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Sor Lucía Caram: "Mantendremos el
corredor humanitario en Ucrania hasta que
acabe la guerra"
Sor Lucía Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, rindió cuentas este
martes de la ayuda humanitaria llevada a Ucrania desde el inicio de la guerra. En los últimos
meses, la Fundació, en colaboración con la Asociación de Voluntarios de CaixaBank y la
Asociación de Mensajeros de la Paz, ha realizado 13 viajes a la frontera con Ucrania, en los que
ha llevado 75 ambulancias, camionetas y un coche frigorífico para trasladar cadáveres.

“Abrimos un corredor humanitario que hoy es imparable y con el que vamos a continuar hasta
que acabe la guerra, mientras no nos falten los recursos”, afirma sor Lucía Caram. La directora
de la Fundació apunta al “cansancio mediático” y la agudización de la pobreza en España como
causas del agotamiento de los recursos disponibles para seguir llevando ayuda a Ucrania. Sin
embargo, hace un llamamiento para que la gente siga colaborando con ellos.

El primer viaje a la frontera lo hicieron con la furgoneta de la Fundació y consiguieron traer a
seis personas. Más tarde, junto con Open Arms, trasladaron a 500 personas más, 90 de las
cuales las acogió la Fundación.

Los primeros heridos que trajeron de la guerra se alojaron en el Hotel Guitart de Barcelona,
desde donde se dio la rueda de prensa. Con el tiempo han conseguido alquilar 55 pisos de
acogida, que van destinados tanto a refugiados ucranianos como a personas en riesgo de
exclusión social. Según Caram, los criterios que aplican para que una familia pueda acceder a
estas viviendas son tener menores de edad o ancianos y que se tengan posibilidades de
conseguir autonomía laboral y económica.

El objetivo de la Fundació es ayudar a paliar el impacto del frío y seguir
enviando ambulancias

Al inicio de la guerra, la Fundació lanzó un reto para conseguir 30 ambulancias gracias a la
colaboración ciudadana. “Cada ambulancia cuesta 15.000 euros. Parecía una broma. Pasé dos
noches sin dormir pensando que sería imposible, pero a la semana de lanzar el proyecto ya
teníamos 22”. Cuando vieron el éxito de la campaña, Sor Lucía Caram y el Padre Ángel
decidieron doblar el reto para conseguir 60.

“Hemos reventado el mercado de las ambulancias”, declara Caram, que pretende llegar al
centenar de vehículos, porque “la guerra continúa, hay muchas víctimas y mucha población civil
que nos necesita”. Gracias a la ayuda recibida, han logrado enviar también 100 equipos de
reanimación, dos tráileres de medicamentos y más de 200 teléfonos móviles y equipos
informáticos a centros sanitarios y militares situados en primera línea de guerra.

Con la llegada del invierno y el ataque ruso de las infraestructuras energéticas del país, la ayuda
humanitaria se centrará en paliar el impacto del frío en la población. El próximo 2 de enero de
2023 enviarán un tráiler con 6.000 nórdicos y equipos de quirófano donados por el Hospital
Clínic de Barcelona.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20221213/8643272/sor-lucia-caram-hemos-reventado-mercado-ambulancias.html
https://www.lavanguardia.com/https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores/20220610/8330189/caravana-ambulancias-ucrania.html.html


Sor Lucía Caram: "los cementerios en Ucrania crecen a pasos
agigantados"

“Tenemos un compromiso, porque nos hemos aliado con la administración, el CatSalut, el
Instituto Nacional de Atención Sanitaria, el Ministerio de Defensa y Cruz Roja para abrir
corredores humanitarios exprés. También estamos en contacto con el Hospital Militar de
Leópolis, que es donde van los heridos de guerra, y nos hemos comprometido a traer de cuatro
a seis heridos a España”, declara Caram.

La directora de la Fundació asegura que haber visitado el país en varias ocasiones es lo que les
da fuerzas para continuar con su labor, porque “los cementerios en Ucrania crecen a pasos
agigantados y muestran que las víctimas son jóvenes de entre 18 y 23 años”, y añade que “el
país está siendo martirizado, hay demasiadas víctimas y no podemos soportar que esta guerra
se prolongue tanto. Hay gente que pone palos a las ruedas, pero nos quedamos con la gente
que suma y que son capaces de ayudarnos”.



Mitjà: regio7.cat

Publicat: 13/12/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 405.493
Lectores

Valor: 838€

URL: https://www.regio7.cat/bergueda/2022/12/13/berga-repren...

Berga reprèn l'Any Ballarín amb xerrades,
una exposició, visites guiades i premis
literaris - Regió7
Seran dotze actes que es complementaran amb una exposició itinerant, amb visites
guiades al santuari de Queralt i a Gósol, amb uns premis literaris, i no es descarta l'edició
d'un llibre.

Exposició itinerant

Carles Turat i Jordi Sort, dos dels membres de la comissió organitzadora del centenari del
naixement de mossèn Ballarín han presentat la iniciativa aquest dimarts a la Llibreria Sense
Paraules de Berga. De moment no han concretat el calendari de la programació, però sí que
han fet algunes pinzellades de com serà l'Any Ballarín. Han explicat que l'exposició itinerant
ha de servir per recordar qui era Ballarín i per difondre la seva obra, així com acostar la figura del
capellà a les generacions més joves. A la mostra s'hi podran veure objectes personals de
Ballarín, i dibuixos i escrits seus, entre d'altres. El comissari serà Xavier Pedrals, antic arxiver
de Berga i membre també de la comissió organitzadora.

El lloc i la data de la inauguració de l'exposició encara està a l'aire però els organitzadors sí que
tenen previst que al maig del 2023 es pugui veure a Matadapera, una localitat on mossèn
Ballarín va viure una temporada i va fer-hi molt vincle. La mostra també passarà per Berga i
Gósol, entre d'altres punts del Berguedà, i de moment la previsió és que també faci parada a
Terrassa i a Barcelona.

Premis literaris i llibre

L'Any Ballarín inclourà premis literaris. La comissió organitzadora treballa en la primera
edició d'uns guardons que seran oberts a assaig, prosa i poesia. La intenció és que els premis
tanquin l'homenatge a Ballarín, el desembre de l'any que ve.

A més, una altra proposta que hi ha sobre la taula és recollir en un llibre tot el què doni ser
l'homenatge a Ballarín.

Acte inaugural, divendres

L’acte que donarà el tret de sortida a l'Any Ballarín es farà aquest divendres, a 2/4 de 7 de la
tarda al Teatre Patronat de Berga. Servirà per presentar la iniciativa i que comptarà amb Laura
Borràs, que era consellera de Cultura de la Generalitat quan es va posar fil a l'agulla a
l'homenatge a Ballarín; Jaume Farguell, exalcalde de Berga; i Jordi Sort, membre de la comissió
organitzadora del centenari del naixement de Ballarín.

Coincideix que l'endemà, aquest dissabte dia 17, es representen a Gósol els Pastorets que va
escriure mossèn Ballarín. A les 6 de la tarda al local social d'aquesta població de l'alt Berguedà
on mossèn Ballarín va passar una part important de la seva vida.

https://www.regio7.cat/bergueda/2022/12/13/berga-repren-lany-ballarin-amb-79912096.html
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Per segon any consecutiu (tres si 
es té en compte que el 2020 la 
pandèmia va anul·lar tota tradi-
ció) el centre de la plaça de Sant 
Jaume no serà ocupat per un pes-
sebre, ni clàssic ni transgressor. 
Hi haurà pessebre, sí, però no se-
rà una instal·lació típica ubicada 
sobre el paviment, sinó una pro-
jecció audiovisual, un mapping, 
sobre la façana del consistori que, 
a més, serà interactiva i permetrà 
als ciutadans incidir en el seu 
contingut a través d’un 
codi QR. Serà, així, el 
pessebre més tecnolò-
gic que la plaça de Sant 
Jaume haurà lluït en els 
61 anys que suma la 
tradició d’allotjar un 
naixement. Cal recordar 
que el del 2021 tampoc 
es va situar al seu em-
plaçament canònic, si-
nó que les 51 figures 
il·luminades que el for-
maven es van repartir 
per les façanes dels car-
rers de Jaume I i Ferran.   

Amb l’anunci d’ahir, 
es revela una de les in-
cògnites de què més es 
parla a la ciutat quan 
s’acosta el Nadal, no en 
va el pessebre de Sant 
Jaume sempre genera 
controvèrsia pel seu 
atreviment. Aquest any 
des del consistori no 
esperen que amaini la 
tempesta: Jordi Martí, 
tinent d’alcalde de Cul-
tura, no només va co-
mençar l’anunci afir-
mant que és «el més 
esperat de l’any pels 
seus secrets inconfes-
sables», sinó que va 
continuar recordant que «la ciu-
tat té dos pessebres clàssics, el 
del Museu Marès i el del mones-
tir de Pedralbes». I va assegurar 
que «l’actual proposta és molt 
ajustada per mantenir la tradició 
i agradar a les generacions més 
tecnològiques». El secret en 
qüestió ha sigut dissenyat per 
l’estudi barceloní Onionlab i 
compta amb un pressupost de 
100.000 euros, la meitat de l’im-
port invertit en el pessebre de 
l’any passat. I es podrà disfrutar 
entre aquest divendres, 16 de de-
sembre, i el dijous 5 de gener. 

Cinc escenes 

La proposta passa per decorar, 
via mapping, el centre de la faça-
na amb finestres que mostraran 
diferents tradicions o universos 
nadalencs. En concret, hi haurà 
cinc escenes diferents: La ciutat 

de Nadal, amb fotografies histò-
riques de Barcelona vivint les fes-
tes a partir d’imatges de la fira de 
Santa Llúcia, la il·luminació dels 
carrers, el Tió, Reis i l’Home dels 
Nassos; Les figures del pesebre, 
que representarà els protagonis-
tes que el componen amb el nai-
xement sempre present; La gas-
tronomia de Nadal, que converti-
rà la façana de l’ajuntament de la 
capital catalana en una gran cui-
na amb plats tradicionals d’a -
questes dates, i finalment El Tió 
de Nadal, que a partir del 26 de 
desembre se substituirà per l’es-
cena d’Els Reis d’Orient.   

Amb tot, la principal novetat 
serà la possibilitat que tindran els 
ciutadans d’interactuar en direc-
te a través d’un codi QR, que per-
metrà al públic donar menjar al 
tió, escriure la carta als Reis i ba-
tejar les figuretes del pessebre, 

per exemple. No hi ha perill que 
se’n pugui fer un mal ús i apostar 
per paraules malsonants a l’hora 
d’interactuar, ja que l’aplicació 
només recollirà els noms de pila 
que contempla l’Institut Nacional 
d’Estadística, i el contingut de les 
missives reials no es publicarà, 
s’enviarà directament a ses ma-
jestats. Davant la pregunta de si 
tanta tecnologia no suposarà un 
problema per als més grans, 
Martí va assegurar que el «siste-

ma és molt senzill d’utilitzar i els 
més petits són molt hàbils», de 
manera que «els nets podran aju-
dar els avis».  

Les quatre escenes, de 10 mi-
nuts cada una, se succeiran en 
bucle entre les 17.30 i les 22.00 
hores, un horari que en dies asse-
nyalats es podrà allargar fins a les 
23.00 hores. Un horari i un calen-
dari més curt del normal, el pri-
mer a causa de la necessitat de 
poca llum; el segon, generat «per 
la intensitat de la proposta», se-
gons el parer de Martí.  

Juntament amb el pessebre, 
l’ajuntament va explicar també 
com seran dues altres tradicions 
assenyalades de Nadal: la cele-
bració de cap d’any i la cavalca-
da, aquesta última, l’activitat de 
la ciutat que més gent congrega 
cada any. Per acomiadar el 2022 
(o donar la benvinguda al 2023), 

el consistori recupera, després de 
dos anys de parèntesi per impe-
ratiu de la covid, la festa de 
l’avinguda de Maria Cristina, que 
anirà a càrrec de la companyia 
francesa Groupe F sota la direc-
ció de Christophe Berthonneau. 
Es tracta d’un espectacle creat 
per a Barcelona que comptarà 
amb foc, llum, aigua, música i 
drons, i advocarà per l’agerma-
nament entre pobles i la pau com 
a eix temàtic.  

Tindrà dues parts; la primera 
transcorrerà durant els 12 mi-
nuts previs a les campanades i 
evocarà 12 cultures del món a 

partir de la representa-
ció amb drons de les 
seves màscares rituals 
amb l’acompanya-
ment d’una banda so-
nora composta per 
Scott Gibbons. Després 
de les campanades se 
succeirà la segona part 
de l’espectacle, amb 
els focs artificials com 
a grans protagonistes. 
El pressupost és de 
480.000 euros. 

Noves carrosses 

De 860.000 euros és el 
pressupost de la caval-
cada, que arribarà pun-
tual el dia 5 de gener i ho 
farà amb novetats: hi 
haurà sis carrosses d’es -
trena, entre aquestes, les 
que transporten els tres 
Reis, i un recorregut di-
ferent obligat per les 
obres de Via Laietana 
(avinguda de Marquès 
de l’Argentera, passeig 
de Colom, Paral·lel, ron-
da de Sant Pau, Urgell, 
Sepúlveda i avinguda de 
la Reina Maria Cristina). 
Els secrets, el consistori 
afirma que n’hi ha, es 

desvelaran quan s’acosti la data. 
Mentrestant, un primer aperitiu: 
en la comitiva hi haurà presència 
de La gata perduda, el projecte 
col·laboratiu d’òpera realitzat pels 
veïns del Raval i el Liceu. També 
tornarà la proximitat amb el públic 
i es recuperaran els caramels, set 
tones en total, que la pandèmia va 
prohibir. El que no canvia és l’arri-
bada de Ses Majestats, que serà 
com sempre a bord del pailebot 
Santa Eulàlia.  

Tres activitats vertebrades 
per la tecnologia i la il·luminació 
que porten a pensar en una ex-
cessiva despesa energètica, no 
n’hi haurà, va assegurar l’ajun-
tament de la capital catalana: 
«El consum dels drons de l’es-
pectacle de cap d’any, per exem-
ple, equival al consum que rea-
litza un cotxe elèctric al recórrer 
60 quilòmetres». n

El pessebre  
més tecnològic 

Aquest any no hi haurà instal·lació física, ni trencadora ni clàssica, 
davant l’Ajuntament de Barcelona: entre aquest divendres i el 5 de gener es 
projectarà un ‘videomapping’ sobre la façana manipulable pel públic. 

NATÀLIA FARRÉ 
Barcelona

TRADICIONS

Ajuntament de Barcelona

El pessebre virtual de  
Barcelona per a aquest  
Nadal, que es projectarà a  
la façana de l’ajuntament.

La festa de Cap 
d’Any recupera 
l’habitual escenari 
de l’avinguda  
de Maria Cristina
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TV3 estrena 'El Metralla', la història sobre
l'amistat d'un capellà i un milicià | Catalunya
Religió
Animaset La Filmoteca de Catalunya ha acollit aquest dilluns la preestrena de la pel·lícula 'El
Metralla', una coproducció de La Drecera Produccions, TV3, Animaset, Lamalanga i Paycom
Cinema. El film, dirigit per Jordi Roigé i protagonitzat per Joan Pera i Roger Pera, s'estrenarà a
TV3 aquest dilluns 19 de desembre a les 22:05 h. 

"'El Metralla' és una història valenta". Així ha descrit el film abans de la seva projecció el director
Jordi Roigé a la sala Chomon de la Filmoteca de Catalunya. Roigé l'ha descrit com "una història
d'amor i reconciliació entre unes persones atrapades en els seus mons, tancats i intransigents
en un context terrible: la guerra". "La comèdia ens permet despullar els personatges de les
seves misèries i revestir-los de la humanitat que tots duem dins”, ha dit.

