu vol, de la canyella. 

La regalèssia 
i les seves 
propietats

18 DESEMBRE 2022

TRADICIONS REMEIERES

FRA VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Arxiver dels Caputxins

La regalèssia és útil com a remei antiinflamatori d’algunes afeccions bucals.

©
 F
lic
k
r / H

e
rb
o
la
rio

 A
lliu

m



Mitjà: Catalunya Cristiana

Publicat: 13/12/2022

DES DEL CARRER

L’Escala Interconfessional Blan-
querna sobre la Llibertat Religiosa 
(Blanquerna Interfaith Religious Fre-
edom Scale / BIRF-S) és una eina que 
permet mesurar nivells de llibertat 
religiosa basats en el dret, els fets i 
la percepció individual. El seu res-
ponsable és Álex Escolà-Gascón, 
estadístic, psicòleg i membre de 
l’Observatori de Comunicació, Re-
ligió i Cultura de Blanquerna (Uni-
versitat Ramon Llull).

Quina és la importància d’una 
eina com el BIRF-S?

Els diferents nivells d’anàlisi 
que hi ha implicats en l’estudi de 
la Llibertat d’Expressió Religiosa 
tenen complexitat i requereixen 
establir una comprensió objectiva 
integral que no limiti l’exercici de 
la llibertat religiosa i de conscièn-
cia a una qüestió únicament legis-
lativa. Aleshores, què senten, què 
pensen i com actuen les persones 
quan han de fer ús de la llibertat 
religiosa constitueix una informa-
ció essencial per determinar-ne la 
qualitat de la implementació en les 
societats occidentals. 

Com sorgeix la iniciativa?
Els estudis estadístics relatius 

a la llibertat religiosa s’han aplicat 
principalment en països, regions o 
comunitats subdesenvolupades on 
es produeixen violacions sistemàti-
ques i agressions evidents en con-
tra dels drets humans fonamentals. 
Vam revisar científicament si hi 
havia protocols de mesura adap-
tats als països desenvolupats i no 
en vam trobar cap evidència ni cap 
instrument actual centrat en la per-
cepció social. Per això vam plante-
jar la creació d’un protocol propi 
únic i pioner a Europa.

En quin sentit és una eina pio-
nera? 

La novetat que ofereix el BIRF-S
és que permet obtenir mesures di-
rectes de la qualitat social amb la 
qual la llibertat religiosa és viscu-
da i percebuda positivament per la 
societat. Amb unes altres paraules, 
en comptes d’avaluar els trets ne-
gatius que posen en perill la lliber-
tat religiosa, el BIRF-S està disse-
nyat estadísticament per detectar 

municipis i realitzant aplicacions 
massives de la prova a les diferents 
poblacions de Catalunya, podríem 
arribar a obtenir puntuacions per 
localitats i es podria pronosticar en 
quines regions de Catalunya hi hau-
ria més versemblança perquè s’hi 
produís un delicte relacionat amb 
casos de vulneració religiosa. En la 
mateixa línia, tenint en compte que 
el BIRF-S examina el grau de tole-
rància de l’entorn (enfront de les 
creences), percepció de perill-se-
guretat ciutadana i té en compte 
els antecedents o les agressions 
negatives prèvies, també es podria 
fer un estudi per comprovar amb 
quina eficàcia podria permetre l’es-
timació preventiva d’altres delictes 
relacionats amb qüestions d’inter-
culturalitat i d’immigració, on el 
component religiós també resulta 
una variable molt vinculada. 

i examinar els comportaments que 
informen sobre un ús social adap-
tatiu i segur de la llibertat religiosa. 

Quines possibilitats ofereix?
El potencial científic del BIRF-S

és que permet objectivar les fonts 
d’informació subjectiva relatives a 
la percepció individual de la lliber-
tat religiosa. Probablement, una de 
les aplicacions més importants es-
tigui relacionada amb la prevenció 
local de la delinqüència i la reducció 
de la criminalitat. Cal recordar que 
la majoria dels casos de vulneració 
enregistrats en l’Informe elaborat 
per la Càtedra de Llibertat Reli-
giosa i de Consciència constitu-
eixen delictes relacionats amb el 
vandalisme, violència, agressions 
físiques, incitació a l’odi (per exem-
ple antisemitisme) i discriminació 
religiosa. Aplicant el BIRF-S amb 
una agrupació de les dades per 
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CARME MUNTÉ MARGALEF Álex Escolà-Gascón, estadístic i psicòleg

«Podem mesurar la qualitat 
social amb la qual la llibertat 
religiosa és viscuda 
i percebuda»

18 DESEMBRE 2022
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