Roger Pera: “El rodatge de 'El Metralla' ens va ensenyar a estimar-nos i cuidar-nos molt”

Oriol Sala-Patau, cap de coproduccions de TV3, ha destacat que la presència de Joan Pera i
Roger Pera a la mateixa producció és “un duel d’actors que feia 15 anys que no compartien
pantalla”. L’actor Roger Pera ha destacat que “ha estat una pel·lícula dura i intensa”. L'actor ha
explicat que el film ha estat una de les oportunitats que més l'ha unit al seu pare, juntament amb
la pandèmia. “El rodatge ens va ensenyar a estimar-nos i cuidar-nos molt, no deixa de ser una
història d’amor”, ha conclòs.

Per a l'actriu Mercè Pons ha estat un honor formar part del projecte. També ha subratllat que el
film es basa en una obra de teatre de Joan Pera. Per la seva banda, Cristina Brondo ha
destacat que es tracta d'una història "feta a foc lent" que havien gaudit molt.

Els assistents, que han omplert les 360 localitats de la Sala Chomon de la Filmoteca de
Catalunya, han gaudit de la interpretació que ha fet Pep Sala al piano la cançó dels crèdits finals
de 'El Metralla', juntament amb la cantant Inma Ortiz. Durant la presentació, Sala ha afirmat que
és una de les pel·lícules de les quals està més orgullós d’haver participat: “Quan la vaig veure
vaig flipar”.

El director de la Filmoteca, Esteve Riambau, ha presentat el film, i vista l’assistència ha dit que
“no és veritat que les sales de cinema estiguin buides”.

L'absurditat i les contradiccions de la guerra

Aquesta ficció protagonitzada pels actors Joan Pera i Roger Pera explica la història d’un
mossèn i un milicià del POUM que passen la Guerra Civil Espanyola amagats a les golfes d’un
edifici del centre de Barcelona. A través d’aquests personatges antagònics, i en clau de
tragicomèdia, s’ofereix una aproximació de l’absurditat i les contradiccions de la guerra. 

El Metralla ha guanyat el premi del mes d’agost que atorga el Black Swan International Film
Festival (BSIFF) de Calcuta i que suposa la nominació per guanyar el premi honorífic Memorial
Andre Tarkovsky. També ha estat finalista del London Film & Television Festival. La pel·lícula

https://www.catalunyareligio.cat/ca/tv3-estrena-metralla-historia-sobre-amistat
https://animaset.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/capella-milicia-comunista-protagonitzen-pellicula


ha obert enguany la 19a edició del Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de
Catalunya i ha clausurat la tercera edició de la mostra de cinema Front.

Animaset Mèdia i Comunicació és una productora i agència de comunicació impulsada pels
Missioners Claretians i la Fundació Catalunya Religió. Ofereix serveis de comunicació a
institucions, empreses i entitats amb clara vocació cristiana i humanista, i produeix continguts de
comunicació corporativa i institucional, digital i audiovisual.
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MIREIA ARSO

Una dotzena de parades es van repartir durant tot el dia ahir a la Baixada de la Seu en la Fira de Santa Llúcia. Hi va 
quedar el forat d’un establiment de Berga que no hi va poder ser per malaltia. Hi va anar menys gent que d’altres 
anys. Després de dinar, no es va despertar fins a quarts de 6, moment en què va començar a caure un plugim que 
no li va fer cap favor. Hi havia parades de flors de Nadal -les que van tenir més requesta-, de tions i figures del pes-
sebre, de joies artesanals, de bijuteria, d’embotits i dels ciris per portar a santa Llúcia al claustre de la Seu, damunt 
de dues fileres amples amb sorra a sota que a mitja tarda ja havien omplert bona part de l’espai. -G.C.

Santa Llúcia porta més devots amb ciris que compradors a la fira 

n La Fundació del Convent de 
Santa Clara, que presideix sor Lu-
cía Caram i que dirigeix Gabriel 
Prat Ametlla, ha fet memòria del 
l’any que és a punt d’acabar. En to-
tal, durant aquest 2022, ha atès 
24.304 persones i 9.176 famílies, 
amb una mitjana de 834 per mes. 
Caram remarca que són persones 
«amb noms i cognoms» que en al-
gun moment ha atès la fundació, 
que ahir va presentar en roda de 
premsa a Barcelona la feina feta.  

Una part important de l’activi-
tat d’aquest 2022 l’ha centrat l’aju-
da humanitària a Ucraïna, moti-
vada per la guerra que viu aquest 
país des del 24 de febrer passat,  
que la fundació ha desplegat al 
costat de l’Associació de Volunta-
ris de CaixaBank i de l’Asociación  
de Mensajeros de la Paz del Padre 
Ángel, entre d’altres. Respecte a 
això, destaca que s’ha fet  el corre-

dor  humanitari més gran de l’es-
tat espanyol d’ençà que va escla-
tar la guerra portat a terme per 
una entitat sense ànim de lucre.  

L’ajuda a Ucraïna ha inclòs 75 
vehicles, bàsicament ambulànci-
es, però també pickups i furgone-
tes, fruit d’un repte de partida que 
es proposava aconseguir-ne 30 i 
que, no només les va aconseguir, 
sinó que les va més que doblar.  

Enviament de 6.000 nòrdics 
Es van enviar 100 equips de reani-
mació, inclosos els respectius 
desfibriladors i motxilles d’urgèn-
cies, i dos tràilers de medica-
ments. El proper dia 2 de gener hi 
anirà un tràiler per dur-hi 6.000 
nòrdics, a més d’equips de quirò-
fan donats per l’Hospital Clínic de 
Barcelona que inclouen quatre 
equips d’anestèsia, un d’artroscò-
pia i dues làmpades de quiròfan.  

Quant a les persones que es 

van treure del país en conflicte, la 
fundació va participar amb Open 
Arms en dos corredors humanita-
ris que van possibilitar acollir 90 
persones. Amb l’Associació de Vo-
luntaris de CaixaBank s’han orga-
nitzat 11 combois humanitaris 
per traslladar 550 persones acolli-
des per famílies, en pisos cedits 
per CaixaBank i particulars, i tam-
bé en pisos llogats per l’entitat 
manresana. Així mateix, es va 
col·laborar en el trasllat de 41 sol-
dats ferits de guerra a hospitals de 
Barcelona i de Madrid i de 7 ma-
lalts oncològics, 3 dels quals van 
ser atesos a l’Hospital Sant Joan de 
Déu de Manresa. Tots ells acom-
panyats per les seves famílies. Els 
ferits que han rebut l’alta tornaran 
al seu país en el que queda de mes 
i s’aprofitarà el viatge per recollir-

ne mitjançant un corredor huma-
nitari exprés que es mantindrà 
mentre duri la guerra.  

55 pisos amb 220 persones 
Quant als projectes per pal·liar la 
situació de pobresa i exclusió que 
pateixen un nombre creixent de 
persones, tal com va destacar Ca-
ram, a banda de l’atenció a les es-
mentades més de 24.000 perso-
nes, la fundació gestiona 55 pisos 
que acullen 220 persones i l’alberg 
per a persones sense llar, on n’hi 
conviuen 19. El programa Invul-
nerables contra pobresa infantil ja 
és present en 11 territoris de Ca-
talunya i atén 500 famílies. A ban-
da, a la Casa de la Infància, al con-
vent de Santa Clara, s’atenen 150 
famílies amb infants. S’han creat 
aliances  per revisar i tractar la vis-

ta a 600 infants a l’any i també en 
el tema bucodental.  

En aquest balanç es va posar 
èmfasi en el programa d’acompa-
nyament amb els Mossos d’Es-
quadra a joves no tutelats, merei-
xedor del Premi de l’Associació de 
Directius de Seguretat Integral-
ADSI 2022 . Els programes d’alfa-
betització  i integració per a dones 
immigrants; les classes de caste-
llà a 40 dones d’Ucraïna i 60 més 
d’altres nacionalitats; els horts de 
proximitat i comunitaris, i un re-
eixit programa de beques que ja 
han pogut gaudir 18 joves.   

Caram va cloure la roda de 
premsa  amb un missatge: «Con-
tinuarem mentre tinguem forces 
i recursos. Les  forces m’acompa-
nyen, necessito sumar amb tots 
per tal que no ens faltin recursos». 

La Fundació de 
Santa Clara ha atès 
enguany més de 
24.000 persones
u Una part important de l’acció solidària s’ha 
centrat en l’ajuda humanitària a Ucraïna, amb 
l’acollida i trasllat de més de 600 persones 
GEMMA CAMPS. MANRESA

Un moment de la roda de premsa celebrada ahir, amb Caram i Prat al mig ARXIU PARTICULAR

La reforma de la llei dels autònoms - Pere Babià,
CEO Gestoria Babià

Els ajuts del kit digital - Alba Martínez, Dpt.
Comptabilitat Gestoria Babià

Canvis legals que afecten a la facturació de les
empreses - Lydia Botet, Dpt. fiscal Gestoria Babià

Ponència: "Motivació davant dels processos de
canvi " - Pep Marí Psicòleg.

CONTINGUTS:

PLACES LIMITADES
Cal confirmar assistència al 93.834.00.30

EMPRESARIS
CAL ESTAR PREPARATS

JORNADA INFORMATIVA DIJOUS
15 DE DESEMBRE A LES 19.30 H

Auditori de la Plana de l’Om - Manresa
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La Fundació de Santa Clara ha atès durant
el 2022 més de 24.300 persones |
NacióManresa
La

Fundació del Convent de Santa Clara

 de

Manresa

ha atès un total de

24.304 persones

corresponents a 9.176 famílies en el que portem de 2022 a través dels seus programes
d'acompanyament en

Km 0

, però enguany també ha desenvolupat un intens treball de suport a

Ucraïna

en el

conflicte bèl·lic

que viu el país.

L'Hotel Guitart Gran Passage de Barcelona ha acollit aquest dimarts la presentació de l'activitat
de 2022 de la Fundació del Convent de Santa Clara a càrrec de la seva directora,

Sor Lucía Caram

, i el seu president,

Gabriel Prat

, que es divideix, principalment, en el programa de suport Km 0 i en les activitats d'

ajuda humanitària

a Ucraïna.

Suport de Km 0

Caram ha destacat "l'increment exponencial" de la

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/106881/fundacio-convent-santa-clara-sor-lucia-caram-refugiats-ucraina-pobresa


pobresa

a Catalunya i a tot l'Estat que ha comportat que durant l'any 2022 la Fundació hagi atès un total
de 24.304 persones de 9.176 famílies a través dels seus programes de proximitat, com la gestió,
amb el suport del

Banc d'Aliments

i la

Fundació "la Caixa"

, del

magatzem de l'antiga Pirelli

on es distribueixen aliments i productes de primera necessitat al Bages, Berguedà, Moianès,
Osona i l'Anoia a través de 22 entitats socials que arriba a més de 17.000 persones

La Fundació gestiona 55

pisos d'acollida

que acullen 220 persones i un

alberg per a persones sense llar

amb 19 persones més. També ha implantat el seu programa

Invulnerables

contra la

pobresa infantil

a onze territoris de Catalunya que atenen un total de 500 famílies, i ha creat la

Casa de la infància

a Manresa que dona servei a 150 famílies amb infants.

A través del mateix probrama Invulnerables, la Fundació ha teixit xarxa que permet la

revisió de la vista i les ulleres

per a 600 nens a l'any, així com l'atenció, prevenció i

tractaments bucodentals

.

Així mateix, manté la gestió d'

horts de proximitat i comunitaris



que són atesos per 16 famílies, ha fet programes d'

alfabetització

, alfabetització digital i integració social amb 130 dones immigrants,

classes de castellà

a 40 dones ucraïneses i 60 persones d'altres països, i ha desenvolupat el programa de

formació acadèmica

per a 18 joves professionals immigrants, amb beques en

competències digitals

i

energies renovables

.

La Fundació també ha participat en el

programa impulsat pels Mossos d'Esquadra d'acompanyament de joves extutelats

amb antecedents policials que ha rebut el

premi ADSI 2022

.

Donació de 75 ambulàncies de suport al conflicte d'Ucraïna

Enguany, però, l'activitat de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa ha estat molt
marcada pel conflicte bèl·lic a Ucraïna. Aquesta activitat l'ha portat conjuntament amb l'

Associació de Voluntaris de CaixaBank

i

Mensajeros por la Paz

.

La Fundació ha lliurat a entitats col·laboradores en destí 75 vehicles, principalment

ambulàncies

, per a tasques de suport, i properament faran arribar-hi cinc vehicles més, entre els quals un

vehicle de bombers

.

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/106533/inicia-amb-exit-model-manresa-programa-pioner-socialitzacio-joves-multireincidents


Junt als vehicles, la Fundació ha traslladat 100

equips de reanimació

amb els seus corresponents desfibril·ladors i motxilles d'emergència, i dos trailers de

medicaments

i més de 200

telèfons mòbils i equips informàtics

per als centres de salut ucraïnesos. Així mateix, el proper 2 de gener, sortirà un altre comboi amb
6.000

nòrdics per paliar el fred

de la població que s'ha quedat sense subministrament, i quatre equips d'anestèsia, un
d'artroscòpia i dues làmpades de quiròfan donats per l'

Hospital Clínic de Barcelona

.

La Fundació també va participar en

dos corredors humanitaris amb Open Arms

que van portar 90 refugiats ucraïnesos a l'Estat, i posteriorment, amb els Voluntaris de
CaixaBank, va organitzat

onze combois humanitaris que van portar 550 persones més que fugien de la guerra

i que han estat allotjats en famílies, en pisos cedits, en pisos llogats i també a través de

Creu Roja Barcelona

i de

Creade de Pozuelo a Madrid

.

Finalment, la Fundació va gestionar el trasllat i l'

atenció mèdica i quirúrgica

a Barcelona i Madrid de 41

soldats ferits

de guerra amb les seves famílies, així com de 7

malalts oncològics

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/102190/sor-lucia-porta-42-refugiats-ucraina-mes-manresa-avio-open-arms-solidaire
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/102308/sor-lucia-arriba-frontera-amb-cinc-autocars-portar-mes-refugiats-ucraina-catalunya


que no podien continuar amb el seu tractament a Ucraïna, amb el compromís de

crear un corredor humanitari exprés que traslladi d'Ucraïna a l'Estat persones ferides

per ser ateses, i en sentit oposat quan vagin rebent l'alta mèdica.

 

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103281/fundacio-santa-clara-se-centrara-portar-malalts-ferits-ucraina-catalunya-partir-ara
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El Tribunal de Comptes admet   
la denúncia de Torre Salses 
contra Pueyo, Postius i Freixanet
La Paeria diu que s’ha emès un informe en què 
es conclou que cal l’arxivament de les actuacions
El Tribunal de Comptes 
ha confirmat l’admissió 
a tràmit de la demanda 
de responsabilitat 
comptable que ha 
presentat  Promenade 
Lleida, la promotora del 
parc comercial i d’oci a 
Torre Salses, contra l’alcalde 
Miquel Pueyo i els tinents 
d’alcalde Toni Postius i 
Jordina Freixanet.

Lleida
REDACCIÓ

A la denúncia s’acusa als tres po-

lítics d’utilitzar il·legalment fons 
del pressupost municipal desti-

nats a altres fins per pagar infor-
mes jurídics contra el projecte de 
Promenade Lleida. L’acció judicial 
també es focalitza en la no exe-

cució de la prolongació del vial 
Víctor Torres i el fet que d’aques-

ta manera, no s’haurien recaptat 
les aportacions que la promotora 
va comprometre en el Conveni de 
Gestió Urbanística signat el 4 de 
desembre de 2018.

L’admissió a tràmit se suma a 
la que ja va dictaminar un jutjat 
de Lleida en relació amb la que-

rella que Promenade Lleida va re-

gistrar contra Miquel Pueyo i Toni  
Postius per un presumpte delicte 
de prevaricació.

Promenade Lleida va lamentar 
a través d’un comunicat de pre-

msa haver d’arribar, una vegada 
més a aquest extrem. En aquest 
sentit, consideren que l’actuació 
dels tres polítics en els darrers 
tres anys no els ha deixat “cap al-
tre remei” que defensar els seus 
drets als tribunals. Malgrat tot, 
asseguren que el projecte del 
parc comercial i d’oci continua 

endavant pel “clar i irrenunciable 
interès dels seus promotors” Eu-

rofund Group i Frey.
El govern de la Paeria va voler 

destacar que en l’auto emès per 
part del Tribunal de Comptes hi 
consta que no s’està “davant una 
situació en què, de forma mani-
festa, patent i clara, els fets de-

nunciats no revesteixin els caràc-

ters del seu abast”. Per aquest 
motiu, s’afegeix a l’auto, a efec-

tes d’intentar aclarir d’una forma 
correcta els fets, sense que això 
suposi pre jutjar l’existència o no 
de responsabilitats comptables, 
la Comissió de de Govern del Tri-
bunal insta a nombrar un Delegat 
Instructor.

Així mateix, des de la Paeria 
s’assegura que el propi ministe-

ri fiscal ha emès un informe que 
conclou que interessa l’arxiva-

ment de les actuacions.
Per tot plegat, l’alcalde Pue-

yo i els tinents d’alcalde Postius 
i Freixanet van lamentar nova-

ment la judicialització d’aquest 
assumpte.
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FOTO: S.M. / Imatge d’arxiu dels representants d’Eurofund Group pres

Guia turística 
de Lleida 
adaptada a les 
persones sordes

Lleida va presentar ahir la pri-
mera guia turística de la ciutat 
adaptada per a les persones 

sordes. Sota el títol Lleida, a les 

mans, s’ha editat en català i en 
llengua de signes i permet fer 
un recorregut pels principals 
llocs d’interès històric i cultural 
de Lleida a través d’explicacions 
en llengua de signes que es po-

den descarregar des de codis 
QR. La guia inclou informació 
sobre 12 elements turístics de 
la ciutat i també informa so-

bre entitats i personatges rela-

cionats amb les persones amb 
discapacitat auditiva. La guia 
l’han impulsat conjuntament 
la Llar de Persones Sordes de 
Lleida i l’Associació d’Artistes 
Sords Units (ASU) i esdevé una 
realitat després de dos anys de 
treball. La publicació s’ha creat 
a partir del model de la guia 
turística de Turisme de Lleida 
i comptarà amb una primera 
edició d’uns 500 exemplars, 
que es podran trobar a l’Oficina 
d’Informació Turística del ca-

rrer Major.

FOTO: La Paeria / La guia es va 

presentar al Castell de Gardeny

El comitè organitzador de la Fira 
de Sant Miquel es va reunir ahir 
a la Cambra de Comerç en una 
trobada en la que es va plante-

jar la necessitat de fer evolucio-

nar l’estratègia per dinamitzar el 
saló. Els presents van constatar 
que les transaccions entre les 
empreses expositores i els visi-
tants van ser força elevades.

FOTO: L.M. / Reunió del comitè organitzador de la Fira de Sant Miquel

La Fira aposta perquè Sant 
Miquel pugui ‘evolucionar’

Jesuïtes Lleida-Col·legi Claver ha 
finalitzat aquesta tardor la reha-

bilitació de l’església, un edifici 
que va ser construït l’any 1961 
i que, per la seva qualitat arqui-
tectònica, ha estat inclosa dins 
el registre de la fundació DoCo-

MoMo, que s’encarrega d’inven-

tariar, divulgar i protegir el patri-
moni arquitectònic del Moviment 
Modern. L’església del centre 
educatiu és un dels 16 edificis 
que la fundació té catalogats a la 
demarcació de Lleida. Les obres, 
que s’han dut a terme al llarg de 
quatre mesos, han estat dirigi-
des per l’arquitecte lleidatà Josep 
Maria Puigdemasa i han permès 
millorar el confort, la seguretat, 

El Col·legi Claver 

rehabilita la seva 

església i millora 

el seu estalvi 

energètic 

FOTO: Col·legi Claver / Les obres han durat uns quatre mesos

l’eficiència i l’estalvi energètic de 
l’espai. 

La intervenció ha consistit, en-

tre altres actuacions, en millorar 
la solució de suspensió i les pres-

tacions del fals sostre, millorar 
l’aïllament tèrmic i el sistema de 
climatització de l’espai, canviar 
l’enllumenat amb la substitució 
de les làmpades existents per 

unes de led que suposaran una 
reducció del consum d’energia i 
facilitar la neteja dels vitralls i el 
desmuntatge dels elements i la 
seva possible reutilització o re-

ciclatge en un futur. La directora 
de Jesuïtes Lleida-Col·legi Claver, 
Lourdes Torrelles, va destaca que 
l”’església és el centre neuràlgic 
de la nostra escola”.
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José Luis Arín Roig serà l'administrador diocesà fins a trobar un nou
bisbe a Tortosa - Canal 21

Anunci

El passat dissabte 10 de desembre l’antic bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, va prendre possessió canònica de l’Arxidiòcesi de València. D’aquesta
manera, la Diòcesi de Tortosa ha quedat en Seu Vacant i el Col·legi de Consultors ha fet una sessió extraordinària per elegir un Administrador Diocesà
per assumir els deures i responsabilitats de Bisbe de Tortosa fins a trobar un substitut. El portaveu del Col·legi de Consultors de la Diòcesi de Tortosa,
Víctor Cardona, ha explicat que l’administrador diocesà elegit ha sigut mossén José Luis Arín Roig.

Mossén Arín Roig, per la seua part, ha demanat paciència per tal de trobar un nou bisbe, ja que segons ha declarat és una decisió que pot durar mesos.
Tot i això, té confiança en trobar un nou bisbe, perquè la diòcesi de Tortosa estiga ben cuidada per la Santa Mare Església.

https://www.canal21ebre.com/2022/12/13/jose-luis-arin-roig-sera-ladministrador-diocesa-fins-a-trobar-un-nou-bisbe-a-tortosa/
https://www.21radio.cat/
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Salut. L’hospital Arnau de Vilanova participa 
en un assaig clínic contra el càncer de mama.

33
Literatura. Gemma Ruiz guanya el 63è Premi 
Sant Jordi amb la novel·la ‘Les nostres mares’.

40
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Magraners programa sis obres de teatre en 
la quarta edició del festival Fum Fum Fum

TRADICIONS ARTS ESCÈNIQUES

Moment de la presentació del festival ahir a l’Antic Cine Goya.

❘ LLEIDA ❘ Sis obres de teatre om-
pliran aquest Nadal l’Antic Cine 
Goya del barri de Magraners en 
la quarta edició del festival Fum 
Fum Fum, que aquest any se ce-
lebrarà del 26 al 31 de desembre 
coincidint amb el període esco-
lar de vacances. La proposta, 
organitzada per l’Associació 
Projecte & Gar, la companyia 
Zum-Zum Teatre i la Paeria, té 
per objectiu atansar les arts es-
cèniques al barri, fomentar que 
persones d’altres llocs visitin 

Magraners i oferir una proposta 
teatral de qualitat per a aquestes 
festes nadalenques.

La companyia Magraners 
a Escena serà l’encarregada 
d’obrir el festival amb la seua 
obra Cançó de Nadal el dia 
26 amb dos funcions: una a les 
18.00 i una altra a les 20.00 
hores. El seguiran el 27 L’Esta-
quirot amb L’aventura d’avor-
rir-se i el 28 Yarleku Teatro 
amb La casa más pequeña. El 
29 serà el torn de Pea Green 

Boat, que interpretarà la seua 
obra Gnoma, i, el 30, Zum-
Zum Teatre presentarà Polzet. 
La companyia Xip-Xap Teatre 
serà l’encarregada d’abaixar el 
teló el dia 31 amb la seua obra 
Hamelí. Totes les actuacions 
començaran a les 18.00 hores, 
excepte l’última que serà a les 
12.00 hores. Les entrades te-
nen un preu de 5 € i ja es poden 
adquirir a la cafeteria Lourdes 
(plaça Joan XXIII, 3) o a través 
del WhatsApp 653 287 457.

AJUNTAMENT DE LLEIDA

L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ La Congregació de la 
Puríssima Sang de Lleida va 
enviar ahir a una empresa de 
Barcelona el mantell processi-
onal de la Mare de Déu de la 
Soledat perquè sigui restaurat 
i poder tornar a l’església de la 
Sang de la capital de la Segrià 
la pròxima Setmana Santa. Es 
tracta d’una peça única i gaire-
bé centenària, datada el 1929, 
confeccionada amb vellut, fil 
d’or i incrustacions de pedreria 
i perles naturals. La congrega-
ció va explicar que queden pocs 
mantells d’aquestes caracterís-
tiques i va destacar que és de 
confecció catalana, a Casa Jor-
ba, fet a mà per 50 brodadores i 
costejat per subscripció popular. 
Aquest mantell va sobreviure 
a la Guerra Civil, ja que va ser 
amagat a les carboneres de la 
Casa de la Maternitat (ara la bi-
blioteca pública), i va ser trobat 

per una monja el 1939, que el va 
retornar a l’església. La imatge 
de la Mare de Déu sí que va ser 
destruïda. “La peça es troba en 
un estat molt delicat i la restau-
ració era urgent. De fet, si no es 
feia, no podria haver sortit en la 
processó de la pròxima Setmana 
Santa”, va assenyalar Eduard 
Segarra, prior de la Congrega-

Restauració d’un mantell centenari
El de la Mare de Déu de la Soledat, de la Puríssima Sang de Lleida, perquè pugui sortir en processó 
la propera Setmana Santa || Busquen recaptació per reparar dos peces més i danys a l’edifici

RELIGIÓ PATRIMONI

Vista del mantell de la Mare de Déu de la Soledat, al centre, que serà restaurat i que va ser confeccionat el 1929 a Casa Jorba.

GUILLEM SOLDEVILA

ció de la Sang. Per la seua part, 
les restauradores Rosa Flor Ro-
dríguez i Eva Camí, de Context 
Restauració, van assenyalar que 
la zona més delicada és la del 
cap, on reposa la corona de la 
verge. La previsió és que torni 
a Lleida el proper 13 de març 
per iniciar els preparatius de 
Setmana Santa.

A més d’aquest mantell, la 
congregació vol restaurar-ne 
dos més, el més antic del se-
gle XIX i que “havia caigut en 
l’oblit però que té un gran valor 
patrimonial”. Així mateix, és 
necessari fer treballs de restau-
ració a l’església, com a l’armari 
on es guarda la capa processi-
onal. “Durant la pandèmia es 

van fer obres d’urgència, però 
en fan falta més”, va assenyalar 
Segarra. Per a això, han iniciat 
una sèrie d’accions per poder re-
captar diners dels fidels i ciuta-
dans, com un número de compte 
i un codi QR que dirigeix a una 
pàgina web de crowdfunding. 
La previsió inicial és que es ne-
cessiten recaptar 18.000 euros. 

També s’han iniciat gestions per 
poder demanar ajuda econòmi-
ca a les administracions. Tant 
Segarra com el sacerdot Jaume 
Melcior van recordar que és “un 
patrimoni a preservar per tots” 
i que l’església de la Puríssima 
Sang, declarada com a Bé Cul-
tural d’Interès Nacional, és un 
“edifici únic”.

UNA PEÇA “ÚNICA”

El mantell, amb pedreria i 

de confecció catalana, va 

ser amagat a la Maternitat 

durant la Guerra Civil
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Sor Lucía Caram carga contra Pablo Iglesias
y el independentismo: "¡Incoherentes!"
Sor Lucía Caram ha cargado duramente contra Unidas Podemos y contra los partidos
independentistas. La monja de origen argentino, conocida por su activismo político y sus
postulados cercanos a los secesionistas catalanes, se ha mostrado muy molesta con la deriva
política actual, para sorpresa de los espectadores del programa de Cuatro En boca de todos. 

Después de que el programa que presenta Diego Losada a las 13.15 horas denunciase el cierre
de un comedor social en Vigo por no poder pagar la factura de la luz por la inflación, era el turno
de Sor Lucía Caram, que tenía que hablar sobre su Fundación Convent de Santa Clara y el
"corredor humanitario" que han abierto con Ucrania. Sin embargo, no podía reprimirse al ser
preguntada sobre la cesta de la compra y los pactos alcanzados entre el Gobierno de coalición y
ERC.

Lee también Mireia Merino

Sor Lucía Caram carga contra Unidas Podemos y los pactos entre el Gobierno y
ERC

Mediaset

"A todos nos han intentado vender una moto... en la que mucha gente ha creído", aseguraba tras
ser preguntada sobre la posibilidad de que haya un referendum de independencia en Catalunya.
Insistía en que "votar en democracia es normal" pero considera que "se han llevado las cosas a
un extremo" donde "han separado a familias y se ha generado una brecha social".

Sobre las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a ERC tampoco se mordía la lengua: "Todo
tiene un precio y el precio es poder mantener una silla porque hay una presidencia europea...

https://www.lavanguardia.com/television/20221213/8643791/sor-lucia-caram-pablo-iglesias-independentismo-erc.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180717/45948435899/el-govern-recupera-las-creus-de-sant-jordi-y-premia-a-la-asociacion-de-familiares-de-los-presos-soberanistas.html
https://www.lavanguardia.com/television/20221117/8611290/ataque-ansiedad-reportera-boca-todos-informando-ucrania.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20221213/8643272/sor-lucia-caram-hemos-reventado-mercado-ambulancias.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20221211/8640510/sanchez-reivindica-apuesta-concordia-catalunya-reformas-codigo-penal-telon-fondo.html


Cuando antes se condenaba absolutamente todo. No les creo ni a uno ni a otros, solo creo en la
gente de buena voluntad", zanjaba.

Descripción de la imagen

Mediaset

Losada le decía entonces que la veía "desencantada", a lo que ha contestado que "totalmente".
Y añadía con contundencia: "A mí no me sirve el discurso el señor Pablo Iglesias, cuando
hablas que los ricos 'no sé qué'... ¡Pero si eres millonario! ¿Ahora de qué me estás hablando?
¡Incoherente!"

Los que hablaban de la casta han acabado siendo
'castizos'"

Sor Lucía Caram

Y proseguía cargando contra el fundador de Podemos: "Te has ido de la política por el tejado y
ahora me bloquea a mí... No me quiere escuchar... Es que no quieren escuchar. Están con su
propio discurso, se aman a sí mismos, están enamorados de su imagen... no nos sirven, no nos
representan."

"Creo que hay que dar gracias de que no haya una fractura social porque motivos para ellos
tenemos", remataba tras confesar que no hay ninguna fuerza política que represente al
ciudadano y que tuviese que ir a votar lo haría "tapándose la nariz". Y antes de acabar también
respondía a las preguntas sobre el independentismo catalán.



Sor Lucía Caram carga contra Unidas Podemos y los pactos entre el Gobierno y
ERC

Mediaset

Sobre la situación económica actual añadía que "la cesta de la compra ha subido muchísimo,
los gastos de la energía hacen insostenible la situación y cada vez tenemos no solo gente que
no trabaja o que está en una situación que no ha podido regularizar sus papeles sino que ha
aumentado el número de trabajadores pobres".

"Gente que está trabajando y es imposible que puedan pagar un alquiler y las facturas de la luz
y, lo que es más grave, que no pueden dar de comer cada día a sus hijos", remarcaba. Era ahí
donde lanzaba su crítica contra Unidas Podemos, a quien ha pedido que "reactive la economía"
y "fortalezcan las empresas" para facilitar que den trabajo a la gente. 

Sor Lucía Caram carga contra Unidas Podemos y los pactos entre el Gobierno y
ERC

Mediaset

"Unidas Podemos y todos los gobiernos populistas es dejar de inventarse ayudas sociales para
subvencionar la pobreza", apuntaba en relación a los cheques a las familias más
desfavorecidas. "Lo que tienen que hacer es poner estas medidas paliativas para ayudar a las
familias mientras lo necesitan, pero reactivar la economía, trabajar y favorecer que pueda haber



lugares de trabajo a los que la gente pueda acceder por un sueldo digno, bajar los alquileres
que son abusivos y dejar de engañar a la gente".

"No queremos que la gente siga viviendo de las limosnas que les da el Gobierno, gastando y
malgastando unos recursos que son de todos", añadía ante la sorpresa de la audiencia que
recordaba como la monja y activista había sido una firme defensora de la formación morada y
del derecho a la autodeterminación.

Lee también
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Acord entre el bisbat d'Urgell i la Fundació
“la Caixa” per millorar la Llar Francesc
Xavier | Catalunya Religió
Bisbat d'Urgell La Llar d’Infants Francesc Xavier, vinculada a la parròquia de Sant Ot de La Seu
d’Urgell, podrà dur a terme el projecte de reforma de l’espai exterior de les seves instal·lacions
per tal d’oferir millor qualitat en l’atenció als infants de famílies en fragilitat que són acollits a la
Llar. Una millora que es podrà fer gràcies al suport econòmic que ha rebut el projecte del bisbat
d'Urgell de la mà de la Fundació "la Caixa". 

De la mateixa manera, la Fundació "la Caixa" també ha col·laborat amb la Fundació Sant
Francesc Xavier oferint beques d'estades de lleure a joves sense recursos a l'Alberg Llar
Amadeu, situat al Santuari de Núria. Aquest és un alberg que s’ha ofert al servei de la pastoral
juvenil i del pelegrí i que actualment acull a grups de joves que fan estades de lleure amb valors.

Els convenis els han signat aquest divendres 2 de desembre l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric
Vives; el president de la Fundació Sant Francesc Xavier, Ignasi Navarri; i el director de Banca
d’Institucions de Lleida, Geremi Camí Calzada, per part de CaixaBank.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/acord-entre-bisbat-urgell-fundacio-caixa-millorar
https://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mes-noticies/895-noticies-2021-urgell/12802-la-fundacio-la-caixa-col-labora-amb-el-bisbat-d-urgell-per-millorar-els-espais-de-la-llar-d-infants-francesc-xavier-de-la-seu-d-urgell
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Una exposició a Lleida sobre l'espoli de
Sixena aixeca polseguera a l'Aragó
Una exposició a Lleida sobre l'espoli de Sixena ha aixecat polseguera a l'Aragó. Es tracta
de la mostra Espoli. 25 mirades, estrenada el passat 17 de novembre al Museu de Lleida i que
recull la feina d'artistes del Cercle de Belles Arts que expressen els sentiments que els van
provocar els lliuraments d'obres d'art tant al monestir de Sixena com al bisbat de Barbastro-
Monzón. Just aquest dimarts es compleixen cinc anys de l'inici d'aquest espoli polític i la
plataforma aragonesa Sijena Sí ha esclatat contra l'exposició, mitjançant un comunicat.

Obres amb noms "tan provocatius" com "Sant Martí segrestat" (de Concepció Prenafeta),
"Ruptura" (Concepció Prenafeta), "Lleida ultratjada" (Enric Mias), "L'aberració" (Joan Ramon
Espax), "El complot" (Joan Ramon Espax), "Expectació-Indignació" (Núria Martínez), "Verge
de l'espoli" (Pere Albejano) o "Logo del Museu de Lleida plorant" (Pilar Creus) han tret de
polleguera a la plataforma, que creu que la mostra ha quedat "lluny de tancar ferides". I a partir
d'aquí, s'ha vantat de l'espoli.

Sijena Sí es vanta de l'espoli

En els últims anys, tot un seguit de litigis han afectat la unitat de la col·lecció del Museu de
Lleida: amb el 155 pel mig, un litigi de l'any 2017 va propiciar la sortida de 44 obres cap al
monestir de Sixena; l'any 2021, el litigi amb el bisbat de Barbastro-Monzón va obligar al
lliurament de més d'un centenar d'obres. "Tots dos lliuraments, en virtut de sentències no
definitives dictades per jutjats de primera instància, i forçats per execucions provisionals",
lamenta el museu. Malgrat tot, Sijena Sí ha tornat a insistir en la idea que va ser la institució
lleidatana qui va cometre l'espoli al monestir de Sixena — "que va assolir la seva major
intensitat durant la guerra civil i posterior dictadura franquista". "Encara enyoren la impunitat amb
què actuaven en el segle passat", ha etzibat la plataforma.

A partir d'aquí, Sijena Sí es dedica a explicar la seva versió dels fets fins que diu que la situació
és "indignant". "És indignant que les mentides desemmascarades en tants tribunals i
convertides ara en autèntiques fake news tinguin espai en un museu de titularitat eclesiàstica
i pública amb l'únic objectiu de seguir fomentant l'odi, el rancor i la divisió entre comunitats
germanes", ha amollat, abans de dir que "ho van fent des de fa dècades reescrivint la història
segons els seus interessos polítics i elaborant falsos mites que els seus mitjans repeteixen
sense cessar".

Una amenaça contra el MNAC?

Tot i dedicar un extens comunicat a l'exposició del Museu de Lleida, la plataforma ha considerat
que no hauria de dedicar "ni un segon" del seu temps a "respondre a aquest despropòsit". Entre
els molts segons que li han acabat dedicant, n'hi ha uns que tenen a veure amb una mena
d'amenaça: "Les pintures murals de la sala capitular de Sixena segueixen esperant encara la
sentència definitiva del Tribunal Suprem per sortir del MNAC (Barcelona) i tornar a casa. Ho
faran el 2023, quan se celebri el centenari de la declaració de Sixena com a monument
nacional?". De moment, el Tribunal Suprem ha admès els recursos de la Generalitat contra

https://www.elnacional.cat/ca/cultura/exposicio-lleida-espoli-sixena-aixeca-polseguera-arago_933840_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/cultura/marc-pons-sixena-masmorra-tancar-ultimes-princeses-catalanes_764586_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/cultura/museu-lleida-franja-art-sacre-barbastre_590430_102.html


la devolució de les pintures. Dit això, Sijena Sí ha conclòs: "Només ho aconseguirem amb la
feina constant i la tossuderia aragonesa per defensar allò nostre, allò que mai hauria d'haver
patit un vertader (aquest cop sí) espoli".

Respecte de l'exposició, la idea surt del Cercle de Belles Arts (que pertany a la Plataforma
d'Entitats Culturals de Lleida). Els artistes han volgut expressar els sentiments que els van
provocar els diversos litigis i ho han fet amb les seves obres, de totes les tècniques: pintura,
escultura, dibuix, fotografia... Són un total de 25 artistes: Bep Pubill, Concepció Prenafeta, Divina
Drudis, Enric Mias, Fèlix Montagut, Joan Bosch, Joan Ramon Espax, Josep Pascual, M. Lourdes
Montalà, Lupe Ribot, M. Teresa Greoles, Manel Crosa, Isabel Pelegrín, Mercè Humedas, Miquel
À. Monné, Núria Sanuy, Núria Martínez, Palmira Rius, Francesca Vidal, Pere Albejano, Pilar
Creus, Sandra Estruel, Trini Nadal, Trinitat Solé i  Yolanda Cotonat.
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Las obras para recuperar el tejado de la iglesia de Sant Bartomeu de Burg. 

EDGAR ALDANA

Imagen del campanario de esta población del Pallars Sobirà antes del inicio de las obras.

AJUNTAMENT DE FARRERA

X. RODRÍGUEZ
❘ FARRERA ❘ El campanario de la 
iglesia románica de Sant Bar-
tomeu de Burg, en el municipio 
de Farrera, recuperará en los 
próximos días el chapitel, un 
tejado puntiagudo que lo co-
ronaba y que le retiraron por 
seguridad hace unos diez años. 
El ayuntamiento decidió qui-
tarlo debido a su deterioro. Se 
le habían desprendido tejas y 
hubo quejas de vecinos. La torre 
ha estado descabezada desde 
entonces y hace una década se 
colocó una plancha de hormigón 
para protegerlo y evitar filtra-
ciones de agua. 

Los trabajos para recuperar 
el tejado del campanario de 
Burg empezaron hace menos 
de un mes y se prevé que estén 
terminados antes de que acabe 
el año. Las obras, a cargo de la 
empresa Marvel Interiors, no se 
han podido abordar hasta que el 
consistorio ha contado con las 
subvenciones necesarias para 
sufragarlas. 

El alcalde de Farrera, Àngel 
Bringué, afirmó que han reci-

bido ayudas de la conselleria 
de Cultura de la Generalitat, 
el Institut d’Estudis Ilerdencs 
(IEI) y el obispado de Urgell pa-
ra pagar las obras, además de 
fondos propios del consistorio. 
La iglesia de esta población del 
Pallars Sobirà, en la que están 
censadas una treintena de per-
sonas, está actualmente abierta 
a ceremonias religiosas y está 
catalogada como bien cultural 
de interés local (BCIL). 

El campanario de Burg recupera el 
tejado que le retiraron hace 10 años    
Lo quitaron por seguridad al constatar que caían tejas y al recibir quejas de vecinos

MUNICIPIOS PATRIMONIO

Integra Pirineus emplea   
a más de 50 personas 

INICIATIVAS RIESGO DE EXCLUSIÓN

❘ LA SEU ❘ La Fundació Integra Pi-
rineus de La Seu ha integrado 
en el mercado laboral a 53 per-
sonas en riesgo o en situación de 
exclusión social del Alt Urgell y 
la Cerdanya en 2022. De estos, 
32 son personas que han partici-
pado en los programas sociales 
subvencionados la Generalitat. 
Incluyen formaciones de orien-
tación laboral e informática y 
potencian las habilidades de co-
municación y de resoluciones 
de conflicto. Están empleados 

en empresas del sector lácteo, 
comercio y carpintería, entre 
otros. Los 21 trabajadores res-
tantes los emplea la Fundación 
a través del Centro Especial de 
Trabajo y la Empresa de Inser-
ción y hacen tareas forestales, 
de limpieza de calles, jardinería 
o vigilancia. La entidad también 
gestiona el Banco de Produc-
tos de Apoyo del consell del Alt 
Urgell, que presta materiales 
a personas con discapacidad o 
dependencia, informa C. Sans. Un grupo de personas que participan en esta iniciativa.

F.I.P.

Acuerdo para 
mejorar la 
escuela de  
Torre-serona
Prospuesta del PSC y 
ERC en el Parlament

EDUCACIÓN

❘ LLEIDA ❘ La comisión de Edu-
cación del Parlament aprobó 
ayer la propuesta de resolu-
ción del PSC para mejorar la 
escuela el Roser de Torre-se-
rona. La diputada socialista 
por Lleida, Judith Alcalà, 
aseguró que “hemos alcan-
zado un acuerdo con el grupo 
parlamentario de Esquerra, 
gracias al cual la conselleria 
de Educación tendrá que pre-
sentar el proyecto constructi-
vo en un tiempo no superior 
a nueve meses e iniciar las 
obras de rehabilitación de la 
escuela en un máximo de 18 
meses.

El alcalde, Agustí Jiménez 
(PSC), puso de relieve que 
“hablamos de una escuela 
rural, dentro de la ZER del 
Alto Segrià, construida hace 
80 años con instalaciones an-
ticuadas y obsoletas”. Afir-
mó que “esperamos que la 
Generalitat responda ante 
las necesidades urgentes del 
centro, de los profesionales 
y los escolares.

Los embalses del Segre 
mantienen reservas

❘ LLEIDA ❘ Las lluvias de los últi-
mos días no han aumentado 
las reservas de los embalseas 
del Segre, que se mantienen. 
Oliana está al 36,5% con 
30,8 hectómetros cúbicos, 
mientras que Rialb continúa 
al 7,7% con 31,1 metros cu-
bicos. Cabe recordar que se 
está abasteciendo con agua 
de boca a los municipios que 
captan agua de boca a través 
del Canal d’Urgell.  

Primer festival de 
escaparates de La Seu

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La concejalía 
de Cultura del ayuntamien-
to de La Seu presenta hoy el 
Primer  Festival d’Aparadors 
del Centre Històric de La Seu 
d’Urgell Aparad’ART, con 
el que se quiere potenciar el 
centro histórico y los estable-
cimientos comerciales.

Solsona amplía horarios 
para buscar trabajo 

❘ SOLSONA ❘ El servicio Connec-
tem de la Agència de Desen-
volupament Local de Solsona 
i Cardona amplía prestacio-
nes para ofrecer un servicio 
más completo a las personas 
que buscan trrabajo. Abrirá 
de 10.30 a 13.30 los jueves en 
la Biblioteca Marc de Cardo-
na y los viernes en la Carles 
Morató de Solsona.

SUBVENCIONES

Las obras terminarán en los 

próximos días y cuentan 

con ayudas de Generalitat, 

Diputación y obispado
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BELLVÍS
Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . . . . 973 56 50 00
Urgencias Mossos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 
Dispensario médico  . . . . . . . . . . 973 56 56 84
Farmacia Corbella Serrano  . . . . 973 56 50 10

LINYOLA
Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . . . . 973 57 50 10
Dispensario médico . . . . . . .   . . 973 71 43 24 
Farmacia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 57 50 62   
Taxis . . . . . . . . . .Ivan Gispert  . . 973 57 51 58
 . . . . . . . . . . . . . . . Jordi Trepat  . . 687 84 76 48
MIRALCAMP
Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 17 01
Consultorio municipal . . . . . . . . 973 60 08 00

EL PALAU D’ANGLESOLA

Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 13 14

EL POAL

Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . . . . 973 56 50 02

SIDAMON

Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . . . . 973 56 04 21

TORREGROSSA

Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . . . . 973 17 06 40

VILA-SANA

Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . . . . 973 71 03 91

BELL-LLOC

Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . . . . 973 56 01 00

Dispensario médico  . . . . . . . . . . 973 71 72 00

FONDARELLA

Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 00 82

CASTELLNOU DE SEANA

Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . . . . 973 33 71 67

IVARS D’URGELL

Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . . . . 973 58 01 25

VILANOVA DE BELLPUIG

Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . . . . 973 32 40 00

GOLMÉS

Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 15 01

Pla d’Urgell

A concurso el proyecto de 
la escuela de Vilanova

EQUIPAMIENTOS REFORMA

La misa en el interior de la ermita. 

❘ VILANOVA DE BELLPUIG ❘ El ayun-
tamiento de Vilanova de Be-
llpuig ha sacado a concurso 
la redacción del proyecto y la 
dirección de la obra de la es-
cuela de primaria Marinada. 
De acuerdo con el convenio 
firmado entre el consistorio 
y el departamento de Educa-
ción, se destinarán alrededor 
de 2,1 millones de euros a la 

ampliación y adecuación del 
centro educativo, con el obje-
tivo de mejorar su funciona-
miento y accesibilidad y así re-
solver sus carencias actuales. 
Se prevé también derrocar una 
parte de la escuela, reformar 
el comedor y retirar el edifi-
cio prefabricado existente. El 
presupuesto de licitación es de 
104.555 euros.

AJUNTAMENT DEL PALAU

J.G.M.

❘ SIDAMON ❘ El ayuntamiento de 
Sidamon ya construye su cen-
tro de servicios municipal en 
el solar donde se alzaban las 
antiguas escuelas, que se de-
rribaron a principios de sep-
tiembre. Este equipamiento 
ofrecerá servicios a la tercera 
edad como por ejemplo lavan-
dería y fisioterapia, y contará 
con un espacio para hacer ejer-
cicio físico. Asimismo, incluirá 
otros espacios para el conjun-
to de la población, como una 
biblioteca y una ludoteca. Las 
obras se adjudicaron a la em-
presa Garrofé SAU por un im-
porte de 653.664 euros. Para 
financiarlas, el ayuntamiento 
cuenta con una subvención de 
370.000 euros del Plan Único 
de Obras y Servicios de Cata-
lunya (Puosc) de la Genera-
litat y el resto lo aportará el 
consistorio.

El centro de servicios de Si-
damon estará conectado con el 
consultorio médico y el local 
social.  En este sentido, el con-
sistorio ha licitado la concesión 
del servicio de bar de este últi-

mo equipamiento, cuyo nom-
bre pasa a ser El racó social. 
El presupuesto de licitación 
asciende a 14.520 euros con 
una duración del contrato de 
dos años. 

La construcción del nuevo edificio. 

J.GÓMEZ

Inician las obras para construir el 
centro de servicios de Sidamon
En el solar de las antiguas escuelas, derribadas en septiembre

EQUIPAMIENTOS SERVICIOS

El Palau recupera la 
fiesta de Santa 
Llúcia en su ermita

CELEBRACIONES

❘ EL PALAU ❘ El Palau d’Angle-
sola recupera la celebración 
de la festividad de Santa 
Llúcia en la ermita dedicada 
a esta santa en el municipio. 
Se trata de su patrimonio 
histórico más antiguo, y su 
construcción podría ser an-
terior al siglo XVI. Ayer se 
recuperó la misa y actos de 
celebración en este espacio 
tras dos años de pandemia. 

❘ MOLLERUSSA ❘ El Pla d’Urgell 
tendrá los caminos que for-
man parte de la ruta ciclo-
turista Catigat debidamen-
te señalizados. Se trata de 
un recorrido que cada año 
reúne a más de mil partici-
pantes y que pasa todos los 
municipios de esta comarca. 
Esta actuación busca dotar la 
ruta de señales para que los 
ciclistas puedan recorrerla 
todo el año. Forma parte del 
proyecto Paisatges de Ponent 
del patronato de Promoción 
Económica de la Diputación, 
confinanciada con fondos Fe-
der y en la que colaboran to-
dos los ayuntamiento del Pla 
d’Urgell, con un importe de 
87.003 euros.

Aprovechando esta ac-
tuación, se desarrollará la 
señalización interpretati-
va de los puntos de interés 
de todos los municipios. La 

nueva señalización también 
permitirá identificar valo-
res patrimoniales y a la vez 
aportar nuevos recursos pa-
ra mejorar la oferta turística 
de la comarca. La puesta en 
funcionamiento de la Ruta 

Catigat y de la señalización 
patrimonial de todos los pun-
tos de interés completará y 
mejorará la oferta turística, 
con recursos como el Estany 
de Ivars d’Urgell y Vila-sana, 
el parque de La Serra, la Ruta 
InterCatalunya o las rutas de 
los Canals d’Urgell.

PATRIMONIO

La actuación permitirá 
identificar los valores 
patrimoniales de todos 
los municipios del Pla

Plan para señalizar la 
ruta cicloturista Catigat 
en toda la comarca

TURISMO NATURALEZA
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El claustre de la Seu de Manresa s'omple de
ciris en la festivitat de Santa Llúcia - Regió7
El claustre de la basílica manresana s'il·lumina aquest dimarts amb la llum de desenes de ciris
en el marc de la tradicional ofrena de ciris a Santa Llúcia. L'ofrena va acompanyada d'un mercat
de parades nadalenques situat a la Baixada de la Seu.

A causa de les activitats programades per al llarg de la jornada, hi ha afectacions de trànsit a
l’entorn de la Baixada de la Seu. Es poden consultar totes les afectacions en aquest enllaç.

https://www.regio7.cat/fotos/manresa/2022/12/13/claustre-seu-manresa-somple-ciris-79906035.html
https://www.regio7.cat/manresa/2022/12/07/afectacions-circulacio-i-laparcament-centre-79670466.html
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El Convent de Santa Clara viu amb eufòria
la semifinal del Mundial
Festa, tensió i alegria. Aquests tres elements van predominar ahir a la nit al Convent de Santa
Clara de Manresa, on una desena de voluntaris i Sor Lucía es van bolcar per donar escalfor a
la selecció argentina, que va golejar Croàcia per 3 gols a 0. Però abans d’esdevenir finalista,
els nervis van envair els seguidors d’ambdues seleccions, tal com va passar al convent
manresà.

«Heu de tenir fe», demanava la monja argentina als assistents. La majoria van acudir a la cita
per donar suport al seu país, però, entre els espectadors, també hi havia catalans amb ganes
de veure Leo Messi passant a la final. Era el cas de Laura Pastor, una de les voluntàries, que
es mostrava esperançada per veure guanyar l’astre argentí i el seu equip. «Sempre he estat
del Barça, però, sobretot, seguidora de Messi, per tots els bons moments de futbol que ens
ha regalat», destacava.

La primera alegria va arribar amb el gol de Messi de penal, que va provocar un gran rebombori
a la sala, amb salts i cants augurant la victòria d’Argentina. «Per als argentins, el futbol és una
gran passió, una forma de fer país», explicava emocionada Sor Lucía, que ha organitzat
trobades com les d’ahir en cada partit que ha disputat argentina en aquest mundial. 

Amb el gol de Messi i Julián Álvarez en la primera part, els seguidors encaraven la resta de
partit amb confiança per aconseguir la victòria. El menjar i les begudes ajudaven a amenitzar
els temps més pausats, en què tot semblava sota control, però encara quedaven minuts al
davant per proclamar-se guanyadors. El tercer gol d'Álvarez ja feia evident una victòria que va
ser àmpliament celebrada per l’afició concentrada al Convent de Santa Clara. «Ara només
ens queda derrotar l’altre partit que passi a la final, però la confiança en Argentina és plena»,
assegurava Sor Lucía.  

https://www.regio7.cat/mundial-qatar-2022/2022/12/14/aixi-vivint-sor-lucia-largentina-semifinal-mundial-qatar-79923978.html
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L’Ajuntament de Salou ha ini-
ciat, aquesta setmana, el procés 
selectiu de sis places d’agent de 
la Policia Local, mitjançant un 
sistema de concurs-oposició. En 
total, hi ha 269 aspirants. L’alcal-
de de Salou, Pere Granados, que 
va assistir a l’inici de la jornada 
d’aquest dimarts, va destacar 
que amb aquestes sis places va-
cants «hi haurà una repercussió 
molt positiva, perquè es destina-
ran a reforçar la presència polici-
al als nostres carrers, i, per tant, 
serà una millora important de la 
seguretat». També va assenyalar 
que es reserva una de les sis pla-
ces a dones, perquè l’objectiu, va 
dir, és que «hi hagi més incor-
poració de la dona al cos de la 
Policia Local». Granados també 
va recordar que, al marge de co-
brir les sis places vacants, «es va 
arribar a un acord amb Comis-
sions Obreres (CCOO), Sindicat 
de Policies Locals (SPL) i UGT 
de la Policia Local, per tal que en 
els propers cinc anys, hi hagi un 
increment de la plantilla, en un 
agent més, cada any».  

L’alcalde va posar de relleu 
també l’esforç que es fa des del 
govern municipal per tal de fer 
front a les despeses en seguretat, 
al tractar-se d’un municipi tu-

rístic. En aquest sentit, l’alcalde 
va reivindicar que «els governs 
de les comunitats autònomes 
s’impliquin molt més i tinguin 
més sensibilitat en aquest fet, 
que suposa haver de prestar un 

servei suficient i de qualitat als 
estius amb un increment de les 
plantilles de les policies locals». 
En aquest sentit va remarcar que 
«les administracions superiors 
haurien de tenir en compte que 
són les arques municipals les que 
han de fer front al sobredimensi-
onament del servei de seguretat, 
i això requereix una major impli-
cació davant les necessitats».

Aquests propers dies, es duran 
terme les corresponents proves 
teòriques i pràctiques, com són 
les de coneixements de català, 
d’aptitud física, psicotècnics i 
d’idiomes estrangers. El pròxim 
27 de desembre es farà la prova 
mèdica obligatòria als aspirants 
que hagin superat el procés men-
tre que el dia 3  de gener, els sis 
aspirants que hagin superat el 
procés amb la millor nota inici-
aran el Curs de formació bàsica 
per a policies de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, 
fins a l’11 d’agost de 2023, que, 
en finalitzar la formació, seran 
nomenats agents de policia en 
pràctiques de l’Ajuntament de  
Salou.

SEGURETAT

Salou reforçarà la presència 
d’agents de la policia als carrers
Unes 269 persones aspiren a ocupar sis noves places, de les quals n’hi haurà una per a les dones 

AJ. SALOU

Els aspirants realitzen aquests dies les corresponents proves. 

MÚSICA
AJ. CONSTANTÍ

Presentació de la nova edició del certamen, ahir. 

Constantí presenta la 3a edició 
del Premi Centcelles de música
Constantí va presentar ahir la 
3a edició del Premi Centcelles 
de Composició, convocat per 
l’Associació Amics de la Mú-
sica de Constantí, amb la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Constantí, l’Escola Municipal 
de Música Rafel Gibert Reca-
sens, el Museu Nacional Arque-
ològic de Tarragona i amb el 
patrocini de Repsol. L’objectiu 
d’aquesta nova convocatòria 
dels Premis Centcelles de Com-
posició és seguir fomentant la 

creació musical i difondre les 
obres musicals dels compo-
sitors actuals. Les obres pre-
sentades han de ser completa-
ment inèdites i no es poden 
haver publicat anteriorment. 
La principal novetat d’aquesta 
tercera edició és que les obres 
qual hauran d’estar escrites per 
piano sol.  El guanyador rebrà 
3.000 euros en metàl·lic i la 
data límit de presentació de les 
partitures és el divendres 5 de 
maig de 2023. Redacció

NADAL
AJ.  L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Les representacions es faran del 26 al 28 de desembre.

El pessebre vivent de l’Espluga 
comptarà amb una audioguia
El Pessebre Vivent de l’Esplu-
ga de Francolí oferirà aquest 
Nadal la representació amb 
major nombre d’escenes de la 
seva història, afegint tres nous 
espais i millorant-ne d’altres, 
consolidant alhora el rigor his-
tòric de l’espectacle i afegint un 
sistema d’audioguia a la visita. 
Una de les millores més singu-
lars és la recreació exterior del 
pou del rector, un pou real del 
segle XIV que recull les aigües 
del subsòl (aquest any, sec) ple 

de coves, i antigament, proba-
blement també, de les teulades 
de l’església. Les entrades de 
les representacions, juntament 
amb la resta de pessebres vi-
vents de Catalunya, ja són a la 
venda. A l’Espluga, les repre-
sentacions seran els dies 26, 27 
i 28 de desembre a la tarda, en 
quatre torns diaris amb afora-
ment limitat. Les entrades es 
poden adquirir a través de la 
pàgina web pessebredelespluga.
com. Redacció

ACN

La Direcció General de Protecció 
Civil del Ministeri de l’Interior 
ha distribuït 821.850 pastilles de 
iodur potàssic als municipis de 
les àrees nuclears d’Ascó i Van-
dellòs II que formen el PENTA. 
L’assignació de les tauletes de 
profilaxi radiològica s’ha efec-
tuat per substituir les que ca-

ducaven aquest mateix mes de 
desembre. La Unitat de Protec-
ció Civil de la subdelegació del 
govern espanyol s’ha fet càrrec 
durant les darreres setmanes 
del repartiment i la recollida 
de les pastilles existents que 
seran tractades pels serveis de 
recollida de la mateixa direcció 
general.

Concretament, se n’han 
destinat 786.850 als municipis 
d’Ascó, Flix, la Torre de l’Espa-
nyol, Vinebre, la Figuera, el Mo-
lar, la Fatarella, la Palma d’Ebre, 
Corbera d’Ebre, Móra d’Ebre, 
Móra la Nova, Riba-roja d’Ebre, 
l’Ametlla de Mar així com Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 
La resta han estat posades en 

mans del personal d’interven-
ció, reserva i estoc. Les pastilles 
es troben sota custòdia i dipò-
sit dels municipis esmentats, el 
grup sanitari del PENTA i la sub-
delegació del govern espanyol.

La profilaxi radiològica con-
sisteix en l’administració per via 
oral de iode no radioactiu per 
a saturar la glàndula tiroides i 
impedir l’absorció dels radioisò-
tops de iode. L’objectiu és evitar 
l’aparició d’efectes a curt termi-
ni com hipotiroïdisme i tiroïditis 
aguda, així com reduir l’aparició 
d’efectes a llarg termini. Es dis-
tribuirien entre la població i els 
actuants del PENTA  en cas d’ac-
tivar-se l’emergència nuclear.

Distribueixen pastilles de iodur 
potàssic a Ascó i Vandellòs II

NUCLEAR

Ho fan en substitució dels profilàctics radioactius que caducaven ara

Redacció

L’Ajuntament de Valls ha orga-
nitzat per aquest Nadal un se-
gon casal lingüístic de català per 
a infants de 6 a 12 anys nouvin-
guts que necessiten un reforç. 
El casal, que es farà en horari 
matinal del dilluns 2 al dijous 5 
de gener a les instal·lacions de 
l’Escola la Candela, s’ha ofert a 

l’alumnat d’educació primària 
de totes les escoles de Valls i ha 
tingut molt bona acollida, com 
ja va succeir amb la primera edi-
ció del casal, celebrada per Set-
mana Santa.

El casal lingüístic és una ini-
ciativa de la Regidoria d’Edu-
cació i Política Lingüística en el 
marc del Pla Educatiu d’Entorn 

de Valls. La finalitat és oferir un 
servei educatiu a aquells nois 
i noies de 6 a 12 anys de pro-
cedències diverses que fa poc 
temps que han arribat a la ciutat, 
perquè tinguin l’oportunitat de 
reforçar el català durant els dies 
de vacances escolars i, d’aquesta 
manera, puguin iniciar el segon 
trimestre amb més garanties. 

D’aquesta manera, s’afavoreix la 
igualtat d’oportunitats d’aquest 
alumnat en l’àmbit educatiu.

El casal ofereix unes 50 places 
i es cobriran totes, per la qual 
cosa la regidoria ha sol·licitat als 
centres educatius de Valls que 
tan sols derivin al casal aquells 
infants que considerin que po-
den beneficiar-se més del recurs 
docent. A diferència d’altres 
casals, aquest té la particulari-
tat que, més enllà del lleure o 
l’aprenentatge a través del joc, 
el seu principal objectiu és el 
reforç i la pràctica de la llengua 
catalana per afavorir la cohesió 
social i l’adaptació dels infants 
al municipi que els ha acollit.

Valls ofereix un segon casal 
lingüístic a l’alumnat nouvingut

SOCIETAT

S’ofereix als infants d’educació primària per a reforçar el català
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Preestrena de la coproducció "El Metralla"
"El Metralla", coproducció de TV3 i La Drecera Produccions, és un projecte de ficció basat en
l'obra original "Paco, el Metralla", de Joan Pera, amb guió i direcció de Jordi Roigé.    

L'obra està protagonitzada per Joan Pera i Roger Pera, com a Joan i el Metralla, respectivament.
És la primera vegada que pare i fill es troben al cinema. També hi intervenen Mercè Pons
(Pepeta) i Cristina Brondo (Aurora). "El Metralla" explica les contradiccions de la guerra del 36,
però dona un enfocament a la manera de tractar la Guerra Civil --en clau de tragicomèdia-- que
és nou en l'audiovisual català. Tot i això, el film ofereix una mirada valenta i autocrítica cap a la
Guerra Civil i alhora permet traslladar les generacions joves a fets quotidians d'aquella guerra.  

Sinopsi  

Durant la Guerra Civil Espanyola les milícies comunistes i anarquistes de Barcelona inicien la
repressió i els assassinats contra empresaris i religiosos.  

Un dia Paco el Metralla es torna a presentar a les golfes, però ara amb la intenció de quedar-s'hi.
Els militants del POUM són perseguits pels del PSUC, tots ells comunistes però rivals polítics al
mateix bàndol. La situació esdevé tragicòmica. El sacerdot i el comunista es reparteixen l'espai i
es disposen a passar bona part de la guerra compartint uns escassos metres quadrats en
clandestinitat. La Pepeta, que ha de procurar cuidar-los, esdevé l'autèntic àrbitre i líder moral del
grup.   

Presentació i projecció 

A l'acte de presentació hi van ser Esteve Riambau, director de la Filmoteca; Oriol Sala-Patau,
cap de Ficció i Cinema de TV3 i productor executiu de la pel·lícula; Jordi Roigé, productor i
director; Pep Sala, autor de la música del film, i els actors Roger Pera, Mercè Pons i Cristina
Brondo.  

Esteve Riambau va donar la benvinguda als assistents i va manifestar estar molt satisfet
"d'acollir aquesta preestrena. Em sento molt a prop del Jordi Roigé i de l'Oriol Sala-Patau, amb
qui hem compartit molts projectes".  

Oriol Sala-Patau va explicar que era un plaer tornar a comptar amb "els dos Pera", Joan i Roger,
fent en aquest cas una pel·lícula que passa a la Guerra Civil i "que té un punt de comèdia,
d'emoció i que també ens farà plorar". 

"És una pel·lícula valenta", va assegurar Jordi Roigé, "en el fons és una història d'amor i
reconciliació on s'utilitza la comicitat per despullar els personatges de les seves misèries". 

El músic Pep Sala, que va explicar que havia fet altres bandes sonores al llarg de la seva
carrera, va puntualitzar: "I aquesta és de les pel·lícules que estic molt orgullós d'haver fet. Ha
estat un privilegi." 

Roger Pera va disculpar la presència del seu pare, Joan Pera, que està rodant i va revelar que
"interpretar junts aquest film de dues generacions enfrontades ens ha ensenyat a estimar-nos
més i a ser més generosos l'un amb l'altre". 

https://www.ccma.cat/premsa/preestrena-de-la-coproduccioel-metralla/nota-de-premsa/3201545/


Mercè Pons va destacar que la pel·lícula s'havia fet "a foc lent". "Està molt ben escrita i els
personatges molt ben descrits". 

I pel que fa a l'altra protagonista femenina, Cristina Brondo, va reconèixer la dificultat de fer un
film d'època i, a sobre, "donar-hi un punt de vista original!".  

tv3.cat/ficcioicinema   
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Dos buenas noticias de una mis-
maacción. Laprimera: tras cinco
añosderehabilitación,elentorno
natural y arquitectónico de Sant
Miquel del Fai reabrirá enmarzo
del 2023, con visitas limitadas en
horarioyennúmeroparareducir
el impactoenunmediofrágil,con
riscos y cuevas. LaDiputaciónde
Barcelona adquirió el espacio en
el 2017 y, desde entonces, trabaja
para garantizar la seguridad en
todo el itinerario, así como en la
recuperación arquitectónica y
urbanísticadeelementoscomola
casa prioral o las ermitas, la igle-
sia deSantMiquel –sigloX–y los

caminos. La segunda buena nue-
va: el conjunto, de gran interés
ecológicoypatrimonialyqueestá
dentro del Espai Natural dels
CinglesdeBertí, formarápartede
la Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputacióncomonuevoparque.
Así loanunciaronayereldirec-

tor de San Miquel del Fai, Lluís
Martínez, ladirectoradeEdifica-
ción y Servicios de laDiputación,
Teresa Planes y el coordinador
general de la Diputación, Juan
Echániz, en una visita de obras.
En principio, la apertura se reali-
zará solo en los fines de semanay
festivos, si bien también se orga-
nizaránvisitasparagrupos,como
escolares o tercera edad. Más
adelante, probablemente a fina-

lesdel23, seabriráadiario.
A diferencia de la etapa ante-

rior, en manos privadas y con un
complejo donde se celebraban
bodas,eventosyvisitas turísticas,
laDiputaciónhapuestoel focoen

crear un centro referente educa-
tivo y divulgativo, sin restaura-
ción. El acceso será totalmente
gratuito, pero hará falta reservar
por laweb, con un aforo de hasta
200 personas a la vez. El aparca-

SantMiquel del Fai reabrirá
enmarzo tras cinco años
de rehabilitación

miento será de 90 plazas de co-
chesyespacioparadosautocares,
por lo que desde laDiputación se
estudiará “potenciar recorridos a
pie desde municipios vecinos y,
más adelante, aparcamientos di-
suasorios, conbuses lanzaderas”,
anunció Echániz. “La previsión
es que cada día pasen unas mil
personas y la visita dureunas dos
horas, pero son cifras de prueba.
Nos adaptaremos a la demanda”,
subrayóMartínez.
La Diputación adquirió en el

2017 Sant Miquel del Fai por 1,3
millonesdeeurosylostécnicoslo
encontraron“enunestadodede-
jadez, donde se incumplían me-
didas de seguridad”. En estos
años se han invertido hasta 5,4
millones en diferentes interven-
ciones. “Hemos cambiado 1,5 ki-
lómetros de barandilla, hemos
actuado en pavimentos y cami-
nos, nuevo alumbrado integrado
enlanaturaleza,sehaurbanizado
el nuevo aparcamiento con pun-
tos de agua para los bomberos y
saneamiento”, segúnPlanes."

El acceso será gratuito pero habrá que reservar en laweb
,*('&%$#("%*

conexionesdeEspañaconLyony
Marsellatraslarupturadelacuer-
do de cooperación con Renfe.
Guenotdejaclaracualseríalaúni-
ca posibilidad de crear un tren
nocturnoconBarcelona:“Losque
circulan (como el de Latour-de-
Carol) es porque tienen subven-
ciones, no se ha encontrado un
equilibrio financiero para ellos y
noconsideramospertinenteabrir
nuevas rutas si no hay una ayuda
públicaque lohagaposible”.
Esunaposiciónmuysimilara la

que mantiene Renfe, que con la
excusadelapandemiaeliminólos
escasos trenes nocturnos que aún

10()/.-"''"',
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Los trenes nocturnos están rena-
ciendo en Europa como una op-
ciónsostenibleycómodaparavia-
jar entre ciudades del continente,
peroBarcelonayel restodeEspa-
ña tienen muchos números de
quedarse al margen del fenóme-
no.Renfeno lo tieneensusplanes
estratégicos ni a corto, ni amedio
ni a largo plazo y la operadora
francesa SNCFdescarta rotunda-
mentelaposibilidaddeestablecer
un tren nocturno entre París y la
capital catalana.
“Si lademandacreceenestaru-

ta preferiríamos añadir nuevas
frecuencias de alta velocidad an-
tes que un tren nocturno”, asegu-
ra Jean Baptiste Guenot, director
de desarrollo internacional de
SNCF. Es la filosofía mantenida
por la compañía francesa desde
hace años, tras eliminar la mayo-
ríade trenesnocturnosdurante la
última década. Uno de los pocos
que resiste bajo la marca Interci-
tés de nuit es el que conecta París
conLatour-de-Carol, justoalotro
lado de la frontera de Puigcerdà,
pero el posterior desplazamiento
desde allí hasta la capital catalana
en tren de Rodalies de la R3 con-
vierte el viaje en una aventura
muy largaypococompetitiva.
Losdirectivosde laSNCFargu-

yenmotivos económicos para re-
chazareltrennocturnoaBarcelo-
na. Son las mismas razones que
handadoparasalvarelBarcelona-
París enalta velocidadperono las

Renfe y SNCFdescartan los trenes
nocturnos entreBarcelona yParís
Los operadores
públicos de ambos
países priorizan la alta
velocidad a un servicio
que creen deficitario

Las dos conexiones diarias de SNCF entre Sants y la capital francesa son en horario diurno
,*('&%$#("%*

mantenía vivos, como el que co-
nectaba Barcelona con Galicia.
“Sedebeestudiarlaposibilidadde
declararlos servicio público”,
apuntabandesdelaoperadorapú-
blica española hace unos meses,
reclamando de manera indirecta
al Gobierno unas subvenciones si
se decide políticamente apostar
por ese tipode trenes, igual que la
operadora francesa.
La empresa pública española

no piensa recuperarlos y su lucha
en Francia pasa por recuperar el
AVE perdido desde el 10 de di-
ciembre aMarsella y Lyon tras la
ruptura del acuerdo de coopera-
ción con SNCF. También sueña
con poder hacer pasar sus trenes
por las vías que llegan hasta París
pero en ningún caso en forma de

trennocturno, sinodealtaveloci-
dad como las dos frecuencias dia-
rias que opera en exclusiva SNCF
desdeesta semana.
En el resto de Europa soplan

vientos más favorables para este
tipo de oferta ferroviaria, que
puede tener un importante volu-
mendeclientescon lamayorcon-
cienciación por cuestiones me-
dioambientales. El operador aus-
triaco OBB es quien está
marcandoelpasoenelcontinente
bajolamarcaNightjet,queconec-
ta un total de 25 ciudades de seis
países distintos. Entre sus rutas
más destacadas se encuentra la
Viena-París, puesta en servicio
hace justo un año. El trayecto con
compartimentos individuales tie-
nesalidapocoantesdelasochode
lanocheyllegadaalrededordelas
diezde lamañana.
La extensión de la red Nightjet

es laúnicaesperanzaamediopla-
zo para que los barceloneses dis-
pongandeuntrennocturno.Enla
última fase de despliegue de nue-
vas líneas se encuentra la ruta en-
treZurichyBarcelona."

El operador austríaco
tiene previsto crear
una línea entre la
capital catalana y
Zurich en el 2024

Arranqueconretrasosdiarios

! Elestrenoensolitariode
SNCFenlarutaBarcelona–
Parísnohasidoelmejor.
Tantoa la idacomoa lavuel-
tadelviajequeharealizado
LaVanguardia sehaencon-
tradoconretrasos.Elprime-
rode losdos trenesquecir-
culabael luneshaciaFrancia
sufrióunproblematécnico
en laestacióndeMontpellier
y llegóaParísconunretraso

de48minutos.Ayer,dere-
greso, laaveríadeuntrende
mercancíasalteró lacircula-
ciónenel tramoentreMont-
pellieryPerpignan.ElTGV
InOuiquesalióalmediodía
deParísalcanzóBarcelonaal
filode lamedianoche, con
doshorasderetraso.Ade-
más,enel trayectorobaron
lascámarasa losperiodistas
de laACNque ibanabordo.
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L’emblemàtic paratge natural de Sant
Miquel del Fai reobrirà el març del 2023
Sant Miquel del Fai és un paratge natural situat als Cingles de Bertí, al municipi de Bigues i
Riells (Vallès Oriental) cèlebre per ser lloc d’excursions dominicals de generacions de
catalans durant la segona meitat del segle XX, que gaudien de la seva arquitectura, dels
seus salts d’aigua i els seus impressionants penya-segats en un entorn que comptava amb
església i restaurant on s'oficiaven casaments. La popularitat de l’indret va ser tan important que
fins i tot un adhesiu amb forma de pergamí i amb la llegenda ‘Mil anys d’història, una llegenda
de Catalunya’ es va arribar a convertir en una icona del catalanisme enganxat als cotxes com
anys més tard ho va ser l’adhesiu del burro català. 

Adquirit per la Diputació de Barcelona l’any 2017 dels antics propietaris privats, feia cinc
anys que estava tancat i ha estat objecte d’importants actuacions, en especial en matèria de
seguretat, amb la previsió de poder reobrir al públic el març del 2023. Segons ha informat la
Diputació de Barcelona aquest dimarts, les obres de condicionament del recinte de Sant Miquel
del Fai s’estan completant per tal de garantir la màxima seguretat una vegada aquest espai
s’obri al públic en un entorn molt complex geològicament, que és el que li dona caràcter i
rellevància. Aquest conjunt de treballs han suposat una inversió total de 5.371.736 euros a
càrrec de la Diputació de Barcelona.

El paratge de Sant Miquel del Fai està envoltat de salts d'aigua / Foto: Albert Segura
- ACN

Sant Miquel del Fai vist des de l'entrada del recinte, amb penya-segats i la Casa
Prioral / Foto: Albert Segura - ACN

Pel que fa a millores realitzades en l'entorn, durant els anys 2021-2022 s’han completat diverses
obres com l’adequació de l’aparcament i l’espai d’acollida de visitants, que han comportat
adequar l’arribada al recinte i a l’espai d’aparcament, que presentava múltiples deficiències
d’instal·lacions i pavimentació. Així mateix, en aquest període s’han executat actuacions que
han comportat la renovació de les baranes i tancaments de protecció de tot el recinte, amb
l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris a partir de propostes respectuoses amb el
patrimoni natural, paisatgístic i històric del recinte, que està catalogat com a Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN) i conté edificis com la Casa Prioral, l’església de Sant Miquel, situada sota
una balma, i l’ermita de Sant Martí, amb espais documentats ja al segle XI.

Visitable els caps de setmana

Després de més de 5 anys, l'espai podrà reobrir portes el març del 2023. De moment, l'obertura
es farà només en caps de setmana i festius, mentre que entre setmana es rebran grups
escolars. Amb entrada gratuïta, caldrà fer reserva prèvia a la pàgina web, donat que l'aforament
serà de fins a 200 persones a la vegada. Al llarg del dia s'espera que hi passin unes mil
persones. El concepte de la visita, però, canvia, i s'eliminen els punts de restauració i fins i
tot la possibilitat d'oficiar-hi casaments i convits, com es feia abans. Això sí, tornarà a ser un
espai per fer-hi excursions, de manera que les velles generacions podran reviure amb nostàlgia
la visita, mentre que els més joves podran descobrir un paratge natural inesperat situat a 45

https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/emblematic-paratge-natural-sant-miquel-fai-reobrira-marc-2023_933648_102.html


quilòmetres de la ciutat de Barcelona.
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Alpicat organitza la caminada ‘Quedem?’
Una seixantena de persones van participar diumenge a la caminada ‘Quedem?’ i van completar el recorregut 
de 7 kilòmetres amb inici a la plaça de l’Església i arribada al Parc del Graó d’Alpicat.

Les Cases Regionals de 
Lleida celebren una missa 
a l’església de Sant Joan
La parròquia Sant Joan Baptista va acollir ahir una missa 
organitzada per la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida 
amb l’actuació de diferents grups folklòrics. 

Elèctrica Serosense renova 
la seva aposta per la recerca 
biomèdica a Ponent
Elèctrica Serosense ha renovat la seva col·laboració amb 
l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) per tal de 
fomentar la investigació en benefici de la salut de les persones.

Inauguren 
una mostra de  
diorames nadalencs 
de Francisco Vidal 
a la Catedral 
de Lleida

La Catedral de Lleida va inaugurar 
una mostra de cinc diorames, obra 
del mestre pessebrista Francisco 
Vidal Bleda, que reprodueixen 
diverses escenes del Naixement 
de Jesús. Els diorames han estat 
col·locats al creuer del temple en 
l’espai expositiu que està ubicat sota 
el Cor de la Catedral, on romandran 
i els assistents podran visitar-los fins 
a la festa de Reis.

Actuació de Som de Teatre a Penelles
El grup Som de Teatre va actuar el passat 8 de desembre a Penelles, on va representar l’obra ‘Parlar per 
parlar’ en el marc dels actes organitzats a benefici de La Marató de TV3.
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Campanes que encara repiquen - El 9 Nou
L’esvelt campanar romànic de Seva encara preserva les cinc campanes barroques originals, salvades de miracle durant la Guerra Civil. Són la Salvadora
(1672), l’Assumpta (1634), la Santa Maria (1631), la Jesús, Maria i Josep (1640), i la Jesús i Maria (1523). Aquest dijous es commemoraven, precisament,
els 350 anys del bateig de la més jove, la Salvadora. I es va poder celebrar com tocava: amb un repic de campanes. Des de la primavera passada, aquestes
campanes han recuperat el toc manual en festes assenyalades, i també per alguns enterraments i batejos del poble. Feia més de 30 anys, des que es va
mecanitzar el sistema, que havien deixat de repicar. És el que ha passat a la majoria de campanars d’Osona.

L’artífex d’aquesta recuperació ha estat el sevenc Gil Vilarrasa. Atret des de petit per aquest so, feia anys que tenia ganes “d’aprendre’n a tocar”. Amb tot, no
ho podia fer al seu poble perquè quan es va automatitzar el sistema es van retirar, entre d’altres, els batalls de les campanes. Decidit a revertir-ho, Vilarrasa
va demanar pressupost i va trobar un veí mecenes, que ho va finançar. També es va prestar per tocar-les, sempre que pogués. Per aprendre’n ha comptat
amb l’expertesa de Pilar Tortadès –filla de qui va ser pròpiament l’últim campaner del poble, Francesc Tortadès–. Els últims anys que van estar actives la
Pilar, que ara ja té 89 anys, solia pujar al campanar amb una altra veïna, Concha Casellas. Ara ho han pogut reprendre puntualment al seu costat.

Descendents dels padrins de la campana de 1672 de Seva / Marc Sanyé

Per Vilarrasa, aquest reconeixement de la Unesco esdevé “molt important”. Per ell, el toc manual de campanes forma part “del paisatge sonor dels nostres
pobles i ciutats i és un dels únics sons no naturals que els humans sentim des de l’edat mitjana”. Aquesta credencial, a més, pot contribuir que “molts pobles
s’animin a fer com a Seva per recuperar els tocs manuals i evitar que s’acabin perdent i caient en l’oblit”, reflexiona.

https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/calaix/campanes-que-encara-repiquen/


Ramon Sentmartí tocant les campanes al costat dels seus dos fills / Albert Llimós

En termes similars s’expressa el mallenc Ramon Sentmartí, convençut que aquest epígraf d’àmbit mundial ajudarà a “valoritzar i prestigiar” un element
sonor que, segons ell, encara compta “amb un arrelament històric molt present en pobles com el nostre, on el toc de campanes contribueix a fer comunitat;
és un element molt arrelat, molt simbòlic i identitari del nostre poble”. Admet, també, que el guardó comporta un plus de “responsabilitat” per als pocs
campaners manuals que encara queden en actiu. “Ens fa més conscients de la importància que té aquesta tasca i de la necessitat de vetllar perquè la
continuïn les futures generacions”. Sentmartí va heretar l’ofici dels seus avantpassats. De fet, representa la quarta generació d’una nissaga de mallencs
que, durant més de 100 anys, han fet dringar les campanes de l’església romànica de Sant Vicenç. Ho van fer fins a mitjans dels anys 80, quan les obres de
restauració de l’església van modificar l’accés al cim del campanar, entorpint de ple la mobilitat de les campanes, que durant més de 15 anys va emmudir.
L’any 1999 van aconseguir esmenar el nyap i es va apostar per mantenir la possibilitat del toc manual. El seu pare va reprendre l’hàbit, però va morir al cap
de poc i ell es va prestar a agafar-ne el relleu. Ara també està procurant de traslladar l’afició als seus dos fills, per tal que no es perdi la tradició. Sentmartí
només interpreta actualment dos tipus de repics: el festiu –per Nadal, per la festa major i per Pasqua– i a morts, i apunta que “tard o d’hora” visitarà les
escoles que hi ha a Cervera o Os de Balaguer, que avui estan contribuint a mantenir aquesta tradició. A Malla és especialment valuosa la campana Vicenta.
També té més de 300 anys d’història.



Josep Ferrer, toncant les campanes dalt del campanar de Granollers de la Plana / Miquel Erra

On també conserven el toc manual de campanes és a l’església de Sant Esteve, a Granollers de la Plana. Fa una trentena d’anys que Josep Ferrer, veí del
mas El Noguer, va assumir el paper quan va morir Maria Puigbé, l’anterior campanera. “M’hauria sabut greu que es perdés”, rememorava aquest diumenge.
Als seus 88 anys, continua fent sonar les dues campanes “que queden” al cim d’aquest auster campanar barroc. Aquests últims anys ha comptat amb
l’ajuda i suport de Montserrat Rocafiguera. “Si no hagués estat per ella…” Cada diumenge toquen dos cops. Un toc a les 11 en punt, per advertir els
feligresos que comença la missa; i els tres tocs de la consagració, un dels hàbits litúrgics que avui s’ha anat perdent. Tots dos també toquen per festes
assenyalades, com Nadal, Pasqua o festa major; i als enterraments dels veïns de la parròquia. Tot i que es poden fer sonar les campanes des de baix
l’església, a través d’una corda, ell prefereix pujar dalt del campanar. “M’agrada veure el batall com repica; aquí dalt hi ha sentiments i si això es mecanitza,
es perdran”. Admetia, però, que aviat ho haurà de deixar. “Aquesta escala ja m’enfarfega”, apuntava diumenge, encara enfilant els graons a bon ritme. De
moment sap que té relleu, la vigatana Montserrat Rocafiguera –que diumenge era fora de viatge–, que ha aprofitat la seva condició d’historiadora per
documentar tant la història de les campanes com del campanar. “A vegades s’ha parlat d’automatitzar-les, però jo hi tiro cosses; hem d’aconseguir mantenir
aquest toc manual”, ha explicat Rocafiguera.



Roser Reixach, dalt del campanar de Prats de Lluçanès

A Prats de Lluçanès es va automatitzar el toc de campanes de l’església parroquial l’any 2007. Com en altres llocs els tocs de les hores estan programats i
igualment d’altres per anunciar les defuncions o les misses, uns tocs que ara són comuns a molts altres indrets i que van fer que es perdessin els que eren
específics del poble. A l’actualitat només es toca de manera manual en comptades ocasions i en el dia de Santa Àgata per rememorar l’incendi de la vila
per part de les tropes de Felip V el 1714. Tothom pot pujar al campanar lliurament però poques persones tenen el costum, la paciència o l’habilitat de fer-les
sonar tot i que s’intenta animar els més joves a participar-hi. Qui sí que manté un dels tocs del poble és Roser Reixach, que anualment en aquesta data fa
uns quants repics de durada variable utilitzant les dues campanes grosses simultàniament. Es tracta d’un toc de festa que ella va aprendre “d’oïda” fixant-se
en veïns que a inicis d’aquest segle encara el recordaven i el practicaven i que a més li van explicar detalls de com fer-ho. Considera que seria molt
interessant “fer adonar a les noves generacions” que els tocs de campanes “són també un important element patrimonial a preservar”.
Dissabte passat, a les 12, es va convidar tots els campaners a fer un toc manual conjunt per celebrar el reconeixement de la Unesco. Simptomàticament, en
van sonar ben poques.

COMENTARIS
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Alpicat organitza la caminada ‘Quedem?’
Una seixantena de persones van participar diumenge a la caminada ‘Quedem?’ i van completar el recorregut 
de 7 kilòmetres amb inici a la plaça de l’Església i arribada al Parc del Graó d’Alpicat.

Les Cases Regionals de 
Lleida celebren una missa 
a l’església de Sant Joan
La parròquia Sant Joan Baptista va acollir ahir una missa 
organitzada per la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida 
amb l’actuació de diferents grups folklòrics. 

Elèctrica Serosense renova 
la seva aposta per la recerca 
biomèdica a Ponent
Elèctrica Serosense ha renovat la seva col·laboració amb 
l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) per tal de 
fomentar la investigació en benefici de la salut de les persones.

Inauguren 
una mostra de  
diorames nadalencs 
de Francisco Vidal 
a la Catedral 
de Lleida

La Catedral de Lleida va inaugurar 
una mostra de cinc diorames, obra 
del mestre pessebrista Francisco 
Vidal Bleda, que reprodueixen 
diverses escenes del Naixement 
de Jesús. Els diorames han estat 
col·locats al creuer del temple en 
l’espai expositiu que està ubicat sota 
el Cor de la Catedral, on romandran 
i els assistents podran visitar-los fins 
a la festa de Reis.

Actuació de Som de Teatre a Penelles
El grup Som de Teatre va actuar el passat 8 de desembre a Penelles, on va representar l’obra ‘Parlar per 
parlar’ en el marc dels actes organitzats a benefici de La Marató de TV3.
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Patges que sabran tractar els nens TEA, a
Banyoles | Ramon Estéban | BANYOLES |
Societat | El Punt Avui
Els patges dels Reis d’O-rient que participaran en la cavalcada de Banyoles rebran formació els
pròxims dies perquè es puguin dirigir correctament a les nenes i els nens amb trastorn de
l’espectre autista (TEA). Els coneixements bàsics els facilitaran tècnics de la Fundació Estany,
la Fundació Mas Casadevall i TEA Acompanyem. La iniciativa s’emmarca en la voluntat de
l’Ajuntament de fer el màxim d’accessible la festa dels Reis Mags a tota la mainada. En aquest
sentit, també es preveuen visites específiques a l’ambaixada reial per a infants amb mobilitat
reduïda, dificultats auditives o amb TEA, va anunciar ahir la regidora de Benestar Social, Ester
Busquets. D’altra banda, durant la cavalcada s’habilitaran “espais amb baixos estímuls sonors,
zones per a persones amb mobilitat reduïda, espais de calma per si en algun moment algun
infant necessita retirar-se o també com a espais d’alletament matern”.

Des d’aquest dissabte

El compte enrere de la nit màgica a Banyoles comença aquest dissabte, amb la tradicional
arribada dels patges principals (en Mec, la Puf, en Mussi, la Xum i en Lup) a la plaça del
Monestir. L’ambaixada l’obriran el dia 24 al claustre i es podrà visitar (després de fer la reserva
prèvia) els dies 24, 26 i 27 de desembre i 2 de gener. “El format de visites guiades es va
dissenyar per la pandèmia, però ens ha permès descobrir un nou format que facilita que els nens
i nenes tinguin un contacte més directe i més ordenat amb els patges sense hores d’espera i en
grups reduïts”, va assenyalar el regidor de Cultura i Festes, Miquel Cuenca.

L’arribada dels Tres Reis serà el dia 5 a les sis de la tarda, al camp de futbol, on començaran el
recorregut cap al centre.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2230044-patges-que-sabran-tractar-els-nens-tea-a-banyoles.html
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El encanto de las capillas rurales
* El autor forma parte de la comunidad de lectores de La Vanguardia

Aiguafreda de Dalt, a las puertas del Parque Natural del Montseny, es un punto de partida ideal
para disfrutar del senderismo, con numerosas propuestas de caminatas y excursiones.

Una buena opción es la visita a la antigua parroquia de Sant Martí d'Aiguafreda, cuna de la
población desde el año 898 y que nos permite captar el encanto de las capillas rurales. 

Ampliar 

Visitando el entorno de Sant Martí d’Aiguafreda.

Joan Soldevila Adán

Este templo, protagonista de Las Fotos de los Lectores de La Vanguardia, fue el centro de la
parroquia de Aiguafreda hasta finales del siglo XIX.

Esta capilla está catalogada como Bien Cultural de Interés Local, pero es mucho más que una
iglesia, puesta el conjunto está formado por una cueva-cripta, donde se han documentado
entierros anteriores al año 898 (siglos VII-X), el templo (de entre los siglos IX y XVIII), la rectoría
(siglos XV-XVIII), el recinto del cementerio (siglos XII-XVIII) y el comunidor (siglo XVIII).

Cuando hagamos la excursión es bueno fijarse también en las terrazas de cultivo situadas en el
entorno de Sant Martí d'Aiguafreda.

https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores/20221213/8642083/encanto-capillas-rurales.html
https://www.lavanguardia.com/participacion/20210124/6185893/guia-normas-participacion-comunidad-lectores-vanguardia.html
https://parcs.diba.cat/es/web/montseny
https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores


Ampliar 

Vista del conjunto de Sant Martí d’Aiguafreda.

Joan Soldevila Adán

Lee también

¡Participa!

¿Quieres mostrar tus fotografías?

Los interesados en participar en Las Fotos de los Lectores tan solo deben escribir un email a la
dirección de correo de nuestra sección de Participación (participacion@lavanguardia.es)
adjuntando la fotografía, explicando detalles de cómo y dónde fue tomada y aportando los datos
del autor para la firma de la imagen. Es importante indicar en el asunto del correo: ´Fotos de los
Lectores´.

■ ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN LA COMUNIDAD DE LA VANGUARDIA?

https://www.lavanguardia.com/participacion/20210124/6185893/guia-normas-participacion-comunidad-lectores-vanguardia.html
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Descubren a quién pertenecen los dos
ataúdes que destapó el fuego en Notre-
Dame
La aguja central y el tejado de Notre-Dame, la icónica catedral del siglo XII de París, se
desplomaron. Cayeron pasto de las llamas durante el incendio que se declaró el 15 de abril de
2019 y que causó innumerables daños en el histórico edificio, destruyendo gran parte de la
estructura de madera.

Las tareas de reconstrucción no tardaron en comenzar, financiadas en parte por la solidaridad
de muchos ciudadanos que sufrieron al ver cómo se quemaba la iglesia. Y unos meses
después, a principios de 2022, los arqueólogos que estaban ayudando en los trabajos de
conservación descubrieron dos sarcófagos desconocidos.

Entierros en catedrales

Los entierros en catedrales no son un hecho excepcional y la verdad es que se han venido
practicando a lo largo de la época medieval y moderna, siendo los espacios cercanos al coro los
lugares más solicitados por los fieles.

Los ataúdes de plomo, reservados a las clases más altas, estaban relativamente bien
conservados y enterrados en el crucero de Notre-Dame, unas decenas de metros por debajo de
la desaparecida aguja. Y nadie sabía exactamente a quién pertenecían.

https://www.lavanguardia.com/cultura/20221213/8643109/fuego-notre-dame-destapo-dos-ataudes-pertenecen.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190416/461685610806/incendio-catedral-notre-dame-paris.html


Los especialistas de la Universidad de Toulouse analizan uno de los sarcófagos

Université Toulouse III-Paul Sabatier

Ambos se enviaron al Hospital Universitario de Toulouse para que los especialistas los abrieran
y realizaran una serie de análisis. Por lo general, el plomo promueve la conservación de los
cuerpos, pero ambos sarcófagos están perforados y su contenido fue alterado.

Lo que descubrieron los expertos es que uno de los sepulcros pertenecía a un eclesiástico
llamado Antoine de la Porte que murió en el siglo XVIII probablemente a causa de la conocida
como “enfermedad de los reyes”. El otro, una persona más joven, sigue siendo un desconocido.
Lo que sí es evidente es que los dos eran individuos adinerados.



Escombros del tejado en el interior de la catedral

Wikipedia

De la Porte ha sido el más sencillo de identificar. Una placa de bronce aporta su nombre y dice
que falleció el 24 de diciembre de 1710 a los 83 años. Los expertos creen que era un canónigo o
miembro del clero responsable de la catedral, apodado el “canónigo del jubileo”. Usó su riqueza
para ayudar a remodelar el coro de Notre-Dame, lo que puede explicar su entierro debajo de la
parte central del crucero, un área reservada para las élites.

Sus restos están bastante bien conservados, incluidos los huesos, la cabeza, el pelo de la barba
y algunos textiles. Además, había tres medallas con su efigie representándolo de perfil
colocadas encima de su sarcófago, según afirman en un comunicado los investigadores.

Dientes en buen estado

Lee también Begoña Corzo

“Sus dientes estaban en buen estado pero apenas había signos de actividad física en su cuerpo,
lo que significa que probablemente fue sedentario”, dice Eric Crubézy, profesor de antropología
de la Universidad de Toulouse.

El hueso del dedo gordo del pie, sin embargo, mostraba signos de gota, un tipo de artritis
inflamatoria. Dado que la gota puede desencadenarse por beber y comer en exceso, a menudo
se la ha llamado la "enfermedad de los reyes".

https://www.lavanguardia.com/topics/arqueologos


El segundo sarcófago perteneció a un hombre aristocrático de entre 25 y 40 años
que tuvo una vida difícil

Université Toulouse III-Paul Sabatier

El segundo sarcófago de plomo carecía de placa de identificación, por lo que su ocupante
permanece en el anonimato por el momento. Este hombre tenía entre 25 y 40 años al morir, pero
su cuerpo insinuaba que había tenido una vida difícil. "Muestra signos de alguien que ha estado
montando a caballo desde una edad temprana", apunta Crubézy, "y perdió la mayoría de sus
dientes en los meses previos a su muerte".

Su tratamiento funerario difiere radicalmente del de Antoine de La Porte. Este segundo sepulcro
parece haber sido moldeado sobre el cuerpo del difunto y una cámara endoscópica reveló que
el ataúd contenía partes del sudario y restos de hojas y flores a la altura del cráneo,
probablemente pertenecientes a una corona de flores, y del abdomen. Estos detalles sugieren
un estatus aristocrático y su cráneo aserrado indica que fue embalsamado.

Lee también
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"La qüestió és apreciar tant el que diu
l'Evangeli com el que transmet la vida" |
Catalunya Religió
(Jesuïtes) La professora de Teologia a la Universitat Pontificia de Comillas María Dolores
López Guzmán és la convidada que acompanyarà aquest any el 'Recés a Ciutat' a l'Església
dels Jesuïtes del carrer Casp de Barcelona. Com és habitual, aquesta és una proposta dirigida a
les persones que volen viure la profunditat de la Setmana Santa a la ciutat de Barcelona.
S'aconsegueix amb un programa que inclou les celebracions litúrgiques d'aquests dies i unes
sessions de meditació i pregària que ajuden a viure el sentit del que celebrem.

En aquesta entrevista ens dóna algunes pistes del que oferirà el 'Recés a Ciutat', de dijous a
dissabte sant. López Guzmán coneix bé l'espiritualitat ignasiana i un altre dels temes que ha
abordat és el de la maternitat i l'Església*. Entre les seves publicacions destaquen: Cuando
vayas a orar... Guía y ayuda para adentrarse en la oración (2005), Donde la maternidad se
vuelve canto. Apuntes para una teología de la maternidad (2006); La desnudez de
Dios (2007), Desafíos del perdón después de Auschwitz (2010), Estrategias de diálogo y
reconciliación (2012).

Amb quina actitud hem de disposar-nos per viure el sentit de la Setmana Santa?

El que més ajuda a viure la Setmana Santa és el desig d'acompanyar el Senyor en aquests
moments crucials de la seva vida. A vegades busquem emocions fortes, descobriments
teològics que ens facin comprendre més el que va succeir, augmentar la nostra fe... I certament
tot això és bo, però tot i això, és millor voler "simplement" ser a prop de Jesús escoltar les seves
últimes paraules abans de morir, mirar la seva reacció davant la violència i la incomprensió,
contemplar el seu amor.

El 'Recés a la Ciutat' a Barcelona, l'acompanyaràs en tres moments de meditació i oració.
En el primer, a través de la imatge de Jesús agenollat. Què ens diu aquesta imatge?

Ens parla d'un Déu que ha engrandit l'home, que ha atorgat a la humanitat un valor incalculable,
que li ha valgut la pena donar la seva vida per nosaltres. Expressa amb aquest gest que l'amor
és servicial (si no ho fos, deixaria de ser amor) i que no hi ha càrrecs ni dignitats que estiguin per
sobre dels altres; al contrari, tota potestat (en el cas de Déu, absoluta) només aconsegueix el
seu sentit si és per al bé dels altres.

Divendres i dissabte, passem de l'impacte i el dolor de la mort, al descens i la Resurrecció.
Precisament el lema del Recés d'aquest any és "Un Déu que descendeix". Com ho
traslladem a la nostra vida de cada dia?

Certament aquest és el gran repte: que allò sentit i contemplat penetri els porus de la vida
quotidiana en el seu conjunt. D'una banda és una gràcia que cal demanar constantment; de
l'altra, penso que podem ajudar-nos d'algunes pràctiques senzilles com mirar al final del dia, al
costat de Déu, "com m'ha anat", què ha passat, amb qui m'he trobat, quines paraules he rebut...
La qüestió és apreciar tant el que diu l'Evangeli (per veure com es tradueix al concret), com el
que transmet la vida (per portar-ho al costat de Déu). Es tracta en el fons de tenir una relació viva

https://www.catalunyareligio.cat/ca/questio-es-apreciar-tant-diu-evangeli-com-transmet
http://jesuites.net/rec%C3%A9s-ciutat-0
http://jesuites.net/sites/default/files/Rec%C3%A9s a la ciutat2015.pdf


amb Ell, en permanent comunicació i "conversa" espiritual, prenent consciència de que la nostra
vida també incumbeix a Déu, i la seva vida, ens importa i té transcendència per a nosaltres. 

Ets mare de família i professora de Teologia. Entre d'altres temes, t'interessa i reflexiones
sobre l'espiritualitat i la pastoral de la família. Com afrontar el repte de conrear
l'espiritualitat des de la quotidianitat de la família?

La famosa formulació ignasiana de "buscar i trobar Déu en totes les coses" ajuda molt a no
situar Déu en un altre món o univers que no sigui el nostre. Això no vol dir que no haguem
d’"ordenar" la vida, establir prioritats, etc. En el cas de la família cal mantenir dues claus: la
primera és la convicció que només Déu és qui ens ensenya a estimar de veritat els fills, el
cònjuge, la resta de la família i els amics; la segona, que el lloc per excel·lència per trobar-nos
amb Déu és el cor de la vocació que, en el cas d'una família és l'amor entre els esposos i envers
els fills. Tota la resta ha d'ajudar a viure millor aquest amor que és central.

També has publicat sobre la teologia de la maternitat, i formes part del grup Maria de la
xarxa ignasiana, que reflexiona sobre la maternitat en l'Església. Quines aportacions es
poden fer des d'aquesta perspectiva?

A l'Església la família ha estat valorada, però no sempre hem sabut actualitzar i triar tots els
matisos que aporta respecte del misteri de Déu i el potencial que tanca per a l'evangelització. La
maternitat va més enllà del fet que una dona tingui un fill i porti una nova vida al món. És un lloc
on hem de mirar per entendre millor Déu i la seva manera d'estimar. Al cap i a la fi homes i
dones estem cridats a donar a llum Crist per als altres. Aquesta formulació que era present en
els orígens del cristianisme sí que ha estat marginada durant molt de temps i convé rescatar-la
perquè és una riquesa per a tots.
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Les obres per recuperar la teulada de l’església de Sant Bartomeu de Burg.

EDGAR ALDANA

Imatge del campanar d’aquesta població del Pallars Sobirà abans de l’inici de les obres.

AJUNTAMENT DE FARRERA

X. RODRÍGUEZ
❘ FARRERA ❘ El campanar de l’esglé-
sia romànica de Sant Bartomeu 
de Burg, al municipi de Farrera, 
recuperarà en els propers dies el 
capitell, una teulada punxegu-
da que el coronava i que li van 
retirar per seguretat fa uns deu 
anys. L’ajuntament del municipi 
va decidir treure’l a causa del 
seu deteriorament. Se li havi-
en desprès teules i hi va haver 
queixes de veïns. La torre ha 
estat escapçada des d’aleshores 
i fa una dècada s’hi va col·locar 
una planxa de formigó per pro-
tegir-la i evitar que hi hagués 
filtracions d’aigua.

Els treballs per recuperar 
la teulada del campanar de 
Burg van començar fa menys 
d’un mes i es preveu que esti-
guin acabats abans que finalit-
zi l’any. Les obres, a càrrec de 
l’empresa Marvel Interiors, no 
s’han pogut abordar fins que el 
consistori ha comptat amb les 
subvencions necessàries per po-
der sufragar-les.

L’alcalde de Farrera, Àngel 
Bringué, va afirmar que han 

rebut ajuts de la conselleria de 
Cultura de la Generalitat, l’Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i 
el bisbat d’Urgell per pagar les 
obres, a banda de fons propis 
del consistori. 

L’església d’aquesta població 
del Pallars Sobirà, en la qual es-
tan censades una trentena de 
persones, està actualment ober-
ta a cerimònies religioses i està 
catalogada com a bé cultural 
d’interès local (BCIL).

El campanar de Burg recupera la 
teulada que li van retirar fa 10 anys
La van treure per seguretat al constatar que queien teules i al rebre queixes de veïns

MUNICIPIS PATRIMONI

Integra Pirineus dona 
feina a més de 50 persones

INICIATIVES RISC D’EXCLUSIÓ

❘ LA SEU ❘ La Fundació Integra Pi-
rineus de la Seu ha integrat al 
mercat laboral 53 persones en 
risc o en situació d’exclusió so-
cial de l’Alt Urgell i la Cerda-
nya el 2022. D’aquestes, 32 són 
persones que han participat en 
els programes socials subvenci-
onats la Generalitat. Inclouen 
formacions d’orientació labo-
ral i informàtica i potencien les 
habilitats de comunicació i de 
resolucions de conflicte. 

Són empleats en empreses del 

sector lacti, comerç i fusteria, 
entre d’altres. Als 21 treballa-
dors restants els dona feina la 
Fundació a través del Centre 
Especial de Treball i l’Empresa 
d’Inserció i fan tasques fores-
tals, de neteja de carrers, jar-
dineria o vigilància. 

L’entitat també gestiona el 
Banc de Productes de Suport 
del consell de l’Alt Urgell, que 
deixa materials a persones amb 
discapacitat o dependència, in-
forma C. Sans.Un grup de persones que participen en aquesta iniciativa.

F.I.P.

Acord per 
millorar  
l’escola de  
Torre-serona
Proposta del PSC i  
ERC al Parlament

EDUCACIÓ

❘ LLEIDA ❘ La comissió d’Educa-
ció del Parlament va aprovar 
ahir la proposta de resolució 
del PSC per millorar l’esco-
la El Roser de Torre-serona. 
La diputada socialista per 
Lleida, Judith Alcalà, va as-
segurar que “hem arribat a 
un acord amb el grup parla-
mentari d’Esquerra, gràcies 
al qual la conselleria d’Edu-
cació haurà de presentar el 
projecte constructiu en un 
temps no superior a nou me-
sos i iniciar les obres de re-
habilitació de l’escola en un 
màxim de divuit mesos.

L’alcalde de la localitat, 
Agustí Jiménez (PSC), va 
posar en relleu que “parlem 
d’una escola rural, dins de 
la ZER de l’Alt Segrià, cons-
truïda fa vuitanta anys amb 
instal·lacions antiquades i 
obsoletes”. Va afirmar que 
“esperem que la Generali-
tat respongui davant de les 
necessitats urgents del cen-
tre, dels professionals i els 
escolars”.

Els embassaments del 
Segre mantenen reserves

❘ LLEIDA ❘ Les pluges dels últims 
dies no han augmentat les re-
serves dels embassaments del 
Segre, que es mantenen. Oli-
ana està al 36,5% amb 30,8 
hectòmetres cúbics, mentre 
que Rialb continua al 7,7% 
amb 31,1 metres cúbics. Val 
a recordar que s’està pro-
veint amb aigua de boca els 
municipis que capten aigua 
de boca a través del Canal 
d’Urgell.

Primer festival 
d’aparadors de la Seu

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La regidoria 
de Cultura de l’ajuntament 
de la Seu presenta avui el 
Primer Festival d’Aparadors 
del Centre Històric de la Seu 
d’Urgell Aparad’ART, amb el 
que es vol potenciar el cen-
tre històric i els establiments 
comercials.

Solsona amplia horaris 
per buscar feina

❘ SOLSONA ❘ El servei Connec-
tem de l’Agència de Desenvo-
lupament Local de Solsona i 
Cardona amplia prestacions 
per oferir un servei més com-
plet a les persones que bus-
quen feina. Obrirà de 10.30 
a 13.30 els dijous a la Bibli-
oteca Marc de Cardona i els 
divendres a la Carles Morató 
de Solsona.

SUBVENCIONS

Les obres acabaran en els 

propers dies i compten 

amb ajuts de Generalitat, 

Diputació i bisbat
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La Generalitat retreu al Defensor del Poble
que encoratgi els "més hostils" contra el
català a le...
Esbatussada de la Generalitat al Defensor del Poble pel català a les aules. L'organisme va
sol·licitar informació sobre les mesures adoptades en els centres educatius respecte a l'ús del
castellà, una sol·licitud a la qual la Generalitat, en concret la Conselleria d'Educació, ha respost
en una carta afirmant que pren "totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol perjudici o
discriminació que, per raons de llengua, origen, cultura, religió, gènere o orientació sexual, pugui
produir-se en el marc dels centres educatius". La resposta del departament d'educació s'ha fet
arribar per carta al Defensor del Poble, una carta que retreu a l'organisme que doni força al
relat que defensa que hi ha una discriminació del castellà a les aules de Catalunya. 

Concretament, la Conselleria ha lamentat les "pressuposicions que de la lectura de la missiva
poden desprendre's, i que poden contribuir a exacerbar les actituds i comportaments hostils de
sectors més refractaris al reconeixement o foment de la diversitat lingüística i cultural i a la
protecció deguda al català". Ha recordat que des del departament ja es va manifestar que, arran
del cas de l'escola de Canet de Mar, s'havia mantingut un "contacte continu sense que hi
hagués constància de cap acció o situació que hagi suposat una alteració de la convivència en
el si de la comunitat educativa". En la resposta de la Conselleria d'Educació afirmen que al final
de l'educació obligatòria "tots els alumnes tenen competència plena en català i en castellà"
sigui quina sigui la seva llengua d'origen.

En el document de resposta, el departament ha insistit en el seu compromís amb la
"convivència, els drets personals i col·lectius i el reconeixement de la diversitat lingüística i
cultural". Ha recordat que a l'inici del curs es proporciona a tots els centres educatius unes
"orientacions i instruccions clares i precises per a resoldre qualsevol eventualitat relacionada
amb la convivència i el clima escolar", que poden ser consultades. Davant la petició del
Defensor del Poble, el departament ha mostrat la seva "preocupació perquè de la lectura de la
comunicació es pot inferir una crítica a les mesures i orientacions pedagògiques que la
Conselleria d'Educació duu a terme".

D'altra banda, ha dit que es posa a la disposició del Defensor del Poble per a treballar per al
reconeixement de totes les llengües de l'estat espanyol i la protecció dels drets dels seus
parlants, "especialment de llengües que, com la catalana, han estat i són sotmeses a un procés
de minorització continu i sistemàtic per a retallar els àmbits d'ús i abast social".

https://www.elnacional.cat/ca/politica/generalitat-retreu-defensor-poble-enocartgi-hostils-catala-aules_933753_102.html
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